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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.



5

Analiz-Gözlem Çeşitleri-Müsabaka Analizi
Analiz – Performans Testleri – Yetenek Belirlenmesi – 
Plaj Hentbolu – Antrenörlük Felsefesi – Maç Hazırlığı ve Yönetimi

HE
NT

BO
L

HENTBOLDA KULLANILAN SEMBOLLER
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Hentbolda Müsabaka Analizi

ÖZET 

Spor Biliminin uğraş konularının başında performansın tüm boyutları ile arttırılması gelmektedir. Bu alanda ki 
çalışmaların yoğunlaştığı noktalardan biri de gözlem ve analizdir. Analiz, sportif müsabakalarda, başarılı taktik 
oyunların ve antrenmanların oluşturulması ve geliştirilmesi için gereklidir. Dünya şampiyonaları, olimpiyatlar 
ve uluslararası turnuvalar hentbolun gelişimi ve üst düzeyde analizi için en elverişli ortamlardır. Her maçın 
kendine özgü, özel ve her zaman aynı düzeyde tekrar ettirilemeyen performansa ait parametreleri var olsa da; 
bazı temel teknikler, maç uygulamaları ve bazı performansa ait ölçütler belirli şekillerde gerçekleşmektedir. 
Bu nedenle araştırmalarda, fonksiyonel anlamda hentbol aktivitelerinin gelişimi amaçlanırken, diğer taraftan 
da yapılan çalışmalarda oyun performansının analizi ve istatiksel olarak incelenmesi ön planda tutulmaktadır. 
Bu değerlendirmeler antrenör ve araştırmacılar için oldukça önemlidir. Bu araştırmanın amacı; Uluslararası 
ve Kıta Hentbol Federasyonları ile ulusal federasyonların liglerinde uygulanan müsabaka analizlerindeki para-
metrelerin sınıflandırılarak tanımlanması, örneklendirilmesi ve yorumlanmasıdır. Çalışmada 2004-2018 yılları 
arasında, çeşitli yaş gruplarında, uluslararası ve ulusal müsabakalarda yapılan çalışmalardan yararlanılmış 
ve istatistiki bilgiler, Uluslararası ve Kıta Hentbol Federasyonları ile ulusal federasyonların resmi sitelerinden 
alınmıştır. Hentbolda müsabaka analizinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşı-
laşılan sorunların çözümü adına doğru yorumlamaların yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. 
Sonuç olarak; antrenörler uzun vadeli planlamada analiz değişkenlerini göz önünde bulundurmalı ve gelece-
ğin elit hentbolcularını yetiştirirken onların eğitiminde de uygulamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Maç Analizi

Game Analysis in Team Handball 

ABSTRACT

Primary one of attempts of the sport science appears increasing performance with its all dimensions. Another 
point the studies focus on in this field is observation and analysis. Analysis is highly required in sports games 
to prepare and develop successful tactical games and trainings. World championships, olympic games and 
international tournaments, are the best environments for development of team handball and for its high-lev-
el analysis. Even though team handball games have their own unique and specific performance parameters 
which cannot be repeated always at the same level, some basic techniques, match applications and some 
performance criteria may occur in certain ways. Therefore, while the studies aims at functional development 
of team handball activities, they prioritize analysis and statistical inspection of game performance. These 
evaluations are critical for coaches and researchers. The aim of this study is to classify, define, illustrate, 
and examine parameters in game analyses applied in International and European Handball Federations and 
leagues of national federations. In the research, the studies conducted between 2004-2018 on various age 
groups and international and national games were utilized and the statistical information was gathered from 
official websites of International and European Handball Federations and national federations. This study, 
aiming to develop the analysis on team handball games, was an action research for configurating accurate 
interpretations to solve problems encountered during the game. Consequently, coaches should consider 
analysis variables in long-term planning and they should apply them on education of elite sports players of 
the future.

Keywords: Team Handball, Game Analysis.
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GİRİŞ
İnsanlık tarihinin gelişimi, çevresinde meydana gelen doğa olaylarını gözlemlemek ve bu gözlemleri kendi 
yaşamlarında uygulamaya koymakla paralellik göstermektedir.

İnsanlık tarihi maddesel olarak ateşin bulunması ile başlamış olsa da, soyut olarak gözlemleme ile başlamış-
tır. Gözledikleri olayların (yıldırım sonucu yangın çıkması vb.) deneme, yanılma metodu ile uygulamaya geçi-
rilmesi ve bunun sistemli olarak kullanılması sonucu olarak da doğa içerisinde yaşamda kalmayı ve soylarının 
devam etmesini sağlamıştır.

Örnekleyecek olursak; ateşi, insanoğlu veya ataları bulmamıştır ama yıldırım düşmesi sonucu meydana ge-
len ateşi önce kullanmayı sonra da kendi yöntemleri ile ateşi oluşturmayı yaklaşık olarak bir milyon yıl önce 
başarmışlardır (Asimov, I. 2006 sf.14). Yani gözlemledikleri ateşi kendi yaşamlarına alıp kontrol etmeye başla-
mışlardır.

Peki, nedir Gözlem?

Gözlemin birçok anlamı vardır ama bu çalışma için en uygun iki tanım Türk Dil Kurumunda (TDK) şu şekildedir;
1. Bir nesnenin, olayın veya bir gerçeğin niteliklerinin bilinmesi amacıyla dikkatli ve planlı olarak ele alınıp 

incelenmesi,
2. Çeşitli araç ve gereçlerin yardımıyla olayların sebeplerini bilmek için uygulanan bilimsel yöntem.

Analiz ise TDK da sadece çözümleme olarak geçmektedir ama bunu anlamlı hale getirmek için cümleleştir-
mek gerekirse. 

“Gözlem vasıtası ile elde ettiğimiz verilerin çözümlenme işi” olarak tanımlayabiliriz Analizi.

Spor Biliminin uğraş konularının başında performansın tüm boyutları ile arttırılması gelmektedir. Bu alanda ki 
çalışmaların yoğunlaştığı noktalardan biri de gözlem ve analizdir.

Sağlık için yapılan sporda amaç, daha sağlıklı bir fiziksel ve ruhsal yapıya ulaşmaktır. Performans sporunda 
ise amaç, var olan en üst düzeyi yakalamak ve daha iyiye, daha güçlüye ulaşmaktır. 

Analiz, sportif müsabakalarda, başarılı taktik oyunların ve antrenmanların oluşturulması ve geliştirilmesi için 
gereklidir (Carling,C.2008 Sf.839-862).

Dünya şampiyonaları, olimpiyatlar ve uluslararası turnuvalar hentbolun gelişimi ve üst düzeyde analizi için en 
elverişli ortamlardır. Her maçın kendine özgü, özel ve her zaman aynı düzeyde tekrar ettirilemeyen perfor-
mansa ait parametreleri var olsa da; bazı temel teknikler, maç uygulamaları ve bazı performansa ait ölçütler 
belirli şekillerde gerçekleşmektedir. Bu nedenle araştırmalarda, fonksiyonel anlamda hentbol aktivitelerinin 
gelişimi amaçlanırken, diğer taraftan da yapılan çalışmalarda oyun performansının analizi ve istatiksel olarak 
incelenmesi ön planda tutulmaktadır. Bu değerlendirmeler antrenör ve araştırmacılar için oldukça önemlidir. 
Her iki açıdan da teknik parametrelerin gözlemlenmesi ve analiz yoluyla değerlendirilmesin de yeni teknolojik 
yardımlar kullanılmakta ve sonuçlar daha verimli bir şekilde elde edilmektedir.

Elit hentboldaki oyun aktivitelerinin gözlem ve analizi ile birlikte, teorik bilgilerin pratik uygulamalar ile iliş-
kilendirilmesine ait yaklaşımlarla yapılan çalışmalar, son yıllarda sistematik bir gelişim göstermektedir. İlk 
defa hentbolda oyun aktivitelerinin değerlendirilmesine 1954 yılında Çekoslovakya’da yapılan erkekler dünya 
şampiyonasında başlanılmıştır. Metodolojik olarak oyun performansının analizi 4 aşama ile günümüze kadar 
ulaşmıştır (TABORSKY F. , SEVlM Y. , GÜNAY M.1997 Sf.1-6).
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1954
- Küçük farkılılıklann Tanımlan-

ması

- Gözlem Metodu
Tanımlanamadı

- Gözlem Düzeyi
düşük ve sadece

Antrenörün gözlemi
söz konusu idi

1964
- Tanımlayıcı Gözlem ve Analiz

-Metodolojik Tanımlama olmaksı-
zın görevsel

gözlemler yapıldı.

-Gözlem yazma ve
kayıt etme metoduna

bağlı idi.

1970
- Gözlemlenen olguların birbiri ile 

ilişkileri
analiz ve sentezi

yapılmaya başlandı.

- Gözlem Metodu
formüle edildi.

- Gözlemler yazmaya
dayalı olsa da, sonuçlar bilgisa-

yarda analiz
edildi.

1990
- Global anlamda Metodolojik 

araştırmalar yapılmakta

- Gözlem Metodu tamamıyla ta-
nımlandı, standartlaştırıldı.

- Gözlemler video ile kayıt edilir-
ken, kayıt, bilgisayarda program 

ile analiz edilmektedir.
Tablo 1 - Gözlem Ve Analizin Kronolojik Gelişimi

Tüm branşlarda olduğu gibi, Hentbol branşında da analiz önemli bir yer teşkil etmektedir. 1990 yılından itiba-
ren bilgisayarın gündelik yaşamımızda daha fazla kullanılmaya başlanması ile birlikte Hentbol branşında da 
analizler daha metodolojik olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Nerede ve ne zaman oyuncular atak girişimlerini başlatmalı? Takımın başarılı olabilmesi için hangi strateji be-
nimsenmeli ve nasıl uygulanmalı? Analiz, bize bu soruların cevabını vermekle beraber oyun içinde ki olumsuz 
durumların da çözümü ve değerlendirilmesinde ki en önemli başarı anahtarıdır (Schrapf, N & Tilp, M. 2013 Sf 
615-616).

Performans ölçümü, hareket ve eğitim bilimlerinin ana konularından biridir. Bu alanda kullanılan oyun analizi 
yöntemleri yavaş yavaş gelişmiştir. Bu alandaki en popüler ve orijinal son çalışmaların çoğu, yarışma sıra-
sında veya sonrasında kayıt performans değişkenlerini ve bu kayıtların bilgisayar ortamında görsel ve yazılı 
saklanmasını içermiştir. Performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi eğitim sürecinin ve rekabetin planlan-
masında önemli bir rol oynamaktadır (TABORSKY, 2011).

Analizler, eğitim programlarının kapsamını şekillendirebilecek genel denetim ve periyodizasyon değerlendir-
mesinin temel faktörleridir (KÖNIG, 2010).

Sevim ve Bilge (2007. Sf.70-76) tarafından, 2004 Avrupa Erkekler Şampiyonası SLOVENYA, 2004 Olimpiyat Oyun-
ları ATİNA ve 2005 Dünya Erkekler Şampiyonası TUNUS‘ da yapılan müsabakaların karşılaştırıldığı çalışma 
sonucunda, oyunun kurallarındaki değişiklikler nedeniyle, bir hedefin ardından hızlı bir şekilde yeniden baş-
latıldığını ve özellikle de pasif oyunun kuralına göre yapılan yorumların, en iyi takımların daha fazla dikkat 
çekmesiyle sonuçlandığını gösterdi. Hızlı hücum stratejileri ve onları atak pozisyonu sırasında bu hızlı oyunu 
sürdürmelerini sağladı.

Atak pozisyonunun hazırlık süresi azaldı, böylece dinamik ve hızlı bir oyun ortaya çıktı ve daha zengin ve daha 
karmaşık strateji biçimleriyle sonuçlandı (POKRAJAC, 2010).

Oyun analizleri, sporcuların bireysel performanslarını belirlemeyi, takımların genel kondisyonunu, teknik ve 
taktik becerilerini değerlendirmeyi ve karşı takımların genel ve bireysel performanslarını değerlendirmeyi 
amaçlamaktadır (VULETA, 2007).
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Hentbolda maç analizlerini dört şekilde sınıflandırabiliriz.
• Yazılı analiz
• Video analiz
• Video/Bilgisayar analizi
• Bilgisayar analizi

Yazılı Analiz: Kullanıma hazır formlarda, çeşitli eylemler ve teknik taktik davranışlar yazılarak uygulanır. Bu tür 
analizlerde, hem hücum hem de savunma davranışları formlarda işaretlenir ve sayısal değerler elde edilir. 
Böylece, tüm davranışlar formlar üzerine yazıldığından, değerlendirme kolayca yapılabilir.

Video ile Analiz: Eşleşmelerin görsel olarak kaydedilmesini sağlar. Bu buluş, hentbolda gözlem ve değerlen-
dirme çalışmalarını olumlu yönde etkilemiştir. Maç kayıtlarını çok kısa sürede izleyebilmek, hızlı değerlendir-
meler yapmanıza olanak tanır. Bu teknoloji, hem maçlar hem de antrenmanlar sırasında birçok takım için 
yardımcı olur. Video görüntülerin yazılı formlara aktarılması, kalıcı hale geldiklerinden daha etkili sonuçlara 
neden olur. Kalıcı olduğu için teknik personel sık sık eşleşmeleri izlemek için bu yöntemi kullanır.

Video-Bilgisayar Analizi: Modern zamanlarımızın en çok kullanılan analiz çalışmasını oluşturdu. Eşleşmenin 
video kayıtlarını, çeşitli istatistiksel yöntemler sağlayan bazı özel bilgisayar yazılım programlarına aktararak 
hızlı değerlendirmesini sağlar. Çeşitli eylemler, teknik hareketler veya kurallar dahil olmak üzere hem bireysel 
hem de takım özellikleri bu bilgisayar programlarına yüklenebilir. Böylece, teknik personel tarafından talep 
edilen her davranış ya da eylem tekniği sayısal bir değere dönüştürülebilir. Analiz süreci bu özellikler ile ta-
mamlanmaktadır (TAŞKIRAN, 2007).

Bilgisayarla Analiz: Zamanımızda elde edilen kilometre taşlarından biridir. Aslında, video görüntülerde görün-
tülenen eylemleri matematiksel olarak işleyerek elde edilen verilerin yardımıyla analiz yapmayı içermektedir. 
Bilgisayar ekranındaki video görüntülerini gösterebilen vericiler sayesinde doğrudan ve hızlı bir gözlem tek-
niği oluşturuldu. Bu analiz tekniği en modern olarak kabul edilmesine rağmen, incelenen analiz parametreleri 
doğru bir şekilde yüklenmelidir (Taşkıran, 2007).

Kuramsal analiz için geliştirilen bilgisayar uygulamaları çok sayıda parametreler içerir ve sağlıklı değerlendir-
me yapılmasını sağlar (HUGHES, M.& FRANK, I. 2008 Sf. 7).

Takım sporlarında, oyun performansının yorumlanması, araştırmacıların ve antrenörlerin spor başarısı ile ilgili 
taktik göstergeler geliştirmelerini motive etmiştir (MASSUÇA, 2009).

Analizler, antrenman programlarının kapsamını şekillendirebilecek olan genel durum ve periyodizasyonun 
değerlendirmesinde temel faktörlerdir (BİLGE, 2012, sf:109).

Hızlı hücum, tüm iyi takımlar için ana unsurlardan biri haline geldi ve aynı zamanda gol atmanın etkili bir yolu 
oldu (CALİN, 2010).

Oyuncuların veya bir takımın durumsal verimliliği, maç sırasında farklı aşamalarda ve oyunun alt fazlarında 
gözlemlenebilir. Hentbol oyununun ana aşamaları, topa sahip olma durumuna bağlı olarak hücum ve savun-
madır. İki geçiş evresi, savunmaya geri dönme aşaması ve karşı atak aşaması, ana aşamalardan türetilmiştir 
(GRUİÇ, 2006 Sf. 164-175).

Eşit şekilde eşleştirilen takımlar arasındaki bir oyunda pivot becerilerinin öneminin arttığını ortaya koymuştur 
(GABRİEL 2011).
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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).

Performans sporu analizlerinde gün geçtikçe daha fazla çalışma yapılıyor. Birçok branşta analizlerle ilgili 
çok fazla çalışmaya rastlanmasına rağmen hentbolda (özellikle kadın hentbol) bu sayı sınırlı miktarda kalıyor 
(SAAVEDRA J.M., PORGEİRSSON S., CHANG M., KRİSTJANSDOTTİR H.,HERMOSO A.G. 2018 Sf.221-229).

Son yapılan dört olimpiyatın (2004 Atina/Yunanistan, 2008 Pekin-Beijing/Çin 2012 Londra/Birleşik Krallık ve 
2016 Rio De Janerio/Brezilya incelenmesi sonucunda aşağıda ki tablo da belirtilen değişkenler ve açıklama-
ları kullanılmış olmakla beraber değişkenler içinde beş ana başlık ön plana çıkmıştır (Atış, kaleci kurtarışları, 
teknik hatalar top çalmalar ve kalecinin hızlı hücum kurtarışları) (SAAVEDRA J.M., PORGEİRSSON S., CHANG M., 
KRİSTJANSDOTTİR H.,HERMOSO A.G. 2018 Sf.221-229).
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DEĞİŞKENLER (PARAMETRELER) AÇIKLAMALAR

ATIŞ (SHOTS) KALEYE KULLANILAN ATIŞLAR

6m.den YAPILAN ATIŞLAR (6m. shots) KALEYE 6m.den YAPILAN ATIŞ %si

7m.den YAPILAN ATIŞLAR (7m shots) 7 m.cezası SONUCU YAPILAN ATIŞ %si

9m.den YAPILAN ATIŞLAR (9m shots) KALEYE 9m.den YAPILAN ATIŞLAR %si

KANAT ATIŞLARI (Wings shots) KALEYE 45O VE DAHA DAR AÇIDAN YAPILAN ATIŞ %si

HIZLI HÜCUM ATIŞLARI(FAST-BREAK shots)
TEK PAS SONUCU VEYA SAVUNMA ORGANİZE OLAMA-
DAN YAPILAN ATIŞ %si

DÜZ DALMA(BREAKTHROUGH shots)

OYUN KURUCULARLA BAŞLAYAN VE ÜÇÜNCÜ DALGA 
SONUCUNDA ÖNÜNDE SAVUNMA OLMADAN VEYA 1:1 
YAKALANAN POZİSYON SONRASI YAPILAN DÜZ DALMA 
%si

SARI KARTLAR (YELLOW CARDS) OYUNCU VEYA TEKNİK EKİBİN GÖRDÜĞÜ SARI KARTLAR

KIRMIZI KARTLAR (RED CARDS)
OYUNCU VEYA TEKNİK EKİBİN GÖRDÜĞÜ KIRMIZI KART-
LAR

2 DAKİKA CEZALARI (2’ minutes exclusions) OYUNCU VEYA TEKNİK EKİBİN ALDIĞI 2 Dk. CEZALARI

GOL PASLARI (ASSİSTS) BASİT YÜKLEME DIŞINDA SONUCU GOL OLAN PASLAR

TEKNİK HATALAR (TECHNICAL FOULS) HÜCUM TAKIMI TARAFINDAN YAPILAN TOP KAYIPLARI

TOP ÇALMA (STEALS)
HÜCUM TAKIMI PAS YAPARKEN ARAYA GİRİP TOPU ÇEL-
ME VEYA SAHİP OLMA 

KALECİNİN KURTARIŞLARI (GB shots)
HÜCUM TARAFINDAN YAPILAN ATIŞLARIN KALECİ TARA-
FINDAN KURTARIŞ %si 

KALECİNİN 6m den KURTARIŞLARI (GB 6m shots) 
HÜCUM TARAFINDAN 6m.den YAPILAN ATIŞLARIN KA-
LECİ TARAFINDAN KURTARIŞ %si

KALECİNİN 7m den KURTARIŞLARI (GB 7m shots)
HÜCUM TARAFINDAN 7 m.den YAPILAN ATIŞLARIN KA-
LECİ TARAFINDAN KURTARIŞ %si

KALECİNİN 9m den KURTARIŞLARI (GB 9m shots)
HÜCUM TARAFINDAN 9 m.den YAPILAN ATIŞLARIN KA-
LECİ TARAFINDAN KURTARIŞ %si

KALECİNİN KANATTAN KURTARIŞLARI (GB wings shot) 
KANAT BÖLGESİNDEN YAPILAN ATIŞLARIN KALECİ TA-
RAFINDAN KURTARIŞ %si

KALECİNİN HIZLI HÜCUM KURTARIŞLAR (GB FASTBRE-
AK shots)

HIZLI HÜCUM SONUCUNDA KALEYE YAPILAN ATIŞIN 
KALECİ TARAFINDAN KURTARIŞ %si

KALECİNİN DÜZ DALMA ATIŞ KURTARIŞLARI (GB BRE-
AKTHROUGH shots)

 DÜZ DALMA SONRASI KALEYE YAPILAN ATIŞIN KALECİ 
TARAFINDAN KURTARIŞ %si

Tablo 2 - 2004-2016 Olimpiyatlarında Kullanılan Parametreler

Yukarıda açıklanan parametreler içinde olan Top Kaybı (Turnover) ana başlığını 8 alt başlıkla incelemek gerekir 
(Bilge M. 2007)
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HATALAR AÇIKLAMA

PAS Takım arkadaşının tutamayacağı şekilde atılan pas (çok aşağı, yukarı veya yana)

TOP KAPTIRMA Sahip olduğu topun rakip tarafından alınması (pas arası veya top sürerken)

HÜCUM FAUL Hücum esnasında rakip oyuncuya tolu veya topsuz faul yapmak

TOP SÜRME Kepçeleme veya tutup tekrar sürmek

ADIM Üç adımdan fazla adım alma, serbest atışta veya 7 m. atışında sıçrayarak atış

ÇİZGİ Top elindeyken çizgiye basmak veya hücum sırasında 6 m. içine girmek

TOP TUTAMAMA Her hangi bir dış etki olmadan gelen pası kontrol edememek

PASİF OYUN Altı pas hakkına rağmen atış kullanamamak veya kullanmamak

Tablo 3 - Top Kaybı Parametreleri

Murat Bilge’nin 2007 yılında geliştirdiği maç gözlem formu

Tablo 4 - Gelişmiş Maç Gözlem Formu
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Açıklama;

ASİST Normal yükleme dışında sonucu gol olan pas

2’ ALDIRMA
Hücum esnasında ki aktivasyon sonucunda (1:1 veya düz dalma vb.) sonrası raki-
bin kural dışı davranışı sonucu ceza aldırma.

FAULE YAKALANMA
Akıcı giden hücum organizasyonu sırasında erken veya yavaş hareket ederek sa-
vunmanın faulüne maruz kalma.

OLUMSUZ SAVUNMA PARAMETRELERİ

DİSKALİFİYE
Gereğinden sert bir şekilde faul yapma, etik olmayan davranış sergileme veya 3. 
2’ sonrası oyunun kalan kısmında oyun harici kalma.

7 METREYE SEBEBİYET
Savunma yaparken rakibin hücum organizasyonu sonucu takımı aleyhine 7m. ka-
rarına neden olmak

2’ ALMA
Erken veya geç hareket ederek, yapılan faul sonrası 2’ boyunca oyun harici kala-
rak takımı eksik bırakmak

POZİSYON HATASI
Savunma yaparken sorumlu olduğu bölgeyi bırakmak (takım arkadaşına çok yak-
laşmak veya hiç yardım etmemek)

OLUMLU SAVUNMA PARAMETRELERİ

SAVUNMA BLOK Rakibin atışını el veya gövde ile engellemek

HÜCUM FAUL YAPTIRMA
Rakibin hücum aktivasyonu sırasında gelişecek olayı, sezinleyip veya çözümleyip, 
hücum oyuncusundan önce bölgeyi kapatıp rakibe faul dışında seçenek bırak-
mamak

TOP ÇALMA Rakip pas yaparken araya girip topu çelmek veya sahip olmak

FAUL YAPMA Rakibin kaleye doğru hamle veya atış yapmasını engellemek amacıyla durdurmak

BAŞARILI SAVUNMA
Rakibin kaleye hamlesini engellemek veya zor pozisyondan atış yapmasını sağla-
yarak topun savunma takımına geçmesini sağlamak.

HÜCUM SAVUNMA

SAYI SÜRE ANLATIM SAYI SÜRE ANLATIM

Tablo 5 - Hücum Ve Savunma Parametrelerin Datalandırılması.
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OY. NO ATIŞ OY. NO ATIŞ

Tablo 6 -  Kale Atışlarının Datalandırılması Atış Analizi

TAKIM KÜMÜLATİF İSTATİSTİKLERİ

TAKIMLAR : 1.	 DEVRE SONUCU :

YER : 2.	 DEVRE SONUCU :

TARİH : MAÇ SONUCU :

SAAT : HAKEMLER :
Tablo 7 – Müsabaka Genel Bilgileri

A TAKIMI HÜCUM – ATIŞ ANALİZİ B TAKIMI

HÜCUM SAYISI

ŞUT SAYISI

GOL

KALECİ

AUT

 DİREK

BLOK

TOP KAYBI

FAULE YAKALANMA
Tablo 8 – Takımların Hücum – Atış Analizi

A TAKIMI ŞUT ETKİNLİĞİ B TAKIMI

ATIŞ GOL % ATIŞ GOL %

DÜZ DALMA ATIŞLARI

6 m. ATIŞLARI

7-9 m. ARASI ATIŞLAR

9 m. ÜZERİ ATIŞLAR

HIZLI HÜCUM ATIŞLARI

7 m. ATIŞLARI

TOPLAM
Tablo 9 – Takımların Şut Etkinliği
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A TAKIMI HÜCUM TERCİHİ B TAKIMI

SAYI GOL % SAYI GOL %

ORGANİZE HÜCUM

BASİT HIZLI HÜCUM

GELİŞMİŞ HIZLI HÜCUM

UZATILMIŞ HIZLI HÜCUM

HIZLI SANTRA
Tablo 10 – Takımların Hücum Tercihi

Açıklama;

BASİT HIZLI HÜCUM Tek veya maksimum iki pasla, kaleci ile karşı karşıya kalacak 
şekilde, yakalanan pozisyon sonrası bulunan gol

GELİŞMİŞ HIZLI HÜCUM
Üçüncü dalga sonucunda savunma da 3 veya 4 oyuncu varken 
hücumu çeşitli organizasyonlarla (büyük çapraz, küçük çapraz 
vb.) bitirip, yakalanan pozisyon sonrası bulunan gol

UZATILMIŞ HIZLI HÜCUM

Savunma 5 veya 6 kişi ile geri dönmüş olsa dahi (dengesiz du-
rumdayken) yüklemeyi hızlı bir şekilde devam ettirip, yükleme 
sonucunda veya bir organizasyon sonucu ile yakalanan pozis-
yon sonrası bulunan gol

HIZLI SANTRA (BAŞLANGIÇ)
 Rakibin bulduğu gol sonrası, savunmaya yerleşmemişken, baş-
langıç işaretinden itibaren, en fazla 3 pas sonucunda yakalanan 
pozisyon sonrası bulunan gol

SUI
SAYISAL EŞİTLİK-FAZLALIK-AZLIK

FAR

Atak Gol % Atak Gol %

EŞİT HÜCUM

EŞİT SAVUNMA

HÜCUMDA SAYISAL FAZLALIK

SAVUNMADA SAYISAL FAZLALIK

HÜCUMDA SAYISAL AZLIK

SAVUNMADA SAYISAL AZLIK

7:6 KURALI
Tablo 11 – Takımların Sayısal Eşitlik-Fazlalık-Azlık
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Açıklama;

EŞİTLİKTE HÜCUM
Hücum yapan takımın savunma yapan takımla aynı sayıda ol-
ması (6:6, 5:5 gibi)

EŞİTLİKTE SAVUNMA
Savunma yapan takımın hücum yapan takımla aynı sayıda ol-
ması (6:6, 5:5 gibi)

HÜCUMDA SAYISAL FAZLALIK
Hücum yapan takımın savunma yapan takımdan en az bir oyun-
cu fazla olması (6:5, 5:4, 6:4 gibi)

SAVUNMADA SAYISAL FAZLALIK
Savunma yapan takımın hücum yapan takımdan en az bir oyun-
cu fazla olması (5:6, 4:5, 4:6 gibi)

HÜCUMDA SAYISAL AZLIK
Hücum yapan takımın savunma yapan takımdan en az bir oyun-
cu fazla olması (5:6, 4:5, 4:6 gibi)

SAVUNMADA SAYISAL AZLIK
Savunma yapan takımın hücum yapan takımdan en az bir oyun-
cu eksik olması (6:5, 5:4, 6:4 gibi)

7/6 KURALI
Yeni getirilen kural sonrası kalecinin çıkıp saha oyuncusu for-
masıyla hücum takımının 7 veya cezalı oyuncusu varsa 6,5,4...
oyuncu ile oynaması

A TAKIMI HÜCUM SÜRELERİ B TAKIMI

TOPLAM HÜCUM SAYISI

TOPLAM HÜCUM SÜRESİ

ORTALAMA HÜCUM SÜRESİ

TOPLAM SAVUNMA SAYISI

TOPLAM SAVUNMA SÜRESİ

ORTALAMA SAVUNMA SÜRESİ
Tablo 12 – Takımların Hücum Süreleri
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TAKTİKSEL MAÇ ANALİZİ

A:………………………………….. B:………………………………. Tarih:………/…………../201…

Kanat Topsuz Kat (Sağdan)

Kanat Topsuz Kat (Soldan)

Kanat Toplu Kat (Sağdan)

Kanat Toplu Kat (Soldan)

Yan OK Topsuz Kat (Sağdan)

Yan OK Topsuz Kat (Soldan)

Yan OK Topsuz Kat (Sağdan)

Yan OK Topsuz Kat (Soldan)

Tekli Çapraz (Sağdan)

Tekli Çapraz (Soldan)

Tekli Çapraz Düz Dalma (Sağdan)

Tekli Çapraz Düz Dalma (Soldan)

İkili Çapraz (Sağdan)

İkili Çapraz (Soldan)

Küçük Çapraz (Sağdan)

Küçük Çapraz (Soldan)

Pivot Çaprazı (Sağdan)

Pivot Çaprazı (Soldan)

İkili Kanat –Yan OK Çaprazı (Sağdan)

İkili Kanat –Yan OK Çaprazı (Soldan)

Düz Yükleme (Sağdan)

Düz Yükleme (Soldan)

Ters Yükleme (Sağdan)

Ters Yükleme (Soldan)

3 OK Yugo (Sağdan)

3 OK Yugo (Soldan)

Yumruk (Sağdan)

Yumruk (Soldan)

6:5 Çekerek Yükleme (Sağdan)

6:5 Çekerek Yükleme (Soldan)

6:5 Perdeli Ters (Sağdan)

6:5 Perdeli Ters (Soldan)

6:5 

6:5

5:6

5:6 1.Yarı                                     2.Yarı                                  Maç Skoru
Tablo 13 – Maç anında veya bir sonraki rakibi gözlemlerken kullanılan Taktiksel Maç Analiz Formu. Bu form sayesinde rakibin oyun sistemi daha 

rahat bir şekilde analiz edilebilir ve koçlar oyun stratejisini belirleyebilir. (Bilge M. 2007)
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31.07-06.08.2017 tarihlerinde Üsküp Makedonya’da yapılan ECh 17 de Murat BİLGE tarafından aşağıda ki tabloda 
kullanılan ana değişkenlerle Şampiyona analizi yapılmıştır.

• Katılan takımların antropometrik özellikleri 
• Takımlarda ki Kadın KOÇ/antrenör ve fizyoterapist sayıları
• Takımların maç maç kümülatif analizleri
• Hücum Verimliliği
• Gol Verimliliği 
• Top Kayıpları
• Kaleci Verimliliği
• Faule maruz kalma
• Faul yapma
• Cezalar 
• Takımların hücum opsiyonları

Genel hücum verimliliği
Organize hücum verimliliği
Hızlı hücum çeşitlerinin verimliliği

• Takımların hücumda ki üstün ve zayıf tarafları
• Mola verimliliği – Takım antrenörü/koçun takımı topu kullanma hakkını elde ettikten sonra aldığı mola 

sonucunda takımına verdiği taktiğin başarılı olup olmama yüzdesi.
• Değişen kurallara uyum – Hentbolun daha da hızlı oynanması amacıyla, IHF bazı kurallarda değişikliğe 

gitti. Böylelikle hentbol oyununun seyir sekini arttırmak ve izleyicilerin heyecanını hep yüksekte tutmak 
amaçlandı. Bu kurallar; 

Pasif oyun kuralı – Hakemin hücum yapan takımın daha aktif olması için uyarmasına en fazla altı pas içerisin-
de kaleye atış yapılması eklendi. Böylelikle hücum takımı hücumda durağan oynamaktan çekinecek en fazla 
altı pas sonunda kaleye atış yapmak zorunda kalacaktır.

Sakat oyuncu kuralı – Hücum ya da savunma yapan oyuncunun hakemi kandırmak veya takımı lehine zaman 
kazandırmak adına etik dışı davranmasını engellemek amacıyla sakatlık yaşayan sporcuyu kontrol etmek 
maksadıyla sahaya kenar bankından bir sorumlu girdiği andan itibaren sakatlanan oyuncu takımının 3 hücu-
mu bitirmesinden sonra oyuna girme hakkı kazanır.

7:6 Kaleci oyuncu kuralı – Daha önce kalecinin hücuma katılması veya kalecinin dışarı çıkıp yerine kendi 
takımından farklı renkli bir forma ile bir  oyuncuyu hücum takımı sahaya sürebilirken bu durumun hem göze 
hoş gelmemesi hem de gol sayısının arttırılması adına aynı forma renkleri ile en fazla yedi oyuncu ile hücum 
etme hakkının tanınması.

SIRA. TAKIM BOY UZUNLUĞU ORTALAMASI
(cm)

VÜCUT AĞIRLIĞI ORTALAMASI
(kg)

1.

2.

3.

4.
Tablo 14 – Antropometrik verileri
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Tablo 15 - Takımların Kümülatif İstatistikleri

Tablo 16 – Hücum Türlerine Göre Takımların Genel İstatistiği

Tablo 17 - Takımların Eşitlikte, Fazlalıkta ve Azlıkta ki Kümülatif İstatistik Bilgileri

Sıra. TAKIM Maç 
Sayısı

Pasif 
Oyun 
Kararı 
Sayısı

Pasif 
Oyun Sü-
resince 
Yapılan 

Pas Sayısı

Pasif Oyun 
Süresince 

Pas 
Ortalaması

Golle 
Sonuçlanan
Pasif oyun 

Sayısı

Top Kaybı 
ile 

Sonuçlanan
Pasif Oyun 

Sayısı

Atış Kaybı 
ile 

Sonuçlanan
Pasif Oyun 

Sayısı

1.

2.

3.

4.

Tablo 18 - Takımların Pasif Oyun Kuralında ki Kümülatif Hücum İstatistikleri
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EHF (Avrupa Hentbol Federasyonu) 13. Kadınlar Avrupa Şampiyonasında (Fransa) ise saha oyuncuları için aşa-
ğıda ki parametreleri kullanmıştır. (Oyunda Kalma süresine kaleciler de dâhildir.)

TOPLAM
TÜM ATIŞ VE 

GOLLERİN
DAĞILIMI

CEZALAR HÜCUM 
VERİLERİ

SAVUNMA 
VERİLERİ

OYUNDA KAL-
MA 

SÜRESİ

GOL SAYISI 7 METRE ATIŞLARI SARI KART ASİST TOP ÇALMA

ATIŞ SAYISI 7 METRE ATIŞLARI %
KIRMIZ 
KART

7 METRE
KAZANDIRMA

BLOK

GOLLERİN
ATIŞA ORANI (%)

6 METRE MERKEZ 
ATIŞLARI VE GOLLERİ 

(GOL/ATIŞ)
2 DAKİKA

BASİT TOP KAYBI/
TEKNİK HATALAR

7 METREYE 
NEDEN OLMA

KANAT ATIŞLARI 2+2 DAKİKA

ORGANİZE HIZLI HÜ-
CUM ATIŞLARI (GOL/

ATIŞ)

HIZLI BAŞLANGIÇ ATIŞ-
LARI (GOL/ATIŞ)

9 METRE ATIŞLARI 
(GOL/ATIŞ)

TAKIM TOPLAMI

Tablo 19 – Takım Genel Verileri

EHF (Avrupa Hentbol Federasyonu) 13. Kadınlar Avrupa Şampiyonasında (Fransa) kaleciler için ise aşağıda ki 
parametreleri kullanmıştır.

TOPLAM TÜM KURTARIŞLAR/ŞUTLAR DAĞILIMI

YAPILAN KURTARIŞ 7 METRE KURTARIŞ/ATIŞ

KALEYİ BULAN ATIŞ SAYISI 7 METRE KURTARIŞ %

KURTARIŞ/ATIŞ % 6 METRE MERKEZ KURTARIŞ/ATIŞ

7/6 VEYA 6/6 (2’CEZASI) KALEYE GELEN ATIŞ KANAT BÖLGESİ KURTARIŞ/ATIŞ

7/6 VEYA 6/6 (2’CEZASI) KALEYE GELEN ATIŞI KURTARMA ORGANİZE HIZLI HÜCUM KURTARIŞ/ATIŞ

7/6 VEYA 6/6 (2’CEZASI) KALEYE GELEN ATIŞ/ KURTARMA % HIZLI HÜCUM KURTARIŞ/ATIŞ

HIZLI BAŞLANGIÇ KURTARIŞ/ATIŞ

9 METREDEN YAPILAN KURTARIŞ/ATIŞ

9 METREDEN YAPILAN KURTARIŞ/ATIŞ %

YAKIN MESAFEDEN YAPILAN KURTARIŞ/ATIŞ

YAKIN MESAFEDEN YAPILAN KURTARIŞ/ATIŞ :%

TAKIM TOPLAMI

Tablo 20 – Kaleci Performansı
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Aynı Şampiyona da takım genelinde hücum parametreleri ise şöyle oluşmuştur. 

TOPLAM EN VERİMLİ 
OYUNCU

EN AZ 
VERİMLİ 
OYUNCU

YERLEŞİK 
HÜCUM

HIZLI HÜ-
CUM

BİREYSEL 
HIZLI HÜ-

CUM

TAKIM 
HIZLI HÜ-

CUMU
TOP 

KAYBI

TOP 
KAYBI 

%GOL/ATAK GOL/ATAK GOL/ATAK GOL/ATAK GOL/ATAK GOL/ATAK GOL/ATAK

GOL/ATAK 
%

GOL/ATAK
 %

GOL/ATAK
 %

GOL/ATAK 
%

GOL/ATAK 
%

GOL/ATAK 
%

GOL/ATAK 
%

Tablo 21 - Takım Şut Dağılımı Parametreleri

ATIŞ BÖLGESİ GOL KURTARIŞ KAÇAN 
ŞUT DİREK BLOK TOPLAM BAŞARI %

TOPLAM 
ATIŞ SAYISI-
NA ORANI %

6 METRE 

KANAT 

SOL - SAĞ

9 METRE

SOL ORTA SAĞ

7 METRE

HIZLI HÜCUM

DÜZ DALMA ATIŞ

TOPLAM
Tablo 22 – Bölgelere Göre Atış

Bu verilere ek olarak atış hızı ve mesafesi parametreleri de bulunmaktadır.
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YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri

2004-2018 yılları arasında, çeşitli yaş gruplarında, uluslararası ve ulusal müsabakalarda yapılan çalışmalardan 
yararlanılmış ve istatistiki bilgiler, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ve Uluslararası Hentbol Federasyonu 
(IHF) resmi sitelerinden 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).

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

Bu anlamda hentbolda analizin tanımlanması ve geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştır-
masıdır.
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BULGULAR

2008 yılında Zagreb’de 5-6.sınıflar arasında (11-12 yaş grubu) yapılan okul müsabakalarında sınırlı verilerle 
tutulan istatistik ve elde edilen sonuçlar.(Lorger M. 2013, Sf. 314-317)

VERİLER SOL KANAT SOL OYUN 
KURUCU

ORTA OYUN 
KURUCU

SAĞ OYUN 
KURUCU SAĞ KANAT PİVOT

Maç No. Maç No Maç No Maç No Maç No Maç No

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

GOL 2 1 1 5 2 4 7 3 5 2 1 2 - 1 1 1 1 3

7 Metre yaptırma 1 - - - - 2 - - - - - - - - - - - -

1 Dk cezası aldırma - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Asist - - - - - - - - 1 - - 1 - - - - - -

Maç sonucu 1. maç (17 : 2) galip,             2. maç ( 9 : 9 ) beraberlik           3.maç (16 : 6) victory

Tablo 23 - Hücum Verimliliği

Açıklama; İncelenen takımda orta ve sol oyun kurucunun hücum etkinliğinin daha fazla olduğu görülüyor. 

SOL 
KANAT

SOL OYUN 
KURUCU

ORTA OYUN 
KURUCU

SAĞ OYUN 
KURUCU

SAĞ KANAT PİVOT

MAÇLAR MAÇLAR MAÇLAR MAÇLAR MAÇLAR MAÇLAR

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Hücum Faul - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Çizgi Hatası - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 -

Adım Hatası - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -

Top Sürme Hatası - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Atış Hatası 2 - - 2 3 2 - 2 1 - 2 - 3 1 1 1 1 1

Top Kaybı - - - - 1 - - 1 - - 1 - 2 - - - - 1

Hatalı Pas - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - -

Tablo 24 -  Hücumda Yapılan Hatalar

Açıklama; İncelenen takımın hücumdaki hatalarına baktığımızda sol oyun kurucunun 3 maçta toplam 9 hata 
yaptığını, aynı şekilde sağ kanat oyuncusunun takım hücumuna etki etmemesine karşın 7 hata ile sol oyun 
kurucuyu takip ettiğini görülmekte. İncelenen takımın toplamda en fazla hatayı ikinci maçta yaptığı (13) gö-
rülmektedir. 
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SAVUNMA 
VERİMLİLİĞİ

SOL 
KANAT

SOL OYUN 
KURUCU

ORTA 
AYUN 

KURUCU

SAĞ OYUN 
KURUCU

SAĞ 
KANAT PİVOT KALECİ

MAÇLAR 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

TOP KAZANMA 1 - - - - 2 5 - 1 1 - - 1 - - - 1 - - - -

BLOK YAPMA - - - - - - - - - 2 - 1 - - - 1 - - - - -

HÜCUM FAUL
YAPTIRMA - - - - - - 5 - - 1 - - - - - - - - - - -

KALECİ KURTARIŞ 6 14 4

SAVUNMA 
HATALARI

7 m. YAPTIRMA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 Dk. CEZASI ALMA - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tablo 25 - Savunma Verimliliği (Olumlu/Olumsuz)

Açıklama; İncelenen takımın 2 maçını farklı kazandığı (1. ve 3.) görülmektedir. Bir maçı ise beraberlikle bitirdiği 

görülmektedir. Farklı kazanınlan birinci maçta savunma verimliliğinin 13 top kazancı ve 2 blokla bittiği,üçüncü 

maçın 3 top kazancı ve 2 blokla bittiği, fakat berabere biten ikinci maçın ise kaleci performansı (16 kurtarış) 

ile sonucun sağlandığı görülmektedir.

2004 Avrupa Erkekler Şampiyonası SLOVENYA, 2004 Olimpiyat Oyunları ATİNA ve 2005 Dünya Erkekler Şampi-
yonası TUNUS‘ da yapılan müsabakalar sonucunda, altı ana başlıkta (Hücum Sayısı Ortalaması, Hücum Verim-
liliği,  Gol Olan Atış Verimliliği, Pozisyon Atış Verimliliği, Genel Pozisyon Verimliliğinin Oranı ve Kaleci Verimliliği) 
analizler yapılmış ve elde edilen veriler aşağıda grafik olarak gösterilmiştir.
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2004 Avrupa Erkekler Şampiyonas SLOVENYA, 2004 Olimpiyat Oyunlar ATİNA ve 
2005 Dünya Erkekler Şampiyonas TUNUS‘ da yaplan müsabakalar sonucunda, alt ana 
başlkta (Hücum Says Ortalamas, Hücum Verimliliği,  Gol Olan Atş Verimliliği, Pozisyon Atş 
Verimliliği, Genel Pozisyon Verimliliğinin Oran ve Kaleci Verimliliği) analizler yaplmş ve elde 
edilen veriler aşağda grafik olarak gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 1 - Hücum Ortalamas 
 

Hücum saysnn 2000 (50.82) ve 2002 (53.3) ECh ye göre arttğ ve her üç 
şampiyonada 60 civar olduğu görülmektedir.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Grafik 2 - Hücum Verimliliği 
 

Hücum verimliliğinin üç şampiyonada da birbirlerine yakn olduğu (%50 civar) 
gözlemlenmiştir. 
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Grafik 1 - Hücum Ortalaması

Hücum sayısının 2000 (50.82) ve 2002 (53.3) ECh ye göre arttığı ve her üç şampiyonada 60 civarı olduğu gö-
rülmektedir. 
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Grafik 2 - Hücum Verimliliği

Hücum verimliliğinin üç şampiyonada da birbirlerine yakın olduğu (%50 civarı) gözlemlenmiştir.
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Grafik 3 - Atş Verimliliği 
 

 Atş verimliliğinin ise 2004 Olimpiyat oyunlar ve 2005 WCh de birbirine yakn olduğu 
(%60), 2004 ECh de ise nispeten daha düşük kaldğ (%55 civar) gözlemlenmektedir. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Grafik 4 – Pivot Golleri Oran 
 

  Pivot bölgesinden bulunan at pozisyonlarnda ise her turnuvada bir öncekine göre 
artş gözlemlenmiş 2005 WCh de %25 e kadar ulaşmştr. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Grafik 5 – Kanat Golleri Oran 
 
Kanat atşlarnda ise pivot atşlarnn aksine azalma gözlemlenmektedir. %17 civarnda 

olan oran 2005 WCh de %13’ lere kadar gerilemiştir. 
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Grafik 3 - Atış Verimliliği

Atış verimliliğinin ise 2004 Olimpiyat oyunları ve 2005 WCh de birbirine yakın olduğu (%60), 2004 ECh de ise 
nispeten daha düşük kaldığı (%55 civarı) gözlemlenmektedir.
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Grafik 4 – Pivot Golleri Oranı

Pivot bölgesinden bulunan atı pozisyonlarında ise her turnuvada bir öncekine göre artış gözlemlenmiş 2005 
WCh de %25 e kadar ulaşmıştır.
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Grafik 5 – Kanat Golleri Oranı

Kanat atışlarında ise pivot atışlarının aksine azalma gözlemlenmektedir. %17 civarında olan oran 2005 WCh 
de %13’ lere kadar gerilemiştir.
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Grafik 6 – Oyun Kurucu Golleri Oran 
 

Oyun kurucu atşlarnda ise ECh’ de düşük görülen oran (%10) Olimpiyat oyunlarnda 
dikkat çekici şekilde yükselmiş (%27) fakat WCh’ de nispeten düşüş (%23) gözlemlenmiştir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 7 – Düz Dalma Golleri Oran 
 Düz dalma atşlarnda ECh’ de %30’ ken, Olimpiyat ve WCh’ de %10’ olmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 8 – Hzl Hücum Golleri Oran 
 

 Hzl hücum golleri her şampiyonada artş (%12, %18, %19) göstermiştir.  
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Grafik 6 – Oyun Kurucu Golleri Oranı

Oyun kurucu atışlarında ise ECh’ de düşük görülen oran (%10) Olimpiyat oyunlarında dikkat çekici şekilde 
yükselmiş (%27) fakat WCh’ de nispeten düşüş (%23) gözlemlenmiştir.
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Grafik 7 – Düz Dalma Golleri Oranı

Düz dalma atışlarında ECh’ de %30’ ken, Olimpiyat ve WCh’ de %10’ olmuştur.
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Grafik 7 – Düz Dalma Golleri Oran 
 Düz dalma atşlarnda ECh’ de %30’ ken, Olimpiyat ve WCh’ de %10’ olmuştur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 8 – Hzl Hücum Golleri Oran 
 

 Hzl hücum golleri her şampiyonada artş (%12, %18, %19) göstermiştir.  
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Grafik 8 – Hızlı Hücum Golleri Oranı

Hızlı hücum golleri her şampiyonada artış (%12, %18, %19) göstermiştir. 
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Grafik 9 – 7 M Golleri Oran 
 

 7 m golleri turnuvalar itibariyle iniş ve çkşlar göstermiş olup; en fazla oran (%15) 
2004 ECh’ de gözlemlenmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 10 – Kaleci Verimliliği 
 

 Kaleci performanslar dikkat çekici şekilde neredeyse standart (%33-35) olarak 
gözlenmiştir. 
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Grafik 9 – 7 M Golleri Oranı

7 m golleri turnuvalar itibariyle iniş ve çıkışlar göstermiş olup; en fazla oran (%15) 2004 ECh’ de gözlemlen-
miştir.
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 7 m golleri turnuvalar itibariyle iniş ve çkşlar göstermiş olup; en fazla oran (%15) 
2004 ECh’ de gözlemlenmiştir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafik 10 – Kaleci Verimliliği 
 

 Kaleci performanslar dikkat çekici şekilde neredeyse standart (%33-35) olarak 
gözlenmiştir. 
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Grafik 10 – Kaleci Verimliliği

Kaleci performansları dikkat çekici şekilde neredeyse standart (%33-35) olarak gözlenmiştir.
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Kadınlarda yapılan son dört Olimpiyat oyunlarının (2004-2008-2012-2016) ayırt edici takım verileri aşağıda ki 
tabloda gösterilmiştir (SAAVEDRA J.M., PORGEİRSSON S., CHANG M., KRİSTJANSDOTTİR H.,HERMOSO A.G. 2018 

Sf.221-229).

PARAMETRELER KAZANAN TAKIM KAYBEDEN TAKIM

ATIŞ (SHOTS) % 58.9 ± 7,6 49.3 ± 7,9

6m. ATIŞLARI (6m. shots) % 69,0 ± 17,2 64,4 ± 20,6

7m. ATIŞLARI (7m shots) % 72,2 ± 26,1 71,5 ± 27,5

9m. ATIŞLARI (9m shots) % 39,5 ± 13,0 29,5 ± 11,6

KANAT ATIŞLARI (Wings shots) % 55.9 ± 21,2 45.3 ± 19,2

HIZLI HÜCUM ATIŞLARI(FAST-BREAK shots) % 75.0 ± 21,7 68.0 ± 26,3

DÜZ DALMA(BREAKTHROUGH shots) % 70.9 ± 25,9 64.5 ± 30,9

SARI KARTLAR (YELLOW CARDS) 3.0 ± 0,6 3.0 ± 0,7

KIRMIZI KARTLAR (RED CARDS) 0.1 ± 0,3 0.6 ± 0,2

2 DAKİKA CEZALARI (2’ minutes ) 3.9 ± 2,0 3.8 ± 2,0

İHRAÇ (exclusions) 0.1 ± 0,2 0.1 ± 0,1

GOL PASLARI (ASSİSTS) 14.3 ± 4,0 10.9 ± 3,9

TOP KAYIPLARI (Turnovers) 14.52 ± 4,7 17.1 ± 5,3

TOP ÇALMA (STEALS) 5.5 ± 3,2 4.4 ± 3,0

HÜCUM SAYISI 60.0 ± 6,8 59.9 ± 6,9

KALECİNİN KURTARIŞLARI (GB shots)% 37.5 ± 8,7 29.4 ± 7,8

KALECİNİN 6m den KURTARIŞLARI (GB 6m shots)% 28.6 ± 20,3 23.6 ± 16,7

KALECİNİN 7m den KURTARIŞLARI (GB 7m shots)% 20.5 ± 24,2 18.9 ± 22,6

KALECİNİN 9m den KURTARIŞLARI (GB 9m shots)% 54.6 ± 17,3 43.8 ± 15,8

KALECİNİN KANATTAN KURTARIŞLARI (GB wings shot)% 43.1 ±23,1 32.6 ± 21,8

KALECİNİN H. H. KURTARIŞLARI (GB fastbreak shots) % 21.0 ± 23,4 19.3 ± 20,6

KALECİNİN D.D. KURTARIŞLARI (GB Breakthrough shots)% 22.2 ± 25,1 21.7 ± 23,0

Tablo 26 - Son Dört Olimpiyat Oyunları Ortalamaları (2004-2016)Kadın Hentbolu 

Kadınlarda yapılan son 4 Olimpiyat oyunları karşılaştırmalarında 6 m ve 7 m atışlarında kazanan ve kaybeden 
takımların oranları neredeyse birbirlerine denk çıkmakla birlikte 9m, kanat atışları ve kırmızı kart cezaların-
da kazanan takım lehine büyük farklılıklar gözlemlenmiştir. Kaleci performansında ise %37,5 - %29,4 gibi bir 
farklılık vardır. Hızlı hücum, düz dalma ve 7m performansları yakın olmakla birlikte 9m, kanat ve pivot atışları 
kurtarışlarındaki başarı yüksekliği takımların kazanmasındaki en büyük etken olarak gözlemlenmiştir.
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Murat Bilge’nin 2017 Yılında Makedonya’da yapılan W17 ECh parametreleri aşağıda ki tablolarda verilmiştir.

SIRA. TAKIM BOY UZUNLUĞU ORTALAMASI
(cm)

VÜCUT AĞIRLIĞI ORTALAMASI
(kg)

1. SLOVENIA 173,18 68,75

2. POLAND 176,18 67,5

3. BULGARIA 173,37 65

4. FYR MACEDONIA 171 67,26

5. SWITZERLAND 172,3 66,15

6. ICELAND 159,8 64,12

7. FAROE ISLANDS 168,8 65,68

8. KOSOVO 170,12 65,18

9. ISRAEL 164,3 58,81

10. GREECE 172,1 65

GENEL ORTALAMA 170,11 65,34

Tablo 27 - Ech 17 Şampiyonasına katılan takımların Antropometrik verileri.

Tablo 28 - Takımların Kümülatif İstatistikleri

Şampiyonaya katılan takımların hücum ortalamaları 60.2, atış ortalamalarının 47.1, gol sayısının ise 26.6 olduğu 
görülmektedir. En yüksek hücum orta-lamasının Kosova (67), en fazla atış ortalamasının Kosova (50.8), en 
yüksek gol ortalamasının Slovenya (31.6) olduğu görülmekle beraber 2. Olan Polonya’ nın hücum gol verimliliği 
(%51.9) ile atış gol verimliliği (%64.4) ve maç başına kaleci kurtarış sayısında (16.5) lider olduğu gözlenmiştir. 

İlk dört dışında kalan İsviçre’ nin sayısal ve oransal verimliliğinin şampiyona sıralaması ile örtüşmediği gözlen-

miştir. Bunun nedeni grup da aldıkları Makedonya mağlubiyetidir.
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Tablo 29 - Hücum Türlerine Göre Takımların Genel İstatistiği

Şampiyonaya katılan takımların organize hücum verimliliği %43,9 olarak gözlenmiştir. Şampiyon olan Slovenya 
%61,5 ile rakiplerini uzak ara geride bırakmıştır. Bu tabloda göze batan en ilginç nokta takımların neredeyse 
hiç uzatılmış hızlı hücum yapmaması olmuştur.

Tablo 30 - Takımların Eşitlikte, Fazlalıkta ve Azlıkta ki Kümülatif İstatistik Bilgileri

Şampiyonaya katılan takımların sayısal eşitlikte ki hücum verimliliği ortalaması %44,4 ken ikinci olan Polonya 
%53 gibi yüksek bir orana ulaşmıştır. Bu tabloda ki dikkat çekici nokta yeni getirilen kural olan sayısal fazlalık 
7/6 yı ilk dört takımın hiç uygulamamış olmasıdır.
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Sıra. TAKIM Maç 
Sayısı

Pasif 
Oyun 
Kararı 
Sayısı

Pasif 
Oyun 

Süresin-
ce Yapı-
lan Pas 
Sayısı

Pasif 
Oyun Sü-
resince 

Pas Orta-
laması

Golle So-
nuçlanan

Pasif oyun 
Sayısı

Top Kaybı 
ile Sonuç-

lanan
Pasif Oyun 

Sayısı

Atış Kaybı 
ile Sonuç-

lanan
Pasif Oyun 

Sayısı

1. SLOVENIA 5 7 20 2,86 4 1 2

2. POLAND 4 6 22 3,67 1 2 3

3. BULGARIA 5 24 77 3,21 11 4 9

4. FYR MACEDONIA 4 17 39 2,29 4 4 9

5. SWITZERLAND 4 7 18 2,57 2 2 3

6. ICELAND 5 19 63 3,32 6 5 8

7. FAROE ISLANDS 4 19 66 3,47 3 7 9

8. KOSOVO 5 14 26 1,86 7 0 7

9. ISRAEL 4 16 47 2,94 9 2 5

10. GREECE - - - - - -

TOPLAM 129 378 2,93 47
(%36,4)

27
(%21)

55
(%42,6)

Tablo 31 – Takımların Pasif Oyun Kuralında ki Kümülatif İstatistikleri

Pasif oyun ( altı pas) kuralı ile ilgili gözlemlenen olgu ise, pasif kararından sonra takımların ortalama üç pas 
(2,93) sonrası kaleye topun gönderilmesi olmuştur. Diğer bir konu ise pasif kuralına maruz kalan takımların 
yaklaşık 1/3 oranında %36,4 gol bulmuş olmalarıdır.
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2018 WECh Şampiyonu Fransa’nın Final Maçı İstatistikleri
(https://livecache.sportresult.com/node/binaryData/)

Tablo 32 – WECH 2018 Şampiyon Fransa’ nın Takım Final Maçı İstatistiği

2018 WECh de şampiyon olan Fransa’nın şut verimliliği %59 (24/41) olarak gözlemlenmişken maç boyunca 
sadece bir kere hızlı hücum şansı buldukları gözlenmiştir. En fazla süre alan oyuncu pivot Edwige olmuş-
tur(55’44”). Dikkat çekici önemli bir konu da kadroda olan her oyuncunun final maçında süre almış olmasıdır. 
En verimli oyuncun istatistiği 4/6 hücum/gol sayısı % 67 oran ve en az verimli oyuncunun istatistikleri ise 1/3 
hücum/gol sayısı ve %33,3 oran olarak gözlenmiştir.
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Tablo 33 - WECH 2018 Şampiyon Fransa’ nın Takım Final Maçı İstatistiği

Fransa takımında bireysel kaleci Performansları, LEYNAUD; 8/21 (kurtarış/atış) % 38 GLAUSER ise; 4/11 (kurta-
rış/atış) % 36 olmuş, Takım geneli olarak kale performansı ise 12/ 33 (kurtarış/atış) % 36 olarak gözlenmiştir.
Yukarıda ki tabloda küçük kutucuklar oyuncuların kaleye atış bölgeleri ve gol/atış sayılarıdır. Aynı şekilde ka-
lecilerinde kaleye gelen atışlarda ki istatistikleri görülmektedir. Hentbol sahası çiziminin sol yanında ki küçük 
kutucuk da ise takım genelinde gol/atış sayıları ve kaçan atışların dağılımı verilmiştir(aut, direk, blok). Hentbol 
saha çiziminde Fransa’nın hücum ve savunmada ki olumlu olumsuz gol dağılımları verilmiştir. 
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Tablo 34 - WECH 2018 Şampiyon Fransa’ nın Takım Final Maçı İstatistiği 

Bu şampiyonada yapılan atışın hızı ve mesafesi de ölçülmüştür. Final maçında gol olan en hızlı şutu Fransa’nın 
genç oyuncusu Kanor (21) 99 km/sa. gerçekleştirmiş, en uzak mesafeli isabetli atışı ise Rus oyuncu Sen 18,9 
metreden kaleye 72 km/sa. ile göndermiştir.
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TARTIŞMA VE SONUÇLAR 

Gözlem ve Analiz, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında takım performansını değerlendirmek ve 
geliştirmek için en önemli olgudur.

Gözlemin uzman kişiler tarafından yapılması ve istatistiki bilgilerin yine uzman kişiler tarafından tutulması son 
derece önemli ve günümüz hentbolunun olmazsa olmazlarındandır.

Nerede ve ne zaman oyuncular atak girişimlerini başlatmalı? Takımın başarılı olabilmesi için hangi strateji be-
nimsenmeli ve nasıl uygulanmalı? Analiz, bize bu soruların cevabını vermekle beraber oyun içinde ki olumsuz 
durumların da çözümü ve değerlendirilmesinde ki en önemli başarı anahtarıdır.(Schrapf, N & Tilp, M. 2013 Sf 
616)

1954 yılında yapılmaya başlanan gözlem ve analiz günümüze kadar hızlı bir gelişim göstermiştir.

Değişen oyun kuralları ile birlikte gün geçtikçe hızlanan hentbol oyununda, oyuncuların bireysel özelliklerin-
den, takımların pasif oyun sırasında ki pas sayısına kadar uzanan geniş bir yelpazeye yayılan parametre sayısı 
seksene yaklaşmıştır. 

Yapılan gözlem ve istatistiki sonuçlar kendi takımımız hakkında bilgi verdiği kadar rakip takımın güçlü veya 
zayıf yönlerinin tespit edilerek antrenman ve müsabaka stratejilerini oluşturmada antrenörün en önemli 
kaynağıdır.

Bu tür analizlerin etkili olabilmesi için, analistlerin koçlara ve oyunculara geri bildirimde bulunmaları gerek-
mektedir. Antrenörler, sadece taktik eğitim programlarını değil, aynı zamanda, atak ve savunma etkinliğini 
arttırmak için, yoğun bir tempoya dayanabilecek oyuncuların, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik gücünü de dik-
kate alan programları da planlamalıdır. Öte yandan, oyuncuların pozisyonlarına ilişkin tercihler, uygulama 
ortamlarına yansıtılmalıdır. Ayrıca, antrenörler uzun vadeli planlamada bu başarı değişkenlerini göz önünde 
bulundurmalı ve geleceğin elit hentbolcularını yetiştirirken onların eğitiminde de uygulamalıdır.

Bu nedenle takımların teknik ekiplerinde kaleci antrenörü, kondisyoner ve sağlıkçı kadar analistlerin de yer 
alması zorunlu hale getirilmelidir.
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Hentbolda Rakip-Turnuva-Sezon-Bireysel Sporcu Analizi

ÖZET 

Son yıllarda hentbolda birçok kulüp takımı ve milli takımlar maç analizlerinden yararlanmaktadır. Bunun se-
bebi, iyi bir maç performansı için antrenmanlarla birlikte iyi analiz edilmiş maç analizlerinin takımın başarısına 
etki etmesidir. Sezon içerisinde ya da turnuvalarda yapılacak maçlar öncesinde rakip takımın gözlenmesi ve 
bazı özelliklerinin sayısal verilerle değerlendirilmesi, antrenmanların da yeniden yapılandırılmasına yardımcı 
olmaktadır. Bu araştırmanın amacı; dünyada hentbolda kullanılan rakip takım, turnuva, sezon ve bireysel 
sporcu analiz örneklerinin değerlendirilerek, ortak bir analiz örneği üzerinde çalışmaktır. Çalışmada, 2004 
– 2018 yılları arasında oynanan Avrupa Şampiyonaları ve Ulusal şampiyonalarda yapılan bazı analizler değer-
lendirilmiştir. İstatistiksel bilgiler ve veriler Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF), ulusal hentbol federasyon-
larının resmi internet sitelerinden ve www.futureacademy.org.uk sitesinden alınmıştır. Hentbolda rakip takım, 
turnuva, sezon ve bireysel sporcu analizinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında 
karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırıl-
masına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Sonuç olarak; analizler sayesinde hem takımın sporcuları daha üst 
seviyeye taşınabilir hem de rakip takımları, onların taktiklerini, zayıf - güçlü yönleri somut verilere dökülebilir, 
antrenmanlarda da bu verilere göre taktikler oluşturulabilir.

Anahtar Kelimeler: Analiz, bireysel analiz, hentbol, takım analizi.

Opponent Team-Tournament-Season and Individual Player Analyses in Team Handball

ABSTRACT

In recent years, many club teams and national teams in handball use match analysis. This is because well-ana-
lyzed match analyses with training for good match performance have an impact on the team's success. Ob-
serving the opponent team and evaluating some of its features with numerical data prior to the matches to 
be made during the season or in tournaments help to restructure the trainings. The purpose of this study 
was to evaluate the examples of opponent team, tournament, season, and individual player analyses used 
in handball in the world and to study on a joint analysis example. In the study, some analyses made in Eu-
ropean Championships and National Championships between 2004 and 2018 were evaluated. The statistical 
information and data were taken from the official web sites of the European Handball Federation (EHF) and 
national handball federations as well as www.futureacademy.org.uk. Being conducted to improve opponent 
team, tournament, season, and individual player analyses, this study was an action research for configurating 
proper exercises ranging from the simple to the complex to solve problems encountered during the game. 
As a result; by means of analyses, the players of the team can be taken to a higher level, and their opponent 
teams and their tactics, weaknesses, and strengths can be converted into concrete data, and tactics can be 
created based on these data during trainings.

Keywords: Analysis, Individual Analysis, Team Handball, Team Analysis
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GİRİŞ

Günümüzde neredeyse bütün spor dallarında başarıya ulaşmak her geçen gün daha da zorlaştığı görülmek-
tedir. Bu anlamda güncel bilgileri takip etmek ve bunları uygulamak çok önemlidir. Hentbolda takip edilmesi 
ve uygulanması gereken en önemli olgulardan birisi de “ANALİZ”’dir.

Hata payı minimuma düşürülen bir analiz, hentbol branşına ve onun geleceğine çok büyük hizmetler verebilir. 
Bireysel analiz, takım analizi ve sezon analizi; somut değerleri ortaya koyar ve sporcu ya da takım hakkında 
daha anlamlı veriler almamıza yardımcı olur. Rakibin zayıf yönlerini analiz ettikten sonra antrenman planla-
ması kurgulanır veya sporcuların analizinden sonra sahadaki taktik yaklaşımlar revize edilebilir.

1.1. Analiz Uygulama Çeşitleri
Son yıllarda hentbol sporunda birçok kulüp takımı ve milli takımlar maç analizlerinden oldukça fazla yararlan-
maya başlamıştır. Bunun sebebi, iyi bir maç performansı için antrenmanlarla birlikte düzenli ve sıkı çalışılmış 
maç analizlerinin takımın başarısına etki etmesidir. Sezon içerisinde ya da turnuvalarda yapılacak maçlar 
öncesinde rakip takımın gözlenmesi ve bazı özelliklerinin sayısal verilerle değerlendirilmesi, antrenmanların 
da yeniden yapılandırılmasına yardımcı olmaktadır.

Hentboldaki maç analizini şu şekilde gösterebiliriz:
a) Serbest analiz
b) Sesli analiz
c) Yazılı analiz
d) Film ile analiz
e) Video ile analiz
f) Video/Bilgisayar ile analiz
g) Bilgisayar ile analiz

Serbest analiz, maç sırasında yedek bankın arkasından, hentbol bilgisi ve tecrübesi olan kişilerin ya da teknik 
adamların bazı anlarda antrenöre maç ile ilgili görüşlerini aktarması şeklinde olan gözlemdir. Rakip oyuncular 
veya kendi oyuncuları için fikirler, istemesi halinde maçın oynandığı alanda ve anında antrenöre iletilir. Bu 
analiz çeşidi günümüzde neredeyse hiç kullanılmamaktadır.

Sesli analiz ise maçın oynandığı alanda gerçekleşen tüm hareketlerin ses bandına kayıt edilmesidir. Bunu bir 
spikerin radyondan maçı anlatırken aktardıkları olarak düşünebiliriz. Şüphesiz bu kişinin hentbolu ve kuralla-
rını iyi bilmesi gerekmektedir. Günümüzde teknolojinin çok daha ilerlemesiyle birlikte bu gözlem çeşidi artık 
yapılmamaktadır.

Yazılı analiz, hentbolda bulunan çeşitli hareket ve teknik-taktik davranışların daha önceden hazırlanmış tablo 
ya da yazılı formların üzerine yazılması şeklinde uygulanmaktadır. Bu analizde, hücum ve savunma davra-
nışları formlara yazılmakta ve sayısal veriler ortaya çıkmaktadır. Böylece maç sırasındaki bütün davranışlar 
formlara aktarıldığından değerlendirme daha kolay yapılabilmektedir.

Film analizi, yapılmaya başlandığı ilk yıllarda etkisi yüksek sonuçlar yaratmıştır. Hepimizin bildiği sinema film-
leri gibi, önceleri siyah beyaz olan 35, 16 ve 8 mm ebatlardaki filmlere kayıt edilen maçlar daha sonra izlenip, 
değerlendirmesi yapılıyor ve bu filmlerden izlenen maçlardaki elde edilen sayısal veriler yazılı formlara aktarı-
lıyordu. Ancak bu maç filmlerinin kaydedilmesinden sonra laboratuvarlarda yıkanması ve işlem görmesi uzun 
sürebiliyordu ve analiz çalışması hızlı yapılamamaktaydı. 
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Video ile analiz ise maçların hem görüntülü hem de sesli kayıt edilmesini sağlamıştır. Bu sistem, gözlem ve 
değerlendirme alanında hentboldaki çalışmaları olumlu etkilemiştir. Bu teknoloji birçok takıma hem antren-
manlar için hem de maçlar için yardımcı olmuştur. Bu video görüntülerinin yazılı bir şekilde formlara akta-
rılması ise çok faydalı sonuçlar vermiştir. Kalıcılığı ve tekrar izlenebilir olması çoğu teknik adamı bu yöntemi 
kullanmaya itmiştir (TAŞKIRAN, 2007, sf: 1).

Video-Bilgisayar ile analiz, günümüzde en sık kullandığımız analiz çalışmalarını yaratmıştır. Maçlarda kayıt 
edilen video görüntülerinin hentbol için hazırlanmış bilgisayar yazılım programlarına transfer edilmesi, farklı 
istatistiksel yöntemler kullanılarak hızlı bir değerlendirme yapmayı mümkün hale gelmiştir. Bilgisayar progra-
mına istenilen aksiyonlar, teknik hareketler, kurallar ya da bireysel veya takım özellikleri yüklenilebilir. Böylece 
antrenörün istediği davranış veya hareket teknikleri sayısal değerlere geçirilebilmektedir. Analiz çalışması bu 
özelliklerinden ötürü hızlı bir şekilde sonuçlanabilmektedir. 

Bilgisayar ile analiz, hentbolda son zamanlarda gelinen önemli kilometre taşlarındandır. Aslında video görün-
tülerini kullanarak doğrudan ekrandaki aksiyonların çeşitli matematiksel işlemden geçirilmesi ile elde dilen 
verilerle analiz yapılmasıdır. Maç görüntülerinin, görüntü aktarıcılar yardımıyla bilgisayara taşınması sonra-
sında doğrudan ve hızlı gözlem yapma tekniği ortaya çıkmıştır. Bu analiz en modern analiz olarak kabul edilse 
bile istenilen parametrelerinin doğru yüklenmesi gerekmektedir (TAŞKIRAN, 2007, sf: 2).

1.1.1. Rakip Takım Analizi
Teknolojideki durdurulamaz ilerleme, antrenörlere ve araştırmacılara gerçek zamanlı kayıt ve bu kaydı yo-
rumlara imkanı vermektedir. Geliştirilmiş analiz programları, oyunun kilit anlarıyla ilgili doğru ve detaylı bilgi-
leri hesaplar (Meletakos, Vagenas & Bayios, 2011, sf:285). Bu analizlerin sonucu olarak, takımların kuvvetli ve 
zayıf noktalarıyla ilgili önemli bilgiler ortaya çıkarabilir (ALFORD, 1998, sf:13-22; BLİSS, 1998, sf:34-46).

Analizler, antrenman programlarının kapsamını şekillendirebilecek olan genel durum ve periyodizasyonun 
değerlendirmesinde temel faktörlerdir (BİLGE, 2012, sf:109).

Maç analizleri, sporcuların bireysel performanslarını ve takımların genel kondisyonunu belirlemeyi, teknik ve 
taktik becerilerini ve rakip takımların hem bireysel hem de genel performanslarını değerlendirmeyi amaçlar 
(BİLGE, 2012, sf:109).

1.1.2. Turnuva Analizi
Performans ölçümü, hareket ve antrenman biliminin ana konularından biridir. Bu alanda kullanılan oyun ana-
lizi metodları gün geçtikçe gelişmiştir. Bu alandaki en popüler son çalışmaların çoğu, performans değişken-
lerini yarışma esnasında veya sonrasında kayıt altına alıp, bu kayıtların bilgisayarda görsel ve yazılı olarak 
saklanmasını içerir. Performans ölçümü ve değerlendirilmesi antrenman sürecinde ve yarışma periyodunda 
antrenmanların planlanmasında önemli bir rol alır (BİLGE, 2012, sf:109).

Performansı daha üst seviyeye çıkartmak, daha modern antrenmanları gerektirir. Oyuncuların performans-
larını geliştirmeyi amaçlayan planlamalar, takımların uluslararası şampiyonalardaki hedeflerine ulaşmalarına 
yardımcı olur. Şampiyona için dikkatli bir planlama yapılması, sporcuların ve takımların seviyelerinin analizini 
gerekir (ABBAS, 2007, sf:44).

Vincent Lafko, Milan Mikuš ve František Urban’ın (2012) yaptıkları 29 Temmuz – 8 Ağustos 2010 tarihleri ara-
sında Bratislava, Slovakya’da düzenlenen ve 16 takımın katıldığı Erkekler u20 Avrupa Şampiyonası analizinde, 
çeşitli parametreler incelenmiş ve bazı veriler elde edilmiştir. Buna göre, hız ve çabukluğun ön planda olduğu, 
1-1 ve 2-2 toplu ve topsuz oyunların bol olduğu, hakemlerin de pasif oyun ve avantaj kurallarından faydalan-
dıkları bir turnuva olmuştur. 
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1.1.3. Sezon Analizi
Maç sonrası yapılan analizler, bu maçtaki takımın performansını değerlendirmeyi amaçlar, bir sezonu, tur-
nuvayı ya da şampiyonluğu takip eden analizler, takımların başarılı olduklarının veya başarısız olduklarının 
değerlendirmesini sunar (BİLGE, 2012, sf:109).

Gutiérrez Aguilar Óscarve ve López Pascual PedroJosé (2012) 2008-2009 sezonunda 16 takımdan oluşan ve 
toplamda 240 maçın yapıldığı Asobal Ligini araştırmışlar. Bu araştırma için kullanılan bütün verileri de Aso-
bal Liginin resmi internet sitesinden almışlardır. Sonuç olarak, kazanan takımların kaybeden takımlara göre 
bütün hücum aksiyonlarında (Hızlı hücum, 9 ve 6 metre şutları, asistler…) daha iyi olduklarını saptamışlardır. 
Savunma aksiyonlarında ise birkaç istisna dışında kazanan takımların kaybedenlere göre daha iyi oldukları 
gözlenmiştir.  

1.1.4. Bireysel Sporcu Analizi
Bireysel ve takım olarak performansın değerlendirilmesi sırasında objektif araçlara ihtiyaç duyulduğu için 
maçların ve diğer etkinliklerin kayıt altına alınıp analiz edilmesinde bir artış oldu (Meletakos, 2011, sf:285). 
Takım sporlarında maç esnasında oyuncuları ve takımı gözlemlemek, farklı şeyler tasarlamak için, çeşitli 
organizasyonlar için, öğretim için ve antrenman için çok önemlidir (Meletakos, Vagenas,& Bayios, 2011, sf:286). 
Bu alandaki araştırmaların geneli, atletik başarıyı büyük ölçüde belirleyen performansa odaklanmaktadır 
(MELETAKOS, VAGENAS,&BAYIOS, 2011, sf:286).

Spor performans analizi son yıllarda giderek artan bir çalışma alanı olmuştur. Teknolojik gelişimler, sporcu-
nun ve takımların performansının daha ayrıntılı ve etkili bir şekilde analiz edilmesini sağlamıştır (BİLGE, 2012, 
sf:109).

2010 yılında Erkekler u20 Avrupa şampiyonasında Zoran Abramovic (2010) tarafından yapılan bireysel bir ana-
lizde ise, 2dk ve kırmızı kartlar incelenmiş ve bunun sonucunda Norveçli Jakobsen H. en çok 2dk cezası alan 
oyuncu olmuştur. Borovnik M. adlı Sloven sporcu ise en fazla ceza (2dk ve kırmızı kart) alan oyuncu olmuştur. 
Bu oyuncunun takımında çok önemli bir konuma sahipken, 3 adet 2dk cezası ve 2 tane kırmızı kart cezası alıp, 
turnuva boyunca sadece 4 maç takımıyla birlikte sahaya çıktığı saptanmıştır (www.eurohandball.com, 2010).



52

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
2004 – 2018 yılları arasında oynanan Avrupa Şampiyonaları ve Ulusal şampiyonalarda yapılan bazı analizler 
değerlendirilmiştir. İstatistiksel bilgiler ve veriler Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF), ulusal hentbol fede-
rasyonlarının resmi internet sitelerinden ve www.futureacademy.org.uk sitesinden 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 ÇUKURÇAYIR, 2006, sf: 27).

Bu anlamda hentbolda analizin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştırmasıdır.
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BULGULAR

A) Rakip Takım Analiz Örnekleri
Bir hentbol maçında her antrenörün önem verdiği farklı aksiyonlar ve değerler vardır. Aşağıdaki örnek 2004 
yılındaki Erkekler Avrupa Şampiyonasındaki Fransa milli takımının Avrupa Hentbol Federasyonu’nun web site-
sindeki resmi analizidir.

Tablo 1. Rakip Takım Analiz Örneği-1 (www.eurohandball.com, 2004)

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Fransa milli takımının maç sonundaki analizi yapılmıştır. Şutlardan cezalara, asist-
lerden 7m atışlarına kadar birçok istatistiksel bilgi karşımıza çıkıyor. Hatta sporcuların oyunda kalma süreleri de önemli 
bir veri olarak ele alabiliriz (www.eurohandball.com, 2004). Aşağıdaki grafikte ise kalecilerin performanslarını görüyo-
ruz. Şutların hangi pozisyonlardan geldiğini ve bu pozisyonlardaki şut/gol oranlarını gösteriyor (www.eurohandball.com, 
2004).
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Kaleciler
Toplam Toplam Kurtarış / Şut

Kurtarış Şut % 7mp 7m% 6m Kanat DD NS NS% 9M 9M% H.H.

12 Lemonne,Nicolas

16 Omeyer, Thierry 10 35 29 0/1 0/4 0/4 0/9 0 10/22 45 0/4

Toplam 10 35 29 0/1 0/4 0/4 0/9 0 10/22 45 0/4

Tablo 2. Rakip Takım Analiz Örneği-2 (www.eurohandball.com, 2004)

Ataklar

TAKIM
Toplam Çoklukta Azlıkta Pozisyon Hızlı Hücum Bir. H.H. Takım H.H.

TF
TF%

G/At % G/At % G/At % G/At % G/At % G/At % G/At %

FRA 29/62 47 9/15 60 3/6 50 23/56 41 6/6 100 1/1 100 5/5 100 18 29

Tablo 3. Rakip Takım Analiz Örneği-3 (www.eurohandball.com, 2004)

Yukarıdaki grafikte ise azlıkta ve çokluktaki hücum/gol oranlarını, bireysel ve takım halinde yapılan hızlı hü-
cum/gol yüzdelerini görüyoruz (www.eurohandball.com, 2004).

Takım Şutları

Gol Kurtarış Kaçırma Direk Blok Toplam % Prop %

6m Atışı 5 5 100 10

Kanat Atışı 3 2 5 60 10

SOL        SAĞ 3 2 5 60 10            0

9m Atışı 11 8 2 3 2 26 42 53

SOL   ORTA      SAĞ 4   2   5 4   2   2 2 1          2 2 13  6   7 31   33   37 27   12   14

7m Atışı 3 2 6 50 12

Hızlı hücum 6 6 100 12

Düz dalmalar 1 1 100 2

Toplam 29 12 2 3 2 49 59 100

G/S      Gol/Şut                                 %                            Yüzde                                       EX      İhraç

S/S      Kurtarış/Şut                         Wing                       Kanat                                       TP      Oynadığı süre

AS        Asist                                     TF                           Teknik Faul                               7M      7 metre atışı                         

YC        Sarı Kart                               RC                          Kırmızı kart                              9M      9 metre atışı

6M       6metre atışı                          BT                          Düz dalma                                ST      Top çalma                            

FB       Hızlı hücum                           BS                          Blok                                          2M      2 dk. cezası

Tablo 4. Rakip Takım Analiz Örneği-4 (www.eurohandball.com, 2004)
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Son örnekte görüldüğü üzere yukarıdaki veriler bize birçok parametre hakkında bilgi verip fikir sahibi yapıyor. 
Takımdaki sporcuların gol/şut oranları, hangi pozisyonlardan kaç şut çektikleri, 7 metre atışları/gol oranları, 
hızlı hücum/gol oranları, bireysel ya da takım hızlı hücumları, alınan ve aldırılan cezaları, kalecilerin perfor-
manslarını, hangi pozisyondan kaç atış kurtardıklarını gibi önemli parametreleri bu örnekten görebiliyoruz 
(www.eurohandball.com, 2004).

Rakip takım analizine bir başka örnek ise, Avusturya’da yapılan 2010 Erkekler Avrupa Şampiyonası takımların-
dan biri olan Fransa’dan verelim.

Aşağıdaki şekiller ve tablolar EHF’nin resmi web sitesinden alınmıştır. Burada Fransa milli takımının oyuncula-
rının rakip takımlara attıkları şutların kalenin ne tarafına gittiğini ve sahadaki oyuncuların hangi pozisyonlar-
dan kaç atış yaptıkları ve bu atışların gol oranları verilmiştir.

Şekil 1 Rakip Takım Analiz Örneği-5 (www.eurohandball.com, 2010)

15 – Aut / 22 – Direk / 20 – Blok
Yukarıdaki kale şeklindeki grafiklerde Fransa takımının Şut/Gol oranları ve rakip takım kalesine attıkları şutla-
rı, kalenin hangi bölgesine gönderdiklerini görebiliyoruz. Bununla paralel olarak Fransa takımının kalecilerinin 
de kurtarışları hakkındaki grafikte aşağıda verilmiştir (www.eurohandball.com, 2010).

Fransa (Şut / Kurtarış)

Şekil 2 Rakip Takım Analiz Örneği 6 (www.eurohandball.com, 2010)
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Aşağıdaki şekilde de Fransa milli takımının hücumda pozisyonlara göre şut/gol dağılımı, hızlı hücum ve 7m 
şut/gol oranları vardır. Ayrıca savunmada da kalesinde gördükleri pozisyonlara göre şut/gol dağılımı, hızlı 
hücum şut/gol ve 7m şut /kurtarış oranları vardır (www.eurohandball.com, 2010).

Şekil 3 Rakip Takım Analiz Örneği-7 (www.eurohandball.com, 2010)

Avrupa hentbol federasyonu genel olarak 2004 – 2018 yılları arasında bu verileri kullanmış olup bunları kendi 
resmi web sitesinden yayınlamaktadır.

Cristina Georgiana Vărzarua ve arkadaşlarının (2014) Romanya kadın hentbol takımı ile Euro2014’ de Hırvatis-
tan’ da oynanan Romanya – Macaristan maçında yaptıkları bir analizde ise, aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır 
(www.eurohandball.com, 2014).

Sol Kanat Sol O.K Orta O.K Sağ O.K Sağ Kanat Pivot

Gol 14 58 17 15 19 13

Şut % %54 %53 %41 %56 %49 %53

Oran %10.3 %42.6 %12.5 %11 %14 %9.6

Tablo 5. Rakip Takım Analiz Örneği-8 (www.eurohandball.com, 2014)

Rakip Takım analizine birkaç tane güzel örnek de Doç. Dr. Murat Bilge’nin kullandığı aşağıdaki tablolardır. Bu 
tabloyu sizde kendi takımınız da uygulayabilirsiniz.

Oyuncu bazlı istatistikler, hücum – savunma – kaleci ve gollerin maç içerisindeki süreye bağlı dağılımları Şekil 

4’de işlenir.
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Şekil 4 Rakip Takım Analiz Örneği-9 (BİLGE, 2012)

HÜCUM VE SAVUNMA PARAMETRELERİNİN DATALANDIRILMASI
Maç izlenirken hücum ve savunma parametreleri Tablo 6’da işlenir (Tablo 9’da belirtilmiştir).

Tablo 6. Rakip Takım Analiz Örneği-10 (BİLGE, 2012)

KALE ATIŞLARININ DATALANDIRILMASI
Kale atışları Tablo 7’de işlenir (Parametreler Örnek Tablo’da belirtilmiştir).

 Tablo 7. Rakip Takım Analiz Örneği-11 (BİLGE, 2012)

TAKIM KÜMÜLATİF İSTATİSTİKLERİ
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İki takımın karşılaştırıldığı kümülatif istatistikler Tablo 8, Tablo 9, Tablo 10, Tablo 11 ve Tablo 12’ya işlenir.

TAKIMLAR : 1. DEVRE SONUCU :

YER : 2. DEVRE SONUCU :

TARİH : MAÇ SONUCU :

SAAT : HAKEMLER :

Tablo 8. Rakip Takım Analiz Örneği-12 (BİLGE, 2012)

A TAKIMI HÜCUM – ATIŞ ANALİZİ B TAKIMI

HÜCUM SAYISI

ŞUT SAYISI

GOL

KALECİ

AUT

 DİREK

BLOK

TOP KAYBI

FAULE YAKALANMA

Tablo 9. Rakip Takım Analiz Örneği-13 (BİLGE, 2012)

A TAKIMI ŞUT ETKİNLİĞİ B TAKIMI

ATIŞ GOL % ATIŞ GOL %

DÜZ DALMA ATIŞLARI

6 m. ATIŞLARI

7-9 m. ARASI ATIŞLAR

9 m. ÜZERİ ATIŞLAR

HIZLI HÜCUM ATIŞLARI

7 m. ATIŞLARI

TOPLAM

Tablo 10. Rakip Takım Analiz Örneği-14 (BİLGE, 2012)

A TAKIMI HÜCUM TERCİHİ B TAKIMI

SAYI GOL % SAYI GOL %

ORGANİZE HÜCUM

BASİT HIZLI HÜCUM

GELİŞMİŞ HIZLI HÜCUM

UZATILMIŞ HIZLI HÜCUM

HIZLI SANTRA

Tablo 11. Rakip Takım Analiz Örneği-16 (BİLGE, 2012)
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A TAKIMI
SAYISAL EŞİTLİK-FAZLALIK-AZLIK

B TAKIMI

Atak Gol % Atak Gol %

EŞİT HÜCUM

EŞİT SAVUNMA

HÜCUMDA SAYISAL FAZLALIK

SAVUNMADA SAYISAL FAZLALIK

HÜCUMDA SAYISAL AZLIK

SAVUNMADA SAYISAL AZLIK

7:6 KURALI
Tablo 12. Rakip Takım Analiz Örneği-15 (BİLGE, 2012)

A TAKIMI HÜCUM SÜRELERİ B TAKIMI

TOPLAM HÜCUM SAYISI

TOPLAM HÜCUM SÜRESİ

ORTALAMA HÜCUM SÜRESİ

TOPLAM SAVUNMA SAYISI

TOPLAM SAVUNMA SÜRESİ

ORTALAMA SAVUNMA SÜRESİ

B -Turnuva Analiz Örnekleri

2016 yılında Polonya hentbol federasyonu tarafından organize edilen ve 15-31 Ocak 2016 tarihleri arasında 
oynanan 12. Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası ile ilgili Peter Kovacs şu analizleri yapmıştır;

Krakow (A)   Katowice (B)  Wroclaw (C)   Gdansk (D)  
FRANSA      HIRVATİSTAN     İSPANYA      DANİMARKA 
POLONYA             NORVEÇ     ALMANYA             RUSYA   
MAKEDONYA     BELARUS     İSVEÇ     MACARİSTAN   
SIRBİSTAN     İZLANDA      SLOVENYA       KARADAĞ

Turnuvaya katılan takımlar ve grup maçlarını oynayacakları şehirler yukarıdaki gibidir.
Maç sonuçlarının kaç farkla bittiğine dair grafik,

Berabere = 5
1  = 8
2  = 9
3  = 3
4-6  = 10
7-9  = 7
10 ve üzeri = 5

Bu turnuvada oynanan 48 maçın 22’si 2 ve daha az gol farkla bitmiştir. Turnuvaya ilk turdan veda eden takım-
lardan 3 tanesi eski Yugoslavya takımlarındandır (Sırbistan, Karadağ, Slovenya) (www.eurohandball.com, 2016). 
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Turnuva boyunca milli takımlar 48 maç yapmış ve 4428 şuttan 2629 tanesi gol olmuştur. Bu da maç başına 
yaklaşık 52/92 gibi bir orana denk geliyor. Takımlar her maç ortalama 46 şuttan 28 gol atıyorlar (Neredeyse 
2014 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonasında olduğu gibi. 28/48) (www.eurohandball.com, 2016).

En gollü maçlar : BELARUS-İZLANDA      39:38 = 73

    NORVEÇ-HIRVATİSTAN 34:31 = 65

    HIRVATİSTAN-POLONYA 37:23 = 60

En az gollü maçlar : İSVEÇ-MACARİSTAN 22:14 = 36

    ALMANYA-İSPANYA 24:17 = 41

    İSVEÇ-SLOVENYA 23:21 = 44

2014 ve 2016 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonasında takımların başındaki yabancı antrenör sayısı;
2014 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası : 2
2016 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası : 7

2014 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonasından sonra 2016 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonasına antrenör 
değiştirip gelen takımlar; HIRVATİSTAN, MACARİSTAN, DANİMARKA, SIRBİSTAN, NORVEÇ, RUSYA, KARADAĞ.

2016 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonasında dereceye giren ilk 5 takımdan 4 tanesi yerli, 1 tanesi ise yaban-
cı antrenöre sahiptir. Buna karşılık 11-16 arasında derece yapan takımların ise 4 yabancı, 2 yerli antrenörleri 
vardır (www.eurohandball.com, 2016).

Aynı turnuvada yurt dışında oynayan en çok oyuncuya sahip 2 ülke Karadağ ve Sırbistan. Karadağ 16, Sırbistan 
ise 15 oyuncu ile ilk iki sırada yer alırlar. Bu iki takımı 12 sporcuyla İzlanda, Hırvatistan ve İsveç takip etmek-
tedir. Daha sonrasında ise, Slovenya (11) ve Makedonya (10) takip etmektedir (www.eurohandball.com, 2016).

En az ülke dışında oynayan sporcular ise 1 sporcu ile Almanya, 2 sporcu ile Macaristan ve 3 sporcu ile Fransa 
olmuştur (www.eurohandball.com, 2016).

23 yaş altında en fazla sporcuya sahip ülke 6 sporcu ile Almanya ve 5 sporcu ile Karadağ. 23 yaş altı hiç spor-
cusu olmayan Danimarka ise bu alanda başı çekmektedir. Danimarka’ dan sonra 1 oyuncu ile Rusya, İspanya, 
Makedonya, Polonya ve İzlanda gelmektedir (www.eurohandball.com, 2016).

30 yaş üzeri oyuncularda ise 9 oyuncu ile Polonya ardından 8 oyuncu ile de Makedonya gelmektedir. Bu takım-
ları 6şar oyuncu ile İzlanda, İspanya ve Fransa takip etmektedir. 30 yaşından büyük en az sporcu ise 1 sporcu 
ile Almanya’dadır. Ardından Hırvatistan ve Belarus 2’şer sporcu ile gelmektedir (www.eurohandball.com, 2016).

23 yaş altı 41 (%15), 30 yaş üzeri 69 (%27) ve 23-30 yaş arasında 147(%58) sporcu görev yapmıştır (www.euro-
handball.com, 2016).

Bu şampiyonada 16 takımdaki toplam 256 sporcudan 143 tanesi (%56) yurt dışında, 113 tanesi de (%44) kendi 
ülkesinde hentbol oynamaktadır (www.eurohandball.com, 2016).
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Bu turnuvadaki kalecileri ele aldığımızda, yaş ortalamalarının 31,5 olduğunu görüyoruz. Ancak bazı kaleciler 40 
yaşına yakınlar. Sterbik (İspanya), Omeyer (Fransa), Szmal (Polonya), M.Anderson (İsveç), Stanic (Sırbistan) ve 
Skof (Slovenya) (www.eurohandball.com, 2016).

Ortalama milli maç sayıları; 

En Çok     En Az

FRANSA  91   ALMANYA 36

DANİMARKA  87   HIRVATİSTAN 63

İSPANYA  87   NORVEÇ  64

POLONYA  84 

Başka bir analizde 2012 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonasında Wolfgang Pollany tarafından yapılmıştır. 
Farklı bir bakış açısı olan Wolfgang Pollany’nin 2012 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonasında yaptığı bazı 
analizler şöyledir;

Wolfgang Pollany defansif açıdan takımları yaptıkları savunmalara göre 6-0, 5-1, 3-2-1 ve 5+1 yapan takımlar 
diye ayırmış (www.eurohandball.com, 2012).

Buna göre, Danimarka, İspanya, Almanya, Macaristan, İzlanda, Polonya, Slovenya, Sırbistan ve İsveç temel sa-
vunma sistemini 6-0 üzerine kurgulamış. Hırvatistan ise ikinci bir seçenek olarak 6-0 savunmayı kullanmış bu 
turnuvada (www.eurohandball.com, 2012).

5-1 savunmayı temel savunma olarak kullanan ülkeler ise, Hırvatistan, İspanya, Fransa ve Makedonya olmuş-
tur. Alternatif savunma olarak 5-1 savunmayı tercih eden ülkeler ise, İzlanda, Danimarka ve Almanya olmuştur 
(www.eurohandball.com, 2012).

Bu turnuvada hiçbir takım temel savunma sistemini 3-2-1 ya da 5+1 savunma sistemi üzerine kurmamış olup, 
bu savunma sistemlerini sadece alternatif sistem olarak kullanmışlardır. Aşağıdaki takımlar 3-2-1 ve 5+1 sis-
temi alternatif sistem olarak kullanan takımlardır (www.eurohandball.com, 2012).

3-2-1  : Hırvatistan, Makedonya ve Slovenya

5+1 : Polonya, İsveç, Danimarka ve Fransa

2006 Erkekler Avrupa Şampiyonasında ise Wolfgang Pollany daha farklı bir turnuva analizi yapmıştır. Sporcu-

ların bu şampiyonadaki boy ve kilolarının bir önceki Avrupa Şampiyonası ile karşılaştırmıştır.
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TAKIM CM/04 CM/06 KG/04 KG/06 YAŞ/04 YAŞ/06 IM/04 IM/06

FRANSA 190.3 191 94.5 94.6 28.6 28 106 106

İSPANYA 192.9 193 93.4 96.3 28.2 31 64 96

DANİMARKA 189.9 190 91.4 91 28.6 29 100 81

HIRVATİSTAN 186.8 192 91.3 92.5 27.8 28 69 80

ALMANYA 195.4 193 94 92.3 29.9 28 130 63

RUSYA 192 192 91.3 92.3 29.6 27 97 78

İZLANDA 190.5 191 88.6 92.2 28.9 27 86 58

SLOVENYA 192 193 90.5 95.5 28.6 27 95 100

SSCB 189.4 191 91.6 93.1 28.6 28 79 68

POLONYA 192.1 193 92.6 90.1 27.9 27 67 62

NORVEÇ 190 92.6 29 86

UKRAYNA 193.9 194 91.6 89.6 27 28 22 26

Tablo 13. Turnuva Analiz Örneği-1 (www.eurohandball.com, 2006)

Wolfgang Pollany ayrıca, Danimarka ve Norveç takımlarının diğer takımlardan daha kısa şutörlere ve daha 
yaşlı oyuncularla oynadıklarını belirtmiştir (www.eurohandball.com, 2006).

TAKIM SKOR 1.YARI 2.YARI GELİŞİM

UKRAYNA 27-32 15-16 12-16 HUCUM --

NORVEÇ 30-30 14-16 16-14 HUC/SAV+

POLONYA 27-33 13-16 14-17

SSCB 28-30 13-16 15-14 HUC/SAV+

SLOVENYA 32-32 15-16 17-16 HUCUM+

İZLANDA 32-32 15-14 17-18 HUC+/SAV--

RUSYA 30-29 15-13 15-16 SAVUNMA-

ALMANYA 32-28 16-14 16-14

HIRVATİSTAN 29-29 13-14 16-15 HUCUM ++

DANİMARKA 32-29 15-13 17-16 HUC+/SAV--

İSPANYA 32-29 16-14 16-15

FRANSA 31-24 16-11 15-13 SAVUNMA-

Tablo 14. Turnuva Analiz Örneği-2 (www.eurohandball.com, 2006)

Yukarıdaki tabloya göre;
1. 2004 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonasına göre toplam skor artmış (29-26)
2. İskandinav takımları ikinci yarıları daha iyi hücum ediyorlar.
3. İzlanda, Rusya ve Danimarka ikinci yarı savunmada daha az direnç gösteriyorlar.
4. Fransa toplamda ikinci yarı daha az efektif oluyor (www.eurohandball.com, 2006).
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TAKIM M SK KK 2dk
PUAN

Toplam Ort.

ESP İspanya 8 23 0 21 65 8.1

CZE Çek Cumhuriyeti 3 9 0 10 29 9.7

MNE Karadağ 3 9 0 10 29 9.7

FRA Fransa 8 23 1 26 80 10.0

POL Polonya 7 23 0 26 75 10.7

RUS Rusya 6 18 0 23 64 10.7

DEN Danimarka 8 27 0 30 87 10.9

NOR Norveç 3 9 0 12 33 11.0

ISL İzlanda 7 24 1 25 79 11.3

MKD Makedonya 6 18 0 26 70 11.7

CRO Hırvatistan 8 26 0 35 96 12.0

BLR Belarus 6 16 0 29 74 12.3

AUT Avusturya 6 19 0 29 77 12.8

SWE İsveç 6 20 2 25 80 13.3

SRB Sırbistan 3 9 0 17 43 14.3

HUN Macaristan 6 20 2 30 90 15.0

Tablo 15. Turnuva Analiz Örneği-3 (www.eurohandball.com, 2014)

Yukarıdaki grafikte ise bir başka parametre araştırılmış ve tablo haline getirilmiştir. 2014 Avrupa Erkekler 
Hentbol Şampiyonasında oynanan maçlarda çıkan cezalar tabloda belirtilmiştir. Toplam puan hesaplanırken, 
kırmızı kart x 5 + 2 dakika cezası x 2 + sarı kart x 1 şeklinde olur(www.eurohandball.com,2014).

C -Sezon Analiz Örnekleri
Almanya Bundesliga’nın resmi sitesinde yayınlanan 2017/2018 sezonu saha oyuncuları (kaleci hariç) istatistik-
leri aşağıdaki gibidir. Oynadığı maç sayısı, attığı toplam gol sayısı, saha içi golleri, 7m golleri, sezon boyunca 
oyuncunun atış yüzdesi, asistleri, faulleri, top çalmaları, blok ve cezaları gibi parametrelerden oluşmuştur.
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ADI  O   G    K  Sİ 7MG     % AS TF  TÇ BL SK 2DK

1
Mortensen, Casper Ulrich 

HAN, LA
34 230  81 132 98 73.95 %  8  -  19  1  2    1

2
Kühn, Julius 

MTM, RL
33 224 145 215  9 60.70 % 92 63   3 13 10   11

3
Schiller, Marcel 

FAG, LA
33 194  78  69 125 71.32 %  9 14  14  -  1    5 

4
Schmid, Andy 

RNL, RM
34 189 171 152  37 52.50 % 138 44  10  3  3    5

5
Hornke, 

Tim TBV, RA
34 179  62  98  81 74.27 %  10  5  13  -  5    5

6
Lauge Rasmus 

SGF, RL
34 179  94 154  25 65.57 % 107 36   2  2  7    9

7
Ekberg, Niclas 

THW, RA
34 171  58  87  84 74.67 %  11  7  10 10  4    3

8
Damgaard, Michael 

SCM, RL
33 171 138 171   - 55.34 %  57 32   4  4  -    3

Tablo 16. Sezon Analiz Örneği-1 

(DKB Bundesligahttps://www.dkb-handball-bundesliga.de/en/dkb-hbl/statistics/statistics/statistics/season-17-18)

İkinci bir tabloda ise, saha içinde oynayan sporcuların (kaleci hariç) daha detaylı bir sezon analizi verilmiş.

ADI O G 7M % G O.K. % G O.O.K % G KANAT % G PİVOT % G HH %

 1
Schiller, Marcel 

FAG, LA
33 125 81.17%  7 53.85% -      - 40 51.28%  3 100.00% 17 80.95%

 2
Mortensen, Casper 

Ulrich HAN, LA
34  98 77.17% 19 70.37% 3  42.86% 48 61.54%  5  83.33% 55 87.30%

 3
Lindberg, Hans 

BER, Ra
33  97 80.17%  5 45.45% -      - 37 61.67% 10  90.91% 17 89.47%

 4
Holst, Maximilian 

WET, LA
34  88 80.73%  3 60.00% -      - 28 60.87%  3  75.00% 14 93.33%

 5
Ekberg, Niclas 

THW, RA
34  84 81.55%  7 63.64% 4  66.67% 37 58.73%  9 100.00% 30 85.71%

 6
Hornke, Tim 

TBV, RA
34  81 78.64%  5 55.56% 3  60.00% 54 67.50%  9  75.00% 26 86.67%

 7
Djozic, Denni 

LUD, LA
26  71 80.68%  5 71.43% 1 100.00% 16 57.14%  1 100.00% 5 83.33%

 8
Wernig, Daniel 

TV, RA
34  68 76.40% 10 76.92% 1  25.00% 36 57.14%  4  75.00% 22 78.57%

Tablo 17. Sezon Analiz Örneği-2 

(DKB Bundesligahttps://www.dkb-handball-bundesliga.de/en/dkb-hbl/statistics/statistics/statistics/season-17-18)
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Bu tabloda ise oynanan maç sayısının yanında 7 metre gol sayıları ve atış/gol oranları, oyun kurucuların atış/
gol oranları, orta oyun kurucunun, kanatlar ve pivotun atış/gol yüzdeleri görülmektedir. Tablonun en sonunda 
ise hızlı hücumdaki atış/gol yüzdeleri vardır.

Yine aynı sezon ve aynı ligden kaleci performanslarının tablosu aşağıda verilmiştir.

ADI
 O SÜRE KTRŞ SAHA 7MK YEDİĞİ     % Ş/G 2DK  AS   TÇ  G

1
Andersson, Mattias

SGF
34 26:18 326 317  9 645 33.57 1.51    -  19   3  1

2
Lichtlein, Carsten

VFL
34 26:17 313 288 25 717 30.39 1.44    -   9   -  1

3
Buric, Benjamin

WET
34 26:51 310 293 17 645 32.46 1.48    -  21   -  5

4
Heinevetter, Silvio

BER
33 22:56 266 246 20 582 31.37 1.46   1  12   2  1

5
Appelgren, Mikael

RNL
34 17:46 253 239 14 435 36.77 1.58    -  11   -  2

6
Green, Jannick

SCM
34 20:46 241 225 16 567 29.83 1.43   1  19   -  4

7
Prost, Primoz

FAG
34 23:18 237 216 21 614 27.85 1.39   1  12   3  2

8
Christensen, Espen

GWD
33 21:56 237 223 14 595 28.49 1.40   -  5   -  2

Tablo 18. Sezon Analiz Örneği-3

(DKB Bundesligahttps://www.dkb-handball-bundesliga.de/en/dkb-hbl/statistics/statistics/statistics/season-17-18)

Bu tabloda ise 2017-2018 Bundesliga’ da kalecilerin detaylı analizi yapılmıştır. Yukarıda daha önce oyunculara 
yapıldığı gibi bu tabloda da kalecilerin yüzdeleri pozisyon pozisyon gösterilmiştir. 7 metre verimlilikleri, oyun 
kurucu atışlarındaki performansı, kanatlar,  pivot ve hızlı hücum yüzdelerini görebiliriz.

Bunlara ek olarak ise tablonun en sonunda kalecilerin sezon boyunca attıkları goller de analiz edilmiştir. 

Sezonun en öneli verilerinden birisi de takımın hücum analizidir. Bu anlamda aşağıdaki analiz 2017-2018 Bun-

desliga sezonunun en iyi hücum eden takımlarını göstermektedir.
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TAKIM G SAHA İ 7M VERİM O.K.
G

O.O.K.
G

KANAT
G

PİVOT
G HH

1 RNL 1042 940 102 64.32% 232 235 152 145 147

2 SCM 1037 923 114 62.96% 256 236 175 86 134

3 SGF 993 910 83 63.49% 228 227 188 104 125

4 THW 989 879 110 62.28% 208 278 117 120 135

5 BER 968 863 105 62.45% 234 287 111 129 90

6 HAN 953 832 121 62.28% 270 193 115 137 108

7 MTM 952 849 103 63.64% 181 286 104 171 72

8 FAG 903 754 149 60.60% 137 241 101 133 127

9 WET 896 782 114 61.58% 206 179 120 147 105

10 GWD 896 808 88 56.28% 211 272 77 124 117

11 TBV 882 792 90 58.49% 167 266 103 127 97

12 LEI 867 769 98 58.34% 200 270 94 102 92

13 STU 852 770 82 55.00% 219 282 79 109 67

14 TV 845 763 82 55.59% 203 218 122 126 80

Tablo 19. Sezon Analiz Örneği-4

(DKB Bundesligahttps://www.dkb-handball-bundesliga.de/en/dkb-hbl/statistics/statistics/statistics/season-17-18)

Bu tabloda ise daha önce oyuncular için yapılmış analizler, takım bazında yapılıyor. Oynanan maç sayısı ya da 
atılan gol sayısı ve yüzdesi, saha içinden ve 7 metreden atılan goller ve onların yüzdeleri, atış/gol verimliliği, 
pozisyonlardan atılan goller ve yüzdeleri ve tablonun sonunda yine hızlı hücum ve taktik faullerin verileri 
bulunmaktadır.

Bir önceki tabloda sezonun hücum parametreleri vardı. Şimdi ise aynı sezonun savunma verileri ve yüzdeleri 
olan tablo aşağıda verilmiştir.
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TAKIM O YEDİĞİ KRTŞ VERİM 7M
YEDİĞİ

O.O.K
YEDİĞİ

O.K.
YEDİĞİ

KANAT
YEDİĞİ

PİVOT
YEDİĞİ

HH
YEDİĞİ

1 RNL 34 838 480 36% 83 229 261 69 107 68

2 SGF 34 851 429 34% 96 231 159 93 130 107

3 BER 34 875 426 33% 105 256 187 109 123 86

4 SCM 34 927 416 31% 91 277 142 133 156 98

5 VFL 34 950 413 30% 115 294 183 121 93 114

6 MTM 34 887 404 31% 109 272 149 122 108 91

7 HAN 34 900 398 31% 91 206 284 122 121 67

8 THW 34 854 397 32% 93 235 172 120 126 94

9 HCE 34 932 397 30% 122 266 195 92 136 103

10 NLB 34 912 391 30% 92 249 196 123 111 133

11 WET 34 884 382 30% 111 229 210 94 114 97

12 STU 34 959 376 28% 100 219 318 110 103 94

13 GWD 34 968 373 28% 124 217 239 137 130 114

14 FAG 34 909 373 28% 89 285 186 110 134 86

Tablo 20. Sezon Analiz Örneği-5(

DKB Bundesligahttps://www.dkb-handball-bundesliga.de/en/dkb-hbl/statistics/statistics/statistics/season-17-18)

Takımların 34 maç sonunda gösterdikleri savunma performansları iyiden kötüye doğru sıralanmıştır. Tabloda 
da 7 metre ve pozisyonlara göre değerler ayrılmıştır. Anlaşılacağı üzere ilk 14 takım içinde savunma perfor-
mansları %28 ile %36 arasındadır.7 metre kurtarışlarında ise 1. Sıradaki takım ile 13. Sıradaki arasında yaklaşık 
40 kurtarışlık bir fark vardır.

Sezon analizine son ama en olması gereken analizlerden biri de seyirci analizidir. Bir seyirci hentbolun olmaz-
sa olmazıdır. Aşağıda 2017-2018 sezonunda bundesliga liginin seyirci sayıları verilmiştir.
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TAKIM MAÇ TOPLAM SEYİRCİ ORT. SEYİRCİ

1 THW Kiel 17 174.843 10.284

2 Rhein-Neckar Löwen 17 139.789 8.222

3 Füchse Berlin 17 128.129 7.537

4 SC Magdeburg 17 104.425 6.142

5 SG Flensburg-Handewitt 17 101.733 5.984

6 TSV Hannove-Burgdorf 17 90.774 5.339

7 HC Erlangen 17 76.941 4.525

8 HSG Wetzlar 17 71.646 4.214

9 SC DHfK Leipzig 17 71.369 4.198

10 MT Melsungen 17 70.864 4.168

11 FRISCH AUF! Göppingen 17 70.500 4.147

12 TBV Lemgo 17 63.227 3.719

13 TVB 1898 Stuttgart 17 63.174 3.716

14 VfL Gummersbach 17 59.983 3.410

Tablo 21. Sezon Analiz Örneği-6

(DKB Bundesligahttps://www.dkb-handball-bundesliga.de/en/dkb-hbl/statistics/statistics/statistics/season-17-18)

Lig ve kupa maçları dahil 17 resmi müsabakada açıklanan seyirci sayıları toplamda 57.983 ile 174.843 arasında 
değişmektedir. THW Kiel o sezon toplamda 174.843 seyirciye oynamışken ortalama seyirci sayısı maç başına 
10.284’dır.

D - Bireysel Sporcu Analizi
2010 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası gol krallığı tablosu aşağıdadır. Attıkları goller en yüksekten düşüğe 
doğru sıralanmıştır.
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Sıra F. No ADI Takım Gol Şut Verim m 7m O

1 9 Jicha, Filip CZE 53 88 60% 7/10 6

2 20 Zvizej, Luka SLO 41 64 64% 8/13 6

3 13 Karabatic, Nikola FRA 40 73 55% 8

4 7 Atlason, Arnór ISL 39 66 59% 8

4 9 Sigurdsson, Gudjón Valur ISL 39 62 63% 8

4 10 Tvedten, Håvard NOR 39 58 67% 20/26 6

7 27 Cupic, Ivan CRO 36 53 68% 26/35 8

7 10 Gudjonsson, Snorri Steinn ISL 36 56 64% 19/24 8

9 35 Igropulo, Konstantin RUS 35 60 58% 19/23 6

10 18 Gunnarsson, Róbert ISL 34 44 77% 8

10 24 Hansen, Mikkel DEN 34 65 52% 7

10 18 Romero, Iker ESP 34 63 54% 21/26 7

10 14 Szilagyi, Viktor AUT 34 60 57% 8/11 6

14 10 Filip, Jan CZE 33 46 72% 6/8 6

14 7 Kavticnik, Vid SLO 33 49 67% 21/24 6

16 2 Entrerrios, Alberto ESP 32 61 52% 6/7 7

17 11 Stefansson, Olafur ISL 31 71 44% 2/4 8

18 19 Abalo, Luc FRA 30 46 65% 8

18 21 Guigou, Michael FRA 30 50 60% 3/8 8

18 15 Kjelling Kristian NOR 30 71 42% 0/1 6

18 8 Narcisse, Daniel FRA 30 60 50% 8

18 8 Tomas, Victor ESP 30 44 68% 7

23 11 Eggert, Jensen Anders DEN 29 40 73% 17/20 7

23 21 Kaufmann, Lars GER 29 66 44% 6

23 15 Petersson, Alexander ISL 29 48 60% 8

26 13 Aguinagalde, Julen ESP 28 38 74% 7

26 15 Jurecki, Michal POL 28 45 62% 8

26 19 Malmagro, Cristian ESP 28 56 50% 3/4 7

26 21 Schlinger, Roland AUT 28 45 62% 6

26 7 Weber, Robert AUT 28 51 55% 2/5 6

31 4 Balic, Ivano CRO 27 52 52% 8

31 8 Bielecki, Karol POL 27 61 44% 0/1 8

31 15 Jansen, Torsten GER 27 38 71% 14/17 6

31 13 Jurecki, Bartosz POL 27 44 61% 8

31 18 Onufriyenko, Sergiy UKR 27 56 48% 9/11 3

Tablo 22. Bireysel Sporcu Analizi-1 (www.eurohandball.com,2010).
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Atılan gollerin dışında oynanan maç sayısı, 7 metre atışları, şut/gol oranları ve sporcuların ülkeleri de bu tab-
loda verilmiştir.
Bir diğer bireysel sporcu analizi de aşağıda verilmiştir.

No Adı Takım Asist O

1 7  Atlason Arnór ISL 27 8

2 13  Karabatic, Nikola FRA 25 8

3 4  Balic, Ivano CRO 24 8

3 9  Jicha, Filip CZE 24 6

5 14  Szilagyi, Viktor AUT 23 6

6 15  Kjelling, Kristian NOR 22 6

6 5  Ziura, Vytautas AUT 22 6

8 8  Narcisse, Daniel FRA 20 8

9 2  Filippov, Vasily RUS 18 6

10 11  Mamelund, Erlend NOR 17 6

10 24  Zorman, Uros SLO 17 6

12 5  Duvnjak, Domagoj CRO 16 8

12 9  Lund, Borge NOR 16 6

12 18  Romero, Iker ESP 16 7

15 35  Igropulo, Konstantin RUS 15 6

16 11  Stefansson, Olafur ISL 14 8

17 13  Aguinagalde, Julen ESP 13 7

17 2  Fernandez, Jerome FRA 13 8

17 77  Ivanov, Vitaly RUS 13 6

17 22  Söndergaard, Sarup Kasper DEN 13 7

17 4  Vugrinec, Renato SLO 13 6

22 2  Mogensen, Thomas DEN 12 7

22 15  Pajovic, Ales SLO 12 6

22 9  Vori, Igor CRO 12 8

25 21  Buntic, Denis CRO 11 8

25 24  Hansen, Mikkel DEN 11 7

25 15  Jurecki, Michal POL 11 8

25 26  Nielsen, Kasper DEN 11 7

25 21  Schlinger Roland AUT 11 6

25 22  Sklenak Tomás CZE 11 6

31 19  Abalo, Luc FRA 10 8

31 9  Entrerrios, Raul ESP 10 7

31 11  Glandorf, Holger GER 10 5

31 8  Myrhol, Bjarte NOR 10 6

31 18  Onufriyenko, Sergiy UKR 10 3

31 19  Zvizej, Miha SLO 10 6

Tablo 23. Bireysel Sporcu Analizi-2 (www.eurohandball.com,2010)
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Oynanan maç sayısı, asist sayıları ve sporcuların ülkeleri de yine bu tabloda yer almıştır. 31. Sıradan sonraki 
beş sporcunun da asist sayıları eşit ve dokuzdur. Hem gol atabilen hem de asist yapabilen sporcuları 1’den 
30’a kadar sıralanmış tablodadır.

No Adı Takım Gol+Asist Gol Asist O

1 9  Jicha, Filip CZE 77 53 24 6

2 7  Atlason, Arnór ISL 66 39 27 8

3 13  Karabatic, Nikola FRA 65 40 25 8

4 14  Szİlagyİ, Viktor AUT 57 34 23 6

5 15  Kjelling, Kristian NOR 52 30 22 6

6 4  Balic, Ivano CRO 51 27 24 8

7 35  Igropulo, Konstantin RUS 50 35 15 6

7 8  Narcisse, Daniel FRA 50 30 20 8

7 18  Romero, Iker ESP 50 34 16 7

10 24  Hansen, Mikkel DEN 45 34 11 7

10 9  Sigurdsson, Gudjón Valur ISL 45 39 6 8

10 11  Stefansson, Olafur ISL 45 31 14 8

10 10  Tvedten, Håvard NOR 45 39 6 6

14 20  Zvizej, Luka SLO 44 41 3 6

15 10  Gudjonsson, Snorri Steinn ISL 43 36 7 8

16 13  Aguinagalde, Julen ESP 41 28 13 7

16 5  Duvnjak, Domagoj CRO 41 25 16 8

16 2  Entrerrios, Alberto ESP 41 32 9 7

19 19  Abalo, Luc FRA 40 30 10 8

19 7  Kavticnik, Vid SLO 40 33 7 6

21 18  Gunnarsson, Róbert ISL 39 34 5 8

21 15  Jurecki, Michal POL 39 28 11 8

21 21  Schlinger, Roland AUT 39 28 11 6

24 27  Cupic, Ivan CRO 38 36 2 8

25 21  Buntic, Denis CRO 37 26 11 8

25 19  Malmagro, Cristian ESP 37 28 9 7

25 18  Onufriyenko, Sergiy UKR 37 27 10 3

25 15  Petersson, Alexander ISL 37 29 8 8

25 5  Ziura, Vytautas AUT 37 15 22 6

30 8  Bielecki, Karol POL 36 27 9 8

30 8  Tomas, Victor ESP 36 30 6 7

30 4  Vugrinec, Renato SLO 36 23 13 6

Tablo 24. Bireysel Sporcu Analizi-3 (www.eurohandball.com,2010)
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Aşağıdaki iki tablo 2018 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonasından sonra yapılan analizlerdir. Avrupa Hentbol 

Federasyonunun resmi internet sitesinde vardır.

Yapılan analizde kalecilerin performansı, %30 ile %41 arasındadır. İkinci tablo 7 metre atışlarındaki kalecilerin 
analizidir.

Adı Takım % Krtş Sut O

1 Kastelic, Urh SLO 41 22 54 2

2 Gerard, Vincent FRA 37 68 184 8

3 Green Krejbergi, Jannick DEN 36 49 136 8

3 Palicka, Andreas SWE 36 50 138 8

5 Appelgren, Mikael SWE 35 69 195 8

5 Mitrevski, Nikola MKD 35 38 108 6

5 Saldatsenka, Viachaslau BLR 35 71 203 6

8 Bergerud, Torbjorn S. NOR 34 73 212 6

8 Heinevetter, Silvio GER 34 26 76 6

8 Mrkva, Tomas CZE 34 51 151 7

8 Perez de Vargas, Gonzalo ESP 34 52 151 6

8 Wolff, Andreas GER 34 43 126 6

13 Galia, Martin CZE 33 42 126 7

14 Corrales, Rodrigo ESP 32 35 108 8

14 Gustavsson, Bjorgvin Pall ISL 32 35 111 3

14 Skok, Matevz SLO 32 35 111 6

17 Lesjak, Urban SLO 31 17 54 4

18 Ristovski, Borko MKD 30 39 130 6

18 Stevanovic, Ivan CRO 30 46 155 7

Tablo 25. Bireysel Sporcu Analizi-4 (www.eurohandball.com,2018)
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 Adı Takım % Krtş Şut O

1 Gustavsson, Bjorgvin Pall ISL 50 3 6 3

1 Saldatsenka, Viachaslau BLR 50 4 8 6

1 Sterbik, Arpad ESP 50 3 6 2

4 Green Krejberg, Jannick DEN 40 4 10 8

5 Bauer, Thomas AUT 38 3 8 3

5 Lesjak, Urban SLO 38 3 8 4

7 Gerard, Vincent FRA 31 4 13 8

8 Mitrevski, Nikola MKD 29 2 7 6

8 Wolff, Andreas GER 29 4 14 6

10 Galia, Martin CZE 27 3 11 7

11 Dumoulin, Cyril FRA 25 3 12 8

12 Landin, jacobsen Niklas DEN 24 4 17 8

12 Mrkva, Tomas CZE 24 4 17 7

14 Appelgren, Mikael SWE 20 5 25 8

15 Palicka, Andreas SWE 19 3 16 8

16 Skok, Matevz SLO 18 2 11 6

17 Bergerud, Torbjorn S. NOR 17 3 18 6

17 Christensen, Espen NOR 17 1 6 5

17 Corrales, Rodrigo ESP 17 1 6 8

17 Mijatovic, Rade MNE 17 1 6 3

Tablo 26. Bireysel Sporcu Analizi-5 (www.eurohandball.com,2018)
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2006 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası top çalma istatistikleri.

No Adı Takım Toplam Ort O

1 4 Balic, Ivano CRO 14 1.8 8

2 13 Karabatic, Nikola FRA 10 1.3 8

3 15 Petersons, Alesander ISL 9 2.3 4

4 6 Gille, Bertrand FRA 8 1.0 8

4 19 Metlicic, Petar CRO 8 1.0 8

4 17 Sprem, Goran CRO 8 1.0 8

7 15 Davis Camara, David ESP 7 0.9 8

7 15 Jansen, Torsten GER 7 1.0 7

7 14 Knudsen, Michael V. DEN 7 0.9 8

7 14 Zeitz, Christian GER 7 1.0 7

11 6 Jorgensen, Lars DEN 6 0.8 8

11 23 Kokcharov, Eduard RUS 6 0.9 7

11 14 Lauritzen, Jan Thomas NOR 6 1.0 6

Tablo 27. Bireysel Sporcu Analizi-6 (www.eurohandball.com,2006)
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2006 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası Blok İstatistikleri

No Adı Takım Toplam Ort O

1 3 Dinart, Didier FRA 19 2.4 8

2 14 Perez Marquez, Juan ESP 12 1.5 8

3 10 Natalyuk, Andriy UKR 10 1.7 6

4 17 Kamanin, Alexey RUS 9 1.3 7

5 17 Klimovets, Andrej GER 8 1.1 7

5 19 Metlicic, Petar CRO 8 1.0 8

5 8 Ostir, Marko SLO 8 1.3 6

8 8 Preiss, Sebastian GER 7 1.0 7

8 4 Roggisch, Oliver GER 7 1.0 7

10 17 Andryushchenko, Igor UKR 6 1.0 6

10 6 Garabaya Arenas, Rubén ESP 6 0.8 8

10 2 Kozlina, Miladin SLO 6 1.0 6

10 15 Rastvortsev, Alexey RUS 6 0.9 7

14 20 Chipurin, Mikhail RUS 5 0.7 7

14 18 Jensen, Johnny NOR 5 0.8 6

14 6 Jorgensen, Lars DEN 5 0.6 8

14 5 Sigurdsson, Sigfús ISL 5 0.8 6

14 18 Spoljaric, Denis CRO 5 0.6 8

14 9 Vori, Igor CRO 5 0.6 8

Tablo 28. Bireysel Sporcu Analizi-7 (www.eurohandball.com,2006)
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Yukarıdaki 2 tabloda 2006 Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonasına ait bireysel sporcu istatistiklerindendir. 
Birincisi top çalma ikinci tablo ise toplam, maç başına ve ortalama blok parametrelerini gösteriyor.

Bireysel sporcu analizine güzel bir örnekte Doç. Dr. Murat Bilge’nin kullandığı aşağıdaki tablodur. Bu tabloyu 
sizde kendi takımınız da uygulayabilirsiniz.

Oyuncu bazlı atış / isabet bilgileri Örnek Tablo’daki Atış / İsabet Bölgeleri’ne işlenir.

Şekil 5. Örnek Tablo (BİLGE, 2012)
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TARIŞMA VE SONUÇ

Geçmişten günümüze literatürde analizin gelişimini ve teknoloji ile birlikte analiz çeşitlerinin de değiştiği 
görülmektedir. Önceleri maç sırasında kağıt kalem ile oldukça zorlanarak, çok daha az parametreleri not 
alınabilirken, günümüzde hem daha fazla parametre gözlemlenip hem de teknolojik materyaller sayesinde bu 
parametrelerin değerlendirilmesi yapılabilmektedir.

Son yıllarda hentbol ve hatta bütün spor branşlarında analizin önemi giderek artmıştır. Analizler sayesinde 
hem kendi takımımızdaki sporcuları daha üst seviyeye taşınabilir hem de rakip takımları ve onların taktikle-
rini, zayıf yönlerini, güçlü yönlerini somut verilere dökebilir, antrenmanlarda da bu verilere göre oynamalar 
yapılabilir. Böylece oyuncuları somut verilere göre antrene edilebilir. Rakip takımların analizinden sonra da 
antrenmanlar düzenlenip, zayıf oldukları yönlerden taktikler geliştirilebilir.

Bu analizlerin takımlarda uygulanabilmesi için öncelikle sadece bu işi yapabilecek bireyler için iş imkanı açıl-
malıdır. Türkiye hentbol liglerinde oynayan takımların çok büyük bir kısmında analist bulunmamaktadır. Av-
rupa ve dünyada son 20 yılda hızına yetişilmeyen bu sektör için ülkemizde mutlaka bir pozisyon açılması 
gerekmektedir. Bu tür analizler altyapılardan itibaren çok düzenli bir şekilde tutulursa, yıllar sonra elit spor-
cuların küçük yaş gruplarındaki değerlerine bakıp başka sporcularla kıyaslayabilmek mümkün olur. Ayrıca 
yıllar içinde sporcuların gelişimleri de somut verilerle değerlendirilebilir.
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Hentbolda Performans Testleri 

ÖZET 

Sportif verimi etkileyen faktörleri kaydetmek, analiz etmek ve bu sonuçları sporcunun antrenman ve maçtaki 
durumunun saptamak önemlidir. Bu amaçla geçerli, güvenilir ve tarafsız testler sporda performansı belirle-
mek üzere sıklıkla kullanılır.  Hentbol, içerisinde sürat, sıçrama ve farklı yönlere hareket, dönüşler, top atma 
fırlatma gibi branşa özgü becerilerin sıklıkla kullanıldığı kısa ve yüksek yoğunluklu yüklenmelerin tekrarla-
rından oluşan yüksek aerobik ve anaerobik kapasite, hız ve mücadeleci olmayı gerektiren bir takım sporu-
dur. Hentbolcunun teknik, taktik, psikolojik ve sosyal özelliklerinin yanı sıra fiziksel ve fizyolojik bu özellikleri 
performansı belirler. Hentbolda performansın değerlendirilmesi için temelde yoğun anaerobik yüklenmeler 
ve bu yüklenmelerin tekrarlarına karşı sporcunun toleransını değerlendirmek gereklidir. Bu sebeple araştır-
macılar hentbolda performansı değerlendiren genel motorik testlerin yanı sıra hentbola özgü becerilerin de 
değerlendirildiği özel test bataryaları üzerinde çalışmaya devam etmektedir. Bu çalışmada Danimarka erkek 
ve kadın hentbol milli takımı sporcularının performansını değerlendirmek üzere kullandıkları pratik, ucuz ve 
ulaşılabilir ekipmanlarla yapılabilecek bir test bataryası ve değerlendirme yapmayı sağlamak üzere referans 
değerleri hentbol antrenörlerinin dikkatine sunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Performans, Testler

Performance Tests in Team Handball

ABSTRACT

It is important to record and analyze the factors that affect sportive productivity and interpret these results 
to determine player’ performance during training and matches. For this reason, reliable, valid and objective 
tests are used frequently in order to determine performance. Handball is a team sport that involves the 
frequent use of branch-specific skills such as sprinting, jumping, multi-angle movements, turns, ball passing 
and throwing within repetitive short and high intensity exertions and requires a high aerobic and anaero-
bic capacity, speed, and competitiveness. In addition to technical, tactical, psychological and social factors, 
physiological and physical characteristics of the handball players determine their performance. In handball, 
evaluation of intensive anaerobic exertions and the player’s tolerance to these repetitive exertions is essen-
tial to evaluate performance in handball. Thus, researchers continue to study on specific test batteries that 
focus on handball-specific skills in addition to general motoric tests assessing performance in handball. In 
this study a test battery which is used to evaluate performances of players of the Denmark national wom-
en’s and men’s handball team and can be made via practical, cheap, and accessible equipment as well as 
reference values allowing to make an evaluation were presented to the attention of team handball trainers.

Keywords:  Team Handball, Performance, Tests
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GİRİŞ

1. SPORDA TESTLER
Sporsal motorik özelliklerin ve onu sınırlayan etkenlerin öğrenilebilmesi için antrenörler, sporcularının per-
formanslarını test etmeleri ve değerlendirmelidir. Böylece bir sportif verimi etkileyen faktörleri kaydetmek, 
çözümlemek (analiz) ve bu sonuçları sporcunun antrenman ve maçtaki durumunun saptanmasında kullan-
mak mümkündür.

İyi seçilmiş ve nitelikleri istatistik yönden değerlendirilmiş test uygulamasıyla sporcunun verimini sınırlayan 
etkenler değerlendirebilir. Aynı zamanda sportif verimi sınırlayan etmenlerin elde edilmesi için uygulanan 
ölçüm yöntemleri ve testler yöntemsel bilgiler kazanılmasını da sağlar.

Kavramsal olarak değerlendirildiğinde “Performans Kontrolü” deyiminden; her sporcunun antrenman duru-
munu ya da her bir yüklenmenin antrenman durumuna etkisini saptamak, yaptığı spor türünde ortaya koydu-
ğu gücü ölçmek, saymak, izlemek ve değerlendirmek anlaşılır. “Test” deyiminden ise; objelerin elde bulunan 
geçerlilik, güvenirlik ve tarafsızlık ölçülerinin matematik-istatistik deliller altında görünümü ve sürecini anla-
mamıza, geçerliğini saptamaya ve genellemeye yarayan bilimsel araştırma yöntemi anlaşılır.

Sportif testler amaçlara yönelik olarak, farklı şeklillerde kullanılabilir. Aşağıda bu amaçların bazılarına yer 
verilmiştir. 

1. Bireysel motorik özellikler ve beceri düzeyinin saptanması. Sonuçlara uygun olarak da bir antrenman 
temelinin oluşturulması.

2. Belli zaman aralarında bireysel özellikler ve beceri düzeyindeki meydana gelen değişmelerin saptan-
ması. Böylece objektif antrenman kontrolü ve antrenman etkinliği üzerine bilgi edinilir. Bundan yarar-
lanarak da antrenman planlamasında ve yürütmesinde gerekli adımlar atılır. Önlemler alınır.

3. Tek tek kişilerin belli spor dalları için yatkınlıklarının ve yeteneklerinin belirlenmesi.
4. Genel geçerli ders ve antrenman yöntemlerinin saptanması, seçimi ve kanıtlanması.
5. Daha büyük bir kişisel bağımsızlığa, kendi kendini kontrol etmeye teşvik etkisi.
6. Bedensel güç gelişiminin verim normları oluşturulması.
7. Aşırı antrenman (sürantrenman) durumunun tanınması (SEVİM, 1992; TAŞKIRAN, 1997, sf: 39; MURATLI, 

KALYONCU & ŞAHİN, 2007, sf: 740-744). 

1.1. Testlerin Özellikleri
Testlerin kalitesinin belirlenmesinde geçerlik, güvenirlik ve tarafsızlık (objektiflik) ilkelerinin sağlanması zo-
runlu koşullardır.  Bir testinin niteliği, ölçülecek olanın ne olduğunun ve onun nasıl ölçüleceğinin açıkça be-
lirlenmiş olmasına bağlıdır. “Ne ölçülecek” sorusunun cevabı, testin uygunluk ya da ilgililiğine değinir. “Nasıl 
ölçülecek?” sorusunun cevabı ise, büyük ölçüde testin güvenirliğini ilgilendirir. Ölçtüğü şeyle ilgili olan ve ölç-
tüğü şeyi tutarlı olarak ölçen bir test geçerlidir. Bu yargı, testin iki önemli öğesi olduğunu belirtir: (1) geçerlik 
ve (2) güvenirlik.

1.0.1. Testin Geçerliği
Geçerlik, bir ölçme aracının ölçmeyi amaçladığı özelliği, başka herhangi bir özellikle karıştırmadan, doğru 
olarak ölçebilme derecesidir. Başka bir deyimle bir ölçme aracının, geliştirilmiş bulunduğu konuda maksada 
hizmet etmesidir.
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1.0.2. Testin Güvenirliği
Güvenirlik ise, ölçmenin tutarlılığıyla ilgilidir. Eğer bir test güvenilirse, ölçmek için düzenlendiği özellik ya da 
özellikleri tutarlıca ölçer. Bir testin aynı bireylere birden çok kez uygulanması durumunda, testten beklenen 
şey; sonuçların benzer olmasıdır. Dolayısıyla güvenirlilik; “bir ölçüm sürecinde, ölçümlerin tekrarlanabilirliği ya 
da tekrarlardaki tutarlılık” olarak tanımlanabilir. Örneğin; 10 bireyin aerobik kapasiteleri 4 saat arayla iki kez 
ölçüldüğünde elde edilen değerlerin benzer olması, aerobik kapasiteyi ölçen testin güvenilir olduğunu göste-
recektir. Bu özellik bir test için son derece önemlidir (MURATLI, KALYONCU & ŞAHİN, 2007, sf: 740-744).

1.0.3. Testin Tarafsızlığı (Objektiflik)
Her ne kadar değişik kişiler test yöneticisi olursa olsun, aynı ölçüm yöntemleri ya da araçları uygulanırsa 
sonuçların değişmemesi olayını anlatır. Bu tanımdan, ölçüm yöntemi ve ölçüm aracının doğruluğu anlaşılır. 
Ölçümdeki hata, ölçüm sonucunu etkiler ve bu da tarafsızlığın testin güvenirliğine etki etmesi anlamına gelir. 
Bütün ölçüm yöntemleri somut biçimde uyulanmış ve gerçekçi şekilde yorumlanmışsa bir anlam taşır.

1.2. Test Uygulamaları İçin Genel Bilgiler
Test uygulamalarını başarılı şekilde yürütmek (alıştırmaların seçimi, uygulanması ve değerlendirilmesi anla-
şılmalıdır) için; genel-özel antrenman ve yarışma bilgisi, matematik-istatistik bilgilerin yanı sıra, test araçlarını 
kullanabilmek için el maharetlerine sahip olmak ta gerekir.

Spor uygulamasındaki testlerin kullanışı için yöntemsel ilkelerin doğru ve titiz olarak yerine getirilmesi gere-
kir. Bunun için aşağıdaki noktalara uyulması önemlidir.

• Ön düşünceler test alıştırmalarının ve yönteminin seçimiyle başlar, aşağıdaki soruların cevabını ara-
makla devam eder. Test neye yarar? Hangi sonuçlar beklenir? Seçilen testler var olan koşullarda uy-
gulanabilir mi? Test hangi gerçeklere sahip? Değerlendirmede yararlanmak için önceden hazırlanmış 
normlar var mı?

• Ön düşünceler ve hazırlıkta, test alıştırmasının tek bir kişiye mi, yoksa gruba mı yaptırılacağının karar-
laştırılması gerekir. Test alıştırmalarının seçimi, katılacakların sayısına, alıştırmaların sayısına ve zorluk 
derecesine bağlıdır.

• Grup halinde yapılan testlerde bütün sporcular aynı anda alıştırmaları yaparlar ve her biri sonuca bir-
likte varmış olmalıdır. Burada yapılan alıştırmanın temposunu test yöneticisi ayarlamalıdır.

• Gruplar halinde yapılan uygulamalarda, her grup hareketini bitirdikçe istasyondan istasyona gider. Bu 
istasyonlardaki sonuçları her grubun yöneticisi kaydeder. Her istasyondaki alıştırmalar çiftler halinde 
yapılabilir ve bu durumda eşler birbirlerinin sonuçlarını not ederler.

• Bireysel testlerde her sporcu kendi sonuçlarını kaydetmekle yükümlüdür.
• Seçilen testler için düzenleme ve değerlendirmeyi de içeren test bilgi kartları hazırlanmalı ve bilgiler 

bu kartlara ilenmelidir.
• Testlerin birlik halinde yürütülmesini sağlayacak, test protokolleri çoğaltılarak uygulamacılara dağıtıl-

ması önerilir. 
• Test için gerekli olan yer, aletlerin sayısı ve cinsi, diğer gereçler ve yardımcılar ile varsa yardım şekilleri 

saptanmalıdır.
• Testin yapılacağı yer önceden titizlikle hazırlanmalıdır. Testlerdeki istasyonları ve sırası görülebilecek 

şekilde numaralanmalı, hareketler kolaydan zora doğru bu sıralamada yer almalı ve emniyet önlemleri 
alınmış olmalıdır.

• Test uygulamasından önce test yeri bir defa daha; istasyon numaraları yerinde mi? Aletler hazır mı? 
Test kartları, yazı malzemeleri, yardımcıları hazır ve yeterli mi? Gözden geçirilmelidir.

• Test alıştırmalarının sonuçları test bilgi kartlarına geçirilmeli, sporcunun gücü hakkında bilgi edinilebil-
mesi için de eldeki normların kartın arkasına tablo biçiminde yazılması önerilir.
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• Katılanların testin başlangıcında istasyonlara yönlendirilmeli, bu durumda da düzenleme açısından ge-
rekli önlemler alınmalıdır.

• Alıştırmaya başlamadan sporcular ısınmalıdırlar. Alıştırma yeni ise hareket açıklanmalı, gerekirse bir 
deneme yapılmasına izin verilmelidir. Sporcuya varsa alıştırmanın tehlikeli yönü anlatılmalı ve en iyi 
derecelerinin yapılması istenmelidir.

• Test süresince çekingen sporcular cesaretlendirilmeli ve ilgisiz sporcular ise canlandırılmalıdır. Önemli 
olumsuz davranışların test sonunda sebebi araştırılmalıdır.

• Eğer yetişmiş yeterince yardımcılar yoksa sporcular ölçümleri doğru yapabilecek şekilde yetiştirilme-
lidir.

• Bir test uygulamasından öbür teste kadar geçen süre tamamen değişiktir. Antrenman dönemine bağlı 
olarak değişen bu süre genel bir ölçüt olarak; testler dört hafta da bir tekrar edilir.

• İnsanlar bir biyolojik günlük ritme uyarak yaşar. Fonksiyon denetimi, eğer yüklenmenin bir başında bir 
de sonunda yapılırsa farklı kalp atış frekansları elde edilir. Bu da sporcunun yanlış değerlendirilmesine 
sebep olur. Örneğin; testten bir - iki saat önce yemek yenilmesi de nitelik ve nicelik olarak test sonu-
cuna etki eder.

• Hava şartları gibi dış etmenler test sonuçlarını etkilerler. Bu konuda küçük farklar sonuca büyük etki 
etmez, fakat ısının, rutubetin ve hava basıncının aşırı farklılığı fizyolojik ölçümlerde rahatsız edici olur. 
Buna, yükseklik değişikliği ve doğu-batı yönündeki hızlı yapılan uzun yolculuklar (zaman kaydırılmasının 
Jet-lag) da eklenebilir.

• Eğer sporcu test alıştırmasını isteksiz yapar ya da anlamını ve özünü anlamamışsa bedenini de tam 
olarak beklenilen şekilde kullanamaz. Bunun için sporcuya böyle kontrollerin anlam ve amacı açıklan-
malı ve sonraki antrenmanların oluşumunda yapılabilecek işe ne derece yardımcı olacağına sporcu 
inandırılmalıdır.

Test sonuçlarının değerlendirilmesinin amacı, öncelikle antrenmanı iyileştirmeye yönelik olmalıdır. Burada 
sporcuya gücündeki gelişmeyi göstermek, eğer bir düşüş varsa bunu doğuran nedenleri bulabilmek önemli 
olmalıdır.

Çoğunlukla test uygulamalarına katılım insanları huzursuz etmektedir. Onların kaygısı test sonuçlarının ge-
çerlik ve güvenirliğini etkileyebilir. Bu yüzden bireyler testler konusunda yeterli bilgilendirilmeli, test yapılacak 
ortam güvenli, sakin ve huzurlu olmalıdır(MURATLI, KALYONCU & ŞAHİN, 2007, sf: 740-744).

2. PERFORMANSI DEĞERLENDİRMEDE GENEL TESTLER
Genel testler birbirine bağlı olmayan bireysel testlerden oluşur. Bu testler bir spor türüne ait olmayan, belirli 
genel özelliklerin ortaya çıkarılmasına hizmet eder. Hentbolda elit sporcuların test edilmesinde bu testlerden 
faydalanılabilir. 

Genel motorik özelliklerin ölçümünde uygulanan bazı laboratuvar ve saha testleri aşağıda verilmiştir:
2.1. Kuvvet Ölçümünde Kullanılan Testler
2.1.1. Kuvvet Ölçümünde Kullanılan Laboratuar Testleri 

Dinometreler ve Tansiometreler
El sıkma kuvveti (Hangrip / pence ) kuvveti test yöntemi
Bacak kuvveti test yöntemi
İtme ve çekme kuvveti test yöntemi
Sırt kuvveti test yöntemi

İzokinetik kuvvet ölçümü (Cybex’ile)
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2.1.2. Kuvvet Ölçümünde Kullanılan Alan Testleri
Mekik testi / Sit-up ( Gövde kuvveti/ Karın kas dayanıklılığı)
Bükülü kol ile asılma / Barfiks (Fonksiyonel kuvvet/  Biceps ve sırt kaslarının fiziksel durumunu ölçer)
Push-up  Şınav testi ( kol ve omuz kaslarının kuvvetini ölçer)
Çökme testi (30 saniyede maksimal olarak)
1RM (maksimal tekrar) yöntemi

2.1. Dayanıklılık Ölçümünde Kullanılan Aerobik Güç ve Kapasite Testleri 
2.2.1. Maksimal Güç ve Kapasite Ölçen Laboratuar Testleri

Maksimal  Koşu Bandı Testleri
Bruce yöntemi (Max VO2’nin dolaylı yoldan ölçümünde kullanılır) 
Balke Yöntemi (Max VO2’nin dolaylı yoldan ölçümünde kullanılır)
Mitchell, Sproule, Chapman Metodu (Max VO2’nin dolaylı yoldan ölçümünde kull.)
Saltin-Anstrand Metodu (Max VO2’nin dolaylı yoldan ölçümünde kullanılır)
Ohio State metodu (Max VO2’nin dolaylı yoldan ölçümünde kullanılır)
Maksimal Bisiklet ergometrisi yöntemleri
ACSM yöntemi (Max VO2’nin dolaylı yoldan ölçümünde kullanılır)
PWC 170 testi (Max VO2’nin dolaylı yoldan ölçümünde kullanılır)
Maksimal kol ergometresi  (Max VO2’nin dolaylı yoldan ölçümünde kullanılır)

2.2.2. Maksimal Güç ve Kapasite Ölçen Alan Testleri (Maksimal Koşu Testi)
20 metre mekik testi (Max VO2’nin dolaylı yoldan ölçümünde kullanılır)

2.2.3. Submaksimal Güç ve Kapasite Ölçen Laboratuar Testleri
Submaksimal Koşu Bandı  Test Yöntemleri
Submaksimal bisiklet ergometresi testleri
Astrand-Ryhming testi (Max VO2’nin dolaylı yoldan ölçümünde kullanılır)
YMCA bisiklet ergometresi yöntemi (Max VO2’nin dolaylı yoldan ölçümünde kull.)
Scinolfi bisiklet ergometrisi testi  (Max VO2’nin dolaylı yoldan ölçümünde kullanılır)
Fox denklemi
Submaksimal Step Testleri
Harward step testi (Aerobik kapasite KAS’ile belirlenir)
Foresty-adım testi (Harward testinin bir uyarlamasıdır)
Queens College Step testi (Max VO2’nin tahmininde kullanılır)
Scinolfi Step testi (Max VO2’nin tahmininde kullanılır)

2.2.4. Submaksimal Güç ve Kapasite Ölçen Alan Testleri (Koşma ve yürüme testleri)
Cooper (12dk.) Testi (Max VO2’nin tahmininde kullanılır)
Rockport Yürüme testi (Max VO2’nin tahmininde kullanılır)
Aerobik kapasite (6 dk. koşu) testi

2.3. Dayanıklılık Ölçümünde Kullanılan Anaerobik Güç Testleri
2.3.1. Anaerobik Güçü Ölçen Laboratuar  Testleri

Cunnigham ve faulker Anaerobik Koşu bandı testi
Katch Testi (laktasit kapasite)
Wingate testi (Alaktasit ve laktasit kapasite ölçümü)
Margaria-Kalaman  güç testi



89

Analiz – Performans Testleri – Yetenek Belirlenmesi – 
Plaj Hentbolu – Antrenörlük Felsefesi – Maç Hazırlığı ve Yönetimi

HE
NT

BO
L

Hentbolda Performans Testleri

2.3.2. Anaerobik Güçü Ölçen Alan  Testleri
Bosco testi
Sağlık topunu göğüsten atma 
Gülle atma tek ve çift el
Durarak uzun atlama
Durarak üç adım atlama
Sargent sıçrama testi (Dikey sıçrama)
Conconi testi (anerobik eşiğin indirek tayini)
20 metre modifiye mekik koşusu

2.4. Esneklik / Flexibilite Ölçümünde Kullanılan  Laboratuar Testler
2.4.1. Goniometreler

Genel goniometre
Flexometer goniometre
İnclinometer goniometre

2.4.2. Esneklik / Flexibite Ölçümünde Kullanılan  Alan testleri
Otur-uzan testi 
YMCA (V) Otur uzan testi
Modifiye edilmiş uzan otur testleri
Sandalyeye uzan – otur testi
Omuz fleksiyonu testi
Gövde ve boyun ekstansiyonu testi
Ayak bileği ekstansiyonu testi
Omuz rotasyon testi
Ayak fleksiyonu testi

2.5. Reaksiyon Testleri
2.5.1. Reaksiyonu Ölçmede Kullanılan Laboratuar Testleri
Nelson el reaksiyonu testi
Nelson ayak reaksiyonu testi
Nelson hareket hızı testi
Dekon otomatik performans analizatörü (APA)
Lafayatte çok seçenekli reaksiyon zaman ölçeği

Dikey şıçrama reaksiyon testi

2.6. Sürat Testleri
30metre ivmelenme (acceleration) testi

40 yard sprint testi

50 yard (45m) koşu testi

60 metre hız testi

100metre sürat testi

150 (5x30) metre süratte devamlılık testi

250 metre süratte devamlılık testi

400 metre Drop-off  testi
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10 Stride (uzun adımla yürüme) testi

T-Test

Edgren yana adım testi

Shuttle koşu testi (10x5m.)

2.7. Uygulama Örnekleri 
Yukarıda sayılan testlerden bazılarının uygulama protokolleri ve değerlendirmede yorum yapılmasını sağla-
yacak referans aralıkları aşağıda örnek olarak verilmiştir. Ancak verilen norm değerlerinin sporcunun yaşına, 
cinsiyetine, kondisyonuna, antrenman düzeyine bağlı olduğunu unutmamak gerekir.

2.7. 1. Bruce Testi 
Bruce testi maksimal performanstan maksimal oksijen kullanım kapasitesi (Max. VO2) ni tespit etmek ama-
cıyla koşu bandında uygulanan en geçerli yöntem olarak bilinmektedir. sporculara teste başlamadan önce 
ısınma amacıyla %0 eğimde ve 1 mil/saat (1.161 km/saat) hızda üç dakikalık yürüyüş yaptırılır.  Bu ısınmayı taki-
ben test protokolüne uygun olarak (Tablo her üç dakikada bir hız ve eğim gönüllü yoruluncaya kadar arttırılır. 
Sporcu devam edemediğinde test sona erdirilir ve koşabildiği süre saptanır. Zaman dakika cinsinden alınır ve 
süre örneğin 10 dakika 15 sn ise skor 10.15 olarak formlara kaydedilir (TAMER,2000).    Max. VO2 hesaplamasında 
aşağıdaki formül kullanılır. Sonuçlar ml/kg/dk olarak kaydedilir  (www.topendsports.com, Erişim: 07.01.2019) 

Max. VO2 = 14.8 - (1.379 * T) + (0.451 * T2) - (0.012 * T3)
T =Toplam koşulan dakika (ml/kg/dk).

Bu formül, kadın, erkek ve gençlerde aşağıdaki eşitlikler farklılaşır (ACSM’s Health-Related Physical Fitness 
Assessment Manual)

Kadın: VO2max (ml/kg/min) = 2.94 x T + 3.74 
Genç kadın: VO2max (ml/kg/min) = 4.38 × T - 3.9

Erkek: VO2max (ml/kg/min) = 2.94 x T + 7.65 
Genç erkek: VO2max (ml/kg/min) = 3.62 x T + 3.91

Sporcunun koştuğu sürenin kullanılarak Max vo2 nin kolayca hesaplandığı otomatik hesaplayıcılardan da 
faydalanılabilir.

(https://www.topendsports.com/testing/tests/bruce.htm). 

Bu testler  sırasında gönüllülerin kalp atım sayılarının kayıtları telemetrik nabız ölçer cihazı kullanılarak alınır.
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Seviye Hız Eğim VO2ml.kg/dk

mil/saat km/saat

Seviye 1 1.7 2.7 %10 14.0

Seviye2 2.5 4.0 %12 24.5

Seviye3 3.4 5.5 %14 35.0

Seviye4 4.2 6.8 %16 46.5

Seviye5 5.0 8.0 %18 56.5

Seviye6 5.5 8.8 %20 68.0

Seviye7 6.0 9.6 %22 77.5

Tablo 1. Bruce protokolünde 3’er dakikalık periyotlarda değişen hız ve eğim değerleri (Tamer, 2000).

Erkek Kadın

Çok iyi < 80 < 70

İyi 65 –79 60 - 69

Orta 50 – 64 50 - 59

Kötü 35 – 49 40 - 49

Çok kötü > 34 >39

Tablo 2.  Erkek ve kadın üst düzey sporcular için Maks VO2 (ml / kg / dk) norm değerleri

2.7.2. Wingate Anaerobik Testi 
Wingate Anaerobik Testi (WanT) Anaerobik performans düzeyini tespit edip, anaerobik güç ve kapasiteyi de-
ğerlendirmek amacı ile kullanılmaktadır.

Kullanılacak araç ve malzeme
-	Monark  ergometresi
-	 Bilgisayar Programı
-	 100 gr, 500 gr ve 1000 gr’lık ağırlıklar

YÖNTEM
• WanT, 30 sn. maksimum hızla sabit bir kuvvete karşı bisiklet ergometresinde pedal çevirmeyi gerektirir.
•  Test yetişkinlerde; 75 gr/kg’lık, vücut ağırlığı  yükle ve 30 sn süreyle maksimum güç harcanarak pedal 

çevrilir. Çocuklar için (<15 yaş) 35gr/kg vücut ağırlığı ile yapılır.
• WanT’de optimal ısınma için 5 ila 10 dak. (30sn aktivite, 30 sn dinlenme döngülü) aralıklı ısınma en uy-

gunudur. 
• Daha özel psikolojik ve motor adaptasyonu sağlamak için ısınmanın bisiklet ergometresinde yapılma-

lıdır. 
• Isınmada dakikada kalp atım sayısı çocuklarda 160 atım. dak-1, genç yetişkinlerde 150 atım dak-1 civa-

rında olmalıdır. 
• İçerisinde 2 veya 3 tam yüklenme olan (4-8 sn’de sona erecek ön yüklenmeler; bu şekilde denek kendini 

gerçek test ortamında gibi hissedecektir) 2 ila 4 dakika arsında değişen daha kısa ısınma çeşitleri de 
ihtiyaca bağlı olarak kullanılabilir.

•  Isınmadan sonra denekler bu süreçte oluşabilecek yorgunluğu atmak için 3-5 dak. dinlendirilmelidir. 
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• Daha sonra, başla komutu ile denek mümkün olan en hızlı şekilde düşük bir dirence karşı pedal çevrilir. 
Bu şekilde bisiklet tekerleğinin sürtünme kuvveti ve eylemsizlik prensibinden kaynaklanan güçlerin 
üstünden gelinecektir ve hızlanma periyodu da kısalacaktır. 

• Araştırmacı maksimum hıza ulaşıldığından emin olmalıdır. Çünkü daha önceden belirlenen test yükü 
uygulandığında denek bu hızdan daha yukarı çıkmamalıdır. 

• Bu süreç normalde 3-4 sn sürer. Daha sonra bütün yük uygulanır ve 30 sn’lik test başlatılır.
•  Test başlamadan önce tekerlek döngüleri ölçme mümkün olmazsa denek maksimum hıza ulaştığını 

hissettiği anda haber vermeli ve test başlatılmalıdır. Bazı laboratuarla bilgisayar programları sayesinde 
tekerlek döngüleri sayabilmektedir. 

• Yük uygulanır uygulanmaz döngüler sayılmaya başlar ve tam olarak 30 sn sonra sayım durdurulur. 
• Denekler test süresince özellikle 10 ila 15 sn’den sonra sözlü olarak motive edilmelidir. 
• Deneklere WanT anlatılırken testin başlangıcından sonuna kadar yani 30 sn’lik periyot içerisinde müm-

kün olan en hızlı şekilde sürati düşürmeden pedal çevirmeleri gerektiği vurgulanmalıdır.
•  Bu testin 30 sn’lik maksimum efor testi olduğu unutulmamalıdır.
• Testten sonra 2 ila 3 dak. düşük bir yükte pedal çevrilmesi tavsiye edilmektedir.
• WanT’daki performansı bir takım faktörler etkileyebilmektedir. Bunlar; ısınma, iklim, sirkadiyen ritim, 

hipohidrasyon, motivasyon, asit-baz durumundaki değişmeler ve fiziksel aktivite düzeyi şeklinde sıra-
lanabilir. 

• Sonuç olarak; bu faktörlerinde kontrol altına alındığı standart laboratuar ortamlarında WanT, anaerobik 
performansı ölçmede geçerli, güvenilir ve hassas bir testtir (INBAR,  BAR-OR VE  SKINNER, 1986). 

Puanlama
Tüm hesaplamalar bilgisayar programı tarafından gerçekleştirilir. Deneğin Zirve güç, Ortalama güç, Mini-
mum güç ve yorgunluk indeksi değerleri elde edilir. 

Zirve Anaerobik Güç= ( ilk 5 sn Rmax) x D/r x F
Anaerobic kapasite = (30 sn içerisindeki R) x D/r x F
Minimum Anaerobik Güç= ( son 5 sn Rmax) x D/r x F

En yüksek Güç (5 sn’lik süreç) – En Düşük Güç (5 sn’lik süreç)
Yor.İndeksi =
   En yüksek Güç (sn’lik süreç)

Rmax = İlk 5 sn içerisindeki maksimum pedal dönüş sayısı
D/r = pedalın  bir dönüş sonunda kat ettiği mesafe  (6 m).

F = uygulanan direnç 

Çok iyi > 11

İyi 10 – 10,99

Orta 9 – 9,99

Kötü 8 – 8,99

Çok kötü < 7,99

Tablo 3.  Wingate güç testi norm değerleri (Watt / kg).
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3. HENTBOLA ÖZGÜ MOTORİK ÖZELLİKLER VE TEKNİK BECERİLER

Üst düzey performans sporlarında ortaya koyulan sonuçlara bakıldığında,başarı yada başarısızlıkta bir çok 
faktörün önemli rol oynadığı görülmektedir.Antremanın dönemlere göre yüklenme yoğunluğu değişmekte,-
her maça göre farklı hazırlıklar  planlanmaktadır.Motorsal özellikler ve teknik beceriler için geliştirilmiş test-
ler performansın belirlenebilmesi için dikkatli bir şekilde kullanılmakta,hazırlık ve müsabaka dönemlerinde 
elde edilen sonuçlar birbirleri ile karşılaştırıldıklarında antreman programları sürekli yeniden gözden geçiril-
meyi gerekmektedir.

Hentbol gibi takım oyunlarında teknik, taktik, beceri, antropometrik özellikler ve fiziksel performans kapasi-
tesi tüm takımın başarısına katkıda bulunan önemli faktörlerdir. Bunun yanısıra günümüz oyuncularının daha 
hızlı, daha kuvvetli ve daha becerikli olmaları gerekmektedir.

Çağdaş hentbol, oyuna özgü bir çok beceri ve bedensel özelliğin var olmasını gerekmektedir. Teknik ve tak-
tiğin daha iyi geliştirilmesi geçen yıllarda en çok düşünülmesi gereken konulardan birisiydi. Bunun yanısıra 
oyuncuların bireysel teknik becerilerin üst düzeye çıkarılması da büyük ölçüde başarıldı. Ancak kondüsyonel 
özelliklerinde aynı oranda geliştirilmesi gerekmektedir.

Hentbol oyunu; koşma atma ve atlama gibi önemli teknik elementlerin mükemmel bir kombinasyonudur. Çok 
dinamik ve süratli,ayrıcı ikili mücadelelerin sıklıkla uygulandığı bir takım sporudur.Hentbol,aerobik ve anae-
robik yüklenmelerin ard arda kullanıldığı,sürat kuvvet çabukluk dayanıklılık esneklik denge ve koordinasyon 
gibi motor becerilerin birlikte etki ettiği kombine bir spor dalıdır.Maçın hızlı temposu,oyuncuların ani çıkış 
ve sprint yeteneğine geliştirmesini gerekmektedir. Hentbolde sıklıkla uygulanan hızlı hucüm veya hucümda 
kaybedilen toptan sonra savunmaya dönmek için geriye hızlı koşu, kalecilerin topu hızla oyuna sokma, kale 
atışlarında,hücumda bire bir aldatma hareketlerin tümü sürat yani çabukluğu içermektedir.Sürat,hentbol 
oyununda bütün motorik özellikler içinde %25’lik bir yüzde ile önemli yer oluşturur.

Antrenmanda çabukluğun geliştirilmesi, oyun dinamiği ve yine oyunun çekici olması açısından öncelik veril-
melidir. Böylelikle artan sürate rağmen oyun daha değişken ve daha çekici olmaktadır. Bu da çabukluk, hare-
ketlilik, topa ve kendine hakim olmayı gerektiren, aynı zamanda zihinsel çabukluk istenen bir oyunda kendini 
gösterir (OSTERMAN, 1997, sf:69-23).

Hareketlerin hem çabuk, hem geniş bir hareket serbestliği içinde yapılması gerektiğinden esneklik, hentbolcü 
için önemli bir özelliktir (ERKAN VE ARK., 1992, sf: 49-50).

Bir hentbol mübakası dikkate alındığında, hentbol oyuncusununda gereken özellikler şöyle sıralayabiliriz
1. Uygun antoropotmerik özellikler (Boy uzunluğu, omuz genişliği, pence kuvveti)
2. Dayanıklılık ve süratte devamlılık
3. Genel ve özel kuvvet
4. Sürat ve hareket çabukluğu 
5. Mücadele arzusu ve isteği
6. Teknik ve taktik 
7. Yaratıcı zeka ile işbirliği yapma arzusu gibi

En basit tekniğin bile iyi bir eğitim ve sonrasında performansı olumlu yönde etkilediği gerçeğinden yola çı-
kıldığında hentbolda performansı etkileyen birçok faktörün rol oynadığı görülmektedir. Bu nedenle hentbol 
denildiğinde teknik, taktik çalışmalarının yanısıra, antrenman ve antrenman planlamaları, motorsal ve teknil 
testler, spor hekimliği araştırmaları sonuçlarının incelenmesi gerekmektedir (SEVİM, 1992).
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Sporcuların fizyolojik özelliklerinin bilinmesi, antrenman planlaması ve müsabaka içi stratejilerinde önemli 
yer tutar. Spor branşlarının bir çoğunda hazırlık evresinde, ortaya konulan antrenman biçimi, yarışma evresi 
ve elde edilen sonuçların kalitesi için belirleyici bir etmen durumundadır. Bu alt evrede antrenman kapsamı-
nın üzerinde yeterli ölçüde durulmaması düşük verime, yarışma evresi boyunca verimde sürekliliğin saplan-
mamasına yol açmaktadır (BOMPA, 1998, sf: 357-455).

Üst düzey verimliliğin bedensel ve motorik özelliklerle olan yakın ilişkisi günümüzde spor bilimcilerin araştımıa 
alanlannın önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Çünkü sporcuların branşlarına özgün sportif performansla-
rını belirleyebilmek, onların antrenmanlarını yönlendirmek açısından önemli olmaktadır. Günümüz sporcuların 
fiziksel kapasitelerini belirleyebilmek için özellikle laboratuvar şartlarında çok değişik performans testleri 
uygulanmaktadır (TAMER, 2000).

Günlük enerji tüketimi bakımından spor branşları arasında pek fark yoktur.Yapılan bir çok araştırmalarda 
çeşitli spor dalları için gerekli enerji sistemleri verilmektedir.Eski oyun kurallarına göre hentbolda alaktasit 
enerji kaynağı, laktasit enerji kaynağına oranla daha önemliydi.Ancak son değişen oyun kurallarına göre, 
Açıkada ve arkadaşlarının(1997)  yaptıkları çalışmada, yeni kurala göre daha yüksek LA değerleri elde edilmiş 
olmasının; eski kuralla oynanan oyunda daha uzun dinlenme aralıklarına bağlı olarak oyunun daha aerobik ol-
duğunu düşündürmekte ve yeni kuralın oyunu daha hızlandırdığını, laktik anaerobik metabolizmanın devrede 
olduğunu belirtmekte birlikte bu tip çalışmaların müsabaka koşullarında tekrarlanması gerektiğini vurgula-
maktadırlar (AÇIKADA VE ARK., 1997, sf: 9-17).

Enerji üretimi açısından hentbol oyunu süresince yapılan hareketlerin metabolik temelleri farklıdır (TAMER, 
1997, sf: 68-74).Oyunun büyük bir bölümünde vücudun enerji tüketimi ağırlıklı olarak aerob yoldan olmalıdır.
Kısa süreli yoğun yüklenmelerde ilk önce ATP-PC depoları boşaltılmaktadır.Bu depolar devre aralarında yada 
yüklenmenin az olduğu bölümlerde oksitlenme yoluyla LA oluşmadan dolmaktadır.Yalnızca ara-sırada olsa 
uzun süre devam eden yoğun yüklenmelerde karbonhidratların anaerob  yoldan parçalanmasıyla LA oluşmak-
tadır. Bununla birlikte oluşan bu LA bir kısmı oyun aralarında tekrar vücuttan atılmaktadır. Böylece hentbole 
özel dayanıklılık interval nitelikli olup, enerji tüketimi de aerob- anaerob karakteri taşımaktadır (OSTERMAN, 
1997, sf: 69-23).

Hentbolün metabolik cevaplarına ilişkin çok sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan maç süresince koşulan 
mesafe, pivotların 5433m ve kanatların 4635m koştukları bulunurken (DAVIS 1995, sf: 6-21),1982 Dünya Hentbol 
Şampiyonasında, İspanyol milli takım oyuncularında sol kanat oyuncularının 3557m, sağ kanatların 4083m ve 
oyun kurucuların 3431m koştukları gözlenmiş (AÇIKADA, 1997, sf: 9-17).

4. HENTBOL OYUNDAKİ FİZİKSEL AKTİVİTELER
60dakika üst düzey hentbol maçında genel olarak şu fiziksel aktiviteleri beklemek mümkündür.

1- %60-80 maksimal hızda 20-25m,40-50adet hücum
2- 3-5 sn devam eden hızlı hücum
3- 1:1 ya da 2:2 yapılan savunma
4- Sağ, sol, öne ve geriye doğru 2-4m kayma adımı hareketleri
5- Çok sayıda sıçramalar, top atmalar, paşlaşmalar, top sürme ve vücut vücuda mücadeleler
6- Genelde yürüme şeklinde olan kısa bekleme süreleri
7- Her bir hücum, 30-90sn arasında değişmektedir (SEVİM, 2002, sf: 31-59).
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Fizyolojik olarak performans,kısa süreli maksimal şiddetteki eforlar,aerobik kapasiteye bağlıdır.Hentbol 
genelde kısa süreli,şiddetli hareketlerin,koşuların arasında duraklama ve yavaşlama şeklinde devam eder 
(TAŞKIRAN, 1997). Bu nedenle,takım sporları ,uzun mesafe koşucuları veya krosçular kadar yüksek aerobik 
güç gerektirmez.Hentbolcuların aerobik kapasiteleri çeşitli araştırmalara konu olmuş ve hentbol oyununun 
mutedil derecede bir aerobik kapasite gerektirdiği ve maksimal oksijen kullanımının erkeklerde 60ml/kg/
dk bayanlarda 52-55ml/kg/dk civarında olduğu belirtilmiştir (TAŞKIRAN, 1997). Aerobik kapasitesi yüksek olan 
sporcular daha hızlı ve iyi dinlenebilirler.Böylece antrenmanlarda daha çok yüklenme yapılabilir. Dayanıklılığı 
az yada sınırlı sporcular, yapılan hücumlar sırasında yeteri kadar hızlı toparlanmadan, giderek oyun tempo-
sundan düşecek ve müsabaka süresince beklenilen tempoda verim ortaya koyamıyacaklardır. Bu nedenle 
branşa özgü genel ve özel dayanıklılığın yeterli düzeyde olması gerekir (ERKAN VE ARK., 1991, sf: 49-50).

Kısa süreli, şiddetli eforların ard arda yapılması, fizyolojik olarak kişinin mevcut aerobik kapasitesine bağlıdır. 
Aerobik kapasiteyi en iyi belirleme, kişinin 1 dakikada kullandığı maksimal oksijeni tayin etmekle mümkün 
olur. Bu nedenle antrenmanlarla her iki kapasitenin branşa uygun özellikte geliştirilmesi (CASABURI, 1995, sf: 
852-862) ve ölçülmesi fizyolojik olan yoldur. Bu nedenle aerobik kapasite laboratuvar koşullannda koşu bandı 
kullanılarak ölçülmesi uygun görülmektedir (TAMER, 2000, sf: 68-74). Sporcunun aerobik kapasite ölçümlerin-
de saha testleride kullanılmaktadır. Bu testler; Cooper testi, 20 m mekik koşu testleridir. Ayrıca geçerlilik ve 
güvenirliliği test edilmiş modifie 20 m mekik koşu testi de kullanılmaktadır. (JESCHKE, 1994, sf: 46-56).

Anaerobik gücün, hentbolcülerde belirgin bir şekilde yüksek olması beklenir. Çünkü, hentbolde ani hızlanma-
lar, yön değiştirmeler, sıçramalar ve etkili kale atışları için yeterli anaerobik güç ve kapasiteye ihtiyaç vardır 
(TAMER, 1994, sf: 68-74).

Fiziksel performans testleri, sporcularınız organic gelişme ve fizyolojik gelişim özelliklerine çok yakın ve en 
gerçekçi ölçümlerle belirler. Sezon başında uygulanacak test bataryaları ile sporcular hakkında bazı ölçüler 
elde edildikten sonra, sezon boyu bu testlerin düzenli aralıklarla uygulanması da sporcuların gelişimini, ant-
remanların etkinlik derecesini ve antrenörün nelere önem vermesi gerektiğini belirler.Böylece takım içinde 
yetersiz durumda olan sporculara özel antreman yaklaşımı ile önemli ölçüde yardım edilebilir. Fiziksel per-
formans testlerinde elde edilecek tüm veriler antremanda verilecek taktik çalışmalarında bir anahtar görevi 
yaparlar.

5. HENTBOLDE PERFORMANSIN BELİRLENMESİ 
Hentbol,   içerisinde sprint, sıçrama ve fırlatma becerilerinin sıklıkla kullanıldığı kısa ve yüksek yoğunluklu yük-
lenmeleri barındıran bir takım sporudur (BOJSEN, 2015 sf: 878-91; GRANADOS, 2013, sf: 723-32; MANCHADO, 2013, 
sf: 1708-19). Ayrıca hentbol, dönüş, değişen tempo ve top atışı için gerekli olan spesifik hareketleri ve tekrar-
lanan patlayıcı kas kasılmalarını içeren hızlı ve mücadeleci bir spordur (MASSUCA, 2014, sf: 178-186; MATTHYS, 
2013, sf: 1344-1352).  Hentbol, diğer takım sporlarında olduğu gibi, iyi geliştirilmiş aerobik ve anaerobik kapasite 
ve nitelikler gerektirir (BUCHHEIT, 2009, sf: 93-100; BUCHHEIT, 2010, sf: 152-64;  HERMASSI, 2014, sf: 1191-204; 
KARCHER, 2014, sf: 797-814).  Hentbol branşında yapılan maç analizi çalışmaları hentbolün aralıklı olarak yük-
sek yoğunluklu aktiviteler içeren bir oyun olduğunu ortaya koymuştur. (HERMASSI, 2014, sf: 1191-204; KARCHER, 
2014, sf: 797-814; WAGNER, 2014, 808-16). Bu da bir maç süresince sporcunun aralıklı olarak yüksek yoğunluklu 
egzersiz yapma ve bunu tekrarlayabilecek bir toparlanma becerisine ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Mo-
dern hentboldaki performans seviyesi oyuncuların teknik, taktiksel, psikolojik / sosyal ve fiziksel özelliklerine 
göre belirlenir. Tüm bu unsurlar hentbolde çok önemlidir (MICHALSIK, 2013;  MICHALSIK, 2014).

Hentbolde performansın değerlendirilmesi için temelde yoğun anaerobik yüklenmeler ve bu yüklenmele-
rin tekrarlarına karşı sporcunun toleransını değerlendirmek gereklidir (KRUGER, 2014, sf: 117-125). Bu amaçla 
hentbolde temel olarakörneğin, 30-m sprint testi, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, squat, dikey sıçrama 
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testi, abdominal kas gücünü ölçen testler, Yo-Yo Aralıklı Dayanıklılık Testi ve tekrarlanan sprint testleri per-
formans tanısının önemli birer parçasıdır (MASSUCA, 2014, sf: 178-186; KRUGER, 2014, sf: 117-125; Munro, 2011, sf: 
1470-477; ANDRADE, 2014, sf: 403-409). Ancak, karmaşık bir test tasarımları içinde hentbole özgü becerilerden 
top ve atışlar (örneğin, top sürme, top fırlatma, top atma) dikkate alınmaz. Ayrıca, bu testlerde oyun pozisyon-
larının (kanatlar, pivotlar, soyun kurucular, kaleciler) farklı talepleri de dikkate alınmaz.

Bu nedenle, hentbola özgü performansın değerlendirilmesine ilişkin bilimsel ve pratik durum, şuanda tam 
olarak yeterli değildir. Bu sebeple bu bölümde daha önce yapılmış olan araştırmalardan bazı derlemeler 
yapmak uygun olacaktır. 

Daha önce yapılan araştırmalar incelendiğinde sürekli ve aralıklı koşu testlerini hentbolde performansı de-
ğerlendirmek için sıklıkla kullanmışlar (SOUHAIL, 2010, sf: 465-70) bunun yanında stop sürme, paslaşma ve top 
atma, gibi hentbole özgü oyun becerileri de değerlendirmişlerdir (BUCHHEIT, 2008, sf: 365-74; BUCHHEIT, 2009, 
sf: 251-8). Bu değerlendirme arayışları hentbol sporuna uygun testleri biraraya getirme ve geçerlilik güveni-
lirlik çalışması yapma ihtiyacını ortaya koymuş ve araştırmacılar bu konu üzerinde çalışmalar yapmışlardır. 
Bunlardan en yakın tarihli olan Hermassi ve ve arkadaşlarının 2018 yılında yaptığı araştırmaya burada yer 
verilecektir. Hermeassi ve arkadaşları Alman profesyonel 1. Liginde oynayan yaş ortalaması 25.7±5.1 yıl olan 
19 elit hentbol ouncusunda Handball Complex-Test (HBCT) ve alana özgü olması bakımından seçilmiş olan 
tekrarlanan sprint yeteneği (RSA) ve Yo-Yo Intermittent Recovery 1 Testlerini arasındaki ilişkiye baktıkları bir 
çalışma yapmışlardır. Bu testlerden sadece Yo-Yo Intermittent Recovery 1 Testi (Yo-Yo IR1) 2014 yılında Soulhail 
tarafından hentbole özgü yapı uygunluğu bakımından doğrulanmıştır. Test bir hentbol maçında sporcunun 
katettiği toplam mesafe ile ilişkili bulunmuştur. Bu sebeple hentbol branşında performansın değerlendirilme-
sinde tavsiye edilebilir.  Hentbol Kompleks Testi ise Schwesig ve arkadaşları tarafından 2016 yılında geçerlilik 
ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan ve hentbol sporunun sporun fiziksel gereksinimleri olan sürat, sıçrama  
ve mekik koşusu parametrelerini birleştiren hentbole özgü özel bir saha testidir (Şekil 5.1). İçerisinde 4 adet 
parkur bulunur. Bunlar çeviklik parkuru, savunma parkuru, 10ve 20 metre sürat koşusu parkuru ve hedefe 
top atma parkurudur. Testteki parkurların toplam süresi 14 dakikada tamamlanır. Test bir hentbol maçının 
süre ve yüklenme karakterini yansıtması bakımından ara dinlenmeleri içerir. Dinlenmeler hentbol sporusunun 
toparlanma yeteneğini de değerlendirmek bakımınından gereklidir. Testte, 3 kere 30 saniye 2 kere 35 saniye 
olacak şekilde 5 kere aktif dinlenme bulunur. Hentbole Kompleks testi  ile, şu parametreler ölçülür: teknik 
hataların sayısı, zaman (örn., 10 m sprint), atma hızı, laktat seviyesi ve kalp hızı. Ayrıca, bu test ile hentbolün bir 
çok boyutu değerlendirilebilir: top ile ve topsuz hız, hentbola özgü anaerobik kapasite, top ile ve topsuz olarak 
sürat dayanıklılığı, toparlanma ve zamana ya da kesinliğe bağlı olarak hentbola özgü beceriler (örn., top taşı-
ma ve atma doğruluğu). Ancak bu testlerin uygulanması bazı teknik donanım ve ekipman gerektirmektedir.  
Sürelerin belirlenmesinde fotosele ya da kronometreye top fırlatma hızının ölçümü için hızı control radarı 
aletine, yorgunluğun değerlendirilmesi için laktat kitlerine ve kalp atım hızının takibi için kalp atım hızı (nabız) 
monitörüne ihtiyaç vardır. Bu sebeplerle Hentbol spesifik testin kullanılması Pratik bulunmayabilir Aşağıda 
Hentbol Kompleks Test parkuru (Şekil 5.1) bu testi sporcularına uygulamak isteyen antrenörlerin ilgisine su-
nulmak üzere bulunmaktadır.  Hentbol Kompleks Test ile ilgili ayrıntılı bilgi için Schwesig ve arkadaşlarının 
çalışmalarından faydalanılabilir.

YÖNTEM

1. ARAŞTIRMA GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ
Bu çalışmanın araştırma grubunu  29 erkek 3 kadın 2 milli hentbolcu olmak üzere 34 hentbol sporcusu oluş-
turmaktadır. Araştırma grubuna hentbol performans testi uygulanmış ve aktif olarak hentbol oynayan ve 
oynamayan hentbolcülerin test değerlendirme skalasına göre ne durumda oldukları tespit edilmiştir. Testler 
Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin Fitness Merkezinde ve merkeze ait fitness aletleri kullanı-
larak, çeviklik testi ise spor salonunda gerçkleştirilmiştirAntrenörler sporcularına bu testleri uygulamadan 
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önce, kendilerine yapılaak testler hakkında bilgilendirilmeli ve teste katılmayı kabul ettiklerini onaylamaları 
amacıyla, bu çalışmanın ekinde bulunan” Sporcu Bilgilendirme ve Onay Formu”’nu (EK 3) imzalatılmıştır. 

2. AKSİYON ARAŞTIRMASI 
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 çalışmada yapılan araştırmaların incelenmesi sonucunda hentbolda performans değerlendirmesi yap-
mak amacıyla yapılabilecek  test bataryalarının hentbol antrenörlerin kolayca kullanabileceği şekilde yazılı ve 
görsel olarak hazırlanması ve test sonuçlarının değerlendirilebileceği puan tabolarının sağlanması aksiyon 
araştırma modeli kullanılarak amaçlanmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde hentbol antrenörlerine pahalı ve edinilmesi zor ekipman gerektirmeyen, geçerlik güvenirlik çalış-
ması yapılmış ve kullanımı pratik bir hentbol test bataryası olan Danimarka modeli hentbol performans test 
bataryası ve hentbol kompleks test açıklanacaktır. 

6. HENTBOL PERFORMANS TEST BATARYASI 
• Bu test bataryası danimarka hentbol milli takımı sporcularında sıklıkla uygulanmakta ve performans-

larının değerlendirimesinde kullanılmaktadır.  

• Bu test skalasındaki 5 test, hentbolde performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla milli ta-
kım düzeyindeki sporcuların değerlerini referans alarak kendinizi değerlendirmenizi sağlar.

• Scalada 3000 metre koşusu, Bench Press, Squat, Mekik, ve çeviklik testleri bulunmaktadır.  Testler önce 
çeviklik testi, sonra sırası farketmeyeyecek şeilde Bench Pres, Squat ve Mekik testleri ve son olarak 
3000 metre koşusu sıralamasıyla  yapılmalıdır.

6.1. 3000 metre koşusu
Amaç: Bu testin amacı oyuncuların aerobik kapasitesini ölçmek, dolaylı olarak ise sporcuların maksimal ok-
sijen emilimini belirlemektir. 

Uygulama: Oyuncu 3000 metreyi en kısa zaman içinde kendi temposunda koşar. Koşunun zamanı not edilir. 
Koşu keskin dönüşleri olmayan en az 400 metre uzunlugunda asfalt bir yolda yapılır. Sporcular toplu bir şekil-
de koşuya başlatılır, güzergahın dogru bir şekilde ölçüldüğünden emin olunmalıdır. GPS aletleri kullanılabilir. 
Mümkün olduğunca sporculara koşu zamanları hakkında ara bilgiler verilir. Oyunculara 3000 metreyi hızlı bir 
şekilde koşma talimatı verilir ama aynı zamanda bütün koşu süresince tempolarını korumaları konusunda 
uyarılır. Dogru standartlarda bir test sonucu elde etmek için  aynı güzergahı devamlı kullanmak veya alterna-
tif olarak atletizim pistini kullanmak önerilir. 
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6.2.Bench Press
Kullanılacak malzemeler: Bench press sehpası, olimpik bar, ağırlık plakaları.

Amaç:  Oyuncunun göğüs, omuz ve kol kaslarındaki maksimum güç gelişimini test etmek.

Uygulama: Oyunculara halteri ne kadar genişlikte tutmaları gerektiği gösterilir. Kabul edilebilecek en dar tu-
tuş(kavrama) baş parmak mesafesi denilen, yani baş parmagın halterin(barın) parlak kısımlarına temas eden 
tutuştur (Resim 6.2.a). Bu şekilde dirseginiz 90 derecelik bir açıdadır ve ön kolunuz dikey durumdadır(Resim 
6.2.a).

Ağırlık barı kaldırılır ve kollar gergin tutulur (Resim 6.2.b)

Ağırlık barı göğsün merkezine indirilir ve mümkün olduğunca başlangıç pozisyonuna geri döner.

Oyuncunun göğsüne 7 cm kalınlıgında bir nesne bırakılır ve ağırlık çubuğu bu noktaya kadar indirilir (Resim 
6.2.c)

Oyuncu 5 tekrar kaldırabilecegi en fazla kilo ile yapar ve bu not edilir.

Bu test 6-8 oyuncu arasında sırayla yapılır. Denemeler arasında 2-3 dakikalık bir mola olur.

Her oyuncunun 1-4 denemede 5 tekrar yapması hedeflenir.

                   Resim 6.2.a. Bench PressResim                                     6.2.b. Bench Press                                 Resim 6.2.c. Bench Press

6.3. Diz Bükme(squat)
Kullanılacak malzemeler:  Olimpik bar, ağırlık plakaları.

Amaç: Oyuncunun bacak ve kalça kaslarında  maksimum güç gelişimini ve üst vücut stabilitesini  test etmek.

Uygulama: Ağırlık barını  omuzlarınıza yerleştirin (Resim 6.3.a). Ayaklarınızı en az omuzunuzun genişliğinde  
paralel olarak açınız, isterseniz ayaklarınızı dışa dogru çevirebilirsiniz. Belinizi düzeltip dik durun, gögsünüzü 
öne çıkarın, ayağınızı yere yapıştırın, alıştırmayı yaparken eğik olarak bakın, oyuncu baldır kasları yatay olana 
kadar yere dogru iner(Resim 6.3.b)

Bazı oyuncular için bir ağırlık plakasını topuklarının altına koymak, baldır kaslarının yatay olmasına yardımcı 
olur. Diz bükme yavaş bir tempoda tam kontrol altında yapılmalıdır.

Büyük bir çaba göstererek başlangıç noktasına geri dönün.
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Testi yapan eğitmen, bacak eğiminin doğru derinliğine ulaşıldığında oyuncuya bilgi verir. Hoca aynı zamanda 
diğer 3 oyuncuyu bılgilendirir ve 2 oyuncuyu ağırlık çubugunun sağına  ve soluna yerleştirir, son oyuncu ise 
testi yapan oyuncunun arkasında kalır ve tehlikeli bir durumda hemen müdahale ederler. Oyuncu testi 5 kez 
yapar(maksimum tekrar) 5RM bunun anlamı: oyuncu testi 5 kez mümkün oldugunca en çok kilo ile yapmalıdır.

Test 6-8 oyuncu arasında sırayla yapılır, her test degişiminde 2-3 dakika ara verilir. Her oyuncunun hedefi 
maksımum seviyeye ulaşmak olmalıdır. 5 adet RM, 1-4 deneme.

Bacak eğiminin doğru derinlige geldigini değerlendirmek için 2 adet diz bükme standı arasına lastik bant 
takılabilir. Lastik bantın yüksekligi bacak eğiminin doğru derinliğe ulaştıgı noktada yani halter lastik banda 
dokununca baldır yerle yatay bir pozisyondadır. Bu pozisyon testten önce halter çubuguna agırlık konmadan 
denenir. Yüksekligi not ederseniz bu sizin  bir sonraki testinize faydası olur.

Eğer herhangi bir sporcu bu pozisyona gelemiyorsa, daha yüksek bir açı kabul edilebilinir ama diz ekleminin 

en az 90 derece olması gerekir. 

Resim 6.3.a   Squat                                  Resim 6.3.b Squat 

6.4. Mekik 
Kullanılacak malzemeler: Standart cimnastik kasası, ter havlusu.

Amaç: Oyuncuların mide ve kalça kaslarındaki gücü (vücut gerilimini) test etmek.

Uygulama: Oyuncu altbacağı jimnastik sehpası üzerinde kalacak şekilde kendisini aşağı dogru bırakır, spor-
cunun ayakları iki yardımcı oyuncu tarafından tutulur(Resim 6.4.a). Oyuncunun başı asılı durumda iken yere 
değmemelidir. Bir adet havlu boyun arkasında tutulur, oyuncu elleri kulakları hizasında havluyu tutar.

Vücudun üst kısmı yukarı dogru kaldırılır ve kolu diz kapağına değer (Resim 6.4.b) daha sonra başlangıç nok-
tasına dönülür. Tes devamlı bir şekilde sürer ara verilmez. Test oyuncu yorgunluktan tükeninceye kadar veya 

2 başarısız deneme sonrasına kadar devam eder. Oyuncunun yaptığı başarılı denemeler not edilir.
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         Resim 6.4.a. Mekik                                                  Resim 6.4.b. Mekik

6.5. Hentbol Çeviklik Testi
Kullanılacak malzemeler: Kronometre yada fotosel, huni, hentbol sahası ve kalesi .

Amaç: Oyuncuların hızlı bir şekilde, ileri, yana,geriye doğru gibi yön değiştirerek hareket etme yeteneklerini 
test etmek.

Uygulama: Her oyuncu 3 hentbol çeviklik testi yapar. Zamanları koronometre ile ölçülür. Oyuncular hazır 
olduklarında dik durumda teste başlarlar. Oyuncunun ayakları kale çizgisinin keşistigi noktanın arkasında bir 
eli koniye dokunucak şekilde başlar (Resim 6.5) Testi yapan veya kronometreyi tutan hem başlangıç nokta-
sını hemde bitiş noktasını görebilecek bir konumda durmalıdır. Test oyuncu 7 metredeki konileri geçtiginde 
sona erer. Oyuncular kale direkleri ve konilere dokunmaları konusunda bilgi verilir aksi taktirde test geçerli 
sayılmaz.

       
              Resim 6.5. Hentbol Çeviklik                                               Şekil 6.5.1. Hentbol  Çeviklik Parkuru                                               
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Hentbol çeviklik testi akış sırası

1. Oyuncu  resimdeki bu noktadan başlar
2. Oyuncu koşarak en yakındaki kale diregine dokunur
3. Kalenin önündeki koniye(kırmızı koni) dokunur
4. Koşarak tekrar ilk kale diregine dokunur
5. Sonra diger kale diregine dokunur
6. Koşarak tekrar ikinci kale diregine dokunur
7. Koşarak 7 metre noktasına varır 
8. Kırmızı koniye tekrar dokunur.                                                               

Test sırası aşağıdaki gibidir
• Çeviklik testi
• Herhangi bir kuvvet testi
• 3000 metre koşusu

6.6. Yo-yo Intermittent Recovery Test 

Amaç: Sporcunu maksimum aerobik kapasitesini (VO2maks) belirlemek

Test Prosedürü: Koşu düzeneği şekil 3’de gösterildiği gibi düzenlenir. Test 20 m’lik koşu alanı ve 5 m’lik aktif 
toparlanma alanı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sporcuların, YO-YO test düzeneğinin lisanslı cd’sin-
den bilgisayar aracılığıyla gelen ses yardımı ile tempolarını ayarlamaları sağlanır. 

Sporcular önce 20 m’lik bölümü gidip gelerek koşu şeklinde olmak kaydıyla tamamladıktan sonra 5 m’lik aktif 
toparlanma bölümünü yine git-gel şeklinde jogging yaparak tamamlar.  Koşu A’ dan B’ye doğru yapılır. Koşular 
sırasında A’dan B’ye gelindiğinde sinyal sesi duyulur ve çizgiye basılıp geri A’ ya koşu yapılır A’ ya gelindiğinde 
sinyal tekrar duyulur ve A’dan C’ ye jog yapılıp başlangıç noktası olan A da tekrar sinyal sesi gelinceye kadar 
beklenir. Koşu hızı test protokolüne göre artış gösterir. Sporcu A ya geldiğinde ilk defa sinyali yakalayamazsa 
hata alır üst üste ikincisinde de sinyal sesi duyulduğunda A da olamazsa testte son verilir. Sporcunun her A ya 
gelişinde test mesafesi kâğıdına işaretlenerek kaydedilir.  Test koşu hızı 10 km/s hızla başlayayıp, test proto-
kolüne bağlı olarak her 40 metrede bir 0,5 km/s ya da 1 km/s artmaktadır. Aktif dinlenme süresi 10 saniyedir.

Testin yapılışını izlemek ve bip seslerini dinlemek için aşağıdaki linki izleyebilirsiniz: https://www.youtube.
com/watch?v=nkOk_P5VnOA

Testin Değerlendirilmesi: Sporcu tükenme noktasına geldiğinde ve/veya ardı ardına üç sesi kaçırması duru-
munda sonlandırıldığındaki elde edilen koşu mesafesi  ile VO2maks’ı belirlemek için  aşağıdaki formül kulla-
nılarak hesaplanır.

VO2maks = 24.8 + ( 0.014 * X ) (BANGSBO, 1996)

VO2maks =ml kg-1 dak-1,

X= koşu mesafesi
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Şekil 6.6.1. Yo-Yo aralıklı toparlanma testi  parkuru 

Şekil 5. 11. Hentbol Kompleks Test Parkuru
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TARTIŞMA

Tüm spor dallarında ve takım sporlarında, sportif branşa yatkınlığın belirlenebilmesi, oynanan mevkiye uy-
gunluğun tespit edilebilmesi, verimliliğin nitelik ve niceliğinin anlaşılabilmesi, antrenman programlaması için 
eksikliklerin tayin edilebilmesi, uygulanan programın başarısının sınanabilmesi ve sakatlık riskinin tespit edi-
lebilmesi için çeşitli ölçüm, test ve analiz yöntemleri uygulanmaktadır (BAYRAKTAR VE KURTOĞLU, 2004, sf: 
269-296). 

Bu bölümde literatürden derlenen hentbol branşı üzerinde yapılmış olan performans belirleme çalışmaları 
sunulacaktır. 

Yakın tarihli araştırmaların sonuçlarına (GOROSTIAGA ET AL., 2005, sf:225-232 ; GOROSTIAGA VE ARK., 2006, 
sf: 357-366; MARQUES & GONZALEZ-BADILLO, 2006, sf: 563-571) göre Avrupada hentbol oynayan sporcuların 
yaş ortalamaları (23.1–31.3 yıl), boyları (1.84–1.89 m), vücut ağırlıkları (84.8–95.6 kg), ve vücut yağ oranlarını 
(13.8–14.9%) olarak raporlanmıştır.  

Chaouachi ve ark., (2009)  hentbol branşındaki testleri standardize etmek ve normative veriler geliştirmek 
üzere yaptıkları çalışmalarında, yaş ortalaması 24.3 yıl, boy ortalaması 1.89 m, vücut ağırlığı  88.6 kg, ve vücut 
yağ oranı %15.4 olan  elit erkek hentbolcülerin performans karakteristiklerinden olan sıçrama, sürat, top atma, 
squat ve aerobik kapasite testleri yapmışlardır. Hentbolcülerde pozisyonlara göre fiziksel özellikler incelen-
diğinde oyun kurucuların kanat oyuncularına göre % 6 oranında uzun olduğu, kalecilerin %62 oranında daha 
fazla vücut yağ oranına sahip olduğu ancak pozisyonlar araında dikey sıçrama, sürat, aerobik kapasite ve 
maksimum kuvvet yada güç değerlerinde farklılık olmadığı görülmüştür (CHAOUACHI VE ARK., 2009, sf: 151-157).   

Haugen ve ark., (2016) erkek elit hentbolda antropometrik ve fiziksel özelliklerin oyun pozisyonu ve rekabet 
düzeyine göre farklılıklarını belirlemek amacıyla 176 İsveç hentbol milli takım ve birinci lig oyuncusunda (yaş 
23 ± 4 yıl, kilo; 89 ± 11 kg, boy; 188 ± 5 cm) top atma hızı, 20-m sürat, karşı hareket hızı, 3000 m koşu bench 
press testlerini uygulamıştır. Oyun kurucuların diğer pozisyonlara göre daha yüksek top atma hızları elde 
ettiğini, kanatların  pivotlardan (% 3.5) ve kalecilerden (% 5.4) daha süratli olduklarını bulmuşlardır. Milli takım-
da oynayan oyun kurucular, 1. Ligde oynayan oyun kuruculara göre 3000m’yi daha hızlı koştmuşlardır (% 5,0). 
Oyun kurucular, squat’ta pivotlara göre daha iyi relative kuvvet  (% 12.1) sergilerken, kanatların relative kuvveti 
pivotlara (% 17.4) ve kalecilere(% 13.1) e göre daha iyi pivotlar ise, 1RM bench press’te kanat oyuncularına göre 
% 8.9 daha güçlü bulunmuştur (HAUGEN VE ARK., 2016).

Gorostiaga ve ark., (2005), elit hentbol oyuncularının  5m sürat değerini ortalama 1.02,  ve 15 m sürat değeri 
ortalamasını  2.46 saniye olarak, Marques ve Gonzalez- Badillo (2006)  30 metre sürat değerini 4.47 olarak Cha-
ouachi ve ark., (2009) ise sürat değeri ortalamalarını 5 metre için 1.17saniye, 10 metre için  1.92 saniye ve  30 
metre için 4.40 saniye olarak belirlemişlerdir.  Bu araştırmalar bize hentbol branşında sürat değerini belirle-
mek üzere 5, 10 ve 30 metrelik sürat koşusu testlerinin sıklıkla kullanıldığını da göstermektedir. Çalışmalar elit 
hentbolcülerde izokinetik bench pres testinde sporcuların kaldırabildiği maksimal ağırlığın ortalama 99,2 kg 
(CHAOUACHI VE ARK., 2009, sf: 151-157), 82,5 kg  (GOROSTIAGA ET AL., 2005, sf: 225-232) ve 106.9 kg (MARQUES & 
GONZALEZ- BADILLO, 2006, sf: 563-571) olarak rapor etmişlerdir.Elit hentbolcularda yapılan bir çalışmada, dikey 
sıçrama ve sürat koşusu arasında önemli bir ilişki olmadığı bildirilmiştir (Marques & Gonzalez-Badillo, 2006). 
Bu sonuç mantığa uygundur çünkü, dikey yönde sıçrama ve yatay yönde sürat iki farklı harekettir. 

Hentbol oyuncularının, her oyuncu için ortalama oyun süreleri oyun başına sadece 25-30 dakika olduğu için 
mükemmel bir aerobik kapasite gerektirmediği öne sürülmüştür (ALEXANDER VE BORESKIE, 1989, sf: 76-82). 
Maçlar sırasında, oyuncular genellikle kısa sprintler yaparlar (yani 20 m’den daha az) ve büyük mesafeleri 
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kapsamazlar, böylece düşük aerobik enerji seviyeleri tükenir (ALEXANDER VE BORESKIE, 1989, sf: 76-82). Bu bil-
gi ve hentbolde oyuncu değişikliği kuralları göz önünde bulundurulduğunda, ortalama kilogram başına 52.82 
ml/kg  maksimum oksijen tüketiminin elit hentbol performansı için yeterli olacağı düşünülmektedir. 

İri ve arkadaşları (2017) yaptıkları çalışmada 3 farklı hentbol kulüplerinden (yaş ortalamaları 22,00±1,87 yıl, boy 
ortalamaları 177±2,8 cm, ağırlık ortalamaları 74,80±4,02 kg olan  32 elit erkek hentbolcuların bacak kuvveti 
ortalamaları 133,95±54,82 kg, sırt kuvveti ortalamaları 140,05± 58,36, aerobik güç ortalaması 49,75±1,77 ml/kg/
dk, 10 m sürat ortalaması 1,81±08 sn, 20 m sürat ortalaması 3,06±02 sn, dikey sıçrama ortalaması 50,20±3,17 
cm, esneklik ortalaması 34,02±2,96 cm olarak bulmuşlardır. 

Albay ve ark, (2008) yaptıkları çalışmada üniversite takımlarında oynayan erkek hentbolcuların 10 m sürat 
performansını 1,77 sn, 20 m sürat performansını 3,09 sn bulmuşlardır, anaerobik güç değerini ise 113,39 kgm/
sn olarak tespit etmişlerdir. 

Eler ve Bereket (2001) 2000-2001 sezonunda Türkiye Hentbol süper liginde oynayan ve ilk dört sırada bulunan 
kulüplerden rasgele seçilmiş 21-35 yaşları arasındaki 38 erkek hentbolcünün anaerobik kapasite, 30m sürat, 
5x30m sürat, vücut yağ oranı, sağ ve sol pençe kuvveti, ve esnekliklerini ölçmüşlerdir. Bu sporcuları kendi 
arasında milli, milli olmayan ve yabancı oyuncu olarak gruplamışlardır. Milli sporcuların (n=18) anaerobic ka-
pasitesini 134.35,  esnekliğini 30,37cm, 30 metre sürat değerlerini 4,14sn ve 5x 30 m süratte devamlılık değer-
lerini 4,57sn olarak bulmuşlardır.  Milli olmayan (n=13) hentbolcuların anaerobic kapasitesini 124,76,  esnekliğini 
28,65cm, 30 metre sürat değerlerini 4,23sn ve 5x 30 m süratte devamlılık değerlerini 4,60sn olarak bulmuşlar-
dır. Yabancı (n=7) hentbolcuların anaerobic kapasitesini 133,19,  esnekliğini 32,70cm, 30 metre sürat değerlerini 
4,28sn ve 5x 30 m süratte devamlılık değerlerini 4,60sn olarak bulmuşlardır. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Sonuç olarak;  
1. Literatür incelendiğinde, hentbolcülerde performans ölçmeye ilişkin çalışmalarda kullanılan testlerin 

oldukça farklı olduğu görülmektedir. 
2. Performans değerlendirme testlerinde standart yakalamak, ülkenin norm değerlerinin çıkarılmasına 

da olanak sağlaması bakımından değerlidir. 
3. Özellikle elit hentbolcülerde geliştirilecek standart performans testleri antrenörünün (ve hatta sporcu-

nun kendisinin) performansı hakkında bilgi sahibi olmasını saplayacaktır. 
4. Testler bir antrenman gelişimi takip aracı olarak da değerlendirilir. 
5. Teste tabi tutulan sporcunun objektif bir takip altında olduğunu bilmesi performansın yükseltilmesi ve/

veya korunmasında bir kontrol mekanizması ve güdüleyici bir faktör olabilir. 

Öneriler; 
1. Bu test bataryası Türkiye Milli Hentbol takımları başta olmak üzere, liglerde oynayan sporculara uygu-

lanarak Türkiye’ye ait bir norm tablosu çıkarılmalıdır. 

2. Test bataryasının yazılı ve görsel olarak hazrlandığı dökümanların hentbol antrenörlerine ulaştırılması 
sağlanmalıdır. 

3. Testlerden elde edilen veriler merkez bir veriyi toplama havuzunda toplanmalıdır. 
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EK 2. 
HENTBOL PERFORMANS ÖLÇÜM FORMU

ÖLÇÜM  TARİHİ: …….. /……… /……… NO:

KULÜBÜ:…………………………………………………………………………………………………………………………………….

ADI SOYADI:……………………………………………………………………………………………...... SPOR YILI:

MEVKİSİ: LİGİ : HAFTALIK ANTRENMAN SAATİ:

CİNSİYETİ K E DOĞUM TARİHİ: ………./………./………..

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER

VÜCUT AĞIRLIĞI: BOY UZUNLUĞU: BMI:

3000 M KOŞUSU:

BENCH PRESS:

SQUAT:

MEKİK

ÇEVİKLİK



110

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL



HENTBOLDA YETENEĞİN 
BELİRLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ 

DOÇ. DR. MERAL KÜÇÜK YETGİN

MASTER COACH TEZİ

DANIŞMAN
PROF. DR. YAVUZ TAŞKIRAN

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE 2019



112

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

TEŞEKKÜR

Master Coach Pro lisans tezimin fotoğraf ve video çekimlerinde spor salonunu kullanmamıza izin verdiği 

için Bahçeşehir Koleji Ömerli Kampüsü okul müdürü Mehmet Duran Öznacar’a, malzemelerini bizimle paylaş-

tığı için beden eğitimi öğretmenleri Canan Bingül ve  Ali Atakan Aydın’a, tezimin resim ve videolarını çeken 

değerli eşim Soner YETGİN’e, ve Mert CANITEZ’e, tezimin fotoğraf ve video görsellerinde yer alarak geleceğe 

güzel bir hatıra bırakan oğullarım, Kerem YETGİN ve Eren YETGİN’e  ve ayrıca tezimin danışmanlığını yaparak 

fikirlerini ve tecrübelerini paylaşan değerli hocam Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN’a teşekkür ederim. Son olarak 

Master Coach Pro Lisans Kursunun Türkiye’de yapılmasındaki emekleri ve tüm modüllerindeki çabaları için, 

ayrıca bu tez çalışması ie, tüm kursiyerlerin ortak çalışması ile ortaya çıkarılacak olan eserin bir parçası ol-

mama vesile oldukları için, başta Doç. Dr. Murat Bilge olmak üzere tüm Hentbol Federasyonu Eğitim Kurulu 

Üyelerine teşekkür ederim. 

Küçük bir hentbol topunun hayatımda gerçekleştirdiği güzelliklere karşı vefa borcumu ödeyebilmeme 

olanak vermesi umuduyla, tezimin Türk hentbolüne katkı sağlamasını dilerim. 

Doç. Dr. Meral KÜÇÜK YETGİN
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Hentbolda Yeteneğin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi

ÖZET 

Sporda yetenek seçimi çocukların mümkün olabilecek en erken yaşta, başarılı olabilecekleri spor dalına yön-
lendirmek üzere gruplandırılması ve başarılı olabileceklerin diğerlerinden ayırt edilmesi işlemidir. Bu para-
metreleri ölçme ve değerlendirme ise büyük ölçüde testler ile gerçekleştirilir. Hentbolda performans de-
ğişkenleri olarak; aerobik ve anaerobik dayanıklılık, üst ve alt gövde kuvveti ve dayanıklılığı, sürat ve çeviklik 
gibi motorik özellikler değerlendirilmelidir. Bu özellikler hentbol sporuna özgü olan topla hareket, hızlı yön 
değiştirme, hedefe atış gibi özelliklerle kombine edilerek ölçülmelidir. Bu çalışmanın amacı; hentbol branşın-
da farklı aşamalardaki yetenek belirlenmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde kullanılabilecek test bataryalarında 
hangi ölçüm ve testlerin yapılması gerektiğinin değerlendirilmesidir. Testler, 9-17 yaş grubu çocuk ve genç-
lerde uygulanır. Testler 9 adet antropometrik ölçüm (yaşın belirlenmesi, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, oturma 
yüksekliği ölçümü, bacak uzunluğu, kol uzunluğu, kulaç uzunluğu, el uzunluğu, karış genişliği); 18 adet motorik 
test (otur uzan, omuz esnekliği, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, sağlık topu fırlatma, el disklere dokunma, 
flamingo denge, kavrama kuvveti, 30 saniye şınav, 30 saniye mekik, 5m-10m-30m sürat koşusu, T çeviklik, İllio-
nis çeviklik, 505 çeviklik,  6 dakika koşu,10x5 mekik koşusu, 30-15 IFT, Yo-Yo Aralıklı toparlanma koşusu); 6 adet 
hentbola özgü test (3 metre ve 5 metre aralıklı slalom top sürme, 2 metre ve 5 metre uzaklıktaki duvarda hızlı 
pas, hentbola özgü çeviklik)  olmak üzere toplam 33 adetten oluşmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Yeteneğin Belirlenmesi, Testler

Talent Identification and Development in Team Handball 

ABSTRACT

Talen selection in sports is the process of classifying children at possible earliest age to direct them to a 
sports branch where they would be successful and identifying the ones who are likely to be successful from 
others. Evaluation and measurement of these parameters are conducted mainly via testing. The perfor-
mance variables in team handball include motoric characteristics such as aerobic and anaerobic endurance, 
upper and lower body endurance, speed and agility. These characteristics should be measured in combina-
tion with handball-specific characteristics such as movement with ball, fast directional changes and accu-
rate throwing at a target. The purpose of this study was to evaluate which measurements and tests should 
be performed in test batteries which can be used in different stages of talent identification and development 
processes in handball branch. The tests were performed in children and adolescents aged between 9-17 
years. The measurements and tests consisted of totally 33 tests including 9 anthropometric measurements 
(age, body weight, height, siting height, leg length, arm length, stroke length, hand length, hand span); 18 
motoric tests, (sit and reach, shoulder flexibility, standing long jump, vertical jump, throwing medicine balls, 
plate tapping, flamingo balance, handgrip, 30 seconds of pushups, 30 seconds of sit ups, 5m, 10m, 20m sprint 
test, T agility, Illionis agility, 505 agility, 6 minutes run, 10x5 shuttle run, 30-15 IFT, Yo-Yo intermittent recovery 
test); and 6 team handball specific tests (handball-specific slalom dribbling test- 3m and 5m,  and  fast pass 
tests on the wall- 2m and 5 m and handball specific agility test). 

Keywords: Team Handball, Talent Identification, Tests
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İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR
ÖZET
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YÖNTEM
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GİRİŞ
1. YETENEK VE YETENEK SEÇİMİ KAVRAMLARI 

Genel olarak “Belli bir alanda normalin üzerinde, ancak henüz tam olarak gelişmemiş özellikler bütününe 
yetenek ve buna sahip olan kişiye de yetenekli kişi” diyebiliriz. Spor bilimi açısından değerlendirildiğinde ise, 
çocuklarda sportif bir hareketin kolay, çabuk ve güvenli bir şekilde öğrenilmesi ve geniş bir hareket repertua-
rına sahip olmaya genel motorsal yetenek,  çocuğun belli bir spor türünde üst düzey performans göstermek 
için gerekli olan fiziksel ve psikolojik özelliklere sahip olmasına da  spor türüne özgü yetenek denir  (ÇELİKSOY 
VE ARK.,  2017 sf.170-213; SEVİM, 2002; KÜÇÜK,  2009, sf.1-63).  Sporcunun kişiklik özellikleri, yaptığı spora karşı 
istek ve motivasyonununu sürdürme düzeyi ve şekli, psikomotor becerilerin performans sporuna uygunluğu 
sporcunun yeteneğini belirlemede önemli diğer etkenlerdendir. 

Yetenek seçimi kavramını ise çocukların mümkün olabilecek en erken yaşta, başarılı olabilecekleri dala yön-
lendirmek üzere gruplandırılması, belirlenen spor dalı için en başarılı olabileceklerin, diğerlerinden ayırt edil-
mesi ve seçilen yetenekli sporcunun kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce yapılan yönlendirmeleri de 
içine alan uzun bir eğitim yoludur (ÇELİKSOY VE ARK., 2017 sf.170-213; SEVİM, 2002; KÜÇÜK,  2009, sf.1-63).

Yeteneği şekillendiren etkenler spor dalına göre farklılık gösterir. Sportif yeteneği belirlemede kullanılabile-
cek ölçülebilir değerler; genetik alt yapı, antropometrik uygunluk, koordinatif özellikler, motorik öğrenme be-
cerisi, çevresel koşullar, aile, okul, kulüp ve çocuğun yaşadığı sosyal ortam ve arkadaş etkisi, yeterli ekonomik 
ve ekipman kaynağı, motivasyon ve sporcunun isteğinden etkilenmektedir. Burada, yeteneklerin belirlenebil-
mesi için var olan yetenekli sporcular ölçüt alınır ve onların bazı özellikleri incelenir (ÇELİKSOY VE ARK, 2017 
sf.170-213; SEVİM, 2002; KÜÇÜK, 2009, sf.1-63).

Sporda yeteneğin belirlenmesi ve erkenden geliştirilmesi alanında çalışan uzmanlar genellikle çocukta fizik-
sel (motor) yetenek, bilişsel (mental) yetenek, sosyal karakterin değerlendirilmesi gerektiği üzerinde birleş-
mektedirler. Bu ana başlıklardan toplanan veriler antrenörlere çocuğun “genel spor yeteneği” hakkında bilgi 
vermelidir. Yeteneğin belirlenmesi aşamasında genelde mental ve sosyal ölçümler ihmal edilmekte, antrenör-
ler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından çoğunlukla, motor ve fiziksel özellikler test edilmektedir (LIDOR 
VE ARK., 2005, sf.318).  

2. YETENEK SEÇİMİNDE YÖNTEMLER VE AŞAMALAR 
Bilim insanları yetenek seçimi ile ilgili yöntemleri çesiştli kuramlara dayandırarak sınıflamaktadırlar. Bu sınıf-
lama ve kuramlara bu çalışmada detaylı olarak yer verilmeyecektir. Ancak bilim adamlarının farklı yöntemleri 
savunmalarının dikakte değer bilimsel dayanakları vardır. Örneğin, çocuklarda erken ve/veya geç olgunlaşma, 
yetenek belirleme sürecini negative yada poızitif etkileyecek önemli bir çocuk gelişim sürecidir. Ergenlik ge-
lişimimin başlangıcını etkileyen faktörler, erkek ve kadın arasındaki farklılıklar, çocuğun ırkı ve çevresel fak-
törler gibi nedenlerle yetenek seçimine ilişkin yaş aralığı oldukça geniştir. Bu nedenlerle tecrübeli antrenörler 
dahi geç olgunlaşan yetenekli çocukları gözden kaçırabilirler. Bu noktada karşımıza çıkan konu çocukların 
fiziksel görünümünden ziyade yetenek ve becerilerine göre değerlendirilmesi gerekliliğidir. 

Temel olarak yetenek seçimi ve gelişimi ile ilgili süreci doğal seçim yöntemi ve bilimsel seçim yöntemi olarak 
iki kategoride ele alabiliriz. Doğal seçim yönteminde çoğu zaman çocuğun içerisinde bulunduğu doğal yaşam 
ortamında gelişen spora ilişkin tesadüfler (örneğin eve yakın spor klübü yada tesis, okulda beden eğitimi öğ-
retmeninin ilgi gösterdiği spor dalı, bulunduğu arkadaş ortamındaki öne çıkan fiziki ya da motorsal özellikleri) 
belirleyici ve yönlendirici olabilir.  Bilimsel seçim yönteminde ise çocukların sahip olduğu fiziksel, fizyolojik ve 
psikolojik özelliklerini ortaya koymak üzere belli bir seçim ve değerlendirme kriteri sürecine dahil edilmesini 
içerir (ÇELİKSOY VE ARK., 2017 sf.170-213; SEVİM, 2002; KÜÇÜK, 2009, sf.1-63). 
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Çocukların büyük oranda genetik aktarımdan kaynaklanan ve beslenme gibi çevresel faktörlerle desteklenen 
doğuştan gelen fiziksel yetenekleri kolaylıkla gözlemlenecektir (ADEGBASAN VE ARK., 2010). Ancak belli bir 
spor dalına olan yeteneğinin değerlendirilmesi için bir takım motorik testlere ihtiyaç duyulmaktadır. Yetenek 
belirleme testleri ilk aşamada çocuğun akranlarına göre daha gelişmiş olan motorsal yeteneklerini ortaya 
çıkarsa da çocuğun yetenekli bir sporcu olarak üst düzey performans sergilemesi uzun zaman ve çalışma ge-
rektiren bir süreçtir. Yaklaşık ortalama 8-12 yıl olarak öngörülen uzmanlaşma sürecinde çocuğun genel olarak 
ve yetenekli olduğu spor branşına özgü olarak 10 000 saat ya da 10 yıl boyunca günde 3 saatten fazla süreyle 
antrenman yapması gerekmektedir. Bu nedenle spor kulüpleri yetenekli sporcu belirleme ve bu sporcuları 
geliştirmeye zaman ve bütçe ayırmaktadırlar (DURAND-BUSH VE SALMELA, 2001; FERNANDEZ VE ARK.,2016; 
ÇELİKSOY  VE ARK., 2017). 

Ayrıntılı bir yetenek belirleme programı birkaç yıllık bir sürece yayılan üç aşamalı bir programdır. 

Birinci Aşama (Ön Seçim); Ergenlik öncesi dönemde adayın sağlık ve genel fiziksel gelişiminin incelendiği ve 
değerlendirildiği çalışmalarla başlanır. Genel olarak, boy, kilo, eklem hareket açıklığı ve genetiksel motorik 
yetenekler değerlendirilmelidir. Bu ölçümlerden amaç motorik beceri düzeylerini değerlendirmekten çok, 
genetik olarak gelen motor özelliklerin genel değerlendirmesidir. Birinci aşama seçimlerinde ekonomik bir 
uygulama yöntemi kullanarak mümkün oldukça çok sayıda çocuk ve genç bu süreçten geçirilmelidir. Hentbol 
branşı için bu aşama 10-12 yaşları arasında gerçekleşmelidir (BOMPA, 1998; ÇELİKSOY, 2000).

İkinci Aşama  (Ara Seçim) Bu aşama birinci aşamada belirlenmiş ve yeteneğini geliştirmek üzere sistematik 
temel spor eğitimi sürecine dâhil edilerek düzenli antrenman yapan çocuklara uygulanır. Çocuğun bedeni 
sportif olarak belli bir uyum düzeyine ulaşmış olarak yeniden motorik olarak test edilir. Ayrıca yetenek tanım-
lamasının ikinci evresinde spor psikologları daha önemli rol oynamaya başlar. Psikolojik test uygulamalarıyla 
sporcunun psikolojik profilinin belirlenmesinde önemlidir. Sporcunun seçtiği spor dalı için gerekli psikolojik 
davranışlara uygun düşen profile sahip olup olmadığı (sporcu psikolojik kişiliğinin özellikleri) kontrol edilme-
lidir. Bu testler aynı zamanda gelecekte ağırlık verilmesi gereken psikolojik istikrarın kazanılmasına yardımcı 
olacaktır. Hentbol branşı için bu aşama 12-14 yaşları arasında gerçekleşmelidir (BOMPA, 1998).

Üçüncü Aşama  (Son Seçim) ; Bu bölüm milli takım adayları için geçerlidir.  Özen gösterilmesi gereken bir 
bölümdür ve spor için gerekli özelliklere yönelik araştırmaları içerir. Ana etkenlerden olan sporcunun sağlığı, 
eğitime psikolojik adaptasyonu, rekabetçi olması, stres ile mücadele yeteneği ve en önemlisi,  ileriki verimini 
geliştirmedeki potansiyeli test edilmelidir.  Yukarıdaki değerlerin objektifliği; tıbbi, psikolojik ve eğitim test-
leriyle düzenli izlenmeli.  Bu testlerin verileri kaydedilmeli ve sporcunun gelişimini ilk ölçümden sona doğru 
tüm gelişimi kontrol etmeye olanak vermeli her test için optimal bir referans aralığı olmalıdır (ÇELİKSOY VE 
ARK., 2017 sf.170-213; SEVİM, 2002; KÜÇÜK,  2009, sf.1-63).  3. aşamada oyuncu hentbol oyununda uzmanlaşmaya 
başlar. Erkekler ve kızlar için 15 ila 16 yaşları, performans tahmin edicileri yapmak ve gençleri belirli bir oyuna 
yönlendirmek için en iyi yaş olarak kabul edilir. Tahmin edilemeyen gelişimsel paternler hala bu çağda yaşan-
mış olsa da, ikinci bir seçimin beceri gelişimi üzerinde zararlı bir etkisi olacağı belirtilmektedir. Hentbol oyu-
nunda uzmanlığa başlamak için en iyi yaş aralığı 15 ila 17 yaştır.  Eğer oyuncular bu yaşlarında uzmanlaşmaya 
başlarlarsa, 23 ila 27 yaşlarında yüksek performansa ulaşacaklardır (BOMPA, 1998). 

Tüm bu bilgilerden anlaşılacağı üzere yetenek seçimi temelde ölçme ve değerlendirmeye dayalıdır. Motorik 
parametreleri ölçme ve değerlendirme ise büyük ölçüde TEST’ler ile gerçekleştirilir.

Spor konusundaki bilimsel araştırmalarda, testlerin yetenek seçimi kadar, sporcunun antrenman durumu-
nu ve gelişimini anlamak, dolayısıyla sporcuya amaca uygun yüklenmeler vermek ve antrenmanı ekonomik 
şekilde düzenleyebilmek için de, yararlı olduğu bildirilmektedir. Ek olarak bilimsel sportif araştırmalar, test 
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yöntemlerinin yardımıyla antrenman yöntemlerine ait yeni bilgiler edinmeyi sağlar. Böylece çabuk şekilde 
verimliliğin yükselmesi sağlanır. 

Test araç gereci gerektiren test bataryalarını uygulayabilme uzmanlık bilgisi ve deneyim gerektirir. Ayrıca 
bu tür testlere çok güvenilmesi çocuk ve gençlerin kaçınılmaz şekilde erken elenmesi tehlikesini de birlikte 
getirebilir. Örneğin; geç gelişen çocukların bu durumda hiçbir şansı olmayabilir. Buna karşın testler; gelişim 
potansiyeli, olasılıkları konusundan gelişmekte olan gencin o anki düzeyi konusunda bilgi verir. Başlangıç ve 
son test uygulamaları, performans bileşenlerinin gelişimini ortaya koyacağı için tamamen yetersiz olacağı da 
söylenemez. 

Sportif yetenekleri seçmede çok sayıda çocuğa test bataryaları uygulanmalıdır. Testler, genellikle verimi be-
lirleyen etkenlerin gelişim durumlarının izlenmesi bir takımın ya da bir sporcunun müsabakalara hazır olup 
olmadığının belirlenmesi, antrenmanların hangi devrelerde yoğunlaştırılması gerektiği gibi konularda açıklık 
getirmek için yapılır. Bu amaçlar doğrultusunda testler geniş kapsamlı olmalı ve amaca uygun olmalıdır.

Test bataryalarını oluştururken, devamlı ve değişken ölçülebilen değerlere öncelik verilmelidir. Özellikle daya-
nıklılık ve kuvvet gibi parametreler zamanla geliştirilebilen parametrelerdir. Bunun yanı sıra sürat az değişen 
bir parametre olarak kabul edilmekte, belirli sınırlarda arttırılabilmektedir. Ayrıca bazı çocuklar daha hızlı, 
bazıları daha yavaş öğrenme yeteneğine sahiptir. Öğrenme süreci içinde bu ölçülebilen parametrelerin du-
rumları yapılacak aralıklı testlerle değerlendirilebilir. Testler objektif, her yerde aynı şartlarda uygulanabilir, 
güvenilir ve geçerli olmalıdır (GÜNAY VE ARK., 2017). 

3. TEST UYGULAMALARI İÇİN GENEL BİLGİLER
Testlerin uygulanışı için yöntemsel ilkelerin doğru ve titiz olarak yerine getirilmesi gerekir. Test planlaması; 
alıştırmaların ve yöntemin seçimiyle başlar, aşağıdaki soruların cevabını aramakla devam eder. Test neye 
yarar? Hangi sonuçlar beklenir? Seçilen testler var olan koşullarda uygulanabilir mi? Değerlendirmede yarar-
lanmak için önceden hazırlanmış normlar var mı?

- Hazırlıkta, test alıştırmasının tek bir kişiye mi, yoksa gruba mı yaptırılacağının kararlaştırılması gerekir. 
Test alıştırmalarının seçimi, katılacakların sayısına, alıştırmaların sayısına ve zorluk derecesine bağlıdır.

- Grup halinde yapılan testlerde bütün sporcular aynı anda alıştırmaları yaparlar ve bu durumda her biri 
sonuca birlikte varmış olmalıdır. Burada yapılan alıştırmanın temposunu test yöneticisi ayarlamalıdır.

- Testler istasyon düzeninde yapılacaksa, her grup hareketini bitirdikçe istasyondan istasyona gider. Bu 
istasyonlardaki sonuçları her grubun yöneticisi kaydeder.

- Seçilen testler için düzenleme ve değerlendirmeyi de içeren test bilgi kartları önceden hazırlanmalı ve 
bilgiler bu kartlara işlenmelidir.

- Test için gerekli olan yer, aletlerin sayısı ve cinsi, diğer gereçler ve yardımcılar ile varsa yardım şekilleri 
saptanmalıdır.

- Testin yapılacağı yer önceden titizlikle hazırlanmalıdır. 
- Test alıştırmalarının sonuçları test bilgi kartlarına geçirilmeli, sporcunun gücü hakkında bilgi edinilebil-

mesi için de eldeki normların kartın arkasına tablo biçiminde yazılması salık verilir.
- Alıştırmaya başlamadan sporcular ısınmalıdırlar. Alıştırma yeni ise hareket açıklanmalı, gerekirse bir 

denme yapılmasına izin verilmelidir. Sporcuya varsa alıştırmanın tehlikeli yönü anlatılmalı ve en iyi de-
recelerinin yapılması istenmelidir.

- Test süresince çekingen sporcular cesaretlendirilmeli ve ilgisiz sporcular ise canlandırılmalıdır. Önemli 
olumsuz davranışların test sonunda sebebi araştırılmalıdır.

- Bir test uygulamasından öbür teste kadar geçen süre tamamen değişiktir. Önceki istasyonda yapılan 
yüklenmeye bağlı olarak değişen bu süre genel bir ölçü olarak duyurulur.
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- Hava şartları gibi dış etmenler test sonuçlarını etkilerler. Bu konuda küçük farklar sonuca büyük etki 
etmez, fakat ısının, rutubetin ve hava basıncının aşırı farklılığı fizyolojik ölçümlerde rahatsız edici olur.

- Eğer sporcu test alıştırmasını isteksiz yapar ya da anlamını ve özünü anlamamışsa bedenini de tam 
olarak beklenilen şekilde kullanamaz. Bunun için sporcuya böyle kontrollerin anlam ve amacı açıklan-
malı. 

- Test uygulamasından önce yaşam koşullarının ve beslenme düzene bağlanmalı (GÜNAY VE ARK., 2017).

4. HENTBOLE ÖZGÜ YETENEKLİ SPORCU SEÇİMİ
Takım sporlarında yetenek seçimi süreci ve performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi çok kolay değildir 
ve yapısal olmayan karma bir süreç gerektirir (LİDOR VE ARK., 2005, sf.318; KARADENİZLİ,  2016, sf. 2509-2515).  
Hentbole özgü yetenekli sporcu seçimi, gelecekte üst düzey verim çalışmalarında beklenenleri sağlayabilme-
si için onların sağlık durumunun, antropometrik, kondisyonel, motorik özelliklerinin ve öğrenme yeteneğinin 
belirlenmesi amacını taşır. Bu noktada yetenekli sporcu seçiminin hentbol sporunun gerektirdiği temel bece-
riler üzerinde yoğunlaşması gereklidir. Literatür araştırıldığında hentbole özgü sınırları kesin olarak çizilmiş 
bir yetenek belirleme test bataryasının olmadığı görülmektedir.  Bu nedenle araştırmacıların test seçimlerini 
hentbol sporunun gerektirdiği fiziksel, fizyolojik ve sosyal özelliklere yoğunlaşarak belirledikleri görülmekte-
dir. 

Son yıllarda profesyonel hentbol kulüpleri, alacakları sporcuların seçim kriterlerinde; boy uzunluğu, vücut 
ağırlığı, kol uzunluğu, bacak uzunluğu, teknik, davranış, denge, sürat, çabukluk, esneklik, patlayıcı kuvvet, kas 
oranı, dayanıklılık, sportif anlayış becerisi, zekâ, kişilik gibi özelliklerin test sonuçlarına güvenmektedirler (GEE 
VE ARK, 2010, sf. 1-10). 

Yavaş (2008) hentbol branşına seçilen sporcuların boy uzunluğu omuz genişliği, el ayasının genişliği, kol uzun-
luğu, iki kol arasındaki açıklık, hareket özellikleri ve bu hareket özelliklerinin üst sınırları (Örneğin; sürat, sıç-
rama kuvveti, teknik olarak söyleneni anlama hızı v.b.) gibi antropometrik özelliklerine dikkat edilmesi gerek-
tiğini belirtmektedir (YAVAŞ, 2008, sf. 1-74). 

Hentbolda uzun oyuncuların kısa oyunculara göre top atış hızının daha iyi olduğu bu nedenle uzun boylu olma-
nın önemli bir belirteç olduğu bilinmektedir (ZAPARDITIS VE ARK., 2011, sf. 17-30). Schroj ve arkadaşları hent-
bolde özellikle kalecilerde olmak üzere  büyük üst ve alt extremiteye sahip olmanın önemli olduğunu bildir-
mişlerdir.  Wagner  ve ark., (2014) ise mekanik kuvvet üretmesi ve bu sayede atış hızını arttırması bakımından 
hentbolde uzun kolun önemine vurgu yapmışlardır (WAGNER VE ARK., 2014, SF. 345-354). Öte yandan kol açıklığı, 
el büyüklüğü ve el genişliği de top atış hızını etkileyen diğer önemli bir faktördür. (SRHOJ VE ARK., 2004, sf.601-
605). Boy uznluğu ve el büyüklüğü arasında bir ilişki vardır. Nitekim Tanwar (2015) yaptığı çalışmasında daha 
üst düzey hentbolcülerin, uzun boylu ve uzun bacaklı olduklarını ortaya koymuştur (TANWAR, 2013, sf. 172-193).

Hentbol branşına sporcu seçmek için yapılan yetenek seçimlerinde sürat, sıçrama, esneklik, el kavrama kuv-
veti, kol kuvveti, çabukluk, koordinasyon ve dayanıklılık gibi motorsal özelliklerin branşa uygun verim düzeyle-
rinin bilinmesi bununla beraber bu özelliklerden hangilerinin antrenman programlarında ne ölçüde yer alması 
gerektiği büyük önem taşımaktadır (DOĞAN, 1995 sf: 5)

Hentbolda performans değişkenleri olarak; reaksiyon, denge, patlayıcı kuvvet, üst ve alt gövde kuvveti ve da-
yanıklılığı sürat, çabukluk ve koordinasyon ve aerobik dayanıklılık gibi motorsal önkoşullar değerlendirilmelidir 
(HATZIMANOUIL VE OXIZOGLOU,  2004 sf: 125-140). Bu motorsal özellikler hentbol sporuna özgü olan topla hare-
ket, hızlı yön değiştirme, hedefe hatasız atış gibi özelliklerle combine edilerek ölçülmelidir.  Öte yandan oyun-
cuların oynadıkları mevkilerini göz önünde alarak yapılacak spesifik testler eklemek de son derece detaylı bir 
test oluşturulmasına olanak sağlayacaktır (ZAPARTIDIS VE ARK, 2009). Tüm bu literatür bir hetbol antrenörüne 
hangi testlerin etrafında yoğunlaşması gerektiği konusunda fikir verecektir. 
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Hentbol oyuncusunun motorsal özelliklerinin dağılımının sade bir grafiği aşağıdaki gibidir (SEVİM, 2002, TAŞU-
CU, sf.10-12).

Grafik 4.1. Hentbol oyuncusunun motorik özelliklerinin dağılımı (Sevim, 2002). 

Öte yandan bu testleri uygulayarak yetenek seçimi yapmış ve takımını seçilmiş sporculardan oluşturmuş ol-
mak başarının garantisidir diyemeyiz. İsrail ulusal yıldız (Cadet) hentbol milli takımına seçilen ve seçilemeyen 
sporcular üzerinde iki yıllık bir eğitim çalışmasının başında ve sonunda çeviklik, patlayıcı kuvvet, testi çabuk-
luk-sürat testi, ve koordinasyon testlerinden oluşan bir test bataryası uygulanmıştır (LIDOR VE ARK., 2005). İki 
yıllık eğitim sonucu ortaya çıkan asıl bulguda, ulusal takıma seçilmiş ve seçilememiş olan oyuncuların hare-
ketsel ve fiziksel özelliklerinin sonuçları arasında önemli bir örtüşme görülmektedir. Koordinasyon (beceri) 
testi hariç tutulursa 2 yıllık eğitim programı doğrultusunda gerçekleştirilmiş olan testlerin hiç birisi seçilmiş 
ve seçilmemiş olan oyuncuları birbirilerinden ayırt etmeye yetecek hassaslıkta bulunmamıştır.  Seçilmiş ve 
seçilmemiş oyuncuların boy ve kilo ölçümleri arasında hiçbir farklılık gözlemlenmemiştir.

Özetle genelde yetenek seçiminde kondisyonel motorik özellikleri ölçmeye yönelik testlerin yanı sıra, hentbole 
özgü yetenek ve becerilerin ölçülmesi de belirleyicidir. 

YÖNTEM

1. Araştırma Grubu
Bu çalışmada hedef grup 9-16 yaş grubunda spor yapmayan, yetenek seçimi sürecinin ikinci aşamasındaki 
spor eğitimi alan ve üçüncü aşamalarında hentbola yönlendirilmiş ve eğitilmiş çocuklardır.   Antrenörler 
hedef yaş grubudaki çocukların 18 yaşından küçük olması nedeniyle testlerden önce velileri yapılacak testler 
hakkında bilgilendirmelidir. Çocuklarının bu testlere katılmasını kabul ettiklerini onaylamaları amacıyla bu 
çalışmanın ekinde bulunan örnek “Veli Bilgilendirme ve Onay Formu” nu (Ek 5) imzalatılmıştır.

2. Araştırma Modeli
Bu tez aksiyon araştırma modelinde tasarlanmıştır. Aksiyon araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütü-
cülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf olanların da katılmasıyla, var olan uygulamanın eleştirel bir de-
ğerlendirilmesini yaparak, durumu iyileştirmek için alınması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araş-
tırmalardır. 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, olgu-
sal verilerin elde edilemediği ya da çeşitli seçeneklerin var olduğu durumlarda özellikle uygun bir araştırma 
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türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemlerin çözümünü sistemleştirir; çözümlerin, gelenek, otorite 
ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler (KARASAR, 1994, sf:27-28; GÖKÇE ve ÇUKURÇAYIR, 2006, sf: 27).

Bu çalışmada literatür incelenmesine dayanarak, hentbolda yeteneğin belirlenmesi ve geliştirilmesi amacıyla 
yapılabilecek testlerin belirlenmesi, bu testlerin prosedürlerinin hentbol antrenörlerin kolayca kullanabileceği 
şekilde yazılı ve görsel olarak hazırlanması ve test sonuçlarının değerlendirilebileceği puan tablolarının sağ-
lanması aksiyon araştırma modeli kullanılarak amaçlanmıştır.

BULGULAR 

Bu bölümde antrenörlerin kulüplerinde, beden eğitimi öğretmenlerinin okullarında, araştırmacıların saha-
da kolaylıkla uygulayabileceği ve değerlendirebileceği literatürün hentbol branşına özgü olarak işaret ettiği 
fiziksel ve motor özelliklerin test edilmesini sağlayan bazı testler seçilerek tanıtılacaktır.  Seçilen ölçüm ve 
testlerin genel görünüşü şu şekildedir.

HENTBOLDA YETENEK BELİRLEME VE GELİŞTİME AŞAMALARINDA TESTLER

A. ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER
A. 1. Yaşın Belirlenmesi 
A. 2. Vücut Ağırlığı Ölçümü
A. 3. Boy Uzunluğu Ölçümü
A. 4. Oturma Yüksekliği  Uzunluğunun Ölçümü
 A. 5. Kol Uzunluğu Ölçümü
 A. 6. Kulaç Uzunluğu Ölçümü
 A. 7. Bacak Uzunluğu Ölçümü
 A. 8. El Uzunluğu Ölçümü
 A. 9. Karış Genişiliği Ölçümü

B. MOTORİK TESTLER
B.1. Otur Uzan Esneklik Testi
B.2. Omuz Esnekliği Testi
B.3. Durarak Uzun AtlamaTesti 
B.4. Dikey Sıçrama Testi 
B.5. Sağlık Topu Fırlatma Testi
B.6. El Kavrama Kuvveti Testi
B.7. Disklere Dokunma Testi
B.8. Flamingo DengeTesti
B.9. 30 Saniye Şınav Testi
B.10. 30 Saniye Mekik Testi
B.11. Sürat Koşusu (5m-10m-20m Testi)
B.12. T Çeviklik Testi
B.13. Illionis Çeviklik Testi
B.14. 505 Çeviklik Testi
B.15. 6 Dakika Koşu Testi
B.16. 10x5 Mekik Koşusu Testi
B.17. 30-15 IFT (Intermittent Fitness Test)
B.18. YO-YO Aralıklı Toparlanma Testi (Seviye 1)
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C. HENTBOL BRANŞINA ÖZGÜ TESTLER
C.1. Hentbola Özgü Slalom Top Sürme Testi (1m)
C.2. Hentbola Özgü Slalom Top Sürme Testi (3m)
C.3. Hentbola Özgü Çeviklik Testi
C.4. Hentbola Özgü Duvarda Hızlı Pas Testi (2m)
C.5.Hentbola Özgü Duvarda Hızlı Pas Testi (5m)

A. ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER
Antropometrik ölçümler ile vücut kompozisyonunun belirlenmesi büyüme çağındaki çocukların takip edilmesi, 
yağsız vücut dokusu ve yağ dokusu miktarının ve vücutta dağılımının göstergesi olması nedeniyle önem taşır. 

Bunun için vücut ağırlığı ve boy uzunluğu, vücut yağının ve yağsız vücut dokusunun saptanması gereklidir. 
Vücuttaki kompozisyonunun saptanmasında pratikte deri kıvrım kalınlığı, beden kütle indeksi (BKI) ve boy 
uzunluğuna göre vücut ağırlığı sıklıkla kullanılan yöntemlerdir. Çocuk ve gençlerde yaşa göre vücut ağırlığı, 
yaşa göre boy uzunluğu ve boy uzunluğuna göre vücut ağırlığı değerlendirilmesi için geliştirilmiş scalalardan 
yararlanılır. BKI sporcularda vücut kompozisyonunun değerlendirilmesinde çok uygun değildir. En güvenilir 
yöntem vücudun çeşitli bölgelerinden deri kıvrım kalınlığının ölçülmesi ve çeşitli formüllerle vücut kompozis-
yonunun belirlenmesidir.  Deri kıvrım kalınlığı ölçümünde kaliper aletine gereksinme vardır. Ölçüm tekniği ve 
kaliperin kullanılması özel eğitim ve pratik gerektirir. Bu sebeple ölçümlerin alanda uzman bir kişi tarafından 
yapılması gereklidir. Biyoelektriksel impedans analizi (BIA) kullanımı da son yıllarda vücut bileşiminin sap-
tanmasında kullanılmaktadır. Bu yöntem de de bir BIA aletine ihtiyaç vardır. Elden ele, elden ayağa, ayaktan 
ayağa farklı biyoelektrik impedans analizi aracı ile ölçümler yapılabilmektedir. Vücut yağ miktarı, yağsız vücut 
kitlesi, vücut su miktarı ve vücudun çeşitli bölgelerindeki yağın dağılımı gibi diğer birçok veri elde edilir. Kul-
lanılması pratik, kolay olan ve önerilen bir yöntemdir. 

Yetenek belirleme çalışmalarında vücut kompozisyonunun belirlenmesinde olanaklara göre bu yöntemlerden 
biri kullanılabilir. Sporcunun vücut bölümlerinin çevre ve uzunluk olarak değerlendirilmesi de çocuğun yapa-
cağı branşa yönlendirilmesinde önemli ipuçları verir.  

Bu araştırmada, deri kıvrım kalınlığı ve bia yöntemleri kullanılmamış; hentbole fiziksel özelliklerinin belirlen-
mesi için yapılabilecek antropometrik ölçümlerden; vücut ağırlığı, boy uzunluğu, kulaç uzunluğu, oturma yük-
sekliği, kol uzunluğu, bacak uzunluğu, el uzunluğu ve el açıklığı ölçümlerinin nasıl yapılacağı bilgisi verilecektir. 

Aslında tüm ölçümlerde, antropometre, kayan kaliper, çelik mezura gibi antropometrik aletler kullanılmalıdır. 
Ancak bu aletler oldukça pahalı ve kullanımı özel eğitim gerektiren aletlerdir. Bu çalışmada hentbol antre-
nörlerine pratik bir ölçüm modeli sunabilmek amacıyla, antropometre ve kayan kaliper kullanmadan, sadece 
mezura ile öçümlerin ne şeklide uygulanabileceği anlatılacaktır. Testler Antropometrik Standardizasyon Re-
ferans Manuel’in test uygulamaları model alınarak gösterilmiştir (ÖZER, 2009). 
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A.1.Yaşın Belirlenmesi

Testin Adı: Yaşın belirlenmesi

Resim 1. Yaşın Belirlenmesi 

Testin Amacı: Çocuğun yaşını belirlemek

Test Malzemeleri; Doğum tarihini gösterir bir resmi belge

Test Prosedürü: Çocuğun doğum tarihi mutlaka ay, gün, yıl 
olarak öğrenilmelidir. Çocuğun yaşının belirlenmesi doğum 
tarihinden, ölçüm yapılan tarihin çıkarılması ile gerçekleştirilir. 
Çocukların gelişim süreçlerini değerlendirirken çocuğun 
yaşının sadece yıl olarak değil yıl +ay olarak bilinmesi önemlidir.

Testin Değerlendirilmesi: Örneğin çocuğun doğum tarihi; 
18.11.2010 ise ve 02.01.2018 tarihinde ölçüm yapıldıysa toplamda 
85 aylık olan çocuğun yaşı; 7,12 yaş/yıldır, başka bir deyiş ile 
çocuk 7 yıl 12 aylıktır. Aşağıdaki linkte WHO(Düya sağlık Örgütü) 
tarafından geliştirilmiş olan bir uygulama bulunmaktadır. 
Ücretsiz olarak bilgisayar veya telefonunuzda açabileceğiniz bu 
uygulamadaki bölümlere ölçüm tarihi, çocuğun doğum tarihi 
bilgilerini girdiğinizde çocuğun yaşını yıl ve ay olarak kolayca 
belirleyebilirsiniz. 
https://www.who.int/growthref/tools/en/

A.2. Vücut Ağırlığı Ölçümü

Testin Adı: Vücut ağırlığı ölçümü

Resim 2. Vücut Ağırlığı Ölçümü

Testin Amacı: Çocuğun vücut ağırlığının (kilosunun) 
belirlenmesi

Test Malzemeleri; Kalibrasyonu yapılmış, doğru ölçüme imkan 
sağlayan ve 100 gr hassasiyetli tartı. 

Test Prosedürü: Ölçüm esnasında çocuğun üzerinde ağırlığı 
etkilemeyecek şort yada ince bir kıyafet olmalıdır. Vücut ağırlı-
ğı ölçümü ayaklar çıplak olarak yapılmalıdır. Sabah aç karnına 
ve herhangi bir sıvı içmeden ayrıca tuvalet ihtiyacı karşılanmış 
şekilde, ölçümün gerçekleştirilmesi idealdir. 

Testin Değerlendirilmesi: Vücut ağırlığı, büyüme, ve gelişme-
nin, fazla kilonun belirlenmesinde önemlidir. Vücut ağırlığı, yaşa 
boya ve cinsiyete göre, çocuğun Beden Kütle İndeksinin belir-
lenmesinde kullanılır (ÖZER, 2009).
*5-18 yaş kız ve erkek çocuklarda yaşa göre boy uzunluğu ve 
vücut ağırlığı cetvelleri ve yaşa göre Beden Kütle Indeksi de-
ğerleri tablosu, bu çalışmanın ekinde bulunmaktadır (EK1, Tab-
lo 1;  EK2, Tablo 2; EK3 Tablo, 3). 
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A.3. Boy Uzunluğu Ölçümü

Testin Adı: Boy uzunluğu ölçümü

Şekil 1. Vertex ve frankfort plan

Resim 3. Vertex ve Frankfort Plan

Resim 4. Boy Uzunluğu Ölçümü

Testin Amacı: Çocuğun boyunun belirlenmesidir. Başın tepe 
noktasının (verteks) yerden maksimum uzaklığını saptamak 
şeklinde yapılır. 

Test Malzemeleri: Boy ölçümünde geliştirilmiş boy ölçer aetler 
kullanılabileceği gibi, duvar skalası ya da mezura da  kullanıla-
bilir.

Test Prosedürü: Çocuk ayakları çıplak olarak duvarda 
hazırlanmış skalanın önünde, sırtı duvara gelecek şekilde ve 
ağırlığı iki ayağına eşit dağıtılmış şekilde durur. Topuklar bir-
leşiktir. Baş frankfort planda, kollar omuzlardan serbestçe 
yanlara sarkıtılmış durumdadır. Topuklar, kalça, scapula (kürek 
kemiği) ve başın arkası duvara yanaşmış olmalıdır. Sporcudan 
derin nefes alması ve dik durması istenerek basin vertex nok-
tasından yere kadar olan bölüm ölçülerek cm cinsinden  kayıt 
edilir (ÖZER, 2009).

Testin Değerlendirilmesi: Çocuğun gelecekteki boy uzunluğunu 
bulmak için geliştirilmiş birçok yöntem bulunmaktadır. Her ne 
kadar boy uzaması bazı etkenlere de bağlıysa da (kalıtım, çevre, 
beslenme, spor yapma gibi) gelişimin sonunda genetik progra-
mının son sınır değerine gecikerek de olsa erişir. 

Uygulamacılar için karmaşık hesaplamalardan uzak, her zaman 
uygulanabilir iki örnek aşağıda sunulmuştur (ÖZER, 2009).

Erkek çocuklar için:
Babanın boyu+annenin boyu x 1.08

 2
Kız çocuklar için
Babanın boyu + annenin boyu x 0.923

                      2

* 5-18 yaş kız ve erkek çocuklarda yaşa göre boy uzunluğu 
ve vücut ağırlığı  cetvelleri ve yaşa göre Beden Kütle Indeksi 
değerleri tablosu, bu çalışmanın ekinde bulunmaktadır (EK1, 
Tablo 1;  EK2, Tablo 2; EK3, Tablo 3).
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A.4. Oturma Yüksekliği Ölçümü 

Testin Adı: Oturma yüksekliği ölçümü

Resim 5. Oturma Yüksekliği Ölçümü

Testin Amacı: Üst bedenin uzunluğunu belirlemek

Test Malzemeleri: Mümkünse oturma yüksekliği ölçüm sehpası,  
yoksa çocuğun bacaklarını rahatça sarkıtabileceği yükseklikte 
ancak sırtı duvara değevek yakınlıklar olması için genişliği kısa 
olan bir masa, mezura, üçgen cetvel

Test Prosedürü: Oturma yüksekliği ölçümü, normalde bir masa, 
antropometre ve antropometre kaidesi gerektirir. Ancak yok 
ise, çocuğun ayakları masadan rahatça sarkacak şekilde, dizler 
ileriye doğru, dizin arkası masanın kenarına yakın fakat değ-
meyecek biçimde, başı frankfort düzleminde, olabildiğince dik 
pozisyonda masaya oturur. Ölçüm sırasında çocuğun kollarının 
sarkık ve ellerinin bacaklarının üzerinde serbest olarak durma-
sına dikkat edilmelidir. Çocuğun başının Frankfort düzleminde 
yani dik pozisyonda olmasını sağlamak amacıyla ölçüm yapan 
kişi çocuğun önünde durarak her iki eliyle çocuğun başını yan-
lardan kavrar, başı öne fleksiyona getirerek başın tragion ile 
orbital çukur hattı üzerinden düz bir hatta olduğundan emin 
olur. Çocuğun dik posizyonda olduğuna emin olunduktan sonra 
nefes alması söylenir ve nefes verilmeden, başın orta noktasın-
dan üçgen cetvel yardımıyla oturma yüksekliği ölçümü alınır. 
Bu mesafe gövde boyun ve baş uzunluklarının toplamıdır.  Bu 
test kesinlikle yerde oturarak yapılmamalıdır (ÖZER, 2009).

Testin Değerlendirilmesi: Oturma yüksekliği oturma yüzeyi ile 
başın en üst noktası(vertex) arasındaki mesafenin cm olarak 
kaydedilmesidir. Aşağıdaki Türk çocuklarında oturma yüksekliği 
norm tablosundan değerlendirme yapılabilir (BOSTANCI, 1995).

 Tablo 4. Oturma Yüksekliği Değerlendirme Tablosu (cm)

YAŞ 9 10 11 12 13 14 15 16

Kız 68,1 69,7 72,4 75,5 79,2 82,6 83,3 89,9

Erkek 68,3 70,1 72 74 75,9 79,2 81,2 86,1
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Hentbolda Yeteneğin Belirlenmesi ve Geliştirilmesi 

A.5. Kol Uzunluğu Ölçümü

Testin Adı: Kol uzunluğu ölçümü

Resim 6. Kol Uzunluğu Ölçümü 

Testin Amacı: Çocuğun üst kol ve ön kol birlikte olacak şekilde 
toplam kol uzunluğunu belirlemektir. Bu mesafe akromion ile 
elin en uzun parmak ucu arasındaki uzaklığının belirlenmesi ile 
tespit edilir. 

Test Malzemeleri: Mezura 

Test Prosedürü: Bu ölçüm aslında antropometre aletiyle yapıl-
malıdır.  Antopometre aletiyle yapıldığında, antropemetrenin 
sabit kolu, acromial noktaya uygulanırken, hareketli kol da el 
orta parmağının ucuna uygulanır. Mezura ile ölçüm alınacaksa; 
Çocuk ayakta dik pozisyonda ayakları omuz genişliğinde açık 
şekilde durur. Kollları yanda sarkık şekildedir. Ölçüm yapacak 
kişi çocuğun lateralinde yani yanında olmalıdır. Ölçüm yapa-
cak kişi bir kalemi omuz eklemi üzerinde yuvarlamak suretiyle 
acromionu tespit eder. Üzerine işaret koyar. Daha sonra çocu-
ğun kolunu dirsek ve el gergin olacak şekilde avuç içi aşağıya 
bakacak şekilde pozisyon olmasını sağlar. Mezuranın bir ucu 
akromiyal noktaya yerleştirilir ve mezura gergin şekilde uzatı-
larak elin orta parmağının ucunda sabitlenir. Kolun izdüşümünü 
ölçmek için mezura gergin tutulmalıdır. Mezuranın set olması 
bunu sağlamada fayfdalı olacaktır.  İki mesafe arasındaki uzun-
luk cm olarak kaydedilir (ÖZER, 2009).

Testin Değerlendirilmesi:  Kol boyunun uzun olması hentbolda 
atış hızını etkilemesi bakımından önemlidir.  
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A.6. Kulaç Uzunluğu Ölçümü

Testin Adı: Kulaç uzunluğu ölçümü

Resim 7. Kulaç Uzunluğu Ölçümü 

Testin Amacı: Çocuğun her iki kol yanlara açıldığında iki elin en 
uzun parmakları arasındaki maksimal uzunluğun ölçülmesidir. 

Test Malzemeleri: Mezura

Test Prosedürü: Sırt düz bir duvara dayalı kollar yanlara açılmış 
ve yere paralel konumda, el sırtı duvara temas eder durumda, 
orta parmaklar arasındaki uzaklık, mezura ile ölçülür. Ölçüm 
sonucu cm olarak kaydedilir (ÖZER, 2009).

Testin Değerlendirilmesi:  Kulaç uzunluğu ölçümü,  iki kol uzun-
luğu ile birlikte omuz genişliği toplamını da içermesi bakımın-
dan önemlidir. 
Not; Kulaç uzunluğu ölçümünün sporcunun yüzününn duvara 
dönük olaka yapıldığı uygulamalara da rastlamak mümkün-
dür. Bu test Antropometrik Standardizasyon Standart Manuel’e 
göre yapılmıştır. 

A.7. Bacak Uzunluğu Ölçümü

Testin Adı: Bacak uzunluğu ölçümü

Resim 8. Bacak Uzunluğu Ölçümü 

Testin Amacı: Çocuğun bedeninin alt üye uzunluğunun 
belirlenmesidir. 

Test Malzemeleri: Mezura

Test Prosedürü: Bacak uzunluğunu ölçmek için anatomik nok-
taların ve pozisyonların kesin olarak belirlenmesi zor olduğun-
dan toplam bacak boyu uzunluğu, boy uzunluğundan, oturma 
boyu uzunluğu çıkarılarak bulunur (ÖZER, 2009).

Testin Değerlendirilmesi: Türk çocuklarında bacak uzunluğunu 
değerlendirmek üzere yaşlara göre geliştirilmiş bir norm tab-
losu aşağıdadır (BOSTANCI, 1995). Uzun bacak boyu sıçrama ve 
sıçrayarak atışa etkisi bakımından hentbolda önemlidir. 

 Tablo 5. Bacak Uzunluğu Değerlendirme Tablosu (cm)

YAŞ 9 10 11 12 13 14 15 16

Kız 56,3 88,4 61,8 65,2 68,8 71,2 70,7 72,0

Erkek 55,9 58,5 61,7 64,6 67,5 71,6 73,1 76,9
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A.8. El Uzunluğu Ölçümü

Testin Adı: El uzunluğu ölçümü

Resim 9. El Uzunluğu Ölçümü 

Testin Amacı: Çocuğun el uzunluğunun ölçülmesidir. 

Test Malzemeleri: Mezura

Test Prosedürü: Radiusun stiloidinin distali (el bileği eklemi) 
ile en uzun parmak arasındaki mesafenin ölçülmesidir. Çocuk 
ayakta dik  pozisyonda, kolu dirsekten bükülü fleksiyonda) ön-
kol yere paralel avuç içi yukarıya bakacak şekilde durur.   Ço-
cuğun staylionu yani el bileğinin ön kol ile eklem yaptığı nokta 
bulunarak bir çizgi çizilir ve artı işareti yapılır. Bu nokta el ön 
yüzünde stiloid çıkıntının hizasındadır. Stalion ile akmromelion 
arası yani el bileği eklemi ile en uzun parmak ucu arasındaki 
mesafe el uzunluğu olarak kaydedilir (ÖZER, 2009).

Testin Değerlendirilmesi: Hentbolda el uzunluğu el büyüklüğü 
(açıklığı) ile yakından ilişkilidir. Büyük el hentbolda topun daha 
rahat kavranması bakımından önemlidir. 

 Tablo 6. El Uzunluğu Değerlendirme Tablosu (cm)

YAŞ 9 10 11 12 13 14 15 16

Kız 14,6 15,1 15,9 16,8 16,9 17,0 17,3 17,2

Erkek 14,6 15,1 15,7 16,2 16,9 17,8 18,2 18,9

*Malina, R. M., Hamill, P. V., & Lemeshow, S. (1974). 

*Snyder, R.G., Schneider, L.W., Owings, C.L., Reynolds, H.M., Golomb, D.H., & Schork, M.A. (1977).

A.9. Karış Genişliği Ölçümü 

Testin Adı: Karış genişliği ölçümü

Resim 10. Karış Genişliği Ölçümü 

Testin Amacı: Çocuğun el açıklığının ölçülmesidir. 

Test Malzemeleri: Mezura

Test Prosedürü: Çocuk ayakta dik pozisyonda, kolu dirsekten 

bükülü (fleksiyonda) önkol yere paralel avuç içi yukarıya bakacak 

şekilde durur. Çocuktan el parmaklarını mümkün oldğunda 

açması istenir. Çocuğun başparmak ucu ile serçe parmağı ucu 

arasındaki mesafe mezura gergin tutulacak şekilde ölçülür cm 

olarak kaydedilir. (VISNAPUU VE  JÜRIMÄE, 2007).

Testin Değerlendirilmesi: Hentbolda karış genişliği, el büyük-

lüğü(açıklığı) ile yakından ilişkilidir. Büyük el hentbolda topun 

daha rahat kavranması bakımından önemlidir. 
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B. MOTORİK TESTLER
Bu bölümde hentbol branşında gerekli olan motorik özellikleri test etmek üzere seçilmiş testler ve değerlen-

dirme yapabilmek için norm tabloları verilmiştir. 

B.1. Otur-Uzan Esneklik Testi 

Testin Adı: Otur-uzan esneklik testi

Resim 11. Otur-Uzan Esneklik Testi

Testin Amacı: Genel esnekliğin ölçülmesi

Test Malzemeleri: Test, uzunluğu 35 cm, genişliği 45 cm, yükseklik 
32 cm, üst yüzey uzunluğu 55 cm, genişliği 45 cm, ayrıca üst yüzey 
ayakların dayandığı kısımdan 15 cm daha dışarıda olan 0-50 cm 
lik ölçüm cetveli olan standart bir sehpa gerektirmektedir. 

Test Prosedürü: Çocukların ayak tabanları sehpanın alt kenarına 
gelecek şekilde oturtulduktan sonra dizlerini bükmeden öne 
doğru eğilerek nefes alması, nefesini verirken sehpa üzerindeki 
cetveli sehpanın üzerinde  itmesi istenir.  Uzanabildiği son nokta  
ölçülür.  Test 2 defa uygulanıp ve en iyisi kayıt edilir.

Testin Değerlendirilmesi: Testlerden elde edilen değerler aşağı-
daki tabloya göre değerlendirilir (Topendsports.com)        

Tablo 7. Otur-Uzan Esneklik Testi Değerlendirme Tablosu (cm)

Erkek Kız

Çok İyi 11 den fazla 19 dan fazla

Ortalamanın üstünde 7-10 13-18

Ortalama 2-6 8-12

Ortalamanın altında 2 nin altında 8’in altında
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B.2. Omuz Esnekliği Testi

Testin Adı:  Omuz esnekliği testi

Resim 12 a,b).  Omuz Esnekliği Testi 

Testin Amacı: Omuz fleksiyon esnekliğinin belirlenmesi 

Test Malzemeleri: Omuz genişliğinden uzun bir çubuk ve uzun 
cetvel 

Test Prosedürü: Sporcu yerde yüz üstü yatar pozisyonda kollar 
omuz genişliğinde açılmış olarak elinde tuttuğu çubuk bekler. 
Sporcunun  çubuğu olabildiğince yukarı kaldırması istenir bu 
esnada gövdenin yerden ayrılmasına izin verilmez. El bileğinin 
düz olmasına dikkat edilir. Test lideri sporcunun kaldırdığı çu-
buğun yerden yüksekliğini cetvel ile ölçer. 3 deneme yaptırılır 
ve  en iyisi kaydedilir (ÖZER, 2001).

Testin Değerlendirilmesi: Omuz esnekliğinin belirlenmesi için 
aşağıda bulunan değerlendirme tablosu kullanılır. 

Tablo 8. Omuz Esnekliği Testi Değerlendirme Tablosu (cm) 

Erkek Kız

Çok iyi 15 ’ den az 14 ’ den az

İyi 16-21 15-19

Orta 22-29 20-27

Kötü 30-32 28-30

Çok kötü 32’nin üstünde 30’un üstünde



134

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

 B.3.Durarak Uzun Atlama Testi

Testin Adı: Durarak uzun atlama testi

Resim 13. Durarak Uzun Atlama testi 

Testin Amacı: Bacak kuvvetinin değerlendirilmesi 

Test Malzemeleri: Ölçüm için metre ve başlangıç çizgisi 
çizmek için yapışkan bant veya tebeşir.

Test Prosedürü: Çocuk, ayakları bitişik kollarını serbest bir 

pozisyonunda çıkış çizgisinde durur. Kollarını istediği şekilde 

kullanmasına (öne geri savurarak hız almaya çalışma gibi) 

izin verilerek adım almadan çift ayak ileriye doğru sıçraması 

istenir. Çocuğun ileriye sıçrayarak ulaştığı mesafe ölçülür ve bu 

sıçrama iki kez tekrarlanır.  Elde edilen en iyi derece kaydedilir. 

Testin Değerlendirilmesi: Çocuk aşağıdaki tabloda verilen mini-

mum değerler ve üzerinde performans gösterdiği taktirde testi 

başarı ile geçmiş sayılır (KAMAR, 2008).

Tablo 9. Durarak Uzun Atlama Testi Değerlendirme Tablosu (cm)

Erkekler Kızlar

Düşük Orta Yüksek YAŞ Düşük Orta Yüksek

151.0 167.0 183.0 9-10.9 149.0 163.0 177.0

159.0 177.0 195.0 11-12.9 158.0 174.0 190.0

177.0 197.0 217.0 13-14.9 163.0 181.0 199.0

210.0 230.0 250.0 15-16.9 165.0 182.0 199.0

*IPPTP Uluslararasi Fiziksel Fitness Test Profili, (Bös&Mechling), 9-17 yaş
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B.4. Dikey Sıçrama Testi

Testin Adı:  Dikey Sıçrama Testi (Sargent Jump) 

Resim 14. a, b, c, d). Dikey sıçrama testi

 

Testin Amacı:  Bacak kuvveti ve anaerobik gücün belirlenmesi

Test Malzemeleri; Duvar, mezura, renkli tebeşir, 

Test Prosedürü: Duvara, bir mezura yapıştırılır. Önce sporcudan 
dominant tarafları yönünde ayak dış kenarları duvara değecek 
şekilde ayakta durmaları ve aynı taraftaki kollarını dirsekleri 
düz ve parmakları gergin olacak şekilde mümkün olduğunca 
yukarı uzatarak durmaları istenir ve uzanabildiği son nokta du-
varda işaretlenerek uzanma yükseklikleri saptanır. Daha sonra, 
dominant taraf el parmak uçlarını renkli tebeşir tozuna batıra-
rak duvardan 30 cm uzaklaşmalsı ve adım atmadan mümkün 
olduğunca yukarı sıçrayarak duvara dokunmaları istenir. İki 
sıçrama yaptırılır ve daha iyi olan değer ile uzanma yüksekliği 
arasındaki fark, cm. cinsinden dikey sıçrama yüksekliği olarak 
kaydedilir. Sporcunun sıçradıktan sonra duvarda dokunduğu 
alanı  (tebeşir izini) sağlıklı şekilde belirleyebilmek için gözlem-
cinin yüksek bir platformda olması sağlanır. 

Testin Değerlendirilmesi:  Çocukların bacak kuvveti 
değerlendirmesinde aşağıda buluna bacak kuvveti 
değerlendirme skalasından faydalanılabilir. Ayrıca sporcunun 
dikey sıçrama değerleri ve vücut ağırlığı kullanılarak dikey sıç-
rama ile güç hesaplama formüllerinden birisi olan Lewis for-
mülü  ile  anaerobik  gücü de  hesaplanır 
Güç (kg-m/sn) = √4.9 x vücut ağırlığı (kg) x √dikey sıçrama me-
safesi (m) x 9.81 (FOX&MATHEWS, 1974).
Bunun yanında otomatik online hesaplayıcılar kullanılarak 
sporcunun anaerobik gücü kolayca hesaplanabilir. Otomatik 
hesaplayıcı için aşağıdaki linki kullanınız.
 https://www.brianmac.co.uk/sgtjump.htm#ref

Tablo 10. Dikey Sıçrama Testi Değerlendirme Tablosu (cm) 15-16 yaş ve 16-19 yaş

15-16 yaş Erkek 15-16 Yaş Kız 16-19 yaş Erkek 16-19 Yaş Kız

Çok iyi 5 65 60 65 üstü 58 üstü

İyi 4 56-65 51-60 50-65 47-58

Orta 3 50-55 41-50 40-49 36-46

Kötü 2 49-40 35-40 30-39 26-35

Çok kötü 1 40’dan az 35’den az 30’dan az 26’dan az
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B.5. Sağlık Topu Fırlatma Testi

Testin Adı: Sağlık topu fırlatma testi 

Resim 15. Sağlık Topu Fırlatma Testi

Testin Amacı: Üst vücut kuvvetini  belirlemek. 

Test Malzemeleri: 2 kg ağırlığında sağlık topu, mesafe ölçümü 
için metre, başlangıç çizgisini belirleyici yapışkan bant ve ya 
tebeşir.

Test Prosedürü: Çocuk 2 kg ağırlığındaki sağlık topunu, baş 
üstünden her iki eliyle birlikte, durduğu yerden mümkün olduğu 
kadar uzağa atmaya çalışır. Çocuk başlama çizgisinin hemen 
gerisinde ve bir adımı önde olmak üzere pozisyonunu alır. Atış 
anında koşmasına müsaade edilmez. Çocuk gövdesini geriye 
doğru bükerek, atış için gerekli ivmeyi temin edebilir. Sağlık 
topu her iki elle birlikte atılmalıdır. Test skoru, atış mesafesinin 
metre ve santimetre cinsinden kaydı şeklindedir. Yapılan iki 
deneme sonunda elde edilen en iyi skor kaydedilir.

Testin Değerlendirilmesi: Çocuk aşağıdaki tabloda verilen mini-
mum değerler ve üzerinde performans gösterdiği taktirde testi 
başarı ile geçmiş sayılır (KAMAR, 2008).

*IPPTP Uluslararasi Fiziksel Fitness Test Profili, (Bös&Mechling), 9-17 yaş

Tablo 11. Sağlık Topu Fırlatma Testi Değerlendirme Tablosu (m)

Erkekler Kızlar

Düşük Orta Yüksek YAŞ Düşük Orta Yüksek

3.4 4.3 5.2 9-10.9 2.8 3.5 4.2

4.0 5.5 7.0 11-12.9 4.1 4.7 5.3

5.0 6.1 7.2 13-14.9 4.9 5.8 6.7

7.5 8.7 9.9 15-16.9 5.3 7.5 9.7
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B.6. El Kavrama Kuvveti Testi

Testin Adı:  El kavrama kuvveti testi  

Resim 17.  El Kavrama Kuvveti Testi

 

Testin Amacı:  El kavrama kuvvetinin belirlenmesi

Test Malzemeleri; El dinamometresi (Sporcuların el kavrama 
kuvvetinin lçümü için çeşitli markalarda el kavrama kuvveti 
ölçen dinamometrelerden faydalanılabilir. Bu çalışmada Takai 
marka marka dinamometrekullanılmıştır) .  

Test Prosedürü:  Sporcu ayakta anatomik duruşta (ayaklar 
omuz genişliğinde açık, kollar aşağıya doğru sarkık, hafif yana 
açılmış) şekilde durur ve el büyüklüğüne göre ayarlanmış olan 
dinamometreyi  tüm gücü ile sıkarak testi tamamlar. Sporcu 
testi sağ ve sol eller için üçer kez dener ve en iyi skor kg 
cinsinden kaydedilir (TAMER, 1995). Bu çalışmada Takei marka el 
dinamometresi kullanılmıştır (Resim 16). 

Testin Değerlendirilmesi:  Sporcuların el kavrama kuvveti de-
ğerlendirmesi aşağıda bulunan 16-19 yaş için belirlenmiş olan 
skala ile yapılır. 
https://www.brianmac.co.uk/grip.htm

Resim 16. El Dinamometresi

Tablo  12. El Kavrama Kuvveti  Testi Değerlendirme Tablosu (kg) 16-19 yaş  

Erkek Kız

Çok iyi 5 56 üstü 36 üstü

İyi 4 51-56 31-36

Orta 3 45-50 25-30

Kötü 2 39-44 19-24

Çok kötü 1 39’dan az 19’dan az
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B.7. Disklere Dokunma Testi 

Testin Adı:  Disklere dokunma

Resim 18.  Disklere Dokunma Test Platformu 

Resim 19.  Disklere Dokunma Testi 

Testin Amacı: Hareket hızının belirlenmesi

Test Malzemeleri: Masanın üzerine 60 cm ara ile koyulmuş  
20cm çapında iki adet disk, diskin arasında  30x20cm boyutun-
da dikdörtgen bir plaka, kronometre

Test Prosedürü: Öncelikle test platformu şekil.. deki gibi ha-
zırlanır. 20cm çapında iki plastik disk masa üzerine dizilir. İki 
diskin merkez noktasından birbirine olan mesafesi 80cm (Buna 
göre kenarlar 60cm aralıkta) aralıkta olmalıdır. 30 x 20cm ebat-
taki dikdörtgen plaka, iki diske eşit uzaklıktaki yere yerleştirilir.  
Sporcu bacaklar hafifçe açık masanın önünde dururu. Tercih 
ettiği bir elini dikdörtgen plakanın üzerine koyar, “başla” komutu 
ile diğer elini A ve B disklerine istediği taraftan başlayacak şe-
kilde, sırayla, süratli bir şekilde 25 kere dokunur. Test yapan kişi 
sporcunun A diskine her temasını yüksek sesle sayar. Sporcuya 
test öncesi deneme şansı verilmelidir. Sporcu ikdörtgen plaka 
üzerindeki elini test sresince hareket ettirmemelidir.

Testin Değerlendirilmesi: Puan her bir diske 25 kez toplam (50 
temas) dokunabilmek için kullanılan süredir ve saniye cinsin-
den kaydedilir. Sporcunun disklerden birine dokunmayışı duru-
munda 25’e ulaşmak için ek bir vuruş daha yapılması gereklidir. 
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B.8. Flamingo Denge Testi 

Testin Adı:  Flamingo Denge Testi

Resim 20. Flamingo Denge Tahtası

Resim 21. a, b).  Flamingo Denge Testi 

Testin Amacı: Genel denge yeteneğinin ölçülmesi amacıyla bo-
yutları belli bir tahta kiriş üzerinde tek ayak üzerinde dengede 
durma.

Test Malzemeleri: 50 cm uzunluğunda, 4 cm yüksekliğinde, 3 
cm genişliğinde, üzeri bir madde ile kaplanmış metal veya tahta 
bir kiriş (maddenin kalınlığı en fazla 5 mm olmalıdır).

Test Prosedürü: Sporcu seçtiği ayağı üzerinde Bu test sırasında 
denek çıplak ayak ile, kirişin üzerindeki uzun eksende olabildi-
ğince uzun süre flamingo duruşuna benzer bir şekilde tutma-
ya çalışır. Üzerinde durmadığı ayağını arkaya doğru büker ve 
büktüğü bacağıyla aynı yönde olan koluyla arkadaki bacağını 
tutarak (flamingo gibi) durur. Denge bacağının üzerinde di-
ğer bacak dize temas edecek şekilde bükülü olarak durmayı 
gerektirir. Diğer elini dengede durmak için kullanabilir. Doğru 
pozisyonda durması için test lideri eliyle tutup yardımcı olabilir 
(Resim1a). Test, liderin ellerini çekmesiyle başlar. Denek 1 dk 
bu pozisyonda dengede durmaya çalışır. Denek dengesini kay-
bettiğinde (arkaya kaldırdığı ayağını bıraktığında) veya vücudu-
nuzun herhangi bir yeri yere temas ettiği zaman test ve süre 
durdurulur. Her bir düşmeden sonra deneğe doğru başlangıç 
pozisyonuna dönmesi için yardımcı olunur ve 1 dk doluncaya 
kadar aynı prosedürlerin hepsi tekrar yapılır. Testi uygulayan 
kişi sporcunun önünde bulunmalıdır. Sporcunun teste alışması 
için bir deneme yapmasına izin verilmeli ve talimatları anladı-
ğından emin olunmalıdır. Flamingo denge testi: https://www.
youtube.com/watch?v=6bkJy58yGGs

Testin Değerlendirilmesi: Komut ile kronometre başlatılır. Den-
ge bozulduğunda zaman durdurulur bir sonraki denge kaybına 
kadar zaman ilerler. 1 dk süre içinde kiriş üzerinde dengesini 
korumayı başarması için deneme sayısı hesaplanır. Mesela; 1 
dakika boyunca dengede durmak için 5 deneme yapan 5 puan 
alır. 1dk içersindeki denge bozuklukları sayılır. İlk 30s içersinde 
15 den fazla denge kaybı olması durumunda test sonlandırılır ve 
sıfır puan verilir.
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B.9. 30 Saniye Şınav Testi

Testin Adı: 30 sn şınav testi

Resim 22. a, b,c,d. 30 sn şınav testi

Testin Amacı:  Kol kuvvetini belirlemek 

Test Malzemeleri: Kronometre

Test Prosedürü: Bu şınav modeli küçük yaş gruplarında klasik 
şınav çekmek zor olabileceği için klasik şınavın daha kolay bir 
modeli olarak dizay edilmiş modifiye bir şınavdır. Başlangıç için, 
çocuk yerde karın üstü(yüzükoyun) yatar durumda ve elleri ar-
kasında olmak üzere bekler. Ayaklar gergin ve vücut düz pozis-
yondadır. Başla sinyali ile birlikte denek her iki elini öne getirir, 
kolları üzerinde kalkarak bir eliyle diğer elinin üstüne vurur. 
Tekrar yüz üstü yatar ve ellerini arkada birleştirir (şaklatır). 
Bütün bu işlem 1 sayı olarak kabul edilir. Çocuk  dur sinyaline 
kadar, mümkün olduğu kadar çok bu hareketi yapar.

Testin Değerlendirilmesi: Çocuğun 30 sn içinde kaç adet şınav 
çektiği sayılır ve sayı olarak kaydedilir. Eğer çocuk 30 saniye ta-
mamlanmadığı halde şınav çekmeyi sürdüremiyor ise yapabil-
diği sayı 30 saniyede çekebildiği şınav olarak kaydedilir. Aşağıda 
verilen değerlendirme tablosuna göre değerlendirilir (KAMAR, 
2008).

Tablo 13. 30 Saniye Şınav Testi Değerlendirme Tablosu (sayı)

Erkekler Kızlar

Düşük Orta Yüksek YAŞ Düşük Orta Yüksek

9.0 12.0 15.0 9-10.9 9.0 12.0 15.0

10.0 13.0 16.0 11-12.9 11.0 14.0 17.0

11.0 15.0 19.0 13-14.9 12.0 15.0 17.0

14.0 17.0 20.0 15-16.9 14.0 17.0 19.0

*IPPTP Uluslararasi Fiziksel Fitness Test Profili, (Bös&Mechling), 9-17 yaş
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B.10. 30 Saniye Mekik Testi

Testin Adı: 30 sn mekik testi 

Resim 23 a,b. 30 sn mekik testi

Testin Amacı: Gövde kuvvetini (Abdominal kas dayanıklılığı) be-

lirlemek amacıyla çocuğun 30 saniyede kaç adet mekik çekti-

ğinin belirlenmesi.

Test Malzemeleri: Kronometre, cimnastik minderi

Test Prosedürü: Çocuk ayak tabanları mindere yapışık, dizleri 90 

derece bükülü ve gövdeleri dik bir pozisyonda, bir yardımcıda 

gönüllünün dizlerini arkasından kavrayarak ayaklarına oturur. 

Mekik hareketi sırasında çocukların dirsekleri dizine değmek 

zorundadır. Çocuk 30 saniye boyunca mekik hareketini yapar.

Testin Değerlendirilmesi: Çocuğun 30 sn içinde kaç adet mekik 

çektiği saylır ve sayı olarak kaydedilir. Aşağıda verilen değer-

lendirme tablosuna göre değerlendirilir (KAMAR,2008).

Tablo 14. 30 Saniye Mekik Testi Değerlendirme Tablosu (sayı)

Erkekler Kızlar

Düşük Orta Yüksek YAŞ Düşük Orta Yüksek

8.0 11.0 14.0 9-10.9 7.0 10.0 14.0

9.0 12.0 15.0 11-12.9 8.0 11.0 14.0

11.0 13.0 16.0 13-14.9 9.0 12.0 15.0

12.0 15.0 17.0 15-16.9 11.0 13.0 16.0

*IPPTP Uluslararasi Fiziksel Fitness Test Profili, (Bös&Mechling), 9-17 yaş 
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B.11. Sürat Koşusu (5m-10m-20m) Testi

Testin Adı: Farklı mesafelerde (5-10-20 metre) sürat koşusu 

testi

Resim 24. Sürat koşusu testi 

Testin Amacı: Süratin belirlenmesi

Test Malzemeleri: Tam olarak ölçülmüş, başlangıç ve bitiş çiz-

gileri belirgin, 5 m, 10 m, ve 20 m düz bir parkur, kronometre.

Test Prosedürü: Test prosedürü her bir mesafe için de aynı 

şekildedir. Başlama çizgisinde duran deneğin ayağı başlama 

çizgisinin gerisinde olmalıdır. Çocuk hafifçe öne doğru eğilebi-

lir. Bitiş çizgisine yaklaştıkça hızını kesmemesi deneğe bildiril-

melidir. Test iki kez tekrar edilmeli ve en iyi zaman skor olarak 

kaydedilmeli. Çocuğun  yaptığı hatalı çıkışlarda koşu tekrar 

edilmelidir (KAMAR,2008).

Testin Değerlendirilmesi: Sürat koşusu testleri farklı 

mesafelerde yapılabilir. Aşağıda 20 metre sürat testi için 

değerlendirme tablosu bulunmaktadır. 

Tablo 15. 20 metre Sürat Koşusu Değerlendirme Tablosu(sn)

Erkekler Kızlar

Düşük Orta Yüksek YAŞ Düşük Orta Yüksek

4.5 4.2 4.0 9-10.9 4.5 4.2 4.0

4.4 4.0 3.7 11-12.9 4.3 4.0 3.8

4.2 3.8 3.5 13-14.9 4.2 4.0 3.7

4.0 3.6 3.2 15-16.9 4.0 3.8 3.6

*IPPTP Uluslararasi Fiziksel Fitness Test Profili, (Bös&Mechling), 9-17 yaş
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B.12. T Çeviklik Testi

Testin Adı:  T çeviklik testi 

Resim 25. T Çeviklik Testi 

Testin Amacı: Çevikliğin belirlenmesi 

Test Malzemeleri: Çelik metre, mezura, huni, kronometre

Test Prosedürü: T Testi Parkuru hazırlamak için yukarıdaki gibi 

4 koni parkura şekil 2 deki gibi dizilir. Katılımcı başla komutu 

verildiğinde “A” konisinden başlar, “B” konisine düz koşu ile koşar 

ve sağ eli ile koniye dokunur. Sonra sola “C” konisine doğru yan 

koşu (side step) ile koşup “C” konisine sol el ile dokunur, sonra 

sağa doğru “D” konisine yan koşarak sağ eli ile dokunur. Son-

ra “B” konisine yan koşu ile gelip sol el ile dokunduktan sonra 

“A” konisine geri koşu ile geri döner. “A” konisine gelir gelmez 

kronometre durdurulur. Bu çalışmada çocuk tam dinlenme ile 

3 maksimum tekrar yapar ve en iyi olan süresi sn olarak kayde-

dilir (KAINOA, 2000).

Testin Değerlendirilmesi: Çocuğun parkuru tamamladığı süre 

aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir. (Topendsports.com).

Tablo 16. T Çeviklik Testi Değerlendirme Tablosu (sn)

Erkek Kız

Çok İyi 9,5 den fazla 10,5 den fazla

Ortalamanın üstünde 9,5-10,5 10,5-11,5

Ortalama 10,5-11,5 11,5-12,5

Ortalamanın altında 11,5’in altında 12,5’in altında

Şekil 2. T çeviklik testi parkuru
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B.13. Illionis Çeviklik Testi

Testin Adı:  İllionis çeviklik testi 

Şekil  3. Illionis çeviklik testi parkuru

Resim 26. Illionis Çeviklik Testi 

Testin Amacı: Çevikliğin belirlenmesi 

Test Malzemeleri: Çelik metre, mezura, huni, fotosel ya da kro-

nometre

Test Prosedürü: İllionis çevklik testi için eni 5 m, boyu 10 m ve 

orta bölümünde 3.3 m aralıklarla düz bir hat üzerine dizilmiş üç 

koniden oluşan test parkuru kurulur (Şekil 3). Test, her 10 m’de 

bir 180 º dönüşler içeren 40 m’si düz, 20 m’si koniler arasında 

slalom koşusundan oluşmaktadır. Test parkuru hazırlandıktan 

sonra başlangıç ve bitimine 0.01 sn hassasiyetle ölçüm yapan 

iki kapılı fotoselli elektronik kronometre sistemi yerleştirilir. 

Test fotesel bulunmadığında kronometre ile de yapılabilir.  Test 

öncesinde sporculara parkurun tanıtımı ve gerekli açıklama-

lar yapıldıktan sonra düşük tempoda 3-4 deneme yapmalarına 

izin verilir. Bundan sonra sporculara kendi belirledikleri düşük 

tempoda 5-6 dk ısınma ve germe egzersizleri yaptırılır. Spor-

cular test parkurunun başlangıç çizgisinden, yüzüstü yatar po-

zisyonda ve eller omuz hizasında yerle temas halindeyken çıkış 

yaparlar. Parkuru bitirme zamanı saniye cinsinden kayıt edilir. 

Tam dinlenme ile test 2 kez tekrarlanır, iyi olan değer kaydedilir 

(MACKENZIE,  2005; HAZIR,2010;KARACABEY..).

Testin Değerlendirilmesi: Sporcunun parkuru tamamladığı süre 

aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir   https://www.brianmac.

co.uk/illinois.htm [Accessed 31/12/2018]

Testi izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=QEK-

fx0FHF-w

Tablo 17. İllionis Çeviklik Testi Değerlendirme Tablosu (sn)16-19 yaş 

Erkek Kız

Çok iyi 15 .2’ den fazla 17.0’ den fazla

İyi 15.2-16.1 17.0 - 17.9

Orta 16,2-18.1 18.0 - 21.7

Kötü 18.2 - 19.3 21.8 - 23.0

Çok kötü 19.3’ün altında 23.0’ın altında
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B.14.  505 Çeviklik Testi

Testin Adı:  505 çeviklik testi 

Resim 27.  505 Çeviklik Testi 

Testin Amacı: Çevikliğin belirlenmesi 

Test Malzemeleri: Çelik metre, mezura, huni, fotosel ya da kro-

nometre

Test Prosedürü: Test 10 metrelik bir yaklaşma koşusunun ar-

dından 5 metrelik bir mesafenin gidiş dönüşlü olarak kat edil-

mesinden ibarettir. 505 çeviklik testi parkuru hazırlamak için 

şekil 4’teki gibi 6 koni parkura dizilir. Parkur kurulduktan sonra 

5 m çizgisinin üzerine fotosel kronometre sisteminin hem start 

hem de stop kapıları yerleştirilir. Yaklaşma koşusu yönünde ilk 

kapı stop, ikinci kapı start olarak yer alır. Fotesel bulunmadığı 

durumlarda test kronometre ile yapılır. 5 m mesafenin gidiş 

dönüş zamanı saniye cinsinden kayıt edilir. Sporculara test 

hakkında bilgi verildikten sonra düşük tempoda birkaç deneme 

yapmalarına izin verilir. Sporcular teste başlamadan önce 5-6 

dk ısınma ve germe egzersizleri yaparlar. Bu test 3-

4 dk ara ile iki kez tekrarlanır en iyi skor değerlendirmeye alınır 

(MACKENZIE,  2005; HAZIR,2010;KARACABEY, 2013).

Testin Değerlendirilmesi: Sporcunun parkuru tamamladığı 

süre ne kadar kısa ise çeviklik değeri o kadar iyidir. 505 çeviklik 

testiiçin geliştirilmiş norm tablosu yoktur. 

Şekil 4. 505 çeviklik testi parkuru 
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B.15. 6 Dakika Koşu Testi

Testin Adı: 6 dakika koşu testi

Resim 28. 6 dakika koşu testi 

Testin Amacı: Kardiovasküler dayanılıklığı belirlemek 

Test Malzemeleri: Kronometre, numaralı tişört veya forma, 

skor kağıdı

Test Prosedürü: Bu test normal olarak 400 m’lik atletizm pistin-

de uygulanır. Bu imkân sağlanamadığı koşullarda tur mesafesi 

ölçülmüş bir alan tespit edilerek bu test uygulanabilir. Voleybol 

veya basketbol sahasının köşeleri bantla veya tebeşirle daire-

sel hale getirilerek uygun bir parkur elde edilebilir. Çocuklar 6 

dk süreyle mümkün olduğu kadar uzun mesafe koşmaya ça-

lışırlar. Bir defada 10 deneği birden test etme imkanı olmakla 

beraber, katılımcı sayısı 3’den fazla olduğunda numaralı tişört 

veya forma giydirilmesi gerekir. Koşu esnasında yürümek iste-

yen çocuklara müsaade edilir. Her turda her deneğin skor kâ-

ğıdına otur için işaret koyulur. 6 dakika sonunda düdükle işaret 

verilerek sporcuların oldukları yerde kalmaları söylenir. Sonuca 

ek metreler ilave edilir.

Testin Değerlendirilmesi: Çocuğun 6 dakikada kat ettiği mesafe 

metre olarak kaydedilir (KAMAR,2008). 

Tablo 18. 6 Dakika Koşu Testi Değerlendirme Tablosu (cm) 

Erkekler Kızlar

Düşük Orta Yüksek YAŞ Düşük Orta Yüksek

1126.0 1265.0 1404.0 9-10.9 1032.0 1160.0 1288.0

1221.0 1372.0 1523.0 11-12.9 1075.0 1208.0 1288.0

1280.0 1438.0 1596.0 13-14.9 1065.0 1197.0 1329.0

1363.0 1532.0 1701.0 15-16.9 1051.0 1181.0 1311.0

*IPPTP Uluslararasi Fiziksel Fitness Test Profili, (Bös&Mechling), 9-17 yaş
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B.16. 10x5 Mekik Koşusu Testi

Testin Adı:  10x 5 mekik koşusu testi

Şekil 5.  10x5 mekik koşusu testi parkuru

Resim 29. 10x5 mekik koşusu testi

Testin Amacı: Dayanıklılığın belirlenmesi 

Test Malzemeleri: 5 metre ara ile yerleştirilmiş koni yada çizgi-
ler hazırlanır.

Test Prosedürü: Test parkuru şekil 5’teki gibi hazırlanır. Spor-
cu başlangıç çizgisinin arkasında hazır olur. Başla komutuyla 
beraber iki ayak ta iki çizgiyi geçecek şekilde, olabildiğince hız-
lı koşarak karşı çizgiyi geçer ve tekrar başlama çizgisine geri 
döner. Toplam 50 metre ye erişene kadar 10 kez tekrar eder ve 
koşu süresi kayıt edilir (COUNCİL OF EUROPE, 1988)

Testin Değerlendirilmesi: Sporcunun parkuru tamamlama sü-
resi performansı olarak değerlendirilir. Değerlendirme skalası 
geliştirilmemiştir.
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B.17. 30-15 IFT (Intermittent Fitness Test)

Testin Adı:  30-15 IFT (Intermittent Fitness Test) 

https://martin-buchheit.net/2018/08/20/30-15-intermittent-fitness-test-the-free-app/

Testin Amacı: Sporcunu maksimum aerobik fonksiyonunu, anaerobik kapasitesini, ve aralıklı egzersiz sıra-

sında toparlanma kabiliyetini test etmek

Test Malzemeleri: Test için 40 metre uzunluğunda spor salonu, huni ve bip seslerini sporcuya ulaştırabilecek 

bir ses düzeneği (Şekil 6).

Test Prosedürü: 30-15IFT, 15-s aralara pasif toparlanma süreleriyle serpiştirilmiş 30-s koşusundan (40-m) 
oluşmaktadır.  Başlangıç koşu hızı ilk 30 saniye için 8 km · s - 1 olarak ayarlanmıştır ve daha sonra her 30 
saniyede bir hız 0,5 km · s - 1 artmaktadır. Sporcular teste başlangıç çizgisinden (Bölge A) başlar. Müzik ta-
limatı verildiğinde, sporcular 30 saniye boyunca koşmalı ve bir sonraki 3 metrelik dinlenme bölgeye bip sesi 
ile ulaşmalıdır. Sporcular 40 metre mesafedeki A ve C bölgelerinin her ikisine de ulaştığında, geri döner ve 
karşı bölgeye doğru koşmaya başlar. Sesli uyarıdaki değişiklik, 15 saniyelik toparlanma süresinin başlangı-
cını işaret eder. Toparlanma süresi boyunca, sporcuların 3 metrelik alanda kalmaları ve 30 saniyelik sonraki 
süreye hazır olmaları için yavaş yürümeleri gerekir. Sporcu ‘bip’ten önce 3 metrelik bir kurtarma bölgesine 
ulaşamazsa, katılımcıya bir başarısızlık denemesi yapılır. Eğer sporcu arka arkaya üç başarısızlık teşebbüsü 
alırsa, testten çekilir ve skorları final olarak kaydedilir. Bununla birlikte, birey arka arkaya ikinci bip sesinden 
önce bölgeye ulaşırsa, başarısız girişimleri sıfırlanır. Son tamamlanan aşamadaki (VIFT) hız sporcunun dere-
cesi olarak kaydedilir. Bu testte 48 saat aralıklarla tekrarlanan iki ardışık denemede güvenilirliğin iyi olduğu 
görülmüştür (BUCHHEIT, 2005). TEST BİP SESLERİ LİNKİ; https://www.youtube.com/watch?v=DfNg7lh9BAI

Testin Değerlendirilmesi: VIFT’ye dayanarak VO2max’ı tahmin etmek için aşağıdaki formülü kullanılır. G= 

cinsiyet (kadın = 2; erkek = 1),  A= yaş ve W= Ağırlık (Buchheit, 2008).

VO2max (ml.kg-1.min-1) = 28.3 – (2.15 x G) – (0.741 x A) – (0.0357 x W) + (0.0586 x A x VIFT) + (1.03 x VIFT) 

https://www.topendsports.com/testing/tests/30-15-intermittent-test.htm

Şekil 6. 30-15 IFT (Intermittent Fitness Test) parkuru
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B.18. Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi (Seviye 1)

Testin Adı:  Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Testi (Seviye 1)

Testin Amacı: Sporcunu maksimum aerobik kapasitesini (VO2maks) belirlemek

Test Malzemeleri: Test için 20 metre uzunluğunda spor salonu, huni ve bip seslerini sporcuya ulaştırabilecek 
bir ses düzeneği 

Test Prosedürü: Koşu düzeneği şekil 7’de gösterildiği gibi düzenlenir. Test 20 m’lik koşu alanı ve 5 m’lik aktif 
toparlanma alanı olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Sporcuların, YO-YO test düzeneğinin lisanslı cd’sin-
den bilgisayar aracılığıyla gelen ses yardımı ile tempolarını ayarlamaları sağlanır. 
Sporcular önce 20 m’lik bölümü gidip gelerek koşu şeklinde olmak kaydıyla tamamladıktan sonra 5 m’lik 
aktif toparlanma bölümünü yine git-gel şeklinde jogging yaparak tamamlar.  Koşu A’ dan B’ye doğru yapılır. 
Koşular sırasında A’dan B’ye gelindiğinde sinyal sesi duyulur ve çizgiye basılıp geri A’ ya koşu yapılır A’ ya 
gelindiğinde sinyal tekrar duyulur ve A’dan C’ ye jog yapılıp başlangıç noktası olan A da tekrar sinyal sesi 
gelinceye kadar beklenir. Koşu hızı test protokolüne göre artış gösterir. Sporcu A ya geldiğinde ilk defa 
sinyali yakalayamazsa hata alır üst üste ikincisinde de sinyal sesi duyulduğunda A da olamazsa testte son 
verilir. Sporcunun her A ya gelişinde test mesafesi kâğıdına işaretlenerek kaydedilir.  Test koşu hızı 10 km/s 
hızla başlayayıp, test protokolüne bağlı olarak her 40 metrede bir 0,5 km/s ya da 1 km/s artmaktadır. Aktif 
dinlenme süresi 10 saniyedir.
Testin yapılışını izlemek ve bip seslerini dinlemek için aşağıdaki linki izleyebilirsiniz: https://www.youtube.
com/watch?v=nkOk_P5VnOA

Testin Değerlendirilmesi: Sporcu tükenme noktasına geldiğinde ve/veya ardı ardına üç sesi kaçırması du-
rumunda sonlandırıldığındaki elde edilen koşu mesafesi  ile VO2maks’ı belirlemek için  aşağıdaki formül 
kullanılarak hesaplanır.
VO2maks = 24.8 + ( 0.014 * X ) (BANGSBO, 1996; KRUSTRUP ET AL., 2003) 
VO2maks =ml kg-1 dak-1,
X= koşu mesafesi

Şekil 7. Yo-Yo aralıklı toparlanma testi (Seviye 1) parkuru
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C. HENTBOLA ÖZGÜ TESTLER

C.1. Hentbola Özgü Slalom Top Sürme Testi (1m)

Testin Adı: Hentbol slalom top sürme testi 

Şekil 8. Hentbola özgü slalom top sürme testi parkuru 

Resim 30. Hentbola Özgü Slalom Top Sürme Testi

Testin Amacı: Hentbolda top sürerek koşu hızı kaabiliyetini be-
lirler.

Test Malzemeleri; Ölçüm şeridi (metre), işaret bantları, 
altı adet slalom çubuğu, yetenek ölçme ve performans 
değerlendirme kartı ve kalem kullanılır.  Test istasyonu Şekil 
8’deki gibi hazırlanır. Altı adet slalom çubuğu aralarında 1’er 
metre mesafe olacak şekilde işaretlenen noktalara arka arka-
ya dizilir. Başlangıç çizgisi ilk çubuktan 1 metre uzağa çizilir. 1 
numara hentbol topu.

Test Prosedürü: Çocuk elinde topla başlama noktasında bekler. 
“hazır” “başla” komutu ile sağ veya sol eli veya karışık olarak 
slalom çubukları arasından “S” çizerek top sürer. Son slalom 
çubuğundan döner ve tekrar slalom yaparak başlangıç nokta-
sına gelir. Zamana karşı yapılan bu uygulamada hız önemlidir. 
Çift el ile veya topu tutarak yapılan uygulamalara izin verilmez. 
Slalom çubuklarını atlamadan uygulama yapılır. Topun kontrol-
den çıkması durumunda top tekrar alınarak topun kaybedildiği 
noktadan tekrar top sürmeye devam edilir. Test öncesi dene-
me yapılmasına izin verilir. Uygulamalar arası yeterli dinlenme 
sağlanır.

Testin Değerlendirilmesi: Başlama çizgisinden çıkışla krono-
metre başlatılır ve tekrar aynı çizgiden geçişle kronometre 
durdurulur. Derece saniye olarak kaydedilir. İki deneme yapılır. 
En iyi deneme kaydedilir. Aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir 
(MÜLAZIMOĞLU,2007).

Tablo 19. Hentbole Özgü  Slalom Top Sürme Testi (1m) Değerlendirme Tablosu (sn) 

Erkek Kız

Çok iyi 5 11 üstü 14 üstü

İyi 4 11,01-13,00 14,01-16,00

Orta 3 13,01-15,00 16,01-18,00

Kötü 2 15,01-17,00 18,01-20,00

Çok kötü 1 17,01’den az 20,01’den az

*Mülazımoğlu, 2007
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C.2.  Hentbola Özgü Slalom Top Sürme Testi (3 m) 

Testin Adı:  Hentbole özgü slalom top sürme testi (3m)

Resim 31.  Hentbola Özgü Slalom Top Sürme Testi(3m)

Testin Amacı: Top sürme becerisinin belirlenmesi 

Test Malzemeleri: Teste başlangıç çizgisi ile ilk huninin arası da 
3 metre olacak şekilde 15 metrelik bir mesafeye 3’er metre ara-
lıklarla dizilmiş 5 huni  yerleştirilir (Şekil 9).  

Test Prosedürü: Sporcu elinde topla başlama noktasında bek-
ler. “hazır” “başla” komutu ile sağ veya sol eli veya karışık olarak 
slalom çubukları arasından “S” çizerek top sürer. Son slalom 
çubuğundan döner ve tekrar slalom yaparak başlangıç nokta-
sına gelir. Zamana karşı yapılan bu uygulamada hız önemlidir. 
Çift el ile veya topu tutarak yapılan uygulamalara izin verilmez. 
Slalom çubuklarını atlamadan uygulama yapılır. Topun kontrol-
den çıkması durumunda top tekrar alınarak topun kaybedildiği 
noktadan tekrar top sürmeye devam edilir. Test öncesi deneme 
yapılmasına izin verilir (LIDOR ET AL., 2005)

Testin Değerlendirilmesi: Başlama çizgisinden çıkışla krono-
metre başlatılır ve tekrar aynı çizgiden geçişle kronometre 
durdurulur. Derece saniye olarak kaydedilir. İki deneme yapılır.

Şekil 9. Hentbole özgü slalom top sürme (3m) parkuru
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C.3. Hentbola Özgü Çeviklik Testi

Testin Adı:  Hentbola özgü çeviklik tesi

Resim 32.  Hentbole Özgü Çeviklik Testi 

Testin Amacı: Hentbola özgü çevikliğin belirlenmesi 

Test Malzemeleri: 4 adet huni, kronometre. 

Test Prosedürü: Hentbol çeviklik testi hentbole özgü savunma 
kayma adımları ile gerçekleşririlen zamana karşı hız ve çevikliği 
ölçen bir testtir. Test parkuru 10’daki gibi hazırlanır. Şekil 11’de 
ise koşu yönleri oklar ile gösterilmektedir.  Sporcuya başlangıç 
noktası olan huniden 3 metrelik düz bir mesafede bluna işaret-
lenmiş noktaya ayak tabanı değecek şekilde koşar, sonra çap-
raza doğru geriye kayma adımları ile ikinci huniye, giderek bu 
huniden  2,5 metre uzaklıktaki başlangıç noktasındaki huniye 
yana kayma adımları ile gider. Bu huniye de dukunduktan sonra 
tekrar 3 metre mesafedeki noktaya ileri koşup ayak tanabını 
bu noktaya temas ettirdikten sonra aynı döngüyü sol tarafta 
gerçekleştirir. Bu döngü iki kez gerçekleştirildiğinde test son-
landırılır (MOHAMED ET AL., 2009).

Testin Değerlendirilmesi:  Döngünün iki kez tamamlanma sü-
resi sporcunun performansı olarak kaydedilir. Değerlendirme 
skalası geliştirilmemiştir. 

Şekil 10. Hentbola özgü çeviklik test parkuru                                            Şekil 11. Hentbola özgü çeviklik testi akışı
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C.4. Hentbola Özgü Duvarda Hızlı Pas Testi (2m)

Testin Adı: Hentbol duvarda hızlı pas testi

Şekil 12. Hentbola özgü  duvarda hızlı pas testi 

parkuru(2m)

Resim 33. Hentbola Özgü Duvarda Hızlı Pas Testi(2m)

 

Testin Amacı: Top atış hızının belirlenmesi

Test Malzemeleri; Ölçüm şeridi (metre), işaret bantları, renkli 
tebeşir, top sepeti, yetenek ölçme ve performans değerlendir-
me kartı ve kalem kullanılır.  Test istasyonu Şekil 12’teki gibi 
hazırlanır. Düz bir duvarın önüne duvardan 2 metre uzaklığa 2 
metre uzunluğunda bir atış çizgisi çizilir. Yedek top sepeti atış 
çizgisinin gerisinde atış çizgisine 1 metre uzaklığa konur.

Test Prosedürü: Çocuk elinde hentbol topu ile atış noktasında 
bekler. “hazır” “başla” komutu ile seri bir şekilde atış yapmaya 
başlar. 30 saniye süre içerisinde en fazla pas sayısına ulaşmaya 
çalışır. Atışların, omuz hizasından (temel pas), baskın olan el ile 
yapılması, duvardan dönen topun çift el ile tutulması istenir. 
Test, atış çizgisi gerisinden topun, duvara atılması ve duvara 
çarpıp yere düşmeden tekrar tutulması esasına dayanır. 
Topun kontrolden çıkması durumunda zaman kaybetmemek 
için yedek toplar kullanılabilir. Topun kontrolden çıkması, 
duvara çarpmaması, duvara çarptıktan sonra yere değmesi 
veya belirlenen atış çizgisinin ihlal edilmesi gibi durumlarda 
puan verilmez. İki uygulama yapılır, uygulamalar arası yeterli 
dinlenme sağlanır.

Testin Değerlendirilmesi: Atışlar, 2 metre uzunluğundaki ve 
duvardan 2 metre uzaklıktaki atış çizgisi gerisindeki alandan 
yapılır. Topun duvara atılması, duvara çarpıp tekrar tutulması 
bir tam döngüdür ve 1 puan verilir. Tamamlanmamış döngü-
lere puan verilmez 30 saniye süresince kurala uygun yapılan 
atışların toplamı sonuç puanı olarak kaydedilir. İki uygulama 
yaptırılır. En iyi uygulama test sonuç puanı olarak kaydedilir. 
Aşağıdaki tabloya göre değerlendirilir (MÜLAZIMOĞLU,2007).

Tablo 20. Hentbole Özgü Duvarda Hızlı Pas Testi Değerlendirme Tablosu (2 metre uzaklıktan),(sayı)

Erkek Kız

Çok iyi 5 25 üstü 24 üstü

İyi 4 19-24 18-23

Orta 3 13-18 12-17

Kötü 2 7-12 6-11

Çok kötü 1 6’dan az 5’den az

*Mülazımoğlu, 2007
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C.5. Hentbola Özgü Duvarda Hızlı Pas Testi (5m)

Testin Adı: Hentbola özgü duvarda hızlı pas testi

Şekil 13. Hentbola özgü duvarda hızlı pas testi parkuru 

(5m)

Resim 34. Hentbola Özgü Duvarda Hızlı Pas Testi(5m)

 

Testin Amacı: Top atış hızının belirlenmesi

Test Malzemeleri; Ölçüm şeridi (metre), işaret bantları, renkli 
tebeşir, top sepeti, yetenek ölçme ve performans değerlendir-
me kartı ve kalem kullanılır.  Test istasyonu Şekil 13’teki gibi 
hazırlanır. Düz bir duvarın önüne duvardan 5 metre uzaklığa 2 
metre uzunluğunda bir atış çizgisi çizilir. Yedek top sepeti atış 
çizgisinin gerisinde atış çizgisine 1 metre uzaklığa konur.

Test Prosedürü: Çocuk elinde hentbol topu ile atış noktasında 
bekler. “hazır” “başla” komutu ile seri bir şekilde atış yapmaya 
başlar. 30 saniye süre içerisinde en fazla pas sayısına ulaşmaya 
çalışır. Atışların, omuz hizasından (temel pas), baskın olan el ile 
yapılması, duvardan dönen topun çift el ile tutulması istenir. 
Test, atış çizgisi gerisinden topun, duvara atılması ve duvara 
çarpıp yere düşmeden tekrar tutulması esasına dayanır. 
Topun kontrolden çıkması durumunda zaman kaybetmemek 
için yedek toplar kullanılabilir. Topun kontrolden çıkması, 
duvara çarpmaması, duvara çarptıktan sonra yere değmesi 
veya belirlenen atış çizgisinin ihlal edilmesi gibi durumlarda 
puan verilmez. İki uygulama yapılır, uygulamalar arası yeterli 
dinlenme sağlanır.

Testin Değerlendirilmesi: Atışlar, 2 metre uzunluğundaki ve 
duvardan 5 metre uzaklıktaki atış çizgisi gerisindeki alandan 
yapılır. Topun duvara atılması, duvara çarpıp tekrar tutulması 
bir tam döngüdür ve 1 puan verilir. Tamamlanmamış döngülere 
puan verilmez 30 saniye süresince kurala uygun yapılan atışla-
rın toplamı sonuç puanı olarak kaydedilir. İki uygulama yaptırı-
lır. En iyi uygulama test sonuç puanı olarak kaydedilir. 
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HENTBOLDA YETENEK BELİRLEME VE GELİŞTİME AŞAMALARINDA TEST SEÇİMİ

Hentboda yeteneğin berlenmesi ve geliştirilmesinde hangi aşamada hangi testlerin  yapılabileceği aşağıda 
önerilmiştir. 

A. ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER
A. 1. Yaşın Belirlenmesi (1., 2., 3. Aşama) 
A. 2. Vücut Ağırlığı Ölçümü (1., 2., 3. Aşama)
A. 3. Boy Uzunluğu Ölçümü (1., 2., 3. Aşama)
A. 4. Oturma Boyu Uzunluğu Ölçümü (1. Aşama)
 A. 5. Kol Uzunluğu Ölçümü (1. Aşama)
 A. 6. Kulaç Uzunluğu Ölçümü (1. Aşama)
 A. 7. Bacak Uzunluğu Ölçümü (1. Aşama)
 A. 8. El Uzunluğu Ölçümü (1. Aşama)
 A. 9. Karış Genişiliği Ölçümü(1. Aşama)

B. MOTORİK TESTLER
B.1. Otur Uzan Esneklik Testi (1., 2., 3. Aşama)
B.2. Omuz Esnekliği Testi (1., 2., 3. Aşama)
B.3. Durarak Uzun AtlamaTesti (1., 2., 3. Aşama)
B.4. Dikey Sıçrama Testi (1., 2., 3. Aşama)
B.5. Sağlık Topu Fırlatma Testi (1., 2., 3. Aşama)
B.6. El Kavrama Kuvveti Testi (1., 2., 3. Aşama)
B.7. Disklere Dokunma Testi (1., 2., 3. Aşama/kaleciler)
B.8. Flamingo DengeTesti (1., 2.Aşama)
B.9. 30 Saniye Şınav Testi (1., 2., 3. Aşama)
B.10. 30 Saniye Mekik Testi (1., 2., 3. Aşama)
B.11. Sürat Koşusu (5m-10m-20m Testi) (1., 2., 3. Aşama)
B.12. T Çeviklik Testi (1., 2. Aşama)
B.13. Illionis Çeviklik Testi (2., 3. Aşama)
B.14. 505 Çeviklik Testi (2., 3. Aşama)
B.15. 6 Dakika Koşu Testi (1. Aşama)
B.16. 10x5 Mekik Koşusu Testi (1., 2. Aşama)
B.17. 30-15 IFT (Intermittent Fitness Test) (3. Aşama)
B.18. YO-YO Aralıklı Toparlanma Testi (Seviye 1) (2., 3. Aşama)

C. HENTBOL BRANŞINA ÖZGÜ TESTLER
C.1. Hentbola Özgü Slalom Top Sürme Testi (1m) (1.Aşama)
C.2. Hentbola Özgü Slalom Top Sürme Testi (3m) (2., 3. Aşama)
C.3. Hentbola Özgü Çeviklik Testi (2., 3. Aşama)
C.4. Hentbola Özgü Duvarda Hızlı Pas Testi (2 metre uzaklıktan) (1. Aşama)
C.5.Hentbola Özgü Duvarda Hızlı Pas Testi (5 metre uzaklıktan) (2., 3. Aşama)
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TARTIŞMA 

Bu bölümde, hentbolda yetenek değerlendirme çalışmaları kapsamında literatürdeki ulusal ve uluslararası 
düzeyde çocuk ve genç hentbolcülerde yapılan araştırmalardan derlenen antropometrik ölçüm verileri, mo-
torik ve hentbola ilişkin beceri testlerinden elde edilen değerler paylaşılmıştır. 

Araştırmalar, belirli antropometrik özelliklerin ve motor yeteneklerin takım sporlarında başarı ile ilişkili ol-
duğunu göstermiştir (MALİNA, BOUCHARD VE BAR-OR, 2004). Hentbol performansı sporcunun antrepometrik 
özelliklerinden etkilendiği için öncelikle antropometrik özellikler çocuk, genç ve yetişkin hentbolü için çok 
önemli belirleyicilerdir (ÇELİKSOY VE ARK, 2017, sf: 179). Hentbolda, daha büyük bir beden, top sürme, şut atma 
ve savunma gibi gibi teknik beceriler için fiziksel bir avantaj olarak kabul edilmektedir. Göreceli olarak düşük 
vücut yağına sahip büyük bir vücudun da hentbol performansı için faydalı olduğu düşünülmektedir (BENCKE 
VE ARK., 2002).

Hentbolda yetenek seçimi çalışmalarında boy uzunluğu, vücut ağırlığı, oturma yüksekliği, kol uzunluğu, kol 
açıklığı, baskın el uzunluğu, baskın el karış genişliği gibi standart antropomortik ölçümler mutlaka yapılmalı-
dır. Uzun boy ve uzun extremiteler top atış hızını maksimuma çıkarır, uzun ve büyük el hentbolda top sürme, 
pas alma ve verme topu yakalama ve becerilerinde gereklidir (ÇELİKSOY  VE ARK, 2017, sf: 181).

Literatüre bakıldığında araştırmacıların hentbolda yeteneğin belirlenmesi ve geliştirilmesi için içerisinde 
farklı testler barındıran ve değişik yaş gruplarında uygulanan test bataryalarını kullandıkları görülmektedir 
(WAGNER VE ARK., 2014; PEREİRA VE ARK., 2014; SERRİAN VE BAEYENS, 2018). 

13-18 yaş grubu öğrencilere uygulanmış olan Zinn Hentbol Yetenek Bataryası (1981),’nda 9 metre atış, baskın 
el hızlı pas, duvardaki hedefe top atışı bölümleri bulunmaktadır (STRAND VE WILSON, 1993).  Sevim (2002), 30 
metre sprint, durarak uzun atlama, çakı, üç adım top atma, 5 x30 metre sprint, 30 metre sprint top sürme, 30 
metre slalom top sürme, dikey sıçrama, 2 dakika pas verme ve Cooper testi gibi motorik yetenekler ve teknik 
yeteneklerin ölçüldüğü bir combine hentbol testini önermektedir (SEVİM, 2002).  Taşkıran (1997), Werner Vick 
tarafından geliştirilen hentbol test örneklerinde ise serbest atış çizgisinde paslaşma, atma ve tutma koordi-
nasyonu (duvarda hızlı pas), 80 metre top sürme, 40 metre slalom top sürme, beceri-slalom testi ve sıçrama 
atış bölümlerinden oluştuğunu bildirmektedir (TAŞKIRAN, 1997). 

Wagner ve ark. (2014) hentbolda atış hızının önemli bir yetenek belirleyicisi olduğunu bildirmişlerdir. Bu bağ-
lamda, maksimum eklem açısal hız sırasını pelvis rotasyonu,  gövde rotasyonu, gövde fleksiyonu, dirsek extan-
siyonu,  omuz iç rotasyonu, önkol pronasyonu ve omuz fleksiyonu olarak tanımlamışlardır. Yetenek belirleme 
aşamasında ise çocukların bu yönde bir değerlendirmeden geçmesinin gerektiğine işaret etmişlerdir (WAG-
NER, 2014). Serrien ve Baeyens (2018) yapmış oldukları sistematik derleme çalışmasında, Wagner’in (2014) bul-
gularını detekler bir sonuca ulaşmışlardır ve yetenek belirleme testlerinde biyomekanik analizlerin önemine 
vurgu yapmışlardır (SERRİAN VE BAEYENS, 2018). 

Pereira ve ark. (2104) Rio-2016, oyunlarına hazırlanan Brezilya kadın milli olimpiyat takımı (n = 12) ve üniversite 
milli takımı hentbol oyuncularının (n = 16) ağırlıklı squat sıçrama; çoklu sıçrama (countermovement jump);  
squat sıçrama;    bench press;  ivmelenme sürati, 5-10-20m sürat koşuları, standart zig-zag testi ve T testin-
den oluşan testler ile olimpiyat takımının performansının daha yüksek olduğunu bulmuşlardır. Bu testlerin 
genç hentbolcülerde yetenek tanımlaması yapmada kullanılabileceğini önermişlerdir (PEREİRA VE ARK., 2014). 

Moss ve ark. (2015) 16.07 ± 1.30 yıl yaş ortalamasındaki elit olmayan  (n = 47), elit (n = 37) ve super elit (n = 29) 
genç kadın  takım hentbol oyuncularının fiziksel özelliklerini ve antropometrik profillerini karşılaştırmışlardır. 
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Antropometrik profilleme, sekiz bölgeden elde edilen deri kıvrım kalınlığı, boy ve vücut ağırlığından elde edilen 
beden kütle indeksi değerleri ve bazı çevre ve çap ölçümleri ile somototipin belirlenmesi şeklinde gerçekleş-
tirilmiştir.  Performans testleri olarak maksimal squattan dikey sıçrama, 20 metre sürat, atış hızı, sıçrama, 
tekrarlı mekik koşusu sonrası sıçrama ve  Yo-Yo Intermittent Recovery Test Level 1 (Yo-Yo IR1) testlerini kul-
lanmışlardır. Araştırma sonucunda; elit sporcuların atış hızı, elit olmayanlardan fazla bulunmuştur. 

Mattys ve ark. (2013) de yaptıkları 3 yıllık uzunlamasına bir çalışma ile,  yaşları 15-17 ve 13-15 aralığındaki iki 
gruptan oluşan 94 genç hentbolcüyü; vücut ağırlığı, vücut yağ yüzdesi, yağsız vücut kütlesi, el uzunluğu, kol 
uzunluğu, otur-uzan esneklik, omuz esnekliği, quattan dikey sıçrama sonrası squata inme, beş kez sıçrama, el 
kavrama kuvveti, mekik koşusu, hentbole özgü slalom top sürme, 5, 10,20 ve 30 m mesafelerde sürat koşuları 
ve Yo-Yo Intermittent Recovery test level 1 testleriyle değerlendirmişlerdir (MATTYS VE ARK., 2013). 

Mohammed ve ark. (2009), 12 den 16 yaşına kadar olan erkek hentbolcülere yetenek seçiminde kullanılabi-
lecek en iyi testeleri belirlemek üzere yaptıkları çalışmalarında artropometrik ölçüm ve performans testleri 
olarak vücut ağırlığı, boy, beş bölgeden alınan skinfold ölçümü ile vücut yağı belirleme, oturma yüksekliği, 
bacak boyu, kol boyu, boya göre kol uzunluğu oranı, dominant el uzunluğu, baskın el karış genişliği, üst kol,  
thigh ve calf çevresi, Flamingo denge, disklere dokunma, otur uzan esneklik, durarak uzun atlama, el kavrama 
kuvveti, mekik, kol asılma kuvveti, 20 metre mekik koşusu, dikey sıçrama, 10 metre mekik sürati, hentbole 
özgü mekik testlerini kullanmışlardır.  Hentbolde boy uzunluğu, koşu hızı ve çevikliğin yeteneğin belirlenme-
sinde önemli bir belirteç olduğu sonucuna varmışlardır. 

Literatür değerlendirmesi hentbolda yeteneğin belirlemesi ile ilgili yapılmış olan az sayıdaki çalışmalarda 
genellikle hentbol oynayan sporcuların oynamayan akranlarıyla karşılaştırılması ve seçilerek ve herhangi bir 
sistematik seçimden geçmeden hentbola başlamış olan sporcuların çeşitli özelliklerini karşılaştırılması şek-
lindedir. Özetle bu yayınlarda hentbol oynayanlar hentbol oynamayanlara göre fiziksel ve motorik performans 
testlerinde daha başarılıdır. Araştırmalar; özellikle top atma hızı ve sıçrama testleri ile kaydedilen üst ve alt 
ekstremitelerin patlayıcı kas gücünün, başarılı ve başarısız kadın ve erkek hentbolcüleri ayırt eden en önemli 
bileşen olduğunu göstermektedir (LIDOR VE ARK., 2005, sf: 318; MATTHYS VE ARK., 2011, sf: 355-363; MOHAMED 
VE ARK., 2009, sf:257-266; PALAMAS VE ARK., 2015, sf:174-183; ZAPARTIDIS VE ARK., 2009).  Naisidou ve arkadaşları 
(2017) Yunanistan’da yaptıkları son çalışmada, uzman görüşüne göre başarılı olan 23 ve daha az başarılı olan 
63 genç kadın hentbolcüleri (13 yaş) birbirinden farklılaştıran fiziksel teknik ve performans özelliklerini orta-
ya koymak için bir çalışma yapmışlardır. Karış genişliği, el kavrama gücü, durarak uzun atlama, 30-m sürat, 
çeviklik, top atma hızı, VO2max, 30-m top sürme ve defansif üçgen testlerini uygulamışlardır.  Başarılı olan 
sporcuları ayırt eden özelliklerin top atış hızı, durarak uzun atlama, boy uzunluğu ve çeviklik parametrelerinde 
olduğunu bulmuşlardır.  Naisiodu ve arkadaşları (2017) bu çalışma ile boy uzunluğu ve çeviklik ile birlikte 
hentboldaki performansın tahmin edilebileceğini bildirmişler; yetenek seçimini ve performansı etkileyen 
faktörleri daha iyi anlamak isteyen antrenörlere, bu parametreleri kullanmalarını tavsiye etmişlerdir (NAISI-
DOU, 2017, sf: 294). 

Çeliksoy ve arkadaşları (2017); Zapartidis’in (2009) yaş ortalaması 14 olan Yunan hentbolcülerinin boy 
ortalamasını 1,75 m, vücut ağırlığını 70,99 kg, beden kitle indeksini 23,19 kg/m2, el uzunluğunu 19,39 cm.; Kale 
(2010) Türk hentbolcülerin boy uzunluğunu 1,77 m vücut ağırlığını 69,2 kg, beden kitle indexini 22.00 kg/m2, 
el uzunluğunu 18.80 cm,  olarak bulduklarını bildirmişlerdir (ÇELİKSOY VE ARK, 2017, sf: 183).  Bu iki çalışmayı 
karşılaştıracak olursak 12-14 yaş  Türk hentbolcülerin daha uzun olmasına rağmen, el uzunlukları Yunanlı 
hentbolcülerden küçüktür.  Çeliksoy ve arkadaşları (2017); Galal El-Din ve arkadaşlarının Yunan ve Alman genç 
hentbolcülerde yaptıkları karşılaştırma çalışmasında ise, Almanların (168 cm) Yunanlılardan (175 cm) daha kısa 
boya ve daha kısa kulaç uzunluğuna (Alman: 168 cm; Yunan 179cm) sahip olduklarını bildirmişlerdir (ÇELİKSOY 
VE ARK, 2017).  Buna rağmen, Alman hentbolcülerin karış genişliği (23,45 cm), Yunan hentbolcülerin karış ge-
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nişiliğinden (22,94 cm)  daha geniş bulunmuştur (ÇELİKSOY VE ARK, 2017, sf: 183).  Hentbolda kullanılan topun 
büyüklüğünün ve yapılan antrenmanın içerisindeki top tutma, atma, kavrama becerilerinin miktarının karış 
genişliğini etkileyebileceğini söyleyebiliriz.  

Ürer ve Kılınç 15-17 yaş grubundaki (boy uzunluğu 173.50±6.8 cm, vücut ağırlığı 65±12.6 kg. ve antrenman yaşı 
4±1.9 yıl olan) 14 erkek hentbolcuya uyguladığı testler sonucunda esneklik; 15.43±3.368, durarak uzun atlama 
273.79±43.247, 20 metre sürat koşusu 3.96±.442, sağlık topu fırlatma 18.60±2.53, 30 saniye mekik; 33.29±6.318 
sonuçlarına ulaşmıştır (ÜRER VE KILINC, 2014, sf:16-38). 

Koç ve arkadaşları (2010) üç yıl süreyle düzenli olarak antrenman yapan 12,50±0,60 yaş ortalamasına sahip 24 
hentbolcünün; boy uzunluğunu; 161,20 cm; vücut ağırlığını, 59,35 kg; esnekliğin 22,20 cm; durarak uzun atlama 
değerini 158,20 cm; dikey sıçrama, sürati 4.65 sn, flamingo denge değerini dakikada 5.95 hata, kol hareket 
hızını 15.15 sn  el kavrama kuvvetini 29.35  kg olarak belirlemişlerdir (KOÇ VE ASLAN., 2010; sf: 21-27).

Mohamed ve ark., (2009) yılında 16 yaş altı elit olmayan Finli erkek hentbolcuların kilosunu 57.5+9.3 kg; boyunu, 
1.71+0.08 cm; oturma yüksekliğini 87.8+4.7cm; bacak uzunluğunu 82.8+4.5 cm;  kol uzunluğunu 74.5+4.5 cm; 
kulaç uzunluğunu 171.6+10.0 cm; dominant el uzunluğunu 17.8+1.1 cm;  dominant el açıklığını;  20.8+1.8 cm;  otur 
uzan esneklik değerini 18.3+8.2 cm;  durarak uzun atlama değerini 194.2+21 cm;  mekik değerini  25.5+2.7 kere 
olarak bulmuşlardır.  16 yaş altı elit hentbolcülerin ise;  kilosunu 67.1+6.4 kg;    boyunu 1.79+0.04 cm; oturma 
yüksekliğini      92.0+3.2 cm; bacak uzunluğunu       86.6+2.5 cm;   kol uzunluğunu     79.2+2.7 cm; kulaç uzunlu-
ğunu       182.6+4.8 cm;  dominant  el  uzunluğunu       18.7+0.8 cm;   dominant el karış genişiliğini 22.2+0.8 cm;  
otur uzan esneklik değerini 21.6+8.4 cm;  durarak uzun atlama değerini 218.7+12.3 cm;  mekik değerini 28.5+4.2 
kere olarak bulmuşlardır (MOHAMED VE ARK., 2009, sf: 257-266). 

Sonuç olarak;  yetenek seçimi üzerine yapılan çalışmalarda genel olarak antropometrik ölçümler ve motorik 
testler tercih edildiği ve seçilen testlerin hentbol branşının gerektirdiği motorik özellikleri ölçme esasını dik-
kate aldığı görülmektedir. Testlerin daha çok hentbol oynamakta olan sporculara yapılmış olması, yeteneğin 
değerlendirilmesi sürecinin sporcunun performansını değerlendirme süreci ile paralel götürüldüğü göster-
mektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bir çocuğun yeteneğini belirleme konusundaki görüşler ve yeteneği belirlemek için kullanılan yöntemler fark-
lılıklar gösterebilmektedir. Yetenekli sporcunun belirlenmesi, spor dalına özgü birçok kombine yeteneğin iyi 
belirlenmesi ile gerçekleşebilir. Buna rağmen, yetenek seçimi taramalarında başarılı olan çocukların yönlen-
dirildiği ya da seçtiği spor dalında başarılı olacağı garanti değildir. 

Yetenek seçimi çalışmalarında ilk değerlendirmelerde sıklıkla antropometrik özelliklere ve motorik testlere 
yer verilmektedir. Yetenekli sporcuların seçimi ve gelişimi için çocuğun fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve sosyal 
alandaki yeteneklerini ölçen genel ve her spor dalına özgü test bataryaları ve her ülkenin kendi ırkına uygun 
norm değerleri geliştirilmelidir. 

Yetenek tarama çalışmaları spora başlama yaşı dikkate alınarak yapılmalıdır.

Yetenekli sporcu seçimi organizasyonunda, aile-okul-kulüp işbirliği gözetilmelidir. Testlerden elde edilen so-
nuçlar ailelerle de paylaşılmalıdır ve sonuçların ne anlama geldiği hakkında bilgilendirilmelidir. 

Yetenek belirleme çalışmalarında devletin ilgili birimleri ve projeleri ile entegre olunmalıdır. 
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Tüm bu değerlendirmelerin ışığında; Türkiye’ de hentbol branşına ve hentbolün gerektirdiği motorik özelliklere 
uygun bir test bataryasının oluşturulmasına ve Türkiye’deki tüm yaş ve kategorilerden hentbolcülerin bu test-
lere tabi tutulmak kaydıyla Türk hentbolcülerinin norm değerlerinin belirlenmesine ihtiyaç olduğu söylenebilir. 
Bu sayede, antrenörlere ve beden eğitimi öğretmenlerine hentbolda her yaşta her özelliğin değerlendirililebil-
diği bir değerlendirme skalası hizmeti sunulabilir. 

Bu çalışmada testlerin değerlendirme tabloları ile birlikte sunulması amaçlanmıştır. Testlerin nasıl yapılacağı, 
gerekli malzemeler ayrıntılarıyla anlatılmıştır. Seçilen testlerde pahalı alet ve bu aletleri kullanmak üzere 
uzmanlık gerektirmemesine, huni, kronometre gibi temin edilmesi kolay ve ucuz araç gereçlere yer verilmeye 
dikkat edilmiştir. Ancak yetenek seçimi sadece test yapmak ve bu testleri değerlendirmekten ibaret değildir 
ve olmamalıdır. Bu çalışma hentbol antrenörlerine testler konusunda bir katkı sağlayacak olsa da, yeteneğin 
geliştirilmesi ve geliştirilen yeteneğin tekrar test edilmesi gibi uzun bir eğitim süreci gerektirdiği unutulma-
malıdır. 

Sporcunun, spor dalına yeteneğinin, uzun süreli temel eğitim ve spora özgü eğitim süreci içerisinde değer-
lendirilmesi için Türk hentbolünün uzun vadeli sporcu gelişim modeline uygun olarak oluşturulmuş, yetenekli 
sporcuları seçme ve geliştirme modeli hazırlanmalıdır. 

Hentbol antrenörlerine faydalı olması dileğiyle.
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EK 1. 

5-18 YAŞ KIZ ÇOCUKLARI İÇİN BOY UZUNLUĞU VE VÜCUT AĞIRLIĞI TABLOSU

KIZ ÇOCUKLARI İÇİN BOY VE KİLO CETVELİ

KİLO YAŞ BOY

Alt Sınır Ortalama Üst Sınır  Alt Sınır Ortalama Üst Sınır 

12.6 18.2 23.8 5 yaş 97.5 108.0 120.5

13.2 19.2 25.2 5 yaş 6 ay 100.5 111.0 125.0

13.7 20.2 26.5 6 yaş 103.0 114.0 125.0

14.4 21.3 28.3 6 yaş 6 ay 105.5 117.0 131.0

15.3 22.5 30.0 7 yaş 108.0 120.0 134.0

16.2 23.8 31.8 7 yaş 6 ay 112.0 122.5 137.0

17.3 25.4 34.0 8 yaş 115.0 125.5 140.0

18.6 27.4 36.5 8 yaş 6 ay 117.0 128.0 143.0

20.0 29.4 39.0 9 yaş 120.5 130.5 146.0

21.6 31.7 42.0 9 yaş 6 ay 123.0 133.5 149.0

22.0 34.0 45.0 10 yaş 125.5 137.0 153.0

24.8 37.0 49.3 10 yaş 6 ay 129.5 141.0 157.0

26.5 40.0 53.5 11 yaş 133.5 145.0 161.0

29.3 42.4 56.6 11 yaş 6 ay 137.0 149.0 165.0

30.4 44.8 59.2 12 yaş 140.5 152.5 167.0

32.5 46.8 61.5 12 yaş 6 ay 143.0 154.5 165.0

34.6 48.8 63.3 13 yaş 144.5 156.0 170.0

36.5 50.5 65.0 13 yaş 6 ay 146.0 157.5 170.0

38.0 51.8 66.3 14 yaş 147.5 158.5 170.0

39.3 52.5 67.5 14 yaş 6 ay 148.0 159.0 171.0

40.3 53.0 68.4 15 yaş 148.5 159.5 171.0

41.0 54.4 69.2 15 yaş 6 ay 148.5 159.6 171.0

41.8 55.0 70.0 16 yaş 148.5 159.0 171.0

42.5 55.5 70.5 16 yaş 6 ay 148.5 160.0 171.0

43.0 56.0 71.0 17 yaş 148.5 160.0 171.0

43.5 56.4 71.5 17 yaş 6 ay 148.5 160.0 171.0

44.0 56.6 72 18 yaş 148.5 160.0 171.0

*Özbar 2009



164

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

EK 2.

5-18 YAŞ ERKEK ÇOCUKLARI İÇİN BOY UZUNLUĞU VE VÜCUT AĞIRLIĞI TABLOSU 

ERKEK ÇOCUKLARI İÇİN BOY VE KİLO CETVELİ

KİLO YAŞ BOY

Alt Sınır Ortalama Üst Sınır Alt Sınır Ortalama Üst Sınır 

13.4 18.7 24.0 5 yaş 98.0 109.5 121.5

14.1 19.7 25.6 5 yaş 6 ay 101.3 113.0 125.0

14.8 20.0 26.8 6 yaş 104.0 116.0 127.5

15.6 22.0 28.4 6 yaş 6 ay 106.7 119.0 130.5

16.4 23.2 30.1 7 yaş 109.5 121.5 133.5

17.3 24.7 31.9 7 yaş 6 ay 112.3 124.0 136.5

18.1 26.1 33.8 8 yaş 115.0 127.0 139.5

19.0 27.8 36.1 8 yaş 6 ay 117.5 129.5 142.5

20.0 29.5 38.6 9 yaş 120.0 132.0 145.5

21.0 31.6 41.8 9 yaş 6 ay 122.5 135.0 148.0

22.0 33.7 45.7 10 yaş 125.0 137.5 151.5

22.9 36.1 49.5 10 yaş 6 ay 127.5 140.6 153.0

24.1 38.5 52.8 11 yaş 130.0 143.5 158.0

25.4 40.8 56.5 11 yaş 6 ay 132.5 146.5 161.5

26.7 43.1 60.1 12 yaş 135.0 150.0 165.0

28.3 45.6 64.0 12 yaş 6 ay 137.5 153.0 163.5

30.0 48.0 67.5 13 yaş 140.5 156.0 171.5

32.0 50.4 70.4 13 yaş 6 ay 143.0 159.0 175.0

34.2 52.8 72.8 14 yaş 146.5 162.0 178.5

36.8 55.6 75.5 14 yaş 6 ay 149.0 165.0 181.0

39.5 58.3 76.0 15 yaş 152.5 168.0 182.5

42.1 60.9 76.5 15 yaş 6 ay 155.5 170.5 184.0

44.9 63.3 80.8 16 yaş 158.0 172.5 185.0

47.4 65.0 82.0 16 yaş 6 ay 160.0 173.5 185.0

48.4 66.2 82.7 17 yaş 162.0 173.5 185.5

50.4 66.7 83.0 17 yaş 6 ay 162.0 173.5 185.5

50.7 67.0 83.3 18 yaş 162.0 173.5 185.5

*Özbar 2009
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EK 3. 

KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARDA BEDEN KÜTLE İNDEKSİ DEĞERLERİ 

Yaş (yıl)
Erkek (kg/m2) Kız (kg/m2)

En az En çok En az En çok

6 14,3 17,8 14,1 18,1

7 14,7 18,5 14,3 20

8 14,9 19,9 14,7 20,2

9 15,2 21,5 14,8 21,8

10 15,5 22 14,9 22,3

11 16 23,3 15,8 23,7

12 16,7 23,0 16,0 24,2

13 16,9 24,8 17,3 27,5

14 17,7 24,6 18,4 26,2

15 18,7 25,4 18,4 26,2

16 19,0 26,3 19,7 26,9

*National for Health Statistics, 2007-2012
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EK 4. ÖRNEK FORM

HENTBOLDA YETENEK BELİRLEME ÖLÇÜM VE TEST FORMU

ÖLÇÜM TARİHİ: …… /……. /……… NO:

OKUL/KULÜP:………………………………………………………………………………………………………………………

ADI SOYADI:……………………………………………………………………………………………...... BASKIN EL;

CNS K E
DOĞUM 
TARİHİ:

……/……./………..

ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER

VÜCUT AĞIRLIĞI: BOY UZUNLUĞU: BMI

OTURMA YÜKSEKLİĞİ: KOL UZUNLUĞU: KULAÇ UZUNLUĞU:

BACAK UZUNLUĞU: EL UZUNLUĞU: EL AÇIKLIĞI:

MOTORİK TESTLER

OTUR UZAN ESNEKLİK:

DURARARAK UZUN ATLAMA:

SAĞLIK TOPU FIRLATMA;

30 SN ŞINAV:

30 SN MEKİK;

20 MT SÜRAT: 

T ÇEVİKLİK:

6 DAKİKA KOŞUSU

HENTBOL BRANŞINA ÖZGÜ TESTLER

SLALOM TOP SÜRME TESTİ:

DUVARDA HIZLI PAS TESTİ:  



PLAJ HENTBOLUNDA SAVUNMA 

BİROL ÜNSAL

MASTER COACH TEZİ

DANIŞMAN
DR.ÖGR. ÜYESİ HİKMET VURGUN

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU TÜRKİYE 2019
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Plaj Hentbolunda Savunma

ÖZET 
Plaj hentbolunda savunma, oyuncu odaklı olarak savunmacının belirli bir rakip oyuncu ile eşleşerek rakip top-
la buluşuncaya kadar onunla hareket etmesidir. Bu yüzden plaj hentbolunda her bir savunmacının yapması 
gerekenler ve bu savunma tekniğini özelliklerini bilmek ve uygulamak başarı için önemlidir. Bu çalışmanın 
amacı; plaj hentbolu savunmanın farklı uygulamalarının analizini yaparak, bireysel savunma özelliklerinin de 
gelişimine yönelik kuramsal altyapı ile kurgulayıp, egzersiz sistematiği içerisinde takımlara uygulatabilecek 
egzersizleri paylaşmaktır. Araştırma grubu, 14-18 yaş 16 kadın hentbolcudan oluşmuştur. Katılımcılardan eg-
zersizler öncesinde "veli onay formu” doldurtularak alınmıştır. Bu çerçevede plaj hentbolunda hücuma karşı 
savunma taktiklerinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştırmasıdır. Plaj hentbolu savun-
ma türlerini geliştirmek amacıyla toplam 16 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. 
Plaj hentbolunda uygulanan hareketlerin geliştirilmesi için uygulanan yöntem, (14-18 yaş grubunda 16 kadın 
hentbolcu ile çalışılmıştır.) uygulamalar plaj hentbolu sahasında gerçekleştirilmiştir. egzersizler4deeki oyun-
cular haftanın 5 günü düzenli antrenman yapan salon hentbolu oyuncularından oluşmuştur. Plaj hentbolunda 
sürekli azlıkta savunma yapılması nedeniyle bireysel savunma özellikleri daha da önemlidir. Özel oyuncu ve 
oyun kurucuların şutör olduğu takımlara karşı 2:1 savunma tercih edilmelidir. Etkili pivot ve dönerek atış özel-
likleri iyi olan takımlara karşı 3:0 savunma sistemi ile oynamalıdır.

Anahtar Kelimeler:  Plaj Hentbolu, Savunma.

Defense in Beach Handball

ABSTRACT
Defense in beach handball is that the defensive player focusing on the player act with a specific opponent 
until the opponent meets the ball by matching him. Therefore, it is important to know and implement what 
each defender should do in beach handball and features of this defensive technique for success. The aim of 
this study was to analyze the different applications of beach handball defense, to construct the theoretical 
under age categories for the development of individual defense features, and to share the exercises that can 
be applied to the teams in exercise systematics. The sample group consisted of 16 women aged between 14-
18 years. The "Parent approval form” was obtained from the participants before the exercises. In this context, 
this study aiming to develop defense tactics against attack in beach handball was an action research. In 
order to develop the beach handball defense types, a total of 16 exercises were theoretically described and 
presented visually. The method used for the development of the movements in beach handball as well as the 
applications were carried out in the beach handball field. (16 female handball players in the age group of 14-18 
years were studied). During the exercises, the players were composed of hall handball players who perform 
regular training 5 days a week. Our individual defense features are even more important because there are 
constantly few players in beach handball. The 2:1 defense must be preferred against teams in which the 
players and the shooter are the special players. It is required to play with the 3:0 defense system for teams 
with effective pivot and rotating shooting features.

Keywords: Beach Handball, Defense
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İÇİNDEKİLER

ÖZET 
SUMMARY
İÇİNDEKİLER
ŞEKİLLER
PLAJ HENTBOLUNDA KULLANILAN SEMBOLLER
GİRİŞ
1. PLAJ HENTBOLU

1.1.Plaj hentbolunun tarihçesi

1.2.Plaj hentbolu oyun kuralları

2. PLAJ HENTBOLUNDA SAVUNMA
2.1. Bireysel savunma

2.1.1.Temel duruş

2.1.2.Atış kolunun savunulması

2.2. Blok
2.2.1.Tekli blok

2.2.2.İkili blok

2.3. Takım savunması
 2.3.1. 3:0 savunma

 2.3.1.a 3:0 savunmanın avantajları

 2.3.1.b 3:0 savunmanın dezavantajları

 2.3.2 2:1 savunma

 2.3.2.a. 2:1 savunmanın avantajları

 2.3.2.b. 2:1 savunmanın dezavantajları

YÖNTEM
Araştırma Grubunun Özellikleri

Aksiyon Araştırması

BULGULAR
A 01-09 Plaj Hentbolunda Bireysel Savunma Egzersizleri

B 01-04 Tekli Blok Egzersizleri- İkili Blok Egzersizleri

C 01-03 Takım Savunması ( 3:0 Savunma)

D 01-03 Takım Savunması ( 2:1 savunma)

TARTIŞMA VE SONUÇ
KAYNAKLAR
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EKLER
EK 1- Master Coach Tezi Paylaşım Onay Formu

EK 2- 18 Yaş Altı Bilgilendirilmiş Onay Formu

EK-3 18 Yaş Üstü Bilgilendirilmiş Onay Formu

ŞEKİLLER
Şekil 1.A04 egzersizi

Şekil 2. A05 Egzersizi

Şekil 3. A 06 Egzersizi

Şekil 4. A 07 Egzersizi

Şekil 5. A 08 Egzersizi

Şekil 6. A 09 Egzersizi

Şekil 7.B 01 Egzersizi

Şekil 8.B 02 Egzersizi

Şekil 9.B 03 Egzersizi

Şekil 10.B 04 Egzersizi

Şekil 11.C 01 Egzersizi

Şekil 12.C 02 Egzersizi

Şekil 13.C 03 Egzersizi

Şekil 14.D 01 Egzersizi

Şekil 15.D 02 Egzersizi

Şekil 21.D 03 Egzersizi
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GİRİŞ
1.PLAJ HENTBOLU

Plaj hentbolu; hentbol, kolay oyun kuralları, bol güneş, hayat tarzı ve eğlence içeren bir spordur. Saha hentbo-
lu gibi kendine has ayrı bir hentbol oyunudur.

Plaj hentbolunun kendi felsefesi, gelişimi, kuralları ve spor analizi vardır. Plaj hentbolu 1987 yılında İtalya ve 
Hollanda’nın bazı bölgelerinde; “Eğlence Sonuçtan Daha Önemlidir” ilkesiyle oynanmaya başlamıştır.

Plaj hentbolünde az oyuncu sayısı, hızlı ve dinamik yapısı, yaratıcılığı ve göze hoş gelen oyun tekniği aynı 
zamanda mükemmel bir kondisyonu da gerektirmektedir. Özellikle oyunun bu dinamikliği ve estetiği ise spor-
cuları ve seyircileri etkilemektedir.

Müsabakaya yönelik bir oyun olarak başlamamış olsa da, günümüzde IHF’nin kural kitabı, eğitimli hakemleri 
ve delegeleri vardır. 

Plaj hentbolu yaz mevsiminin tadını çıkaracağınız eğlenceli, hoş ve sportif mücadeleyi ortaya koyan herkesin 
sporudur. İşte plaj hentbolunun bu motive edici, eğlendirici felsefesi ve oyundaki yarışma ruhu oynayanları 
etkileyen en önemli özellikleridir.

Bu nedenlerin yanı sıra, geçiş sezonu hentbolcuların daha iyi değerlendirilebilmesi, hentbol sevgisini yaymak, 
hentbolun imajını arttırmak ve spor etkinliğini boş zamanları değerlendirme ve turizmle bağlamak amacıyla 
“Plaj Hentbolu” artık ülkemizde gereken yeri almaya başlamıştır.

Plaj hentbol ünde temel anlayış “ Hentbol Oynamak; Kazanmaktan da Önemli” ilkesi olmalıdır.

Plaj hentbolu ülkemizde sevilen, yaygınlaşan ve yaz günlerinin vazgeçilmez bir spor dalı haline gelmiştir (SE-
VİM, 2007, sf: 7).

1.1.Plaj Hentbolunun Tarihçesi
Plaj hentbolunun çok kısa bir geçmişi ve tarihçesi vardır. Plaj voleybolunun oynanması ve tutulması, plaj hent-
bolunun oynanabileceği ve çok tutunacağı düşüncesini ortaya çıkarttı ve ilk kuralları oluşturulmaya başlandı.

1990’lı yıllarından sonra Almanya, Ukrayna, Portekiz, Rusya, İspanya, Hollanda, Fransa ve Türkiye gibi ülkeler bu 
spora büyük ilgi gösterdi ve uluslararası özel turnuvalar düzenlenmeye başladı.

1992 yılında GianniButtarelli İtalya’da ComitatoOrganizzatoreHandballBeach (COHB) adı altında ilk organize 
Plaj Hentbolu Federasyonunu kurdu. 1993 yılında Roma’da ilk uluslararası plaj hentbol turnuvası bir tanıtım 
niteliğinde organize edildi. Bu turnuvaya İtalyan takımlarının yanı sıra Almanya’dan TSV Bartenbach, Cezayir 
Genç Milli Takımı ve Rusya’dan Ural şehri takımı katıldı.

Ancak, bu oyunun ilk resmi oluşumu ve tartışması İHF’nin (Uluslararası Hentbol Federasyonu) 1994 yılında Hol-
landa ‘da yaptığı kongrede ortaya kondu, uygulamalı tanıtımı yapıldı. Daha sonra yapılan çalışmalarda tanıtım 
kasetleri hazırlanarak, oyun kuralları geliştirildi.

Daha sonraki yıllarda Fransa’nın Marsilya kentinde 8 Plaj Hentbolu sahasında 100’ün üzerinde takımın katıldığı 
turnuvalar yapılmaya başlandı. Aynı şekilde 1994 yılından başlayarak her yıl Kanarya Adaları Plaj Hentbolu 
Şampiyonası büyük ilgi ve katılımla düzenlenmektedir. 
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EHF (Avrupa Hentbol Federasyonu) ise aynı şekilde 1995 ve 1996 yıllarında yaptığı seminerlerde “Plaj Hentbolu” 
uluslararası müsabakalar takviminde aldı ve bu spor dalına yoğun ilgi gösterdi ( SEVİM, 2007, sf: 11).

1.2.Plaj hentbolunda oyun kuralları
OYUNCULAR

Oyuncular erkek, kadın veya karışık olabilir. Sahada kalecinin dışında 3 oyunu yer alır. Aynı zamanda bir takı-
mın 4 tane yedek oyuncusu olabilir.

TOP
Plaj hentbol topu kaymayan plastik bir top olmalıdır. Erkekler, kadınlar ve çocuklar için farkı top ölçüleri vardır.

Erkekler: 54-56 cm
Kadınlar: 50-52 cm
Çocuklar: 50 cm den küçük

MALZEMELER
Plaj hentbolu kum üzerinde oynanır ve ayakkabı giyilmesine izin verilmez.

OYUN SÜRESİ
Oyun ayrı ayrı puan alınan iki devre halinde oynanır.

Her devre 10 dk uzunluğundadır ve 5 dk ara verilir. Bir devrenin sonunda skor eşitse altın gol kuralı uygulanır. 
Devrenin galibi 1 puan alır. Altın gol, Her iki devrede aynı takım tarafından kazanılırsa, bu takım bir 2.0’lık 
skorla galip olur. Her iki takım bir devre kazanırsa sonuç beraberliktir. Her zaman bir kazanan olması ge-
rektiğinden bire bir uygulamalarına geçilir.

Eğer 2 devreyi de aynı takım kazandıysa 2:0 sonuçla oyunun galibi olur. Eğer her iki takım da birer devre 
kazandılarsa beraberlik durumu oluşur.  

Bu durumda teke – tek atış uygulamalarına geçilir. ( Bir oyuncuya karşı bir kaleci)
• Her takım 5 atış kullanır (5 farklı oyuncu) 
• Kaleciler kendi kale çizgilerinde dururlar.
• Oyuncu kendi kale alanı çizgisiyle kenar çizgisinin kesiştiği noktada durur. 
• Oyuncu kendi kalecisine pas verir. 
• Kaleciler artık hareket edebilirler.
• Topa sahip hücum kalecisi kendi kale alanında kalmalıdır.
• Kaleci gol atmaya çalışabilir, kendi oyuncusuna pas verebilir ve oyuncu gol atmaya çalışabilir. 

KALECİ
Kale sahasına sadece kalecinin girmesine izin vardır. Kaleci kale sahasını terk ederek oyuna katılabilir ( SEVİM, 
2007, sf: 10).

2.PLAJ HENTBOLUNDA SAVUNMA
Mücadeleye dayalı sporlarda en önemli unsur savunmadır. İyi ve doğru savunma yapamadığınız sürece ka-
zanma şansınız yoktur. Hal böyleyken sürekli azınlıkta savunmanın yapıldığı plaj hentbolunda savunma bir 
kat daha önem kazanmaktadır. Ayrıca 2 puanlık atışların savunulmasında ayrı bir handikap olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

Savunma hücum takımının topun sahipliğini yitirdiği andan başlar. Bu atılan ya da kaçırılan bir gol ya da teknik 
bir hata sonrası olabilir (Tezcan, 2012, Ders Notları). 
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Birinci aşamada hücum-savunmadaki oyuncu değişiklikleri yapılırken, hem hücum hem de savunma yapan 
oyuncular, kalecinin direkt kale atışını ve hızlı hücum pası yapmasını engelleyecek şekilde ön alanda baskı 
yaparlar. Bu aşama hücumun organize olmasını, direkt gol atmasını ve hızlı hücum yapmasını engelleyeceği 
için çok önemlidir.

Savunma oyuncuları sahaya girdikten sonra geçici olarak pozisyonlara bağlı olmaksızın bölge savunması 
yapılarak hücum takımının organize hücum aksiyonlarına girmesi engellenir ya da geciktirilir. 

Savunma oyuncuları kendilerinin savunma yapacakları bölgeye geçerler ve düzenli ve sistematik bir savunma 
anlayışına geçilir. İlk amaç 2 puanlık gol atan kaleci oyuncuyu savunmak ya da hücum takımının 2 puanlık 
havada tutarak atış ya da dönerek atış gibi atışları uygulamasını engellemek ya da bu atışları görece daha zor 
ir pozisyondan yapmasını sağlamaktır.

Plaj hentbolu günümüzde üst düzeyde oynanan bir spor dalıdır. Özellikle üst düzey takımların performanslarını 
etkileyen en önemli faktör takım taktikleri olmaktadır. Özellikle, bu spordaki savunma taktikleri, bir takımın 
performansı için çok önemli bir faktördür. Özellikle milli takımlar düzeyinde plaj hentbolundaki savunma 
taktiklerinin, savunmanın zorunlu olarak sayısal azlıkta yapılmasına bağlı olarak pasif form ve felsefeye sahip 
savunma oluşumlarına odaklandığı söylenebilir (Konstantinos, 2018, sf:18).

2.1.Bireysel savunma
Savunmanın takım olarak başarılı bir şekilde uygulanması için bireysel savunmanın önemi tartışılamaz. Bir 
takımın savunması en kötü savunma yapan oyuncusu kadar güçlüdür. Plaj hentbolunda özel oyuncunun bu-
lunması ve sürekli azınlıkta savunma yapılması nedeniyle bireysel savunma bir kat daha önemlidir. Takım 
savunmasının olmazsa olmaz kuralı bireysel savunmadır.

2.1.1.Temel duruş
Sporcu hücum oyuncusunun karşısında dengeli, hafifçömelik kollar yana açık bir pozisyonda durmalıdır. Ba-
şarılı bir savunma için hücum oyuncusunun atış kolu tespit edilmelidir. Daha sonra üç aşamada hareket 
tamamlanmalıdır.

A- Öne çıkma
B- Atış kolunun savunulması 
C- Geriye çekilme

2.1.2 Atış Kolunun Savunulması
Savunma oyuncusunun yapacağı davranışları rakip oyuncunun atış kolu belirler. Bu kolun savunulması önem-
lidir.

2.2. Blok
2.2.1 Tekli Blok

Savunma oyuncusunun çizgide yapacağı en önemli davranışlardan biri de rakip oyuncunun atış kolu-
na tekli blok savunması yapmasıdır.

2.2.2 İkili Blok
Savunma oyuncularının dış atışlara karşı birlikte blok yapmaları plaj hentbolunda önemlidir.
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2.3.Takım Savunması
Rakip takımın kapasitesine ve oyuncu özelliklerine göre savunmalarını belirler.

2.3.1 3:0 Savunma 
3:0 savunma etkili pivotu olan takımlara blokla birlikte uygulanan etkili bir savunma türüdür.

2.3.1.a 3:0 savunmanın avantajları
1)Oyuncuların anlaşması kolaydır.

2)Pivot oyuncusunun etkisi daha azdır.

3)Daha ekonomik bir savunmadır.

4)Kaleciyle işbirliği kolaydır.

2.3.1.b 3:0 savunmanın dezavantajları
1)Rakip takım daha kolay organize olur ve oyun kurar.

2)Dışarıdan atışlara karşı etkisizdir.

3)Uzun boylu ve blok gücü yüksek oyunculara ihtiyaç vardır.

4)Özel oyuncuyu savunmak daha zordur.

2.3.2 2:1 Savunma 
2.3.2.a 2:1 Savunmanın avantajları 

1)Rakip takımın organize olup, oyun kurması zordur.

2)Ortada oynayan özel oyuncuya karşı etkili bir savunmadır.

3)Rakibin dışarıdan şut şansı daha azdır.

4) Hızlı hücum şansı yüksektir. 

2.3.2.b. 2:1 Savunma Sisteminin Dezavantajları
1)Oyuncuların birbiri ile anlaşmaları zordur.

2)Etkili bir pivotun savunulması zordur.

3)Blok şansı daha azdır.

4)Ekonomik bir savunma değildir yorucudur.
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YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda temel topsuz hareketlerin geliştirilmesi için uygulanan egzersizlerde, (14-18 yaş grubunda 16 Kadın 
hentbolcu ile çalışılmıştır.) Antrenmanlarplajdagerçekleştirilmiştir. 

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 Çukur çayır, 2006, sf: 27).

Bu çerçevede plaj hentbolunda hücuma karşı savunma taktiklerinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, 
bir aksiyon araştırmasıdır.

BULGULAR

A – BİREYSEL SAVUNMA EGZERSİZLERİ
A01 EGZERSİZİ

-Horoz dövüşü oyna.
Eşleşen oyuncular çömelik pozisyonda birbirlerini ellerinde iterek düşürmeye çalışır .

A02 EGZERSİZİ
-Karışık düzende koşarken düdükle “temel duruş“ iste.
Sporcular koşu içerisinde düdük sesiyle birlikte temel duruş pozisyonu alırlar.

A03 EGZERSİZİ
-Düz takla “Temel duruş“ iste.
Sporcular koşu içerisinde düdük sesiyle birlikte düz takla sonrası temel duruş pozisyonu alırlar.
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A04 EGZERSİZİ
-Ebeye bakarak yanlara kayma adımı yaptır atış gösterince “Temel duruş“ iste.

Şekil –1.A04 egzersizi

A05 EGZERSİZİ
Antrenörün topu gösterdiği yöne oyuncular temel duruşla öne-yana-geriye kayma adım çalışması yapar.

Şekil-2.A05 Egzersizi
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A06 EGZERSİZİ
Savunma oyuncusu topu arkasına koyar. Öneçıkarak hücum oyuncusunun topa dokunmasını engeller.

a) Süre tutularak yapılabilir.
b) 3 kez dokununca değişilerek yapılabilir.

Şekil-3.A06 Egzersizi

A07  EGZERSİZİ
Savunma, hücum oyuncusunun pasını iade eder. Atış için gelen hücum oyuncusunun atış koluna  savunma 
oyuncusu müdahale eder.

a) Savunma hücum sabit , süreye karşı yapılabilir.
b) Savunma hücum her defasında görev değişerek yapılabilir.

Şekil – 4.A07 Egzersizi
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A08 EGZERSİZİ
İki hücum oyuncusunun arasındaki savunma oyuncusu sırayla hareketli bir şekilde hücum oyuncularının atış 
koluna savunma yapar.

a) Ortadaki savunma oyuncusu her iki tarafa da savunma yapabilir.
b) Tek adım sıçrayarak atışa karşı savunma da yapılabilir.

Şekil –5.A08 Egzersizi

A09 EGZERSİZİ
İki hücum oyuncusunun arasındaki savunma oyuncusu sırayla hücum oyuncusu pasını iade ederek hareketli 

bir şekilde hücum oyuncularının atış koluna savunma yapar.

Şekil – 6.A09 Egzersizi
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B.PLAJ HENTBOLUNDA BLOK SAVUNMASI
B01 TEKLİ BLOK ÇALIŞMASI

Savunma oyuncusu sırayla her pozisyona blok yapar.

Şekil-7.B01 Egzersizi

B02-İKİLİ BLOK
İki savunma oyuncusu yanlara kayma sonrası ortada buluşarak blok yaparlar.

Şekil – 8.B02 Egzersizi
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B03- EGZERSİZİ
Savunma oyuncusu pivot savunmasından gelerek dıştaki savunmayla birlikte ikili blok yapar.  

Şekil-9.B03 Egzersizi

B04-EGZERSİZİ
Sağ ve sol oyun kurucular orta oyun kurucudan pas alarak şut atarken savunma oyuncuları değişerek ikili 

blok yapar.

Şekil –10. B04 Egzersizi
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TAKIM SAVUNMASI
C01- 3:0 Savunma 

Savunma oyuncuları karşısındaki oyuncuya top geldiği zaman sağ-sol adım alarak atış koluna savunma yapar. 

Daha sonra topun gittiği yönden çizgiye iner.

Şekil-11.C01 Egzersizi

CO2- EGZERSİZİ
Savunma oyuncuları top diğer tarafta olduğu zaman pivota inmek şartıyla kendi oyuncularına çıkarak savun-
ma yaparlar.

Şekil-12.C02 Egzersizi
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C03-EGZERSİZİ
Dışarıda olan savunma top ortaya gelirken orta oyun kurucuya çıkar. Top sağ oyun kurucuya gelince iç savun-
ma çıkar. Sonra çıkan oyuncu 6 metreye iner. Aynı çalışma diğer tarafta da devam eder.

Şekil-13.C03 Egzersizi

D01. 2:1 SAVUNMA
2:1 savunmada orta savunma ön savunma olarak görev yapar. Biraz yüksekte yer alır.

Şekil-14.D01 Egzersizi
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D02-EGZERSİZİ
Hücum oyuncuları (orta pivotla),(oyun kurucu oyun kurucuyla) pas yaparlar. Savunma ise bu pasa engel ol-
maya çalışır.

Şekil-15. D02 Egzersizi

D03- EGZERSİZİ
Top orta oyun kurucuya geldiği zaman ters taraftaki savunma oyuncusu toplu orta oyun kurucuya baskıya 
giderek 2:1 savunma pozisyonu alır. Daha sonra pivot savunmasına iner.

Şekil –16.D03 Egzersizi
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Plaj hentbolunda azlıkta savunma oyuncu sayısı, hızlı ve dinamik yapısı, yaratıcılığı ve göze hoş gelen oyun tek-
niği aynı zamanda mükemmel bir kondisyonu da gerektirmektedir. Özellikle oyunun bu dinamikliği ve estetiği 
ise sporcuları ve seyircileri etkilemektedir.

Savunmanın takım halinde başarılı bir şekilde uygulanması için hangi sistemi kullanırsakullanılsın bireysel 
savunma yeterli değilse başarılı olmak mümkün değildir. Plaj hentbolunda sürekli azlıkta savunma yapmamız 
nedeniyle bireysel savunma özelliklerimiz daha da önemlidir.

Özel oyuncu ve oyun kurucuların şutör olduğu takımlara karşı 2:1 savunma tercih edilebilir. Etkilipivot ve dö-

nerek atış özellikleri iyi olan takımlara 3:0 savunma sistemi ile oynamalıdır.

SONUÇ OLARAK PLAJ HENTBOLUNDA SAVUNMANIN KURGULANMASI:
• Eğitsel oyunlarda bireysel savunma geliştirilir.

• İkili oyunlar sayesinde; eş değiştirme, yardımlaşma ve blok yapmageliştirilebilir.

• Azlıkta (2’ye 1 – 3’e 2) takım savunmasına egzersizlerde yer verilmelidir.

• 1 ve 3:0 savunma alıştırmalarıyla takım savunması geliştirilebilir.
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Plaj Hentbolunda Hücum
ÖZET 
Plaj hentbolu doğası gereği oyunun büyük çoğunluğunda 4:3 çoklukta hücumun uygulandığı bir spor dalıdır. 
Kaleci oyuncunun hücumda attığı her golün iki puan sayılması ve dönerek atış ya da havada tutarak atış gibi 
yine 2 puanla değerlendirilen atışların oyundaki varlığı, hücumda bu atışların kullanılacağı bir hücum anlayışını 
beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, plaj hentbolundaki hücum anlayışını derinlemesine inceleye-
rek, gerek plaj hentboluna yönelik hücum tekniklerinin, gerekse bu teknikleri kullanarak geliştirilecek hücum 
taktiklerini doğru anlamak, doğru öğretmek ve hücum safhasında etkili kullanmak suretiyle hücumda en iyi 
ve başarılı performansı sergileyerek plaj hentbolunda başarı elde etmeye katkıda bulunmaktır. Teorik hücum 
çalışmalarının uygulandığı araştırma grubu, 2018 Plaj Hentbolu U19 Avrupa Şampiyonası ile 2018 Buenos Aires 
Gençlik Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil eden U19 Bayan Plaj Hentbolu Milli Takımıdır. Egzersiz-
lere katılan sporcular, antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş ve tümünden onay formu alınmıştır. Plaj 
hentbolunda hücum taktiklerinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan 
sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik 
bir aksiyon araştırmasıdır. Çalışmalarda bireysel hücum becerileri, hücumda küçük grup ve takım taktikleri 
ve hızlı hücum çalışmaları olmak üzere toplam 26 farklı egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak 
sunulmuştur. Daha sonra bu egzersizler sporcular tarafından uygulanmış ve gereken düzeltmeler yapılmıştır. 
Plaj hentbolunda hücum tekniklerinin ve hücum taktiklerinin geliştirilmesini amaçlayan bu çalışmada özellikle 
hücum tekniklerinin eğitiminde basamakla yöntemiyle çalışma örneklerine yer verilmiş ve hücum taktiklerin-
de de başarılı olan üst düzey takımların hücum anlayışları analiz edilerek, hücum antrenmanları örnek alın-
mıştır. Tüm çalışma birimleri ve hücum setleri gerek çizimler ile gerekse de videolar desteğiyle daha detaylı 
analiz edilerek belli bir sistematikle antrenman birimi olarak tanımlanmıştır.
Anahtar Kelimeler:  Plaj Hentbolu, Plaj Hentbol Temel Becerileri, Antrenman Modelleri 

Offense in Beach Handball
ABSTRACT
Beach handball is a sports branch, where the majority of the game is based on 4: 3 majority situation in 
attack. The fact that two points scored by the goalkeeper's shot in the game in-flight and spin-shot are also 
evaluated with 2 points brings an attack understanding in which these shoots are used in attack. The pur-
pose of this study is to analyze thoroughly the understanding of attack in beach handball and to contribute 
to the success of the beach handball by demonstrating the best and successful performance of the attack 
by understanding, teaching, and effectively using the attacking techniques towards beach handball and the 
attacking tactics to be developed by using these techniques. The sample group, in which theoretical offensive 
works were applied, consisted of the Turkish U19 Women's Beach Handball national team, which represents 
Turkey in 2018 Beach Handball U19 European Championship and 2018 Buenos Aires Youth Summer Olympic 
Games. The informed consent form and approval form were obtained from all of the players participating in 
the exercises before the training sessions. Being conducted to improve offense tactics in beach handball, 
this study 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 26 exercises including individual offensive skills, 
small group and team tactics and fast break situations were explained theoretically and presented visually. 
These exercises were then performed by the players and the necessary corrections were made. In this study 
aiming to develop attacking techniques and attacking tactics in beach handball, working examples were 
involved by using the laddering method in especially education of attacking techniques. The attacking under-
standings of high-level teams that were successful in attacking techniques were also analyzed and their at-
tacking trainings were taken as an example. All working units and attack sets were defined as a training unit 
in a certain systematic way by analyzing them in more detail with the support of both drawings and videos.
Keywords: Beach Handball, Beach Handball Basic Skills, Training Models 
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GİRİŞ
Plaj hentbolu hızlı heyecan verici ve sürükleyici bir spor dalıdır. Plaj hentbolunun en önemli felsefesi fair-play 
prensiplerine uygun olarak icra edilmesidir. Bu çerçevede oyunun tamamında sporcuların sağlığına azami 
özen gösterilir ve buna aykırı tüm davranışlar kuraldışı olarak değerlendirilir. Bu nedenle özellikle salon hent-
bolunda da geçerli olan arttırmalı ceza plaj hentbolunda daha kesin çizgilerle belirlenmiş ve tutma, çekme, 
itme gibi tüm kuraldışı davranışlar plaj hentbolunda kesinlikle yasaklanmıştır. Bu durum gerek oyuncular ge-
rekse antrenörler için yeni bir felsefeyi hayata geçirmiştir. Bu felsefe ile birlikte plaj hentbolunda en alışılan 
durumlardan biri 4:3 olan çoklukta hücumla birlikte hücum anlayışında gelişime açık ve daha yaratıcı bir fel-
sefenin ortaya çıkması mümkün olmuştur. Diğer yandan plaj hentbolunun büyük çoğunlukla yaz aylarında ve 
açık havada oynanması tıpkı diğer plaj sporları gibi bu sporunda görece daha eğlenceli bir ortamda vuku bul-
masını sağlamaktadır. Aynı zamanda maçlar sırasında müzik çalınması ve molalar ile devre aralarında dans 
şovları gibi çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi plaj hentbolunun görsel anlamda da zenginleştirmektedir.

Plaj hentbolu her ne kadar oynanmaya başladığı ilk yıllarda salon hentbolunun plajda oynanan bir versiyonu 
olsa da ilerleyen yıllarla birlikte büyük bir gelişim kaydetmiş ve tamamen farklı bir spor dalı olarak evrilmiştir. 
Bugün plaj hentbolu kendi tarihçesi, felsefesi, gelişimi, analizi, antrenman teknikleri, kuralları ve yönetmelik-
leri olan bir spor dalı haline gelmiştir. Uluslararası oyun kurallarının resmi olarak yayınlandığı 1996 yılından 
bugüne dek onlarca kıta şampiyonası ve sekiz kez Dünya Şampiyonası düzenlenmesi ve en nihayetinde plaj 
hentbolunun 2018 Gençlik Olimpiyatlarına alınması bu gelişimin göstergesidir.

Plaj hentbolu otuz yılı aşmış geçmişinde “Neden Plaj Hentbolu” sorusunun yanıtında bu gelişimin ışığında bu-
gün çok net bir şekilde verebilmektedir. Her şeyin ötesinde plaj hentbolu; salon hentbolu sezonları arasındaki 
boş dönemi aktif ve hentbola özgü bir spor dalıyla değerlendirme olanağı sağlamaktadır. Diğer yandan plaj 
hentbolunun kapalı mekanda oynanmaması hentbol sporunun çok daha geniş kitlelere ulaşmasına olanak 
tanımaktadır. Oyunun hızlı spektaküler ve aksiyonla bezeli yapısı hentbol sporunun algısına son derece olum-
lu etki yapmaktadır. Ancak her şeyin ötesinde plaj hentbolu sporcularının bireysel gelişimlerine büyük katkı 
yapmaktadır.

1. Plaj Hentbolunun Tarihçesi ve Oyun Kuralları
1.1. Plaj Hentbolunun Tarihçesi

Plaj hentbolu konusundaki ilk çalışmalar, 1990 yılında İtalya Hentbol Federasyonu tarafından başlatıldı. Bu 
tarihten itibaren İtalya’da bölgesel müsabakalar yapıldı, plaj hentbolu tanıtıldı ve sevdirilmeye çalışıldı. 1990 
yılından sonra Almanya, Ukrayna, Portekiz, Rusya, İspanya, Hollanda, Fransa ve Türkiye gibi ülkeler bu spora 
büyük ilgi gösterdi ve uluslararası özel turnuvalar düzenlemeye başladı.

1992 yılında Gianni Buttarelli, İtalya’da Comitato Organizzatore Handball Beach (COHB) adı altında ilk organize 
Plaj Hentbolu Komitesini kurdu. 1993 yılında Roma’da ilk uluslararası plaj hentbolu turnuvası bir tanıtım nite-
liğinde organize edildi. Bu turnuvaya İtalyan takımlarının yanı sıra Almanya’dan TSV Bartenbach, Cezayir Genç 
Milli takımı ve Rusya’dan Ural şehhri takımları katıldılar.

Ancak, plaj hentbolunun ilk resmi oluşumu ve tartışması IHF’nin 1994 yılında Hollanda’da yaptığı kongrede or-
taya kondu, uygulamalı tanıtımı yapıldı. Daha sonra yapılan çalışmalarda tanıtım kasetleri hazırlanarak, oyun 
kuralları geliştirildi (ÇAM, 2015).

Plaj Hentbolunda ilk Büyükler Avrupa Şampiyonası 2000 yılında, İtalya’nın Gaeta şehrinde düzenlendi. 
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1.2. Plaj Hentbolunun Oyun Kuralları
Plaj hentbolu, dikdörtgen biçiminde, 27 m uzunluğunda ve 12 m genişliğinde bir oyun alanında oynanır. Bir 
oynama alanı ve iki kale alanından oluşur. Oyun alanının yüzeyi en az 40 cm derinliğinde bir kum tabakasından 
müteşekkildir. Oyun alanının çevresinde yaklaşık 3 m genişliğinde serbest bir alan bulunmalıdır. Kale alanı dış 
kale çizgisine 6 m mesafede paralel bir çizgi çizilerek belirlenir (kale alanı çizgisi). Saha oyuncuları için değiş-
me alanı 15 m uzunluğunda ve yaklaşık 3 m genişliğindedir. Sahanın her iki yanında, kenar çizgilerinin dışında 
birer tane bulunur. Kaleciler sahayı değişme alanındaki kenar çizgisi ya da kendi takımlarının kale alanındaki 
kenar çizgisi üzerinden terk etmek zorundadırlar. Kaleciler sahaya kendi takımlarının kale alanındaki kenar 
çizgisi üzerinden girmek zorundadırlar

Plaj hentbolunda takımlar 10 kişiden oluşur. Sahada 3 oyuncu ve 1 kaleci bulunur.  Oyun başlangıcında en az 
6 oyuncu sahada bulunmalıdır. Oyuncu sayısı 4'ün altına düşen takım mağlup ilan edilir.  Plaj hentbolunda 
top sürme yoktur, ancak bir kereye mahsus, top yere tamamen bırakılıp 3 saniye içinde tekrar alınabilir. Plaj 
hentbolu 10 dakikalık 2 devre olarak oynanır, devre arası 5 dakikadır. Her devre hakem atışıyla başlar. Devre 
başına her takım bir takım molası alabilir. Her devrenin bir galibi vardır. Her iki devreyi de kazanan takım 2-0 
galip gelir. Devre eşitlikle sonuçlanırsa "altın gol" uygulanır. Hava atışından sonra ilk golü atan takım devreyi 
galip tamamlar. Devreler 1-1 olursa "kaleciyle 1'e 1" uygulanır. “Kaleciyle 1'e 1”, 2 kaleci ve 1 oyuncu ile uygulanır. 
Her takım 5 atış kullanır (5 farklı oyuncu). Kaleciler kendi kale çizgilerinde dururlar. Oyuncu kendi kale alanı 
çizgisiyle kenar çizgisinin kesiştiği noktada durur ve kendi kalecisine pas verir. Kaleciler hakem düdüğünden 
sonra hareket edebilirler.  Topa sahip hücum kalecisi kendi kale alanında kalmalıdır. Kaleci gol atmaya çalı-
şabilir, kendi oyuncusuna pas verebilir ve oyuncu gol atmaya çalışabilir. Paslaşmalarda top yere değerse atış 
sona erer. Savunma kalecisi faul yaparsa 6 metre ile cezalandırılır. 5 atış sonunda eşitlik bozulmazsa seri 
atışlara geçilir.

Plaj hentbolunda sert fauller ve sportmenlik dışı davranışlar tard cezası ile cezalandırılır. Tard cezası alan 
oyuncu sahayı terk eder. Top el değiştirdiğinde cezalı oyuncu sahaya dönebilir. 2 kez tard cezası alan oyuncu 
kırmızı kartla cezalandırılır. 

Plaj hentbolunda, havada tutarak atılan goller, dönerek atılan goller, kalecinin ve kaleci oyuncunun attığı gol-
ler ve 6 metreden atılan goller 2 puanla, diğer tüm goller de 1 puanla değerlendirilir.

2. Plaj Hentbolunun Teknik Özellikleri
Plaj hentbolunda kural olarak başlama atışının olmaması plaj hentbolunu karakteristik olarak çok hızlı bir 
spor dalı haline getirmiştir. Bu beraberinde topun iki takım arasında çok hızlı bir şekilde el değiştirmesini de 
getirmektedir. Böylece plaj hentbolu baştan sona dek pek çok spektaküler hareket içeren ve yüksek süratte 
oynanan bir oyun olmuştur. Sürekli 4:3 çoklukta hücum imkanı ve iki puanlık gollerin çokluğu plaj hentbolunda 
skor farklılıklarını hızlı bir şekilde kapatılabilmesine olanak sağlamaktadır (VAN LINDER, et al, 2004).

Yapılan birçok bilimsel araştırma farklı spor dalları ile ilgilenen üst düzey sporcuların kumda yaptıkları ant-
renmanların performanslarına olumlu etki yaptığını ortaya koymaktadır. Diğer yandan hem 4:3 çoklukta hü-
cum, hem de oyunun yüksek hızda oynanması oyuncuların hücum aksiyonlarındaki yaratıcılıklarını geliştirme 
olanağı sağlamaktadır. Dönerek atış ve havada tutarak atış gibi plaj hentboluna özel temel teknikler plaj 
hentbolu oynayan oyuncuların kişisel becerilerini geliştirmelerini de sağlamaktadır (AGUILO, 2008).

Plaj hentbolu oyun kuralları ve fair-play felsefesi, plaj hentbolunu fiziksel olmasından daha çok teknik bir oyun 
haline getirmiş bu da özellikle oyuncuların hücumda geliştirmiş oldukları temel teknikleri ve plaj hentboluna 
özel atış tekniklerini kolaylıkla uygulamalarına olanak sağlamaktadır (TEZCAN, 2010).
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2.1. Temel hareketler
Plaj hentbolunda kaymalar, top tutma ve paslaşma gibi temel hareketler genel olarak salon hentboluyla ay-
nıdır. Ancak özellikle, plaj hentboluna özgü atışlar söz konusu olduğunda top tutma ve paslaşmada farklılıklar 
görülebilir.

Plaj hentbolu topu, salon topuna göre daha küçük ve yumuşak olduğundan tutmak daha kolaydır. Kumda 
topun sekmesi mümkün olmadığından ya da çok istisnai bir durum olduğundan, topu yere bırakmak ve üç 
saniye içinde tekrar yerden almak gerekmektedir (VAN LINDER et al, 2004). 

2.2. Hücumda temel dizilişler
Plaj hentbolunda hücumdaki temel dizilişler, sadece hücum aksiyonlarında yer alan kaleci-oyuncunun oyun 
karakteristiğine göre belirlenmektedir. Plaj hentbolunda büyük ölçüde tercih edilen hücum dizilişi 3:1 şeklinde 
tek pivotlu diziliştir. Ancak pek çok takım oyuna 4:0 pivotsuz diziliş ile başlamakta ve oyunun akışıyla birlikte 
pivotlu dizilişe geçmektedir. Hücum aksiyonlarının gelişimine uygun olarak bazı takımlar kısa süreli olarak 2:2 
ya da 1:3 gibi çok pivotlu dizilişleri de kullanmaktadırlar (VAN LINDER 2004).

4:0 Diziliş
Bu dizilişte takım topun hâkimiyetine herhangi bir tehditle karşılaş-
madan sahip olurken genellikle hücum setlerinin hazırlık aşamasında 
tercih edilen bir diziliştir. Bu dizilişte takımın amacı, pivot oyuncusunu 
önceden belirleyerek savuna takımının tedbir almasını engellemek ve 
kaleci-oyuncunun çokluğu kullanarak avantaj sağlamasıdır (TEZCAN, 
2014).

3:1 Diziliş

Bu diziliş plaj hentbolunda takımların büyük çoğunluğunun tercih ettik-
leri bir diziliştir. Bu dizilişin kullanış biçimi kaleci-oyuncu pozisyonundaki 
oyuncunun ortada, kanatta ya da pivotta yer almasına göre farklılık gös-
termektedir (TEZCAN, 2014). 

2.3. Hücumda Pozisyona Göre Hareket Analizleri
Plaj hentbolunda oyunun karakteristik özellikleri gereği kale çizgisine paralel koşulardan daha çok kaleye dik 
koşular yapılmaktadır. Bu durum sebebi ile hem savunma hem hücum oyuncularının temel hareket yönleri ve 
biçimlerinde salon hentboluna göre farklılıklar görülmektedir. Diğer yandan hücumun genel olarak 2:1, 3:2 ve 
4:3 çoklukta hücum aksiyonlarından oluşması topsuz koşuların önemini arttırmaktadır. Bunun yanı sıra top 
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sürme olanağının olmaması oyun mekaniği açısından farklı bir yapıyı ortaya koymaktadır. Topsuz koşulardaki 
farklılık özellikle spektaküler atışlarla birlikte plaj hentbolunda hücumun salon hentboluna göre tamamen 
farklı bir vizyonla ele alınmasını sağlamıştır (GEHRER, 2000).

2.4. Hücumda Temel Teknikler
Plaj hentbolunda oyun karakteristiği ve buna bağlı olarak hücum çalışmaları, salon hentbolunda da kullanılan 
bir dizi tekniği gerektirmektedir. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:

• Sıçrama kuvveti
• Süratte devamlılık
• Düşme teknikleri
• Reaksiyon sürati
• Oyun görüşü
• Pas ve atış

2.4.1. Plaj Hentbolunda Kullanılan Temel Teknikler
Plaj hentbolunda, oyunun karakteristiğine uygun temel teknikler kullanılmaktadır. Bu teknikler şunlardır (TEZ-
CAN, 2014):

• Topu alma
•  Salon hentboluyla aynıdır
•  Tek fark havada tek elle top almadır (havada tutarak atış)

• Topu tutma/koruma
• Salon hentboluyla aynıdır
• En büyük fark topun malzemesinin farklı olmasıdır
• Dönerek atış yaparken ya da yağmur sebebiyle top kaybı riski vardır

• Pas
• Salon hentboluyla aynıdır
• Tek fark havada tutarak atış yapacak oyuncuya atılan paslardadır
•  Yerden sektirerek pas verme şansı yoktur
•  Top sürme olanağı yoktur

• Aldatma
• Kaleci oyuncu (specialist): salon hentboluyla aynıdır
•  Kanat oyuncuları: pas aldatmaları
•  Pivot: pas aldatmaları
•  Shoot-out: atış aldatmaları

• Atış
• Kaleci oyuncu (specialist): salon hentboluyla aynıdır
•  Kanat oyuncuları: havada tutarak atış ya da dönerek atış
•  Pivot: havada tutarak atış ya da dönerek atış
•  Kaleci: direkt atış

2.4.2. Temel Pas – Temel Atış
Plaj hentbolunda temel pas ve temel atış, salon hentbolunun aynısıdır. Yine temel pas ve temel atışın farklı 
versiyonları olarak kabul edeceğimiz sıçrayarak atış ve düşerek atış da sıklıkla kullanılmaktadır (TEZCAN, 2014)

2.4.3. Dönerek atış (spin shot)
Plaj hentboluna özgü atışlardan ilki dönerek atıştır. Bu atış 2 puanla değerlendirilir ve üst düzeydeki takım-
ların büyük kısmının en çok kullandığı atış çeşididir. Dönerek atışın özelliği, tek ya da çift ayakla sıçradıktan 
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sonra havada 360 derece dönüp ondan sonra kaleye atış yapılmasıdır. Eksik dönüşlerde atış sadece tek pu-
anla değerlendirilir. Dönerek atış tek bir oyuncunun başka bir oyuncunun desteği olmaksızın gerçekleştirdiği 
bir hücum tekniğidir. Dönere atışlarda savunmanın içeriye sıçrayarak yapacağı bloğa dikkat etmek ve atışta 
bloktan kaçmak gerekmektedir (TEZCAN, 2014, 2015, 2016).

YANLIŞDOĞRU

Resim 3: Dönerek atış (spin shot)

2.4.4. Havada Tutarak Atış / Goal-in-Flight
Plaj hentbolunun bir diğer spesifik atışı, havada tutarak atış (goal-in-flight) çeşididir. Bu atış sadece Türki-
ye’de “tip” ya da “tata” olarak adlandırılmaktadır. Havada tutarak atış ferdi beceri gerektiren atış türlerinden 
biri olsa da iki oyuncu ile uygulanır (TEZCAN, 2014). Birinci oyuncu atış yapan oyuncunun hareketine göre pası 
verir ve ikinci oyuncu da bu pası havada tutup kaleye atar. İki uyum oyuncunun hareketin tamamında uyum 
içinde hareket etmeleri gerekir. Havada tutarak atışta, atış kadar pasın da büyük önemi vardır. Birincisi pas 
oyuncuya değil oyuncunun uçuş yönüne doğru atılır. İkincisi savunmaya ve zamanlamaya dikkat edilir. İkinci 
oyuncu sıçradıktan sonra havada topla buluşur ve kale atışı yapar. Havada tutarak atış da tıpkı dönerek atış 
gibi iki puanla değerlendirilir (IHF, 2010). Havada tutarak atışta savunmanın blok yapma şansı daha azdır. Ha-
vada tutarak atışın bu anlamda dönerek atışa oranla çeşitli avantajları vardır:

• Atışı yapan oyuncu, kalecinin hareketlerini kesintisiz olarak takip edebilir
• Atışın savunulması ve blok olanağı daha zordur
• Atış yapan oyuncu sıçramayı çoğunlukla kale sahasının içine doğru yaptığı için genellikle savunmasız 

atış yapılır.

3. Plaj Hentbolunun Pozitif Etkileri
Kumda koşu düz ve sabit bir satıhta koşuya oranla sporcuların koşu esnasında daha kontrollü ve ekonomik 
olmayı öğrenmeleri açısından son derece faydalıdır. Kumda koşmak, sıçramak ve yön değiştirmek özellikle 
bacak kaslarını ve eklemlerini güçlendiren önemli çalışmalardır. Yaz sezonunda aktif bir şekilde plaj hent-
bolu oynayan salon hentbolcularının kış sezonunda bunun pozitif katkılarını gördükleri tespit edilmiştir. Plaj 
hentbolunda fiziksel temasa çok az izin verilmesi ve oyunun karakteristiği sakatlıktan yeni dönen sporcuların 
iyileşme sürecinde plaj hentbolundan faydalanma olanağını da beraberinde getirmektedir. Sakatlıktan yeni 
dönen sporcular böylece sert müdahalelere maruz kalmadan ve dolayısıyla sakatlık riski taşımadan aktif 
olarak spor yapma olanağı bulmaktadır. Özellikle altyapı sporcuları için plaj hentbolu çok önemli bir koor-
dinasyon çalışması özelliğini taşımaktadır. Hareket halinde pas ve şutların çokluğu, dönerek atış ve havada 
tutarak atış gibi plaj hentboluna özgü hareketler özellikle genç sporcuların hareket olanaklarını geliştirmekte 
ve vücut kontrolü sağlayarak hentbola özgü becerilerini üst düzeye getirmelerine olanak sağlamaktadır. Plaj 
hentbolunda görece daha küçük bir sahada sadece dört oyuncuyla hücum yapılması hücumda yer alan tüm 
oyuncuların aktif olmasını sağlamaktadır. Böylece hücumda tek bir oyuncu aktif olmamakta tüm oyuncular 
hücumda aktif olarak rol almaktadır. Bu sporcuların karar verme becerilerini geliştirerek özellikle salon hent-
bolu sezonuna pozitif etki etmektedir (TEZCAN, 2014).
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4. Plaj Hentbolunda Hareket Analizleri
Plaj hentbolunda başlama atışı olmaması golle sonuçlanan hücumlardan sonra da hızlı hücum yapılmasına 
olanak sağlamaktadır. Burada birinci alternatif kalecinin kaleden kaleye direkt atış kullanmasıdır. Kalecilerin 
attığı gollerin iki puanla değerlendirilmesi kaleden kaleye atışın önemini artırmaktadır. Böylece plaj hentbo-
lu hücum aksiyonlarının rakip takımın kaleye atış kullanması ile birlikte başladığını söylemek yanlış olmaz 
(TEZCAN, 2014). Şayet kaleci karşı kaleye doğrudan atış olanağı bulamıyorsa ikinci alternatif tek paslı basit 
hızlı hücum olacaktır (BREZIC, 2014. Burada plaj hentbolu oyun kuralları gereği sınırlandırılmış bir değişme 
alanının olmaması ve takımın daha uzun bir mesafeyi giriş ve çıkışlar için kullanıyor olması hızlı hücumda 
oyuncu değiştirme stratejilerini de elzem kılmaktadır. Böylece savunmanın tamamlanması ile birlikte bir ya 
da daha çok oyuncu oyundan çıkarlar ve hücum oyuncuları hücum alanından oyuna girebilirler. Bu sayede 
hızlı hücum için belirli bir mesafeyi koşmak yerine oyuncu değiştirme stratejisi ile daha çabuk ve etkili bir hızlı 
hücum çözümü sağlanabilir. Ancak oyuncu değiştirmenin sağlamış olduğu bu avantaj savunma takımı için de 
geçerlidir (ZAPARDIEL, 2013).

4.1. Plaj Hentbolunda Hücum
Plaj hentbolunda, kalecinin oyuncu değişikliği ile yerini bir saha oyuncusuna bırakması ve kaleci-oyuncu (spe-
cialist) adı verilen bu oyuncunun attığı gollerin iki puanla değerlendirilmesi, oyun karakteristiğinde sürekli 
4:3 çoklukta hücum durumu yaratmaktadır. Bu durum günümüzde sadece üst düzey şampiyonalarda değil, 
daha düşük seviyelerde de değişmeyen bir durumdur. Ortaya çıkan bu 4:3 çoklukta hücum durumuyla birlikte 
kaleci-oyuncunun attığı gollerin, dönerek atılan ve havada tutarak atılan gollerin iki puan ile değerlendirilmesi 
sonucunda hücum anlayışı salona hentboluna göre tamamen farklı bir stratejiyi ortaya koymaktadır (TEZCAN, 
2010). Plaj hentbolunda takımların hücumdaki birinci amacı, kaleci-oyuncuyu atış pozisyonuna sokmak ya da 
kaleci oyuncuyla bağlanacak bir savunma oyuncusunun neden olacağı boşluğu da kullanarak geride kalan 
oyunculardan birinin dönerek ya da havada tutarak atış yapmasını sağlamaktır (GEHRER, 2000). Plaj hentbo-
lunda özellikle üst seviyedeki takımlarda tek puanlık atışlar, ya iki sayılık atış girişiminde eksik ya da yanlış 
teknik sebebiyle atışın hakemler tarafından bir sayıyla değerlendirilmesi ya da periyot sonlarında aradaki 
farkı korumak amacıyla hücum takımının tek sayılık atışı bilinçli olarak tercih etmesi sebebiyle karşılaşılır. 
Bu seviye takımların tek sayılık atışı bir hücum stratejisi olarak kullanmadıkları görülmektedir (TEZCAN, 2013).

4.2. Plaj Hentbolunda Oyuncu Değişikliği Taktikleri
Plaj hentbolunun oyun karakteristiği gereği ve her takımın sahanın bir uzun kenarını değişiklik alanı olarak 
kullanması nedeniyle, hücum ve savunmada oyuncu değişiklikleri plaj hentbolunda bir taktik çözüm olarak 
kullanılmaktadır. Genellikle değişiklik sahasının uzak kenarında oynayan oyuncu, oyunun tamamında hem 
hücum hem de savunmada yer alırken, diğer iki saha oyuncusu ile birlikte kaleci de her hücum-savunma ya 
da savunma-hücum geçişinde değişiklik yapmaktadır. Bu durum, özellikle üst düzey takımların oyuncu deği-
şikliğini bir taktik çözüm olarak kullanmasını ortaya çıkarır (EHF, 2017). Kalecinin çıkması ve kalecinin yerine 
kaleci-oyuncu ya da İngilizce karşılığıyla “specialist” oyuncunun oyuna girmesi ve tersi, plaj hentbolunda en 
fazla görülen, hatta her hücum-savunma geçişinde karşılaşılan bir durumdur. Ancak oyuncu değişikliğini bir 
taktik element olarak kullanmak hem yaratıcılık hem de ciddi bir çalışma gerektirmektedir (MORILLO BARO et 
al, 2017). Oyuncu değişikliği ile ilgili temel hareket akışı aşağıdaki şekilde görülebilir:

Resim 4: Plaj Hentbolunda Oyuncu Değişikliği Taktikleri
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Burada temel olarak uzak kenardaki oyuncu savunma ve hücumda yer almakta, diğer iki oyuncu hücum 
oyuncusu ile değişmektedir (TEZCAN, 2014). Bu değişiklik akışının bir taktik element olarak kullanılması da 
mümkündür:

Resim 5: Plaj Hentbolunda Oyuncu Değişikliği Taktikleri

5. Plaj Hentbolunda Geçiş Modeli
Plaj hentbolunda hücum ve savunma tıpkı salon hentbolunda olduğu gibi teorik olarak dörder aşamadan 
oluşur (VAN LINDER, 2004). Plaj hentbolu alanında eğitim çalışmalarını metodik bir hale getiren Ton Van Linder, 
2004 yılında yazdığı Beach Handball adlı kitapta bu modeli şu şekilde tanımlamıştır:

Bu modele göre dört aşamalı savunmanın tamamlanmasıyla birlikte hızlı hücumla başlayan hücum, ikinci 
aşamada gelişmiş hızlı hücumla devam eder. Gelişmiş hızlı hücumdan sonuç alınmazsa üçüncü aşama olan 
“organize olma” aşaması gelir. Savunmayı dengesiz yakalayarak gol atma olanağı bulunmazsa hücumun son 
aşaması olan “organize hücum” aşamasına geçilir.

5.1. Plaj Hentbolunda Hızlı Hücum
Plaj hentbolunda hızlı hücum tıpkı salon hentbolunda olduğu gibi hücumun en önemli ve en hızlı silahlarının 
başında gelmektedir. Bir takımın topu kazanarak hücum hakkını elde etmesiyle birlikte en çabuk yoldan gol 
atmayı denemesine “hızlı hücum” denir. Topa sahip olan takımın kalecisi veya saha oyuncusu direkt kale atışı 
yapabilir. Buna “basit hızlı hücum” adı verilir. 
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Basit hızlı hücumda kalecinin attığı goller 2 puanla değerlendirildiği için genellikle kalecinin kaleden kaleye 
attığı goller tercih edilir. Diğer yandan herhangi bir savunma oyuncusu topa sahanın herhangi bir yerinde 
sahip olursa yine aynı şekilde kısa bir süre için de olsa boş olan kaleye doğrudan atış kullanır ancak burada 
saha oyuncuları genellikle sahanın hangi bölgesinde olursa olsunlar dönerek atış kullanmaya çalışırlar (TEZ-
CAN, 2014).

Diğer yandan basit hızlı hücumun bir diğer varyasyonu da kalecinin tek pasla bir hücum oyuncusunu atış po-
zisyonuna sokmasıdır. Bu durumda da atış kullanan oyuncu iki puanlık bir atış türünü, genellikle de dönerek 
atışı tercih eder. 

Basit hızlı hücum aksiyonlarını kalecinin doğrudan kaleye yapacağı atıştan başlamak üzere aşağıdaki şekilde 
sırlayabiliriz: 

 Resim 6: Plaj Hentbolunda Hızlı Hücum     Resim 7: Plaj Hentbolunda Hızlı Hücum

       Resim 8: Plaj Hentbolunda Hızlı Hücum                                      Resim 9: Plaj Hentbolunda Hızlı Hücum

              Resim 10: Plaj Hentbolunda Hızlı Hücum  Resim 11: Plaj Hentbolunda Hızlı Hücum
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Kaleci veya oyuncular, basit hızlı hücum aşamasında gol atamamışsa, savunmanın henüz yerleşmemiş ol-
masından yararlanarak hızlı oyunla gol atma aşamasına “Gelişmiş hızlı hücum” denir. Gelişmiş hızlı hücum 
genellikle kaleciden başlar. Blok, top çelme veya par arası yapılarak top kazanılmışsa, bu durumda hızlı hücum 
oyuncular tarafından da başlatılır.

Resim 12: Plaj Hentbolunda Hızlı Hücum

Gelişmiş hızlı hücum, basit hızlı hücuma göre daha kompleks bir yapıdadır ve belli bir hücum taktiğini içerir. 
Bu taktik içinde koşu ve pas yolları gibi değişiklikler de belirgindir. Aşağıda gelişmiş hızlı hücuma yönelik çe-
şitli örnekler yer almaktadır.

 Resim 13: Plaj Hentbolunda Hızlı Hücum  Resim 14: Plaj Hentbolunda Hızlı Hücum

 Resim 15: Plaj Hentbolunda Hızlı Hücum  Resim 16: Plaj Hentbolunda Hızlı Hücum
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5.2. Hücumda Organize Olma
Takımlar, hücumda birinci ve ikinci aşama olan hızlı hücum ve gelişmiş hızlı hücumdan istedikleri sonucu 
alamadıklarında hücumun üçüncü aşaması olan “hücumda organize olma” aşamasına geçerler. Bu aşaması 
takımların bir kısmı hücuma yerleşme ve oyuncu değiştirme için de kullanırlar. Bu aşama genellikle hızlı 
hücum ya da gelişmiş hızlı hücum sonrası oyuncuların “gerçek” pozisyonlarına yerleşmesi ve daha önceden 
belirlenmiş hücum setlerinin hazırlığı için kullanılır (TEZCAN, 2014). 

 
Resim 17: Hücumda Organize Olma

5.3. Organize Hücum
Takımlar hücumda organize olma aşamasının ardından, “organize hücum” aşamasına geçerler. Bu aşama, 
takımın belirlenmiş bir plan dahilinde gerçekleştirdiği hücumları içerir. Burada takımların kaleci-oyuncuyu 
hücumun hangi pozisyonunda kullandığı ve bu oyuncunun nasıl bir görevle hücumda yer aldığı büyük önem 
taşır ve büyük ölçüde takımın hücum karakteristiğini de yansıtır. 

Oyuncular, hücum taktiğindeki prensiplere dikkat ederek, iki puanlık atış olanaklarını optimize etmek için 
taktik prensipleri göz önünde bulundurmalıdırlar, çünkü kaleci-oyuncunun attığı goller, iki puanlık teknik ak-
siyonlar ve 6 metre atışları göz önüne alındığında plaj hentbolunda hücum aksiyonları sadece heyecan verici 
ve dikkat çekici değil, aynı zamanda daha da efektiftirler (TEZCAN, 2014).

Resim 18: Organize Hücum
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6. Plaj Hentbolunda Kaleci-Oyuncu
Plaj hentbolunun en önemli oyuncusu kuşku yok ki kaleci-oyuncudur. Hücumda attığı her golün iki puanla 
değerlendirilmesi bu oyuncunun diğer oyunculara göre farklı ve daha değerli olmasına neden olmaktadır 
(ZAPARDIEL, 2013). Bu durum aynı zamanda savunmanın konsantrasyonunu bu oyuncuya yönlendirmesine 
ve kaleci-oyuncunun savunulmasına özel önem vermesine neden olmaktadır. Bu nedenle kaleci-oyuncunun 
oyun içindeki rolünün tam olarak belirlenmesi ve hücumun bu senaryo içinde yapılması gerekmektedir. Hü-
cum her ne kadar 4’e 3 çoklukta yapılsa da tüm hücumların iki sayılık atışla sonlanması için kaleci-oyuncunun 
tam olarak aktif olarak şekilde hücumda yer alması gerekir (ÇAM, 2015).

6.1. Kaleci Oyuncunun Üstlendiği Roller
Kaleci oyuncunun oyun içindeki rolüne uygun olarak farklı özellikleri vardır. Bu özellikleri hücumun karakte-
ristiğini de belirler. Buna göre kaleci-oyuncunun oyun süresince alabileceği görevleri şu şekilde sıralamak 
mümkündür:

• Oyun kurucu
• Şutör
• Destekleyici
• Joker

Buna göre kaleci oyuncunun aldığı role uygun olarak verilebilecek çeşitli hücum seti örneklerini de şu şekilde 
sıralamak mümkün olabilir (TEZCAN, 2014):

6.1.1. Destekleyici Rolde Kaleci-Oyuncu
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Resim 19: Destekleyici Rolde Kaleci-Oyuncu

önem vermesine neden olmaktadr. Bu nedenle kaleci-oyuncunun oyun içindeki rolünün tam 
olarak belirlenmesi ve hücumun bu senaryo içinde yaplmas gerekmektedir. Hücum her ne 
kadar 4’e 3 çoklukta yaplsa da tüm hücumlarn iki saylk atşla sonlanmas için kaleci-
oyuncunun tam olarak aktif olarak şekilde hücumda yer almas gerekir (ÇAM, 2015). 

 

 

6.1. Kaleci Oyuncunun Üstlendiği Roller 

Kaleci oyuncunun oyun içindeki rolüne uygun olarak farkl özellikleri vardr. Bu özellikleri 
hücumun karakteristiğini de belirler. Buna göre kaleci-oyuncunun oyun süresince alabileceği 
görevleri şu şekilde sralamak mümkündür: 

 Oyun kurucu 
 Şutör 
 Destekleyici 
 Joker 

Buna göre kaleci oyuncunun aldğ role uygun olarak verilebilecek çeşitli hücum seti 
örneklerini de şu şekilde sralamak mümkün olabilir (TEZCAN, 2014): 

6.1.1. Destekleyici Rolde Kaleci‐Oyuncu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2. Şutör Rolünde Kaleci‐Oyuncu 

(TEZCAN, 2014)
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Resim 19: Destekleyici Rolde Kaleci-Oyuncu
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6.1.2. Şutör Rolünde Kaleci-Oyuncu
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(TEZCAN, 2014)

Resim 20: Şutör Rolünde Kaleci-Oyuncu

Resim 21: Oyun Kurucu Rolünde Kaleci-Oyuncu
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Resim 20: Şutör Rolünde Kaleci-Oyuncu
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(TEZCAN, 2014)

1 2 3 4 

5 6 7 8 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

Resim 21: Oyun Kurucu Rolünde Kaleci-Oyuncu
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6.1.4. Orta Oyun Kurucu Olarak Kaleci Oyuncu
Pek çok takım genel olarak kaleci-oyuncuyu orta oyun kurucu olarak kullanırlar. Bu kaleci-oyuncunun hem 
oyun kurucu olarak oyunu yönlendirmesini hem şutör özelliğini kullanmasını hem de hücumun ardından hızlı 
bir şekilde oyuncu değişikliği için oyundan çıkabilmesini sağlar.

Resim 22: Orta Oyun Kurucu Olarak Kaleci Oyuncu

6.1.5. Sağ/Sol Kanat Olarak Kaleci-Oyuncu
Bu dizilişte, takımın oyuncu değişiklik alanına uygun olarak, kaleci-oyuncu, takımının değişiklik alanına yakın 
olan kanatta yer alır. Böylece atış sonrası kolaylıkla oyundan çıkabilir ya da çapraz geçiş ya da benzeri taktik 
aksiyonlardan sonra değişiklik alanından uzaklaşmamış olur.

Resim 23: Sağ/Sol Kanat Olarak Kaleci-Oyuncu

7. Plaj Hentbolunda Hücum Setleri
Takımlar plaj hentbolunda özellikle kaleci-oyuncunun pozisyonu ve özelliklerine bağlı olarak çeşitli hücum seti 
varyasyonları uygularlar. Bu setlerinin tamamında temel hedef hücumu iki puanlık bir atışla tamamlamaktır 
(MORILO BARO et al, 2017). 

7.1. Hücum Yerleşimleri
7.1.1. Tek pivotlu hücum dizilişi
En çok kullanılan hücum dizilişi 3:1 de denilen tek pivotlu hücum dizilişidir. Bu dizilişte sağ ve sol kanatlar 
ve orta oyun kurucu ile birlikte pivot yer alır. Kaleci oyuncunun hücum setlerine göre farklı pozisyonda yer 
alabilir.

7.1.2. Pivotsuz hücum dizilişi
Dört oyuncu da dışarıda yer alır ve genellikle teknik kapasitesi çok yüksek olmayan takımlar tarafından tercih 
edilir. Ancak teknik kapasitesi yüksek takımlarda hücum seti başlangıcında 4:0 hücum dizilişini tercih ederler. 
Oyunun kuruluşu aşamasında dışarıda dört oyuncu yer aldığı için daha az riskli paslar kullanılır. Paslaşmak 
daha kolaydır. Savunmanın dizilişini ve hareketlerini daha rahat görme olanağı vardır.
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7.1.3. Çift pivotlu hücum dizilişi
Çift pivot ile birlikte iki oyun kurucu yer alır ve özellikle kanatlarda 2:1 çoklukta hücum şansı yüksektir. Perde-
lemelerle gol yolları açılabilir.

7.2. Üst Düzey Takımların Hücum Setleri 
BREZİLYA ERKEK MİLLİ TAKIMI, 2010 ve 2012 DÜNYA ŞAMPİYONALARI

24 
 

Resim 24: Üst Düzey Takmlarn Hücum Setleri-Brezilya

Resim 25: Üst Düzey Takmlarn Hücum Setleri- Hrvatistan
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MACARİSTAN KADIN MİLLİ TAKIMI, 2012 ve 2014 DÜNYA ŞAMPİYONALARI
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Resim 26: Üst Düzey Takmlarn Hücum Setleri- Macaristan

Resim 27: Üst Düzey Takmlarn Hücum Setleri- İtalya

ERKEK MİLLİ TAKIMI, 2010 ve 2012 DÜNYA ŞAMPİYONALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACARİSTAN KADIN MİLLİ TAKIMI, 2012 ve 2014 DÜNYA ŞAMPİYONALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTALYA KADIN MİLLİ TAKIMI, 2010 ve 2012 DÜNYA ŞAMPİYONALARI 

(TEZCAN, 2014) 

1 2 3 

4 5 6 

1 2 3 

25 
 

Resim 26: Üst Düzey Takmlarn Hücum Setleri- Macaristan

Resim 27: Üst Düzey Takmlarn Hücum Setleri- İtalya

ERKEK MİLLİ TAKIMI, 2010 ve 2012 DÜNYA ŞAMPİYONALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACARİSTAN KADIN MİLLİ TAKIMI, 2012 ve 2014 DÜNYA ŞAMPİYONALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTALYA KADIN MİLLİ TAKIMI, 2010 ve 2012 DÜNYA ŞAMPİYONALARI 

(TEZCAN, 2014) 

1 2 3 

4 5 6 

1 2 3 

Resim 26: Üst Düzey Takımların Hücum Setleri- Macaristan

İTALYA KADIN MİLLİ TAKIMI, 2010 ve 2012 DÜNYA ŞAMPİYONALARI

25 
 

Resim 26: Üst Düzey Takmlarn Hücum Setleri- Macaristan

Resim 27: Üst Düzey Takmlarn Hücum Setleri- İtalya

ERKEK MİLLİ TAKIMI, 2010 ve 2012 DÜNYA ŞAMPİYONALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MACARİSTAN KADIN MİLLİ TAKIMI, 2012 ve 2014 DÜNYA ŞAMPİYONALARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

İTALYA KADIN MİLLİ TAKIMI, 2010 ve 2012 DÜNYA ŞAMPİYONALARI 

(TEZCAN, 2014) 

1 2 3 

4 5 6 

1 2 3 

Resim 27: Üst Düzey Takımların Hücum Setleri- İtalya

RUSYA ERKEK MİLLİ TAKIMI, 2010 ve 2012 DÜNYA ŞAMPİYONALARI
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Resim 28: Üst Düzey Takmlarn Hücum Setleri- Rusya
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YÖNTEM  
 
Araştrma Grubunun Özellikleri 
 

Plaj hentbolunda hücum eğitimi verdiğimiz sporcu grubu, Türkiye Plaj Hentbolu Genç 
Kadn Milli Takm sporcularndan oluşmaktadr. 2000-2002 doğum tarihi aralğnda bulunan 
sporculardan oluşan 12 kişilik grup, plaj hentbolu hücum çalşmalarnda ilerlemek adna 
haftada 5 gün olacak şekilde düzenli bir şekilde çalşmalarna devam etmiştir. Bu araştrmada 
yer alan sporcular çoğunlukla plaj hentboluyla yeni tanşmş, milli hentbolcu olan kadn 
sporculardan oluşmaktadr.  
           
Aksiyon Araştrmas 

Geleneksel snflandrmalardaki genel anlayşa göre: temel araştrmalar, kuram 
geliştirmeye yönelik bilgi üretmeye; uygulamal araştrmalar, temel araştrmalarla elde edilen 
bilginin uygulamaya aktarlmasna; aksiyon araştrmalar ise, bilinen uygulamalarda 
karşlaşlan pratik sorunlarn, uygulayclarn da katlmas ile çözümüne yöneliktir (Karasar, 
1994, sf:23). Uygulamal araştrmalar da (ürettikleri bilgi düzeyi bakmndan, temel 
araştrmalardaki ayrma ek olarak) kendi içinde, iki snfa ayrlabilir. Bunlar aksiyon 
araştrmalar ile AR-GE araştrmalardr. 

Aksiyon araştrmalar, uzman araştrmaclarn yürütücülüğünde, uygulayclarn ve 
probleme taraf olanlarn da katlmasyla, var olan uygulamann eleştirel bir 
değerlendirilmesini yaparak, durumu iyileştirmek için alnmas gereken önlemleri belirlemeyi 
amaçlayan araştrmalardr. Aksiyon araştrmasnn özelliği, çok yönlü katlma ile, “görüş 
birliği” ya da ona yakn bir anlaşma sağlayabilen önlemlerin ortaya çkartlmasdr. Aksiyon 

1 2 3 

Resim 28: Üst Düzey Takımların Hücum Setleri- Rusya
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YÖNTEM 

Araştırma Grubunun Özellikleri
Plaj hentbolunda hücum eğitimi verdiğimiz sporcu grubu, Türkiye Plaj Hentbolu Genç Kadın Milli Takımı spor-
cularından oluşmaktadır. 2000-2002 doğum tarihi aralığında bulunan sporculardan oluşan 12 kişilik grup, plaj 
hentbolu hücum çalışmalarında ilerlemek adına haftada 5 gün olacak şekilde düzenli bir şekilde çalışmalarına 
devam etmiştir. Bu araştırmada yer alan sporcular çoğunlukla plaj hentboluyla yeni tanışmış, milli hentbolcu 
olan kadın sporculardan oluşmaktadır. 

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 özel-
likle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemlerin çözümünü sistemleştirir; 
çözümlerin, gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler (Karasar, 1994, sf:27-28; Gökçe 
ve Çukurçayır, 2006, sf: 27).
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BULGULAR

1. Plaj Hentbolunda Hücum Antrenmanları
1.1. Temel Hücum Tekniklerinin Basamaklama Yöntemi ile Eğitimi
1.1.1. Dönerek Atış Antrenmanları

Alıştırma 1

Resim 29: Dönerek Atış Antrenmanları-1

• Savunma olmadan yapılır
• Sağ ya da sol kanat, kaleci oyuncuya pas verir
• Sağ ya da sol kanat, kaleye doğru dik koşu yapar
• Kaleci oyuncudan alınan pasla dönerek atış uygu

Alıştırma 2

Resim 30: Dönerek Atış Antrenmanları-2

• Pasif savunma oyuncusuyla yapılır
• Sağ ya da sol kanat, kaleci oyuncuya pas verir
• Sağ ya da sol kanat, kaleye doğru dik koşu yapar
• Kaleci oyuncudan alınan pasla dönerek atış uygulanır 
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Alıştırma 3

Resim 31: Dönerek Atış Antrenmanları-3

• Sol kanat orta oyun kurucu pozisyonunda, kaleci oyuncu da kanat pozisyonundadır
• Kaleci oyuncu ortaya pas verir
• Kanat ile kaleci oyuncu çapraz geçiş yapar
• Kaleci oyuncu kanada pas verir ve kanat dönerek atış uygular

1.1.2. Havada Tutarak Atış Çalışmaları

Alıştırma 1

Resim 32: Havada Tutarak Atış Çalışmaları -1

• Savunma olmadan yapılır
• Sol kanat sağ kanada pas verir
• Sol kanat kaleye doğru dik koşu yapar
• Sağ kanat havada tutarak atış için pas verir ve sol kanat havada tutarak atış uygular 
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Alıştırma 2

Resim 33: Havada Tutarak Atış Çalışmaları -2

• Pasif savunma oyuncularıyla yapılır
• Sol kanat sağ kanada pas verir
• Sol kanat kaleye doğru dik koşu yapar, bu sırada pivot çizgidedir
• Sağ kanat havada tutarak atış için sol kanat ya da pivota pas verir 

Alıştırma 3

Resim 34: Havada Tutarak Atış Çalışmaları -3

• Sol kanat, orta oyun kurucu pozisyonundaki sağ kanada pas verir
• Kaleci oyuncu sağ kanattadır
• Sağ kanat, kaleci oyuncu ile çapraz geçiş yapar
• Kaleci oyuncu kaleye doğru dik koşu yapar
• Kaleci oyuncu, havada tutarak atış için sol kanat ya da pivota pas verir
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1.2. Temel Hücum Setlerinin Eğitimi

1.2.1. Orta Oyun Kurucu Olarak Kaleci Oyuncu

31 
 

(TEZCAN, 2014)

Resim 35: Orta Oyun Kurucu Olarak Kaleci Oyuncu

Resim 36: Orta Oyun Kurucu Olarak Kaleci Oyuncu İle 4:0 Hücum

1.2. Temel Hücum Setlerinin Eğitimi 
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Resim 35: Orta Oyun Kurucu Olarak Kaleci Oyuncu

Resim 36: Orta Oyun Kurucu Olarak Kaleci Oyuncu İle 4:0 Hücum
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Resim 36: Orta Oyun Kurucu Olarak Kaleci Oyuncu İle 4:0 Hücum

1.2.3. Pivot Olarak Kaleci Oyuncu İle 3:1 Hücum

32 
 

Resim 37: Pivot Olarak Kaleci Oyuncu İle 3:1 Hücum

Resim 38: Kanat Olarak Kaleci Oyuncu İle 3:1 Hücum
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Resim 37: Pivot Olarak Kaleci Oyuncu İle 3:1 Hücum
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1.2.4. Kanat Olarak Kaleci Oyuncu İle 3:1 Hücum
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Resim 37: Pivot Olarak Kaleci Oyuncu İle 3:1 Hücum

Resim 38: Kanat Olarak Kaleci Oyuncu İle 3:1 Hücum
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Resim 38: Kanat Olarak Kaleci Oyuncu İle 3:1 Hücum

TARTIŞMA VE SONUÇ

Yapılan tez çalışması için, plaj hentbolu üzerine yazılmış kaynaklar ve makaleler incelenerek, plaj hentbolunda 
hücum konusundaki çalışmalar ve teorik bilgiler teze aktarılmıştır. 

Plaj hentbolunda hücum sürekli çoklukta oynandığı için belli bir strateji içinde oynanmalıdır. Ancak stratejiyi 
oluşturan en önemli unsurlar plaj hentboluna özgü tekniklerdir. Bu nedenle plaj hentboluna özel tekniklerin 
mükemmelleşene dek çalışılması gerekir. Aksi takdirde takım taktikleri tam ve düzgün olarak uygulanama-
yacak, uygulansa dahi dönerek atış ya da havada tutarak atış doğru uygulanmadığı için hakem tarafından iki 
sayıyla değerlendirilmeyecektir (Tezcan, 2014). 

Plaj hentbolunun en önemli oyuncusu kaleci oyuncudur. İyi ve etkili bir antrenör kaleci oyuncunun hangi rolle 
hücumda görev alacağını belirlemeli bu görev de takımın ve kaleci oyuncunun özelliklerine göre verilmelidir. 
Tercihen takımda birbirinden farklı özellikleri ve oyun anlayışı olan 2 ya da 3 kaleci oyuncu olmalıdır (Brezic, 
2014). 

Bu takımın farklı oyun anlayışlarıyla ve farklı stratejilerle hücum etmesini sağlayacaktır. Plaj hentbolunda hü-
cumda ağırlıklı olarak 3:1 ve 4:0 hücum setleri kullanıldığı için takımın bu iki farklı dizilişi başarıyla uygulayacak 
esneklikte olması gerekir. Diğer yandan da savunma takımının farklı hücum stratejilerine yanıt vermesini zor-
laştıracaktır. Bu açıdan bakıldığında iyi bir antrenörün her hücumda farklılaşan bir kadro yapısı oluşturması 
ve bu sayede de savunma için hücumun tahmin edilememesini sağlaması gerekir (Neukum, 2010).
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Hentbolda Antrenörlük Felsefesi

ÖZET 

Spor felsefesi sporu geliştirme çabasının önemli bir aracı ve gerekliliğidir. Sporcunun antrenörle iletişiminin 
sportif başarıya etkisi göz önüne alındığında antrenörün spora ve sporcuya bakışı oldukça önemlidir. Antre-
nörün kullandığı metotlar ve çalışma şekilleri olduğu kadar, sporcuyla iletişimi ve kullandığı felsefe kişisel 
ve sportif gelişimi etkiler niteliktedir. Bu çalışmanın amacı felsefe kavramının spordaki yeri ve antrenörlük 
kavramının felsefi düşüncedeki yerinin belirlenmesidir. Bu amaçla antrenörlük felsefesi ile ilgili bilgilere, gö-
rüşlere, karşılaştırma ve yorumlara ulaşmak üzere konuyla ilgili makaleler, e-kitaplar, örnek tezler kaynak 
olarak kullanılmıştır. Çalışma kapsamında felsefenin spordaki yeri, antrenörlük kavramı, bir antrenörün sahip 
olması gereken özellikler, antrenör sporcu ilişkileri, antrenörlüğe felsefi açıdan bakış ve bu incelemeler ışı-
ğında hentbolda antrenörlük felsefesinin temel doğrularını belirlemek hedeflenmiştir. Hentbolun bir takım 
sporu olmasından dolayı antrenörün; liderlik, iletişim, sporculara karşı empatik yaklaşım gibi özelliklerin yanı 
sıra spora felsefi bakışı da olmalıdır. Antrenörlük felsefesi olan bir antrenör kendini, sporcularını ve sporu 
geliştirme adına önemli rol oynar.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Felsefe, Antrenör, İletişim.

Coaching Philosophy in Team Handball

ABSTRACT

The sports philosophy is an important tool and necessity of the effort of improving the sports. When consid-
ering the impact of communication between trainers and players in terms of sportive success, the way train-
er looks sports and player is quite substantial. In addition to methods and the ways of work which a trainer 
uses, his/her communication with player and the philosophy he/she uses affect the personal and sportive 
improvement. The aim of this study was to determine the place of philosophy concept in sports and the place 
of “coaching” concept in philosophical thought. For this reason, the articles, e-books, and sample theses 
related to subject were used as the source in order to reach information, opinions, comparisons and com-
ments concerning the philosophy of coaching. The place of philosophy in sports, the concept of coaching, the 
qualities that a trainer should have, the relationships between the trainer and player, philosophical view of 
coaching were analyzed within the context of the study. In consideration of these examinations, determining 
the basic principles of coaching philosophy in handball was aimed. Since handball is a team sport, a trainer 
should have also philosophical view towards sports besides qualities such as leadership, communication, 
and empathetic attitude towards players. A trainer who has a coaching philosophy, has an important role for 
improving oneself, players, and sports. 

Keywords: Team Handball, Philosophy, Coach, Communication
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GİRİŞ
Felsefe kavramının tarihsel sürecine bakıldığında, metafizik, epistomoloji, ontoloji, estetik, etik ve mantık gibi 
beş ana başlıktan oluştuğu bilinmektedir (KONTER, 2006, S;16). Ayrıca; felsefe kavramı sporla da bağdaştırı-
labilen bir kavram olmaktadır. Spor, psikoloji ve felsefe kavramlarıyla ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. 
Ravizza ‘Varoluşçu Felsefi Temelleriyle Spor Psikolojisinde Performans Arttırma’, Bond; ‘Uygulamalı Spor Psiko-
lojisinde Felsefe, Düşünceler ve Deneyim’, Dale; ‘Varoluşçu Fenomoloji-Spor Psikolojisi Araştırmalarında Spor-
cu Deneyimi’, Brustad; ‘Spor Psikolojisinde Bilgi Yapılanmasının Eleştirel Analizi’, Corlett; ‘Sofistlik, Sokrates ve 
Spor Psikolojisi’, Halliwell;  felsefi temelleriyle uygulamalı spor psikolojisi deneyimi, Gargiolli; ‘felsefi, tarihsel ve 
ideolojik açıdan sporda cesaret ve korku’  gibi çalışmalar, sporun felsefeyle olan bağlantısının önemini ortaya 
koymaktadır (KONTER, 2006, S; 16).

Yıldırım (2018)’ a göre spor felsefesi kavramı; “Spor felsefesi; spor kavramından dile gelen hakikati, sporun 
özünü sürekli bir çaba ile araştıran; kavramı spor bilimlerinden ve felsefelerinden her yeni bilgi ile yeniden 
yorumlayan, aydınlatan bir bilgi alanıdır. Spor felsefesi spor ile ilgili teknik, bilimsel, felsefi hatta mitolojik tüm 
bilgiler ışığında sporun özünü spor kavramının anlamını, spor kavramında dile gelen hakikate ilişkin bilgileri 
ortaya koyma amacındadır” şeklinde ifade edilmiştir. 

Spor felsefesiyle ilgili ifadeden yola çıkarak spor felsefesinin sporun temeline inmesi gereğine ve sporu 
geliştirme çabasına değinildiği görülmektedir. Temelinde felsefe, kavramının her şeyi ayrıntısına kadar ince-
leme ve düşünme sanatı olarak ele alırsak spor felsefesinin de, sporu geliştirme yolunda önemli bir araç ve 
gereklilik olduğu düşünülebilmektedir.

Spor ve felsefeyi bir arada yöneterek spora ve sporcuya aktarma görevi verilmiş olan antrenör; genel mana-
da, sporcuların fiziksel ( fizyolojik), zihinsel, duygusal (psikolojik) ve sosyal kapasitelerinin bilimsel yöntemlerle 
geliştirilmesini amaçlayan, bunun için eğitim almış kişiler olarak tanımlanmaktadır (ACEP, 1991;  KONTER, 2006, 
s; 17).

Spor ve felsefe bağlamında bir antrenörlük yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşım Amerikan Spor Etkinlikleri 
Programı (ACEP) felsefesi olarak adlandırılmaktadır. ACEP felsefesinde ilk hedef sporcuyu kazanmak, ikinci 
hedef ise başarı olarak belirlenmiştir. Günümüzde birçok antrenörün bu felsefeyi kullandığı da belirtilmiştir 
(Yedi Metre Dergisi, 1996; AKT; PEHLİVAN,  2005). 

ACEP felsefesinin spordaki yeri ve anlamına bakıldığında, sporcu ve antrenörün iletişimi üzerinde durulduğu 
görülmektedir. Günümüzde, sporda yalnızca başarının beklendiği ve sporcuların bir makine gibi görüldüğü 
spor endüstrisinde, yeni ve gerçekten başarılı sporcuları yetiştirmenin temelinde, bilimsel tekniklerle birlikte 
sporcu antrenör ilişkisinin de oldukça önemli olduğu görülmektedir. 

1. FELSEFE NEDİR?
Felsefe kavramı şüphecilik ve sorgulama üzerine bir düşünme sanatı olarak düşünülebilir. Bir tanım olarak 
felsefe; “Gerçeğin (realitenin) tümünü, özdek ve yaşam ile ilgili türlü belirtileri neden, ilke ve erekler bakımın-
dan inceleme amacı taşıyan düşünce etkinliği” şeklinde ifade edilmiştir (TDK, 2018).

Işıldak (1996)  felsefe kavramını;” Tarafımızca seçilmeyen, koşulları hakkında doyurucu bir bilgi sahibi olmadı-
ğımız, belirsizlikler ve bilinmeyenlerle dolu yaşamın içinde, insan ediminin boyutlarını ölçerek yaşamı güvenli 
kılabilecek en önemli etkinliklerden biri” şeklinde tanımlamıştır. Buradan yola çıkarak felsefe kavramının ha-
yatın içinde, her yerde olduğu görülmektedir. 
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1.1. FELSEFENİN SPORDAKİ YERİ
Felsefe kavramı sporun içinde de önemli yere sahip olabilmektedir. Öyle ki sağlık için yapılan spor, insanın 
“sağlıklı yaşam” felsefesine dayanırken “başarı ve mücadele” için yapılan spor dallarında sporcular, farklı ça-
lışmalar ve fikirler ile kendilerini bir adım daha ileri götürmek adına yarışmaktadırlar. Spor ve felsefe kavramı 
tarih öncesi çağlara dayanan bir olgudur. Öyle ki Platon’un Isthmian oyunlarındaki güreş dalına karşı ilgisinin 
kralların temel eğitimindeki beden eğitimi (cimnastik) ile ilgili tavsiyelerine dayandığı bilinmektedir (LOLAND 
VE MCNAMEE, 2014;  AFACAN, GÖRAL, ÇOBANOĞLU, 2016, S; 47).

Ayrıca spor ve felsefe kavramı; “Spor felsefesi, bir spor metafiziğidir. Spor bilimleri başta olmak üzere spor 
üstüne ortaya koyulmuş teknik, felsefi hatta mitolojik bütün bilgilerden hareketle spor kavramını, spor kav-
ramında dile gelen hakikati açıklama ve kavramın anlamında derinleşme çabasıdır. Burada öncelikle spor 
kavramı çözümlenir ve ortaya çıkan bütün öğeler; beden, hareket, performans, yarışma, yenme, yenilme ve 
diğer kavramlar üzerinde aynı tavırla durulur” şeklinde ifade edilmiştir (ERDEMLİ, 2008; AFACAN, GÖRAL,  ÇO-
BANOĞLU, 2016, S; 47).

1.2. SPOR FELSEFESİ
Günümüz dünyasında yaşanan ekolojik olaylar sağlık üzerinde kötü etkiler yaratmakta ve bu durum sağlık 
üzerinde oldukça fazla etkiye sahip olan sporun önemini ortaya koymaktadır. Yoğun çalışma koşulları, hayata 
ayrılan sürenin azalması, çalışma stresi, problemler derken kendine vakit ayıramayan insanların bu sorunlar-
dan kurtulma yolu veya başarıya giden basamaklar olarak kullanılan sporla ilgili Erdemli (1997, s; 171) sporu 
“insan yaşamına çok yönlü etkisi olan bir olgu” olarak tanımlamıştır. 

Ayrıca Erdemli (1997, s; 171) spor kavramını “Spor erdem yüklüdür. İnsan onu gerektiği biçimde ve ölçüde 
gerçekleştirdiği sürece o da kendisini insana açar. Bunun için sporun amacı kendisinde bir eylem olarak 
gerçekleştirilmesidir. Ayrı deyişle spor, spor yapmaktan zevk alındığı, sporun kendisi amaç bilinerek yapıldığı 
zaman insana kendisini açmaktadır. Bir amaç için yapıldığında o amacı belli ölçüde sunar, fakat orada kalır. 

Sporu severek yapan, onu bir yaşama biçimi olarak yaşamasına katmış, yaşama bütünlüğünü sporla tamam-
lamış insanlara bakınız, yaşamalarının diğer yanlarında da gerçekçi, neşeli, yapıcı - yaratıcı, hoşgörülü, dürüst, 
etkin, gelişme çabası içinde olan, saygılı, dinç, sağlıklı, sevilen ve aynı zamanda ülkücü (idealist) insanlar ol-
duklarını göreceksiniz. ‘’Sporsuz bir insan yaşamı, eksiktir” şeklinde ifade etmiştir. 

Erdemli’nin ’’ Spor erdem yüklüdür.’’  sözü ilk çağ filozoflarından Aristoteles’in görüşlerini çağrıştırmaktadır. 
Aristoteles’ e göre etnik erdemler istencin eğitilmesiyle oluşur. Bu eğitim sayesinde insan, doğru görüşlere 
(phronesis) dayanarak eylemeye çalışır. Etnik erdemler insana,  pratik akla uymak, yani kararlarında doğru bir 
görüşe dayanmak yeteneğini kazandırırlar.

İnsan alıştırmalarla kendine egemen olmayı öğrenebilmelidir; ancak istencini eğitmekle insan, güçlü istek-
lerine karşı durabilir, her durumda aklın gösterdiğini yapabilir. Yoksa yalnız ’’iyinin’’ ne olduğunu bilmek, onu 
hemen yapabilme değildir.  

Etnik erdemler için genel olarak yatkınlık, alışkanlık ve doğru görüş gereklidir ve bu çeşitli erdemlerin özü 
de eylem de ‘doğru olan ortayı’ (mesotos) bulmaktır. Tek tek erdemler için bir genel ilke olan bu ‘doğru olan 
ortayı’ bulmak şu demektir: İtkilerimiz (iştahlarımız, isteklerimiz) bizi hep kötü olan aşırılıklara doğru itip sü-
rüklerler; bu arada ‘doğru görüş’ bize iki aşırılığın ortasındaki doğru’yu  yapa yapa edinilen alışkanlık da, hep 
bu ‘doğru orta’yı   bulacak  gibi istencimizi ayarlar (GÖKBERK, 1990, s; 88).

Aristoteles etnik erdemler arasın da en çok dostluk ve adalet üzerinde durmuştur. Dostluk, bütün iyi ve güzel 
olan şeylere başkalarıyla birlikte varmaya çalışmaktır; adalet de topluluk hayatının temel erdemidir.
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Bu bilgiler ışığında spor felsefesinin hayatımızdaki yeri ve önemi dikkat çekmektedir. Sporun insanoğlu için 
değeri düşünüldüğünde bireylerin, antrenörlerin ve sporcuların birer spor felsefesine sahip olması ve sporun  
kendilerinin gelişimleri açısından bu felsefeyi uygulamaları önemlidir. 

Cesaret, ölçülü - düşünceli olma (sophroosyne), cömertlik, yüksek ruhluluk, adalet, dengeli olma, şan şeref 
sevgisi, edep, şeref duygusu, ağırbaşlılık, dostluk...

2. ANTRENÖRLÜK KAVRAMI
Sporcunun dalında başarılı olması adına çalışmalarında yardımcı olan, onu geliştiren kişi olan antrenör kavra-
mı Türk Dil Kurumu (TDK)’ ye göre kısaca ” spor çalıştırıcısı” şeklinde tanımlanmıştır. Antrenör kavramıyla ilgili 
çeşitli tanımlar bulunmakla birlikte, Meydan Larousse ise antrenör kavramını ‘sporcuları veya spor takımlarını, 
branş çalışmalarıyla yarışma hazırlayan kimse olarak tanımlamıştır’ (Emre,2008, s; 2).

Daha geniş bir tanımda ise antrenör, ‘’fizyolojik, fiziksel, ruhsal ve çevresel değerlendirmeler yaparak çalıştığı 
kişinin ihtiyaçlarına uygun, sağlığını koruyan ve performansını üst düzeye çıkarmak için antrenman ve prog-
ramını yapan veya uzmanı olduğu spor dalının kişisi’’ şeklinde tanımlanmıştır (ORHAN, 2016, S; 2064).

2.1. ANTRENÖR KİŞİLİĞİ
Sporcu için antrenörün bilgisi ve tecrübesi kadar kişiliği de o doğrultuda önemlidir. Sporcuya yaklaşımı, ile-
tişimi ve tavrı sporcunun yaptığı çalışmalara, spor dalına bakışına ve başarıya yaklaşımına kadar her olguyu 
etkileyebilmektedir. Sporcu için önemli bir rol model olan antrenör, sporcuları tarafından gözlemlendiğini bil-
meli ve davranışlarına bu yönde dikkat etmelidir.  Antrenör yaptığı hareketlerin örnek teşkil edeceğini bilerek 
doğru yönde hareket etmelidir (BENSİZ, 2016, s; 23).

Antrenör ‘Enerjisini, gücünü, dinamizmini, bilgilerini ve sosyal kapasitesini sporcusuna en etkili ve kalıcı bir 
şekilde aktarabilme yeteneğine sahip olan lider özellikli kimse’ şeklinde tanımlanmıştır (SUNAY, 1998; BENSİZ, 
2016, S; 23). Bu tanımdan yola çıkarak, antrenör, sadece bilimsel bilgiyle sporcuyu çalıştıran değil, tavrıyla ve 
kişiliğiyle sporcunun hayatına ve yaptığı spora etki eden birey olarak ifade edilebilir.

2.2.  ANTRENÖRLÜĞÜN TEMEL ÖZELLİĞİ
Antrenör iyi bir eğitimci olmanın yanında öncelikle örnek bir birey olmalıdır. Sporcuya kattığı bilgilerden önce, 
sporcunun iyi bir birey olma yolunda nasıl ilerlemesi gerektiğini tutum ve davranışlarıyla ona örnek olarak 
göstermelidir. İyi bir antrenörün bireyleri eğitmekle birlikte onlara örnek olan, yön veren, kişilerin yetenekle-
rini ortaya çıkararak bilgi ve becerileri kapsamında onları geliştiren kişi olarak tanımlamıştır (KASAP, 2006, S, 
108).

Antrenörün sahip olması gereken özellikler dört ana başlık altında toplanarak da ifade edilmiştir (KANDEMİR, 
2017, S; 11).

• Antrenörün Entelektüel Özellikleri
•  Antrenörün Sosyal Özellikleri
•  Antrenörün Psikolojik Özellikleri
•  Antrenörün Karakterine ilişkin Özellikler

Bu dört özellikle ilgili; entelektüel anlamda antrenör kendi uzmanlığı dışındaki konularda da kendini geliştir-
meli, sosyal anlamda giyim kuşamından, diksiyonuna ve çevresiyle olan iletişimine özen göstermeli (EREN, 
1998; KANDEMİR, 2017, S; 11), psikolojik anlamda gerekli durumlarda sporcuya destek olmak adına bazı psiko-
lojik danışma becerilerine sahip olmalı (KARAGÖZOĞLU, 2000, S; 73), karakteristik özellikler anlamında tutarlı 
ve dikkatli davranmalı, akıl ve duygusallık arasındaki bağı önemli noktada tutmalıdır (EREN, 1998;  KANDEMİR, 
2017, S; 11).
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Antrenörün genel özelliklerine bakıldığında tümüyle örnek olması gereken, kendini geliştirmiş ve geliştirmeye 
devam eden felsefeye sahip bir birey olması beklentisi görülmektedir. Bu bağlamda, spor konusunda önemli 
bir yere sahip olan Almanya Köln spor akademisinde’ Uluslararası genelinde, ülke sporunu ileriye ve başarıya 
götürecek bilgili ve deneyimli, kendi dallarında yüksek yeterlilikte antrenör yetiştirmek” amaç edildiği ifade 
edilmiştir (ERDOĞAN, 2011, s; 10).

2.3. ANTRENÖRÜN GÖREVLERİ
Antrenör, sporcuya kişiliğiyle örnek olmalı, sporcuyu bilimsel çalışmalarla, yetenekleri ve zekası doğrultu-
sunda geliştirmesine katkıda bulunmalıdır. Antrenör verdiği kararlarla yeri geldiğinde risk alan takımını veya 
sporcusunu ileri taşımayı amaçlayan yapıda olmalıdır (BENSİZ, 2016, S; 26).

Antrenörde Olması Gereken Bazı Özellikler şu şekilde ifade edilmiştir (YAMANER, 2018, S; 3, 4, 5).
• Disiplin  • Kendini kontrol edebilme
• Olgunluk • Dikkatli ve çalışkan olma
• Dürüstlük • İnatçı ve ısrarlı olma
• Adil Olma • Eleştiriye açık olma
• Programlı olma • Örnek olma
• Sabırlı olma

2.4. ANTRENÖRLÜK ETİĞİ
Sporun ve sporcunun etik değerlere ulaşmasında antrenörün etkisi oldukça büyüktür. Antrenörün sporcuyu 
temsil ettiği kadar sporcu da antrenörünü temsil etmektedir. Bu olgular spor ve antrenörlük etiğinin önemini 
ortaya koymaktadır. Antrenörün mesleğine yönelik sorumluluğunun farkında olması, doğru davranışlar ser-
gilemesi, müsabaka esnasında rakibe saygı çerçevesinde, centilmence davranması gerekmektedir (BERBER, 
2000, S; 34).

Antrenör etiği kavramıyla ilgili Dolaşır (2005,) “Günümüzde antrenörlük  mesleği içinde yaşanan etik dışı dav-
ranışlar, antrenörlüğün ve sporun saygınlığını azaltmaktadır. Bu noktada, birçok uluslararası spor komiteleri 
ve birlikleri antrenörlerin görevlerini saygı, dürüstlük,  tarafsızlık, adalet gibi evrensel değerler doğrultusunda 
yerine getirmelerine rehberlik edecek “antrenörlük etik ilkelerinin”  belirlendiğini ifade etmiştir.

Müsabaka sporlarının önemli bir yanı da ahlaki kararlara sık sık gerek duyulması sporcuların ve antrenörün 
öğrenme fırsatlarıyla karşılaşmasıdır. Antrenörlerin uygun ahlaki davranış için örnek olmalarıdır. Değerli bir 
zaferi kaybetmek pahasına gerekli ahlaki kararı vermek, karakterin gerçekten sınanması olduğu kadar, ka-
rakterin oluşması için de fırsattır.

3.  ANTRENÖRLÜK VE İLETİŞİM
İletişim kavramı, insan ilişkilerinde olduğu gibi sporcu-antrenör ilişkisinde de önemli rol oynamaktadır. İleti-
şim kavramı; bilgi, fikir, duygu ve becerilerin simgeler yoluyla iletilmesi ve bu yolla yeni bilgi yaratılıp karşılıklı 
anlaşmaya ulaşma yolu şeklinde tanımlamıştır. Tanımdan yola çıkarak iletişim kavramının, elde edilen bilgiler-
le ortak noktada buluşma ve anlaşma durumu olduğunu söylemek mümkündür.(DÖKMEN, 2005; ÇEPİKKURT, 
SELAĞZI, S; 12)

Sporcunun başarısı ve  kendini  geliştirmesinde  antrenörle olan iletişiminin önemi oldukça büyüktür. Bu 
bağlamda; yapılan bazı araştırmalarda bilindiği üzere, antrenör-sporcu ilişkilerinde olumlu iletişimin olduğu 
ortamlarda sporcunun spora karşı motivasyonu ve kendini geliştirme yetisinin de arttığı belirtilmiştir (ALTIN-
TAŞ VE ARK. 2012, S; 23).
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3.1. ANTRENÖRÜN SPORCU BAŞARISINDAKİ YERİ 
Antrenörde olması gereken özellikler, sporcusuyla olan iletişimi, spora ve sporcuya bakışı ve tavrının önemi 
çalışma içerisindeki yazılarda ve yapılan araştırmalarda önemini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla antrenörün 
sporcu başarısındaki yeri de bu ölçüde kendini göstermektedir.

Antrenörün sporcunun ve takımın başarısına olan etkisi; sporcularla olan iletişimi, yaklaşımı, dala ve mesleği-
ne duyduğu saygı, sporculara örnek oluşu gibi nedenlere göre farklılık göstermektedir (İKİZLER, 2000, S; 52). 
Bu koşulları doğru şekilde yerine getiren antrenörler ve sporcular her ne kadar başarıya ulaşsa da tersi du-
rumlarda sporcular olması gerekenden daha düşük performans sergilemek durumunda kalabilmektedirler.

Başarılı antrenörler; müsabaka, sporcuların katılımı ve kendileriyle ilgili hedefler arasındaki farkı bilirler. Ba-
şarılı antrenörler, kazanmanın pek mümkün olmadığını bildikleri hallerde dahi her müsabakayı kazanmak için 
çaba gösterirler. Başarılı antrenörler sporcularının fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişmelerine yardım ederler. 
Sporcularına zarar vermeden kendi hedeflerine ulaşmak için çaba gösterirler (MARTENS, 1997, S; 10)

4- ANTRENÖRLÜK STİLLERİ
4.1. OTORİTER ANTRENÖRLÜK STİLİ

Antrenörlerin karakteri gereği ya da sporcudan beklentisine yönelik büründüğü veya sahip olduğu bir stili 
mevcuttur. Bu stillerden birisi otoriter yani her şeyi kontrol etmeyi isteyen kişiliktir. Bu tip antrenörler her şeyi 
kontrol etmek istedikleri gibi kontrol veya disiplin kendilerinde olmadığında kaygı ve güvensizlik içine düşerler 
ve bu durum sporcu ve antrenör için olumsuz durumlara sebebiyet verebilmektedir (KONTER, 1996, S; 16).

4.2. DEMOKRATİK ANTRENÖR STİLİ
Demokratik stile sahip olan antrenörler ise; düşüncelerini sporcularıyla paylaşarak birlikte karar verme ve 
sporcuyu rahatlatma tercihinde bulunur ve sporcularına liderlik vasıfları yükleme, düşünme ve karar verme 
becerilerini geliştirmeyi amaçlar (SEVİM 2001, S; 16).

4.3. LİBERAL ANTRENÖR STİLİ
Liberal antrenör stiline sahip olanlar ise; sporun bir oyundan ibaret olduğunu ve başarı ve başarısızlığın kabul 
edilmesi gerektiğini belirtir ve daha rahat tavırlar sergilerler(AFYON, 1997; KANDEMİR; S; 17).

5-ANTRENÖRLÜKTE LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK
5.1.ANTENÖRLÜKTE LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK

Yöneticilik kavramıyla ilişkilendirilen liderlik kavramı başarıya giden yolda önemli yere sahiptir. Yukl, 2010 ve  
Unutmaz 2014 liderlik kavramını, “Paylaşılan hedeflerin başarılması için ne yapılması ve nasıl yapılması gerek-
tiği konusunda diğerlerini etkileme süreci. olarak ifade etmiştir (YUKL 2010; UNUTMAZ, GENCER, 2014 S; 28).

Sporda liderlik, konumu gereği antrenörde bulunmaktadır. Antrenör sporcu iletişimin öneminde görüldüğü 
üzere antrenörün liderlik vasıfları sporcunun veya takımın kişiliğinden başarısına kadar her şeyi etkilemekte-
dir. Antrenörün liderlik tavrı, antrenörlük stillerinden otoriter antrenörlükte olduğu gibi, (Örneğin; Fenerbahçe 
basketbol takımı koçu Obradovic) takımın başarısına olumlu yönde etki etse de; liderliğin doğru kullanılma-
ması, -özellikle otoriter stildeki sert yapı örneği düşünüldüğünde- takıma ve sporcuya negatif yönde etki 
edebilmektedir. Temel anlamda antrenörün stili ne olursa olsun liderlik ve yöneticilik vasfını doğru kullanıp 
sporcuya etki noktasında ayarlamaları iyi yapması ve tavrını-tarzını ölçülü kullanması gerekmektedir.

 5.2. ANTRENÖRLÜK VE EMPATİ
Spor dünyasındaki birçok antrenörün kendi branşında eski sporcu oldukları bilinmektedir. Bu durumun spor-
cu- antrenör arasındaki empati eğilim seviyesinin faydasına olduğu düşünülse de zaman zaman sporculuğu-
nu üst düzey seviyelerde yapmadığı branşlarda, başarılı olduğu bilinen ve görülen antrenörler olmaktadır(Ör-
neğin; futbol antrenörü-  jose mourinho).
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Ancak sporcu ve antrenör arasındaki empati söz konusu olduğunda aynı branşı aynı seviyelerde yapmış olan 
antrenörün, sporcuyu anlama ve müdahale etme noktasında, sporcu ve antrenöre faydası söz konusudur. 

TDK (2018) empati kavramını, “Kişinin kendisini başka bir bilincin yerine koyarak söz konusu bilincin duygularını, 
isteklerini ve düşüncelerini, denemeksizin anlayabilmesi becerisi” olarak tanımlamıştır. Tanımdan anlaşılacağı 
üzere, iyi bir antrenör sporcusuna veya takımına iyi empati kurduğunda sorunları veya mutlulukları anlayarak 
bulunduğu durumu ve kişisel ilişkilerini geliştirmede etkili olabilecektir.

YÖNTEM

ARAŞTIRMA GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ
Milli takımlarda yer almış hentbolcüler, farklı dallarda   antrenör olan  ve milli takımlarda görev yapan ant-
renörler, hentbol antrenörleri,mentör, psikolojik performans danışmanlarının  antrenörlük felsefesiyle ilgili 
görüşleri alınmıştır. Bilgilendirilmiş gönüllü onay formu doldurtularak video çekimleri istenmiştir. 

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 araştırmalarda (ürettikleri bilgi düzeyi bakımından, temel araştırmalardaki ayrıma ek olarak) ken-
di içinde, iki sınıfa ayrılabilir. Bunlar aksiyon araştırmaları ile AR-GE araştırmalarıdır. Aksiyon araştırmaları, 
uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf olanların da katılmasıyla, var olan 
uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak durumu iyileştirmek için alınması gereken önlemleri 
belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü katılma ile “görüş birliği” ya 
da ona yakın bir anlaşma sağlayabilen önlemlerin ortaya çıkartılmasıdır. Aksiyon 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 antrenör felsefesinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştır-
masıdır.

BULGULAR

Çalışmada   sporculara ‘’Antrenörlerinizden gördüğünüz antrenör felsefesi nasıldı ve bir sporcu olarak nasıl 
olmasını istersiniz?’’ soruları sorulmuştur. Sporcular ise aşağıdaki açıklamalarda bulunmuşlardır:

Ramazan DÖNE(Beşiktaş Spor Kulübü-Milli Takım Sporcusu): 
Beşiktaş’ta, Çankaya’da ve Rize’de oynadığım dönemlerde antrenörlerden rakip takıma ve oyuncuya saygıyı 
öğrendim. Rakibin büyüğü küçüğü olmaz ve her zaman saygı duyarak mücadele ettim. Geriye kalan teferru-
atlar çalışmayla antrenörlerimin verdiği bilgiyle geliştirdim. Benim için böyleydi bundan sonrada böyle devam 
edecek. Antrenör olduğumda öncelikli olarak anlatacağım konu, rakip oyunculara saygı gerisi yavaş yavaş 
gelişeceğini düşünüyorum.
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Yeliz YILMAZ(Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü-Milli Takım Sporcusu):
Yirmi yedi yıldır hentbol oynuyorum, hala oynamaya devam etmekteyim. Yirmi bir yıldır milli takım formasını 
giydim. Bu süreçte farklı antrenörlük felsefesini benimsemiş ve olumlu antrenörlerle çalıştım. Bunlar takım 
duygusunu, biz olabilmeyi oyuncularına öğretmeye çalışan, takımıyla iletişim halinde olan antrenörlerdi. Bu-
nun yanında azınlıkta da olsa sadece başarı ve maç kazanma odaklı olan,  sporcusuna güven hissi vermeyen 
ve bunun sonucunda sporcularında psikolojik travmalar yaratan antrenörlerle de çalışmışlığım ve ufak çapta 
da olsa bu travmaları yaşamışlığım oldu.

Antrenörün felsefesi; olumlu, demokratik, sporcu odaklı antrenör olmalı. Antrenör alanında kendini geliştir-
meli ve sporcusuna iyi antreman yaptırmalıdır. Oyuncuları  ile  her  zaman  iletişim halinde olmalıdır. Oyun-
cularına güvenmelidir. Antreman yapısında esnekliğe gidebilmelidir. Takımına ‘’biz ‘’demeyi öğretip herkese 
eşit davranmalıdır. Oyuncuları hangi düzeyde olursa olsun gittiği takımda fark yaratabilmelidir. Bulunduğu 
takımda oyuncusunun o takıma ait hissetmesini sağlayabilmelidir. Başarı ve başarısızlığın sorumluluğunu 
eşit ölçüde takımıyla paylaşabilmelidir. Her zaman bu günde olmalı, sporcusunu bugünde ve anda tutmayı 
başarabilmelidir. Başarı ve puana gerektiğinden fazla değer vermemelidir.

Yeliz ÖZEL( Muratpaşa Belediyesi Spor Kulübü-Milli Takım Sporcusu ): 
Çalıştığım antrenörler de gördüğüm ve yaşadığım felsefe iş disiplininden ve sporcu psikolojisi anlayışından 
uzak davranış biçimleridir. Sporcu olarak antrenörlerin kadın sporcuların psikolojisinden nerde ve nasıl dav-
ranmaları gerektiğinden uzak olduklarını düşünüyorum.  Sporcu olarak da, adaletin olduğu, disiplin ve huzuru 
aynı ortamda yaşamak ,egolardan uzak  ve bunu sporcusuna yansıtmayan antrenörle çalışmak isterim. Hu-
zurlu ve mutlu ortam başarıyı getirir diye düşünüyorum. Felsefem; işinde mutluysan o kadar başarılısındır.

Serpil ÇAPAR(Üsküdar Belediyesi Spor Kulübü-Milli Takım Sporcusu): 
Yirmi yedi yıldır hentbol oynuyorum, yirmi yıldır milli takım forması giydim. Birçok antrenörle çalıştım. Bu 
antrenörler arasında başarılı, disiplinli, bencil, anlayışlı, baskıcı ve benzeri özellikler sergileyen birçok antrenör 
vardı. Yaşadığım tecrübelere istinaden antrenörlük felsefesi; bir takım içerisinde her oyuncunun kapasitesi 
aynı değildir. Antrenörün her oyuncuya eşit derecede davranması çok önemlidir. Takımın başarısı, takımın hu-
zuru ve birlikteliği açısından bunun çok büyük önemi vardır. Takımın içindeki disiplini sağlayacak etkenlerden 
birisi de budur.

Hentbol Antrenörlerinin Antrenörlük Felsefesiyle İlgili Görüşleri:

Adnan ÖZTÜRK(Göztepe Spor Kulübü -A Milli Erkek Hentbol Takımı Antrenörü):  
Felsefenin tanımı; medeni tarih başladığından bu yana insanın var olmaya, düşünmeye, bilime dair aradığı ya-
nıtlara verdiği cevaplardır. Felsefemizin temel unsuru, genç sporculara ne öğretmek istediğimiz ve onu nasıl 
öğretmek istediğimizdir. Kendimize sorduğumuz sorular ve bu sorulara verdiğimiz dürüstçe yanıtlar ne kada-
rını uygulayabildiğimiz felsefemizin ana temellerinden başka bir yolu olarak ortaya çıkar. Genç sporcularımı-
zın iyi olmayı istemek yerine onlara güven arttıracak ortam yaratmak, iyi olmalarını sağlamak için rehberlik 
yapmak, onları motive ederek onların ilerleyen yıllardaki hayatlarının anlam ve öneminin daha önemli olduğu-
nu düşünüyorum. Antrenör olarak kin, nefret, kibirden uzak durmamız gerekir. Hayatımıza anlam ve değer ka-
tan arkadaşlarımız, ailemiz, sporcularımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız var. Onlara teşekkürü etmeyi ihmal 
etmemeliyiz. Hayatımızın değerini, önemini hep birlikte bilelim, hep birlikte güzel günlere yürüyelim.

Mesut ILGIN(Beykoz Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü):
Sporun iyi insanlarla yapılması gerektiğini düşünmekteyim. Takımımı oluştururken karaktere çok önem veri-
yorum. Önce iyi insan, iyi sporcu sonra da iyi hentbolcü olmasını istiyorum. Bu tip oyunculardan takımımı kur-
gulamaya çalışıyorum. Çünkü iyi sporcular yaptığı spora, rakibe, tribüne, kulübüne, maç skoruna saygılı olur. 
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Bu benim için çok önemli. Saygılı insanlarla spor daha güzelleşiyor. Sporcularıma aşılamak istediğim sporun 
bir ölüm kalım savaşı olmadığı nihayetinde  ‘Maça çıkın, keyif alın, mücadelenizi yapın’ diyorum. Maçtan sonra 
da ‘Maçın hakkını verdim, huzurluyum mutluyum.’ diyebiliyorsanız bu benim için yeterli diyorum. Sistemin çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. ‘’Önce kendinize güvenin, yanınızdaki arkadaşınız güvenin sonra antrenörü-
nüze ve sisteme güvenin’’ diyorum. Savunmada sisteme çok inanıyorum. Hücumda da olabildiğince doğal 
hentbol oynamaları, kendi kararlarını kendilerinin vermeleri, antrenör merkezli olmamaları düşüncesindeyim. 
Maçta kriz ortamında oyuncuların kişisel düşünceleri çözüm üretiyor. Oyuncuları olabildiğince düşünmeye 
sevk ediyorum çünkü düşünen sporcu detayları yakalıyor.   Başarı da, ayrıntılarda gizli çoğu zaman, ayrıntılara 
çok dikkat etmeleri gerektiğini önemle anlatıyorum. Biz demelerini istiyorum. Çok  güçlü  ve  kuvvetli, hızlı 
olmalarını istiyorum. Antremanları da buna göre planlıyorum.Bireysel   antremana   çok   inanıyorum.

İsmail GÜNEY(Genç Kadın Hentbol Milli Takım Antrenörü-A Milli Kadın Hentbol Takımı Yardımcı Antrenörü):
Antrenörlük felsefem çalışmaya, kadroya inanmak ve başarılı olmaktır. Çalışmadan hiçbir şey olmaz ve çok 
çalışmamız gerekmektedir. Elimizdeki kadroya inancımızı hissettirmeliyiz. Bunun sonucun dada huzurlu bir 
ortam kurabilirsem başarılı olabileceğimi biliyorum.

Yusuf Ali KURT(Beşiktaş Spor Kulübü -Yıldız Erkek Hentbol Milli Takım Antrenörü):
Hayatta her şeyin bir felsefesi olduğuna inanıyorum. Hentbolün de bir felsefesi var. Alt yapı antrenörü olarak 
önce oyuncuyu kazanmak, ikinci olarak da oyunu ve maçı kazanmak. Oyuncuyu kazandığımda maçı da kaza-
nacağımızı biliyorum.

Osman KALYONCU(M.Ü. Antrenörlük Eğitim Bölümü Öğretim Görevlisi
Yıldız Kadın Hentbol Milli Takım Antrenörü):
Altyapıdan gelen bir antrenör olarak alt yapıdaki yaklaşımım; önce çocuk, Çocuk, geleceği iyi plan yapılması 
gereken ve bu  planla  birlikte hayata hazırlanılması gereken  bir konumdaysa hentbol çocuk için bir araçtır. 
Bu aracı en iyi şekilde kullanarak çocuğun uzun vadede mutlu olması,gençlik ve gelecekle ilgili kaygılarını 
ortadan kaldırarak gelecek planlayabiliyorsam bu benim antrenörlük felsefemdeki  en mutlu olduğum andır. 
A takımıma yönelik olarak düşünürsem, alt yapıdan sporcu verebiliyorsam,  üste verdiğim sporcu kadar değer 
kazanırım. Eğer yarışmacı bir grupla çalışıyorsam ilk felsefem kulübün yaşamasıdır. Sonuç olarak felsefem, 
alt yapıda çocuktur, üst yapıda da kulüplerin yaşamasıdır.

Müfit ARIN(Beşiktaş Spor Kulübü Antrenörü):
Araştıran geliştiren, hedefleri doğrultusunda mücadele etmekten yılmayan, hedeflerini sporcularına ve yöne-
time   inandıran  sporcularıyla  ve yönetimle dürüst ilişkiler kuran bir felsefem var. Bu felsefem doğrultusunda 
her sene hedeflerini geliştiren büyüten, daha iyiye daha güzele ulaşmak için sonuna   kadar  mücadele eden 
bir ekip oluşturdum. Bu hedefler doğrultusunda da hedeflerime devam ediyorum.

İlker ŞENTÜRK(Beşiktaş Spor Kulübü- A Milli Erkek Hentbol Takımı Antrenörü):
Antrenörlüğe ilk başladığımdaki felsefem iyi bir takım kurmaktı. Oyuncularına karşı dürüst, güvenilir, iyi ant-
reman yaptıran, verdiği sözü tutan bir antrenör olmaktı. Zaman ilerleyip iyi bir takım kurduktan sonra hedef-
lerimiz ve felsefemiz takım olarak   iyi oyuncularla beraber olup şampiyon bir kadro yaratmaktı. Şampiyon 
bir kadro yarattıktan sonra devamlı felsefesi gelişiyor insanın, kendisini de yenilemesi gerekiyor. Felsefe-
miz gündemi takip eden, yenilikleri takip eden, yeni modern hentbolu uygulayabilen, takımını iyi yönetebilen, 
oyuncu seçimlerini takımına göre yapabilen, kulüple diyaloğu iyi olan işleri iyi yönetebilen bir felsefeye sahip 
oluyorsun.
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Hakan GÜNAL(Kastamonu Belediyesi Spor Kulübü):
Antrenörlük felsefesi olarak: hayal kurmak, hayal kurmayanın hedefi olmaz. Mücadele etmek,  ne kadar yere 
düşersek düşelim güçlenerek ayağa kalkmak gibi bir prensibim var. Parayla başarının gelmeyeceğini ama 
başarı olmadan da paranın olmayacağı.  Evrilmek, oyun anlayışında değişime ayak uydurmak,  değişen şart-
lara uyum göstermek gerekiyor. Sporda dün yok, yarın yok, bugün var. Dünden ders al, bugünü yaşa, yarına 
hazırlıklı ol.

Farklı Spor Dallarındaki Antrenörlerin Antrenörlük Felsefesiyle İlgili Görüşleri:

Furkan Hasan CAN (Galatasaray Spor Kulübü ve Milli Takım Atletizm Antrenörü);
Büyük yaştaki sporcularıma olimpiyatlara gidebilecekleri inancını vermek, özgüvenlerini geliştirmek, küçük 
hedefler koyarak başarabildiklerini göstermek; en önemlisi de küçük yaştaki sporcularıma spor kültürünü, 
sporun  önemini ,  yaşam boyu spor yapmaları gerektiğini  öğretmek .

Semih YILMAZ(M.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Öğretim Görevlisi-Judo Antrenörü):
Ufak yaş gruplarında özellikle temel eğitim dönemlerinde felsefenin bir bölümü ağırlık kazanırken uzmanlaş-
ma döneminde ve performansın ağırlık kazandığı dönemlerde başka bir bölümü ağırlık kazanıyor. Temelde 
antrenör liderdir, pedagojik  formasyonu da olması gereken bir liderdir. Çünkü önemli bir yaş grubu, önemli 
bir sporcu kendilerine emanet ediliyor. Özellikle alt yaş gruplarında temel becerilerin yanı sıra temel  kişilik 
özelliklerini destekleyecek (dürüstlükten başlayıp)bildirimlerin, bilgilerin verilmesi gerekiyor. Sosyal davra-
nışları da olumlu yönde etkileyecek bilgilerin verilmesi alışkanlıkların, davranışların kazandırılmasına yönelik 
aktivitelerin yapılması lazım. Diğer taraftansa branşa yönelik bütün temel becerilerin çocuk olduğu unutul-
madan oyun çerçevesinde yaş gruplarına bağlı olarak çalıştırılması gerekiyor. Bunun devamında ve uzman-
laştığında ise artık  kazanmak isteği devreye giriyor. Sporcular daha fazla kazanmak istiyor. Bu kazanmanın 
her ne olursa olsun kazanmak olmaması gerektiğini aşılamak gerekiyor. Yani adil oyun, dürüst oyun,  fair play 
kuralları çerçevesinde spor aktivitelerinin, davranışlarının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların yapılması 
gerektiği yönünde felsefem. ‘Herkes şampiyon olmak zorunda değil’ derdim çalışmalarımda.  Sporu bir alış-
kanlık haline getirebilmekte benim için de felsefenin diğer tarafı. Sonuç olarak; alt yapı gruplarında doğru 
davranış değişikliği, ilerlemiş yaşlarda fair play   çok önemli. Spor alışkanlığının kazandırılması, antrenörün 
liderlik özelliğinin, lider olduğunun unutulmaması önemli. 

Aytekin SOYKAN(M.Ü. Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi-Karate Antrenörü): 
Antrenörü toplumun lideri olarak düşünürüm, arkasında   yetiştirdiği birçok öğrenci var. Yıllar geçtikçe bu 
öğrencilerin sayıları da artar. Dolayısıyla  antrenörün  toplumun önünde lider olan,  topluma örnek olan, bilim-
le donatılmış bir birey  olması gerektiğini düşünürüm. Antrenörün aslında materyali çocuktan başlar. Çocuk 
bir ailenin en değerli varlığıdır. Bu varlığa dokunmak da bazı yetkinlikler ister. Antrenörün de bu yetkinlikle-
re sahip olması gerekir. Özellikle performans düşünen antrenörlerin, çocuğun gelecek yaşamını düşünmesi 
gerekir. Performansı iyi bir planlamayla uzun yıllara yaymak gerekir. Erken başarı alma isteği ise genelde 
çocukta isteksizlik, yaralanmalar veya kalıcı sakatlıklarla bu süreç kısalabilir. Yüksek bir performans için iyi 
bir planlama programlamayla çocuğun gelecek yaşamı da düşünülerek en üst seviyede kullanmaya çalışırım. 
Böyle bir bakış açım var. Başarılarım da  başarısızlıklarımda  oldu. Başarısızlıklarımdan ders çıkartarak böyle 
bir yöntem tercih ettim. Bu yöntemi belirlerken temel aldığım kaynak daima bilim oldu. Bilimsel çalışma te-
melli hareket etmeye çalıştım.

Kemal ÇELİKBİLEK(Enka Spor Kulübü-Tenis Milli Takım Antrenörü):
Antrenörlük felsefem tam olarak bir profesyonel olmak. Yani işe gerekli zamanı ayırmak, işe  zamanında  
gelmek, modern teknikleri kullanmak, bunlar araçlar, gereçler, öğretim teknikleri ve analiz için gerekli olan 
malzemeler. İşin felsefi ve psikolojik boyutunda yeterli olmak ve bu çalışmalarımın karşılığı olan parayı kaza-
nabilmek. Bunun yanında aile ve öğrencilerle, kulüple  iyi  ilişkiler kurmak profesyonelliğin içinde var.
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Özerk TUFAN(Başakşehir Spor Kulübü Atletik Performans Antrenörü):
Antrenörlükteki felsefem her zaman daha çok çalışmak, gelişmek ve yaratıcı olmak.

Orhan AK(Başakşehir Spor Kulübü Yardımcı Antrenörü):
Mümkün olduğunca çok sıkı ve düzenli şekilde çalışabilmek çünkü bu mesleğin mesaisinin olmadığını düşü-
nüyorum. Kendini güncelleyebilmek, bilgi akışını çok yoğun bir şekilde sağlayabilmek, çok tekrar yapabilmek. 
Özellikle inandıklarınızı sahada görmek istiyor iseniz bunu oyuncu grubuna inandırabilmek çok önemlidir. 
Bunların sonunda da en bütününü kapsayan, en değerli şeylerden bir tanesi  iletişiminizin çok güçlü olması 
yani dikey iletişi sağlayabilmek en değerli şeylerden bir tanesidir.

Mentör-Psikolojik Performans Danışmanlarının Antrenörlük Felsefesiyle İlgili Görüşleri:

Yaşar ÇEVİKEL(Başakşehir Spor Kulübü Psikolojik Performans Danışmanı-UEFA B Lisanlı Antrenör):
Antrenörlük felsefesi için düşündüğüm şey aslında bütün meslek gruplarını içeriyor. Hangi mesleği icra edi-
yorsanız yaptığınız işle ilgili bir fikrinizin, bir sisteminizin, bir disiplininizin olması gerekiyor. Sistemin ve di-
siplinin farklı ayakları var. Bir fiziksel ayakları var,  o işi nasıl yapacağınızla ilgili, antrenörlüğü hangi fiziksel 
değerlerle yapacaksınız, oyunculardan ne istiyorsunuz bunun altyapısını oluşturuyorsunuz. Hangi değerlerle 
yapacaksınız, ona karar vereceksiniz. Benim temel felsefem, açık ve net iletişime dayanan bir sistem üzerine 
kurulu oynatmak, yapmak istediğim oyun şeklini, oyunu oyuncuyla beraber geliştirebilmek çünkü yaptığımız 
iş sürekli gelişen, değişen, dönüşen bir iş. Özellikle futbol beş yıl öncesinin, on yıl öncesinin futbolu değil. Hem 
fiziksel değerlerin büyük bir değişime uğradığı aynı zamanda sistemlerin de birbiriyle çok iç içe olduğu bir 
dönem yaşanıyor. Her yanınızın gelişime açık olması gerekiyor. Bence bu çok değerli şeylerden bir tanesi. 
İkincisi sizin anlatmak istediğiniz, uygulatmak istediğiniz sistemi oyuncu gurubuna nasıl anlatacağınız. İki yol 
var, liderlikteki otoriter bir bakış açısı olabilir.’’ Ben bunu istiyorum, bunu yapacaksınız.’’ diyebilirsiniz. Başka 
bir şeye daha ihtiyacınız olabilir. Katılımı çoğaltabilirsiniz, katılımı yüreklendirebilirsiniz. O zaman gelişme daha 
çabuk gerçekleşebilir. Antrenörlerin bir sistem üzerinden hareket ederek, sistemin sadece fiziksel ayakları 
değil aynı zamanda psikolojik ve zihinsel ayaklarını da iyice oturtturmak lazım. Bunun için şeffaf bir yapıya 
ihtiyaç var. Oyuncularla paylaşarak geliştirebilecek bir yapıya ihtiyaç var. Felsefem bu şekilde devam ediyor 
ve antrenörlerle de bu şekilde paylaşıyorum.

Turgay BİÇER (M.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı-Egzersiz ve Spor 
Psikolojisi Derneğinin Kurucu Başkanı-ECO-C’nin Uluslararası İletişim Eğitmeni-Danışman-Mentör-Yazar)
Antrenörlük felsefesi, antrenörlüğün hem bedeni hem zihni hem ruhu hem duygusudur.  Çünkü felsefe ol-
madan yani antrenör ne yapacağını nasıl yapacağını ve niçin yapacağını bilmeden ve birtakım değerler koy-
madan antrenörlük yapamaz, yapmamalı zaten. Dolayısıyla antrenörlük felsefesi; bir antrenörün başarısını 
ve mutluluğunu aynı  zamanda  takımıyla   ilişkilerini, doğru ve yanlışı,  zaman zaman ödül ve cezayı, hayata 
nasıl baktığını belirleyecektir. Dolayısıyla antrenör,antrenörlük felsefesini   farkında  olarak ortaya koyması 
gerekir.  Hayati derecede önemlidir. Başarısız antrenörlere baktığımızda genelde felsefesinden yoksun, ne 
yapacağını ve niçin yapamayacağını bilmeyen antrenör olduğunu görürsünüz. Hayatıyla bütünleştirmemiş 
antrenörlere baktığımızda bir yaşam felsefesiyle bütünleştirmemiş olduğunu görürsünüz. Hem yaşam felse-
fesini hem antrenörlük felsefesini aynı paralelde tutan antrenörler, hem hayatlarında hem de yaşamlarında 
başarılı olmuş olacaklardır. Kazanmanın anlamını, kaybetmenin anlamını ya da başarının ne olup olmadığı-
nı bu değerler belirleyecektir. Bir antrenörün felsefesi yoksa nereye gittiği de  anlamsızlaşacaktır. Aslında 
antrenörlük felsefesi, antrenörün yön tayini, yol göstericisi yani pusulasıdır. Kendi felsefesini ne kadar çok 
oyuncularına hissettirirse oyun bütünlüğü ve ilişkileri o kadar muhteşem olacaktır. Bu da antrenöre, takıma 
başarı ve mutluluk olarak geri dönecektir.
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Çalışma içerisinde;

Sporcular, antrenörün sahip olması gereken özellikler olarak; saygı, etik davranış, fair play, disiplin, huzur, 
adalet, iletişim, güven, sporcu odaklı, esnek olan, demokratik ve eşit davranış sergileyen, fark yaratan, ta-
kımına aidiyet duygusunu hissettiren, takımıyla birlikte hareket eden, gelişime açık, sporcu psikolojisinden 
anlayan antrenör özellikleri üzerinde durmuştur. 

Antrenörler; özgüven, inanç, spor kültürü, liderlik, örnek olmak, bilimsel çalışmalara öncelik vermek, planlı ve 
programlı çalışmak, öğretici olmak, sporcu psikolojisi, dürüstlük, fair play, saygı, gelişime açık olmak, iletişim, 
güven, iyi bir yönetici olmak, mücadeleci olmak, yeniliklere açık olmak, örnek olmak, değerler üzerinde görüş-
lerini bildirmişlerdir. 

Mentör-Psikolojik Performans Danışmanları; sporcular ve antrenörler ile çalışmalarından çıkan sonuçlarda 
antrenörlerin antrenörlük felsefesiyle ilgili; sistem ve disiplinli çalışma, değerler, iletişim, değişim ve gelişime 
açık olma, sporcularla işbirliği içinde olma, şeffaflık, yaşam felsefesine sahip olma, felsefenin ne olduğunu 
bilme ve bunu takımına uyarlayabilme özellikleri üzerinde görüşlerini bildirmişlerdir.

Yapılan çalışma içerisinde araştırmalar, tanımlar, antrenör özelliklerinin, antrenör felsefesinin nasıl olması 
hakkındaki görüş ve bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler ışığında spor dalı göz etmeksizin, antrenörlerin belli 
bir karaktere, yeteneğe, liderlik vasfına, gelişmeye, açıklığa, bir stile sahip olması gerektiğine, sporcuyla olan 
iletişimine kadar tümüyle etkili ve yeterli bir birey ve yönetici olması gerekmektedir. 

Bir takım sporu olan hentbol dalında da, özellikle takım sporu olmasından dolayı antrenörün; liderlik vasıfları, 
takımla iletişimi, sporculara karşı empatik tavırları, spora olan felsefi bakışı, dalında kendini, sporcularını ve 
sporu geliştirmek adına önemli rol oynamaktadır.

Başarılı ve etkili bir hentbol antrenörünün felsefesi;

1. Çalışma veya konu merkezli olmaktan sporcu merkezli olmaya,

2. Sadece sonuca dikkat etmeden gelişime ve daha iyi olmaya,

3. Kendiliğinden ve sezgisel davranmaktan planlı ve programlı davranmaya,

4. Oyuncuyu bağımlı ve bir araç gibi görmekten bağımsızlaştırma ve bir amaç olarak görmeye,

5. Cezalandırma ve dışlamadan anlama ve kazanmaya,

6. Ben ve tek patronluk anlayışından biz, ekip ve demokrasi anlayışına,

7. Otoriterlik ve diktatörlükten paylaşma ve çoğulculuğa,

8. Bağırıp çağırmaktan ikna etme ve açıklayıcı olmaya,

9. Sürekli ve taraflı konuşmak ve emirler vermekten dinlemeye ve konuşmaya,

10. Sadece sahada egzersiz antrenörlüğü yapmaktan öğretici olmaya, duygu ve düşüncelere antrenörlük 
yapmaya,

11. Sadece eskiden spor yapmış bir kişi olmaktan eğitim-öğretim görmüş diplomalı bir antrenör olmaya,

12. Çok çalışan bir antrenör olmaktan akıllı, zeki ve dengeli bir antrenör olmaya,

13. Sert ve soğuk imajlı antrenör olmaktan sporcularına daha yakın ve anlamaya dayalı bir antrenör olmak, 
olduğu ileri sürülebilir.



234

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

TARTIŞMA-SONUÇ
Antrenörün entelektüel özellikleri, sosyal özellikleri, psikolojik özellikleri, karakterine ilişkin özelliklerini geliş-
tirmesi, değişim ve gelişime açık olması ifade edilmektedir.

Spor felsefesine ve yaşam felsefesine sahip; felsefesiyle kendisinde ve takımında fark yaratan bir antrenör 
olması gereği ortaya çıkmaktadır.

İyi tanımlanmış bir felsefeye sahip olabilmek için kendisini ve oyuncularını hentbolu ne kadar iyi tanıdığını ve 
antrenör olarak neyi başarmak istediğini gözden geçirmesi gerekmektedir.

Antrenör felsefenizin ne olduğunu bildiğinizde bu felsefe size uygulamalarınızda ve takımınızı maçlara nasıl  
hazırlayacağınız  konusunda  vereceğiniz  kararlarınızda kılavuz olacaktır.

‘Öyle davran ki davranışın temelindeki ilke, tüm insanlar için geçerli olan ilke veya yasa olsun’(Immanuel  Kant).
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Hentbolda Müsabaka Öncesi Antrenör Hazırlığı ve Müsabaka Yönetimi

ÖZET 

Antrenör oyuncuları yapılacak müsabakalara ve turnuvalara hazırlayan kimsedir. Antrenmanlarda amatör 
veya profesyonel tüm sporcuları, zaman, mekan, donanım, teknik, taktik gibi değişkenleri de göz önüne alarak 
yeterli düzeye çıkarmakla yükümlüdür. Bu çalışmanın amacı, antrenörün müsabaka öncesi ve müsabaka 
sırasında takım yönetiminin detaylarının kuramsal olarak analizi yapılarak, antrenörlere farklı yaklaşımlardan 
optimal bir görüş birliği oluşturmaktır. Bu çalışmada antrenör tanımı, antrenörde olması gereken özellikler, 
antrenör tipleri, antrenör çalışma yöntemi, antrenörün kişisel gelişimi, antrenörün maç öncesi hazırlığı, antre-
nörün maç sırasındaki takım yönetimi hakkında araştırma ve çalışmalar incelenmiştir. Antrenörlerde maç ha-
zırlığı ve maç yönetimi özelliklerini inceleyen literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. İncelenen çalışmalarda 
antrenörün takım üzerindeki etkisi, başarıya doğrudan ya da dolaylı yoldan katkısı, sporcu performansına 
etkisi ve bunlarında antrenöre geri bildirimleri incelenmiştir. Ayrıca antrenörün maç öncesi ve sonrasındaki 
maç analizi çağa uygun yeterli seviyede olması ve bu yapılan analizlerin sonucunda hem maç öncesi hem de 
maç sırasındaki oyun planı belirlenmesi ve bu planı sahaya yansıtarak başarıya ulaşmasının önemi belirtilmiş-
tir. Yapılan tüm analizler ve oyun planları, takımın taktiksel oyun stratejilerini belirlemekte yardımcı olacaktır. 
Sonuç olarak hedef odaklı antrenörler maç öncesi hazırlık ve maç yönetimi konusunda bireysel gelişimlerini 
günümüze uygun olarak geliştirmeli ve yenilenmelidirler.  

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Ön Hazırlık, Maç Yönetimi.

Preliminary Preparation and Game Management of the Trainer in Team Handball

ABSTRACT   
Coach is one who prepares players for competitions and tournaments to be held and is responsible for tak-
ing all amateur or professional players in trainings to an adequate level by considering the variables such as 
time, space, equipment, technique, and tactics. The purpose of this study was to create an optimal consensus 
from different approaches for coaches by analyzing theoretically the details of the management of team 
by the coach before and during the game. In this study, the researches and studies concerning the coach 
definition, characteristics a coach should have, the coach types, working methods of coach, personal devel-
opment of coach, coach’s preparation before the game, and team management of coach during the match 
and studies were examined. In this study, the literature review method was used to examine the time out and 
the match management features in coaches. In studies reviewed, the impact of the coach on the team, his/
her direct or indirect contribution to success, his/her effect on performance of players, and their feedback 
to coach were examined. Moreover, the importance of coach’s sufficient-level modern match analysis be-
fore and after the match, determining the game plan both before and during the match as a result of these 
analyses, and succeeding by reflecting this plan on the court was stated. All the analysis and game plans 
will help to determine the team's tactical game strategies. Consequently, target-oriented coaches should 
develop their individual development about preliminary preparation and game management in accordance 
with today’s conditions and they should also develop themselves. 

Keywords: Team Handball, Preliminary Preparation, Game Management.
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GİRİŞ
1.ANTRENÖR
1.1 ANTRENÖR TANIMI

Antrenör (Fransızca; ‘entraîneur’ kelimesinden gelir), sporcunun başarısı için spor becerileri ve stratejisi ile 
gelişimini sağlayan kişidir. Hentbol, futbol, basketbol, atletizm gibi branşlarda oyuncuları yapılacak müsaba-
kalara ve turnuvalara hazırlayan kimsedir. Antrenmanlarda amatör veya profesyonel tüm sporcuları, zaman, 
mekan, donanım, teknik, taktik gibi değişkenleri de göz önüne alarak yeterli düzeye çıkarmakla yükümlüdür.

Antrenör, Gerekli olan bilgiyi bilim eşliğinde sporcunun başarısı için kullanan daha sonra bu bilgileri spor be-
cerileri ve stratejiyle birlikte birleştiren ve farklı mizaçlara sahip olan insanlara uygulayan kişidir. Atlet yüzücü 
boksör ve benzeri sporları ve spor takımlarının yapmış olduğu çalışmalarla yarışmalar yada karşılaşmalar ha-
zırlayan kişilerdir. Antrenör aynı zamanda sporcuları yetiştiren kişi olarak tanımlanmaktadır. Antrenör sporun 
en önemli kişiliğidir. Antrenöre ne kadar kaynak sağlanırsa ve ne kadar iyi eğitirse, yetiştiriciliği sporcularda 
buna göre, spor performansında antrenörün eğitimi oldukça önemli olur.

Genel ya da ilgili spor dalına özgü bir biçimde, spor etkinliklerini ve antrenmanlarını yaptırarak; sporcuyu 
teknik, taktik, kondisyon, psikolojik, sosyolojik ve zihinsel açıdan amacına uygun şekilde basamaklı olarak üst 
düzey verimliliğe ulaştıran eğitici kişidir (Sevim, 2010, s. 9).

Resim 1 : Antrenör
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1.2 Antrenör Tipleri 

a-) Aşırı Disiplinli Otoriter Antrenör Tipi  
• Genellikle yeterli deneyime sahip olmayan genç antrenörlerdir.  

• Sporculara ve insanlara pek güven duymaz, onun için ne olursa olsun yönetmek çok önemlidir.  

• Kontrol kendilerinden alındığında büyük bir kaygı, stres ve emniyetsizlik içine düşerler. 

• Başarılı olmak azmiyle dolu, itaat edilmesini seven ve isteyen, cezalandırıcı, hoşgörüsüz, sert görünüm-
lü, uygulamada şiddet kullanan antrenör tipidir. 

• Bu tip antrenör, yapılması veya yapılmaması gereken bir konuda kendine hakimiyetten yoksundur. 
Fakat fanatizmin yaygın olduğu sporlarda oyuncuların hayranlığını ve saygınlığını kazanabilir. Planlı bir 
şekilde hareket eder. Oyunculardan ayrıntılara dikkat etmesini ister ve hata yapan sporcuya karşı katı 
davranır. 

• Avantajları; disiplinli bir ortam yaratır, oyuncuların kendilerini amaçlarına adamalarını sağlar. 

• Dezavantajları; art arda gelen başarısızlıklar, sporcuda veya takımda huzursuzluğa yol açabilir, tekrar 
aynı heyecanı ve isteği yakalamak çok zordur. Birçok sporcu, hükmedici, aşırı disiplinli, otoriter tavırlara 
maruz kaldığında, yeni bir antrenör aramaya yönelir (Sevim, 2010, s. 19).

Resim 2 : Antrenör tipine örnek
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b-) Uysal ve İyi Huylu Antrenör Tipi  

• Bu tip antrenörler, sevimli ve çoğu kez sempatik kişilerdir. Sporcusuyla sevgiye ve saygıya dayalı ilişki 
kurar. Onun sorunları ile ilgilenir. Girişken, sorunlarla ilgilenen antrenörlerdir. Her bir sporcuyla iyi bir 
iletişim kurar. Yumuşak, esnek ve yaratıcı bir yaklaşımla, teke tek tüm sporcuların rahatıyla ilgilenir. 
Oyuncular bu tip antrenörlerle rahat iletişime geçebilirler. 

• Avantajları; karşılıklı sevgi ve iyi duygular ortamı, takım ruhunu güçlendirip, geliştirir ve çoğu zaman 
beklenenin ötesinde bir başarı sağlanır. Zafer paylaşılır ve yenilgi telafi edilmez olarak algılanmaz. 
Güvenli bir ortam söz konusudur. 

• Dezavantajları; bazen antrenörün esnekliği ve tüm önerilere açıklığı takımlarda zayıflığa ya da otorite 

boşluğuna yol açabilir (Sevim, 2010, s.19).

 
Resim 3 : Uysal antrenör 

c-) Gergin ve Hareketli Antrenör Tipi 
•  Bu tip antrenörler otoriter antrenör tipine benzer. Yine de aralarında farklılıklar vardır; huzursuz tipler-

dir. Alıngan ve telaşlıdırlar. Güven verici olmazlar. Fazla ilkeli değillerdir (Sevim, 2010, s. 20).

d-) Gevşek Antrenör Tipi  
• Boyun eğmeye meyilli, her şeyi rahatlıkla karşılayan, ciddiyetleri güven verici olmayan antrenör tipidir. 

Rahat, pasif ve anlaşmazlıklar karşısında yansız, düşüncelerini belirtmeyen bir kişiliğe sahiptir. Bu ta-
kıma ve sporculara karşı ilginin olmadığını gösterir. İyi hazırlanmazlar ve bu yüzden sadece danışman 
olarak görülürler. 

•  Avantajları; sporcuya ve kişiye bağlı kalmadığı için, bağımsızlık hissi verir. Bu rahat ortam, grubun 
performansı üzerinde baskıcı bir unsur oluşturmaz. 
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•  Dezavantajları; antrenör ciddi olaylar karşısında sık sık yetersiz kalır. Tam bir gelişme planı yoktur. 
Sporcu, antrenöre bağımlı olmadığı için tam olarak ne yapılması gerektiğine emin olamaz. 

• Bir başka görüşe göre de uygulama da üç antrenör tipi vardır (Sevim, 2010, s.20). 

1.3 Uygulamada Antrenör Tipleri 
• Otoriter Antrenör: İlkeli hareket eden, sert yapıda, istediklerinin yapılmasını isteyen, belli kuralları olan 

ve sporcuları o kurallara uymasını isteyen, ilkelerinden pek taviz vermeyen ve sporcunun inisiyatifini 
kullanmasına izin vermeyen antrenör tipidir. Sporcular, bu şekilde çok çabuk sonuca (başarıya) ulaşır-
lar. 

• Demokratik Antrenör: Genellikle arkadaşça ve kişisel tarzda hareket eden, grubu bir bütün olarak ele 
alan, işin nasıl yapılacağı konusunda önerileri kabul eden ve sporcusuyla rahat konuşarak onların inisi-
yatiflerini kullanmasına izin veren antrenör tipidir. Bu şekilde sonuca bilinçli olmakla birlikte geç ulaşır 

• Her İki Özelliği de Dengeleyen Antrenör: Yine kurallarında taviz vermeyen, disiplinli fakat sporcularıyla 
diyalog halinde olan, onların özel yaşantısıyla ilgilenen, onlarla bütünleşen, kimi zaman sosyal açıdan 
bilgi veren, böylece onların güvenini kazanan antrenör tipidir. 

• Otoriter antrenör tipine günümüzde oldukça sık rastlanmaktadır. Bazı antrenörler, kendi bilgilerine 
olan güvensizliklerini zaman zaman otoriterlikle örtmeye çalışmaktadırlar. Yüzeyde otoriter tarz, etkili 
görülebilir (Yamaner, 2015, s.18).

1.4 ANTRENÖRÜN ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 
Her antrenörün kendine özgü çalışma yöntemleri vardır. 

• Sporcusuyla olan iletişim yöntemlerini geliştirmelidir. 

• Antrenörün eğitimi, bilimsel temellere dayanan, sistematik ve bunları uygulayabilen yapıya sahip olma-
lıdır. 

• Antrenörün yönetim şekli tüm ayrıntıları belirler. Bu yüzden antrenör kendine olan güveni yüksek, dina-
mik, kendi ve oyuncularını iyi motive edebilen bir yapıya sahip olmalıdır.  

• Antrenör kazanmak için sporcusuyla sorumluluğu paylaşmalıdır ve daha öncesinde de sorumluluğu 
kendi taşımalıdır.  

• Antrenör, oyuncuları arasında seçici olmasını bilmelidir (iyi, istekli,  başarılı ve çok çalışkan sporcuları 
ayırabilmelidir) 

• Her mükemmel sporcunun arkasında başarılı bir antrenör vardır.  

• Antrenörler sporcuların kaygı düzeylerini kontrol edebilmesi gerekir (Yamaner, 2015, s.20).
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2. YÖNTEM

Belirli bir konu hakkında, var olan kaynaklar ve daha önceden yapılmış çalışmalardan elde edilen bilgilerin 
detaylı bir şekilde incelenmesi ve araştırılması aracılığıyla bu konuya ait bilgi toplanmasına literatür taraması 
denir (TDK, 2018).

Antrenörlerde maç hazırlığı ve maç yönetimi özelliklerini inceleyen literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. 
Bu çalışmada antrenör tanımı, antrenörde olması gereken özellikler, antrenör tipleri, antrenör çalışma yön-
temi, antrenörün kişisel gelişimi, antrenörün maç öncesi hazırlığı, antrenörün maç sırasındaki takım yönetimi 
hakkında araştırma ve çalışmalar incelenmiştir. 

3. BULGULAR

Kabadayı (2010) göre; “Hentbol antrenörlerinin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi”  Yapılan çalışma hent-

bol antrenörlerinin iletişim becerilerinin değerlendirilmesidir. Bu çalışmada likert tipi bir ölçekle veriler elde 

edilmiş ve bu verilerin aritmetik, frekans ve yüzde değerlerinden yararlanılmış. Araştırmada iletişimin sözel, 

sözsüz, dinleme, geri bildirimlerden yararlanma ve başkalarıyla iletişime geçme olarak ele alınmıştır. Bu araş-

tırma kapsamındaki antrenörlerin iletişim becerileri değerlendirmelerinin sporculara göre vasat, antrenör ve 

yöneticilerin değerlendirmelerine göre ise etkili fakat geliştirilmesi gereken iletişim becerilerine sahip olduk-

ları ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlara göre antrenörlerin sporcularını dinleme ve sorunlarıyla ilgilenme 

konusunda daha duyarlı davranmaları ve kendilerini bu konuda geliştirmeleri gerekliliği söylenebilir. Öncellikle 

geribildirimlerde bulunma ve dinleme becerilerinin daha sonrada sözel iletişim becerilerinin geliştirilmesi 

gerektiği söylenmiştir. 

3.1. ANTRENÖR ÖZELLİKLERİ  
Bir sporcunun başarısı sadece yeteneğine ve çalışma azmine bağlı değildir. Aynı zamanda iyi bir antrenörle 
çalışmak zorundadır. 

• Antrenörün tek görevi sporcusuna ait olduğu spor branşının teknik, taktik ve kondisyonel yeterliliğini 
kazandırmak değildir.

• Antrenör spor bilimciden, spor hekimlerinden ve spor psikologlarından aldığı bilgileri yorumlayarak 
sporcusuna aktarır. 

• Buna göre antrenör bir yandan araştırıcıdan aldığı bilgileri uygulanabilir hale getirip sporcuya iletirken, 

diğer yandan performansı yükseltmek için yapılması gereken araştırmaları yapıp sporcuları üzerinde 

uygular. (Yamaner, 2015, sayfa 3-4)
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Resim 4 : Antrenör örmeği

3.2. ANTRENÖRÜN KİŞİSEL GELİŞİMİ

• Spor Bilgisi: Antrenör kendi spor dalında bilgi ve yeniliğe açık olmalıdır. 

• Sporcu antrenörünün bilgisinden emin olmalıdır. 

• Antrenör ilgili spor dalının kurallarına, teknik ve taktik bilgisine sahip olmalıdır. 

• İlgi Düzeyi: Antrenör, sporcuları arasında ayrım yapmadan yeterli ilgiyi gösterebilmelidir.

• Bu ilgi sporcunun özel yaşantısını da kapsamalıdır. Antrenörün ilgisi her dönem devam etmeli ve ant-
renör kendini sürekli geliştirmelidir.

• Dürüstlük: Antrenör, kendisine ve sporcularına karşı dürüst olmalıdır. Sporcularına gerekli performan-
sı sergiledikleri taktirde haklarını elde edecekleri güvencesini davranışlarıyla verebilmelidir. 

• Örnek Olma: Antrenör, tutum ve davranışlarıyla sporcusuna iyi örnek olmalıdır. 

• Olgunluk: Antrenör, sporcularının kusurlarını ve zayıf yanlarını alay etmeden yerinde ve yapıcı bir şe-
kilde düzeltme yoluna gitmelidir.

• Yenilenebilme: Antrenörün gerek dünya görüşü, gerekse spor kültürü yeni bilgilere açık olmalıdır. Ant-
renör tek düze olmamalı, monotonluktan kurtarılmalıdır. 

• Zeka: Bir antrenörün IQ testinden yüksek bir skor almasından çok, meraklı ve yaratıcı fikirlere açık bir 
kişilikte olması gerekir. Spor zekası, bilgi ve yeterli tecrübe birikiminin sonucunda gelişecektir.

• İnatçı ve Israrlı Olmak: Antrenör, karşılaştığı zorluklara, hüsranlara ve yenilgilere rağmen cesaretini 
kırmamalı başarıda ısrarcı olmalıdır. 
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• Bunların spor kariyerinde yaşanabilecek geçici bir deneyim olduğunun bilincinde olmalıdır. 

• Sabırlı Olmak: Başarılı bir antrenör, gelişim göstermeyen bazı durumlarda sistemli bir yaklaşımla ça-
lışmalıdır. 

• Performansın istenilen düzeye gelmesi uzun zaman alabilir. 

• Antrenör bunun farkında olmalı ve beklemeyi bilmelidir.

• Kendini Kontrol Edebilme: Antrenör özellikle müsabaka esnasında çok çabuk değişen ataklarda kendini 
kontrol edebilmelidir. Aksi halde sporcularının stres düzeyini artıracaktır. 

• Organizasyon: İyi eğitilmiş bir antrenör, zaman yönetiminde etkin olmalı ve sporcuyu istenen amaçlar 
yönünde organize edebilmelidir. 

• Mizah duygusu: Antrenör, sporcuları ile şakalaşabilecek kadar iyi iletişime sahip ve insancıl olabilme-
lidir. 

• Öyle ki bu özellik antrenörün başarısını etkileyebilmektedir.

• Dikkatli ve Çalışkan Olmak: Antrenör, çalışma koşullarının bütün ihtiyaç ve taleplerine cevap verebil-
melidir. 

• Çalışmaların nitelik ve nicelik olarak başarılı olabilmesi, sporcunun iyi bir performans gösterebilmesi, 
antrenörün işine verdiği önem ve dikkatine bağlıdır. (Sevim, 2006, sayfa 10)

3.3. Takım Yönetimi ve Eğitimi
Takım hazırlama sürecinde antrenör olarak, lezzeti yakalayabilmek için derler ya, “sevgini ve bilgini katacak-
sın”. Tüm bunları katıp eşsiz bir iş çıkardığımızı düşünsek bile işte o müsabaka zamanı geldiği anda oluşan 
farklı durumlar hazırlıklı olmayan antrenörlerimizi içinden çıkılamaz durumlara sokmaktadır. Her şeyi hazır 
hale getirsek de müsabaka dönemine her açıdan hazırlanmak hepsinden daha önemli gözükmektedir, yoksa 
o lezzetli yemek yenmez hale gelir.

Müsabaka belirli kurallarla birden fazla ferdin yine birden fazla ferde karşı yaptığı zaman, ağırlık, mesafe, tek-
nik, beceri gibi ölçülerle sonucun belirlendiği sportif faaliyetlerdir. Müsabaka öncesi antrenör de, oyuncuya 
ve takıma oyun veya yarışma esnasında yol gösteren kişidir. Antrenmanlardaki verim ve dolayısı ile müsabaka 
sonuçlarından sorumlu kişilerdir. Bu sebeple antrenörler müsabaka öncesinde;

Müsabakanın özelliği hakkında gerekli hazırlıkları yapmalı ve takımını bu konuda hazırlamalıdır.

Oyuncular son performans durumlarına göre belirlenmeli ve rakibin durumu gözden geçirilerek seçilmelidir.

Takımın bu oynanacak müsabakaya hazırlık şartları o hafta itibariyle belirlenen programa göre yürütülmelidir.

Rakip takımın analizleri yapılarak takımla paylaşılmalı ve rakip takıma karşı oluşturulacak Taktiksel hazırlıklar 
son halini almalıdır. Antrenör tüm bu şartların dışında Müsabakanın yapılacağı çevresel şartları da gözden 
geçirerek takımını bu şartlara göre hazır hale getirmelidir.
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Müsabaka başlangıç aşamasında özellikle takım sporlarında, oyuna başlama kadrosunun yukarıda da söyledi-
ğimiz gibi oluşturulması, yedek oyuncuların görevlendirilmesi, özel durum görevlendirmeleri (7 metre, faul ve 
benzeri kullanacak oyuncuların alternatifleri ile beraber belirlenmesi) maç öncesi süreçlerde belirlenmelidir. 
Antrenör gerektiğinde cesaretle oyunda risk alabilme cesaretine de sahip olmalıdır.

Müsabaka esnasında antrenör oyuncularının müsabaka performansı, Rakip oyuncuların müsabaka perfor-
mansı ve skor gelişimine göre ani stratejiler geliştirebilmelidir.

Ayrıca üst düzey verim için özellikle takım ruhunun geliştirilmesi gereklidir. Bu konudaki bazı öneriler şu şe-
kildedir. Amacın belirlenmesi, Oyunculardan istenilenin belirlenmesi, zihinsel hazırlık, geleceğin önemi, takımı 
motive etmek, çevreden gelen iletilerle mutlu olmasını bilmek, yaratıcılığını cesaretlendirme, toplantılar ve 
genel deneyimlerdir.

Bunların geliştirmesi için alınacak bazı önemli önlemleri ise şu şekilde sıralayabiliriz:

Sorumluluğun bölüştürülmesi, bazen arkadaşça antrenörlük yönetimi, takım ruhunu oluşturmak, kendine gü-
veni yaratmak, istenileni belirlemek, zihinsel çalışma, antrenör-oyuncu iş birliği ve sosyal etkinliklerdir.

Görüldüğü gibi sadece bir takımın antrenörü olmak ve doğru antrenman yaptırmak her şeyi halletmiyor. Tüm 
bunların yanında iyi bir gözlem, iletişim, yönlendirme, anında karar verebilme, strateji geliştirebilme, hedefe 
adapte olma ve takımı inandırma gibi birçok özelliği taşımak ve bunları hayata geçirebilmek müsabaka sonra-
sındaki başarının kaçınılmaz anahtarıdır. Burada hedef bir şaşar, iki şaşar ama asıl amaç her zaman sonunda 
gerçekleşir. Takım ve oyuncularınız üzerindeki etkinizi anlayın. (YORULMAZLAR, 2016 )

3.3.1 Oyunculara çeşitli durumlarda nasıl davranmaları gerektiğini öğretin Oyuncunun yeteneği şunlara bağlı 
olarak geliştirilebilir: Motivasyonu (antrenörün, oyuncunun geçmişini anlaması ve onu nelerin motive ettiğini 
anlaması önemlidir), antrenörün beklentisi ve spesifik standartların uygulanması (Antrenör taleplerinde tu-
tarlı olmalıdır. Antrenman için belirlenen ana hatlara her zaman uyulmalıdır.), akran baskısı (Bu, oyuncuların 
davranışını hem olumlu hem olumsuz yönde etkileyebilir.)

3.3.2. Oyuncuların günlük duygusal değişimlerine karşı duyarlı olun. Oyuncuları tanımak için antrenörün yap-
ması gerekenler şunlardır:

 a) Oyuncuların günlük tutmalarını sağlamak. 

 b) Kendilerine 3 aylık hedefler koymalarını sağlamak. 

 c) Oyuncuları gayri resmi olarak tanımak, onlarla ayda bir kişisel olarak buluşmak. 

 d) Oyuncuların akranlarıyla olan etkileşimlerini gözlemlemek. 
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3.3.3. Yaratıcı ve esnek olmak. (Sevim, 1998, s. 3)

Resim 5 : Takım yönetimi örneği

3.4. MAÇ YÖNETİCİSİ OLARAK ANTRENÖR
Antrenör Müsabakaya Nasıl Hazırlanır? Müsabaka belli kurallar dahilinde birden fazla ferdin yine birden fazla 

ferde karşı yaptığı zaman, ağırlık için, mesafe için, teknik beceri açısından ölçüler sonucunda belli olan sportif 

faaliyetlerdir. Müsabaka öncesi antrenör oyuncuya ve takıma oyun yada yarışma esnasında yol gösteren kişi 

olarak bilinir. Antrenmanların sonrasında ve müsabaka sonuçlarından sorumlu olan kişidir.(Sevim, 2006, s.15)

Resim 6 : Soyunma odasında antrenör
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3.4.1. Müsabaka Öncesi 
• Maçın önemliliği 

• Oyuncular 

• Takımın hazırlık şartları 

• Rakip takımın incelenmesi 

• Müsabakanın yapılacağı çevresel şartlar 

Müsabaka Esnasında 
• Sporcuların müsabaka performansı 

• Rakibin performansı 

• Skor gelişimi ve akışı 

• Müsabakayı doğru değerlendirerek taktik geliştirmek.

• Antrenörlük aşağıdaki adımlardan oluşur
1. Takımı maça hazırlama.

2. Maç süresince takımı yönetme.

3. Maçın analizi ve değerlendirilmesi.

3.5. MAÇ ANALİZİ
Bir maçta kendi takımımızın ya da rakip takımın performansını etkileyen tüm faktörlerin, somut ölçüt başlık-
ları altında gelişmiş teknolojik araçlar yardımıyla ortaya konularak verilerin toplanması, elde edilen verilerin; 
objektif değerlendirme teknikleriyle( istatistik ) işlenmesi, uzman görüşlerinin ( subjektif ) ortalamasından 
çıkan bilgilerle yorumlamalar, her iki kaynaktan gelen bilgilerle verilerin birlikte işlenmesi değerlendirilmesi 
ve sonuçlandırılması. 

• Rakiple ilgili analiz raporunun içermesi gereken bilgilerden bazıları şunlardır: 

• Takımın sistemi (6-0 veya 5-1 gibi oyun sistemleri, ilk 7 ve muhtemel yedekler, hücum ve savunmanın 
anahtar oyuncuları, takım ruhu). 

• Takım dizilişi.

• Hücum (en sık kullanılan hücum kombinasyonları). 

• Savunma (adam adama, rakip takıma göre savunma taktiği, savunma oyuncularının  değişimi). 

• Bireysel teknik ve taktikler.

• Oyuncuların yeteneklerinin ve her yetenek için en sık kullanılan modelin değerlendirilmesi 
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• Takımın genel psikolojisi ve felsefesi (Fiziksel durum, mücadele yetenekleri, sahadaki lider) 

• Rakibin antrenörü (Antrenörlük stili, yedeklerin ve molaların kullanımı, maç boyunca antrenörün oyun-
cular üzerindeki etkisi) 

• Rakiple ilgili elde edilen bilgiler ve antrenörün kendi takımı hakkındaki bilgisi, oyun planının oluşturul-
masında kullanılacak kaynaklardır. Verimli bir oyun planı kısa ve öz olmalıdır, takımın güçlü yönlerini en 
üst düzeye çıkarırken zayıf yönlerini en aza indirmelidir (karşı takım için tam tersi geçerli olacak şe-
kilde). Oyun planının temel noktaları, oyuncularla tartışılmalı, belirlenen taktikler çalışılmalı ve deneme 
süresi olmalı.  (Arman, 2015, s.11)

3.5.1. Maç Analizinde Performans Bileşenleri
• Fitness
• Teknik
• Taktik
• Diğer

Yararları
Antrenörler için; analizlerden elde edilen sonuçlar, takımın ve oyuncuların verim düzeyi hakkında bilgi verir. 
Uygulanacak antrenman modellerinin belirlenmesinde yardımcı olur. 

3.5.2. Maç Analizinde Teknoloji
• Sesli Gözlem (Audio Teyp) Metodu, 

• Kağıt Kalem Metodu ( Hand-Notation ), 

• Video İle Sistematik Maç Analiz Metodu,

•  Video ve Bilgisayar Yardımı ile Sistematik Maç Analiz Metodu ( AĞA, 2015)

3.6. OYUN PLANI
• Oyun Planı Aşağıdaki Maddeleri İçerebilir: 

• Maç sonucunun iki takımın becerilerinin karşılaştırılarak yapılan tahmini. 

• Ayrı pozisyonlar için yedek oyuncuların seçimi. 

• Önerilen hücum ve savunma kombinasyonları. 

• Oyun ritminin belirlenmesi. 

• Muhtemel (önceden hazırlanmış) taktik değişimleri.

• Psikolojik savaş (takımın davranışı, rakibin beklenen tavrına tepkiler, mücadele ruhu vb.). (Hidayetoğlu, 
2018, sayfa 5)
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3.7. TAKIMIN MAÇA HAZIRLANMASI
• Maçın sonucu çeşitli önemli faktörlere bağlıdır. Bunlar 3 grup altında toplanabilir: 

a. Maç koşulları (maçın saati, spor salonunun büyüklüğü, ışık, tavan yüksekliği, seyircilerin davranışı, 
görev metodu, müsabaka sistemi ve programı vb.) 

b. Karşı takımların kalitesi (seviyesi). 

c. Takımın kendi kalitesi (seviyesi). ( Sevim, 2006, s.16)

3.7.1. Hazırlık konuşmaları (ön konuşma)
Hazırlık konuşmaları bir antrenörün takımın gollerini vurgulamak için son şansıdır. Hazırlık konuşmaları; takım 
oyuncularını motive etmek, dikkatlerini sonuç ve fark gollerine odaklamak için gereklidir. Önemli olanın goller 
olduğunu vurgularsak ve dikkatlerini iyi oynamaya yöneltirsek oyuncuların o anki korkularını başka yerlere 
yönlendirebilirsiniz, bu da oyunda oyuncuların performanslarını ve kazanıp kazanamayacaklarını belirler. Ha-
zırlık konuşması yapmadan önce onu önceden hazırlamak, sizinle aynı korkulara sahip olan oyuncuların ve 
sizin korkularınızı başka yönlere çekmenizi sağlar.

3.7.1.1 Hazırlık konuşmasının amacı
Hazırlık konuşması yapmanın amacı oyuncuların duygusal ve akılsal olarak kendilerini oyuna vermelerine ve 
kendilerini bir sonraki seviye için oynamalarına hazırlar. Amaç onları kendilerinin üstünde bir olaya hazırlamak 
değil sakin olmalarını ve kendilerine güvenmelerini sağlamaktır.

Hazırlık konuşmasının amacı onları yapmaları gereken şeye odaklamak ve gelecek olan karşı gol ya da per-
formans golleri karşısında almaları gereken tavırlara, oyunun içinde uygulamalara hazırlamaktır.

Ön konuşma oyuncuların kendine güveninin gelmesini sağlar. Antrenör oyunculara başarılı olacaklarını uma-
rak konuşur. Güven konuşmanın ana temasıdır. Eğer oyuncular oyun planına inanır ve inandırılırlarsa ona göre 
oyunda daha agresif ve kendine güvenli oynarlar. Aynı zamanda koç oyuncuların oyunda laubali ve güvensiz 
oynamalarını bekler. Oyuncular soyunma odasını terk ederken onlarının kendilerine güvendikleri bir şekilde, 
en iyi takım olduklarına inanarak ve başarılı olacaklarına inanarak oradan çıkmalarını ister. 

Ön konuşma oyunculara birliktelik ve güç verir. Antrenör oyuncuların soyunma odasını kişisel bir güç ve oyun 
amaçlayarak değil takım halinde “bunu başaracağız” duyguları ile terk etmelerini ister. 

Ön konuşmanın amacı oyuncuları rahatlatmaktır. Onların heyecanlı ve aşırı duygu yüklü olmaları istenmez. 
Tansiyonu düşürmek için koç komik ya da daha esprili bir şeyler söyleyebilir. Komiklik ve neşe oyuncuları ra-
hatlatır ve sahaya çıkıp oyundan zevk almalarını sağlar, güç verir. Ön konuşma oyuncuların sahaya dayanıklı 
çıkmalarını sağlar.

3.7.2. Ön konuşma öncesi
a) Soyunma odasına zamanında gelmek

Antrenörler genç oyuncularının soyunma odasında giyinmelerini ne zaman ister? Eğer çok erken giyinmelerini 
isterse oyuncular giyindikten sonra aptal aptal gezinmeye başlarlar. Eğer geç isterse bu seferde oyuncular 
oyuna yetişmek için acele edecek ve ön konuşmaya kendini veremeyecektir. Antrenör oyuncuların yeterli ge-
reken zaman süresi içinde giyinmelerini kendilerini hazırlamalarını ve hazırlık konuşmasını dinleyerek motive 
olmalarına yetecek süreyi ister. Giyinme ve hazırlık sürelerini belirten bir takvimin soyunma odası duvarına 
yapıştırılması en güzel fikirlerden biridir. Böylelikle antrenör de verimli olabilecek bir ön konuşma süresi sağ-
lar. Bu süre içinde oyuncular ısınabilir ve motive olabilirler.
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Not: bir soyunma odası temiz boyanmış, pozitif duygular içeren posterler ve eski oyuncuların resimleri ile dolu 
olmalıdır. Dolaplarda oyuncuların adları bulunmalıdır.

b) Oyuncularla özel(kişisel) konuşma
Ön konuşma öncesinde eğer gerekliyse bazı oyuncularla özel olarak konuşma yapılabilir. Onlara önceki oyun-
larda nasıl oynadıklarını şimdi nasıl oynadığını, rahatlaması yada daha çok çalışması gerektiğini söyleyebilir, 
onları hırslandırabilir, ve” bunun en iyi oyunun olmasını istiyorum” diyebilir.

Antrenör oyuncularla arasındaki çizgiyi iyi çizebilmesi ve onları oynayanın kimler olduğunu düşünmeye zorla-
ması gerekmektedir. Antrenörün oyuncularla birlikte oturmaması ve konuşup açıklayarak neden oyuncuların 
oturduğunu kendisinin oturmadığını anlatması gerekmektedir.

c) Soyunma odasındaki atmosfer
Antrenör gürültülü yada sessiz bir soyunma odası mı ister? Oyundan önce soyunma odası sessiz olmalıdır. 
Bu sessizlik içinde oyuncular müzik dinleyebilir, video seyredebilir, kendi aralarında konuşup şakalaşabilirler. 
Antrenör rahat ve sıcak bir ortam sağlanmasını ister. Soyunma odasında Takımından rahatlık ve düşük yo-
ğunluk bekler.

d) Antrenörün konuşmaya yaklaşması
Antrenör soğukkanlı kendine güvenli ve özgüveni yerinde bir tavır çizmesi gerekmektedir. Konuşması yürü-
yüşü bakışı hep kendine güvenli ve emin bir şekilde olmalıdır. Antrenör hazırlık konuşmasına bir iş konuşması 
gibi kontrollü girer ve duygu yükler. Bazı takımlar oyun öncesi dua ederler ve tanrıdan kendilerini korumalarını 
ve güzel oynamalarını isterler.

e) Ön konuşmayı hazırlamak
Antrenör ön konuşma için zaman harcamalı ve ne söyleyeceğini önceden bilmelidir. Konuşma esnasında not-
larına bakmalı ve yardım almalıdır. Başarılı olmak için oyunculara en önemli noktaları vurgulamalı ve hatırlat-
malıdır. Eğer antrenörler güzel bir konuşma yaparlarsa oyuncularına o denli iyi motive ve özgüven verebilirler. 
Antrenörler gezinmemeli  ve  takım üstüne konuşmamalı.

f) Oyuncular konuşma esnasında ne yapmalı?
Konuşma öncesi ve esnasında oyuncuların dinlediğine emin olmalı, birbirine yakın oturtmalı, müzik dinlemek 
yada başka şeylerle uğraşmak gibi uğraşlar içinde olmamalı, birkaç saniye de olsa kendilerinden sessiz bir 
şekilde dikkat vermeleri istenmelidir.

g) Konuşmanın uzunluğu
Antrenör konuşmayı 3 dakikanın altında tutmalıdır. Kesin ve spesifik olmalıdır. Genellikle oyun günleri uzun bir 
konuşma yapmak için uygun bir gün değildir. Çok uzun konuşmamalılar yoksa oyuncuların kafaları bulanabilir. 
Aynı zamanda çok fazla ayrıntılı bilgi vermemelidir. 

Antrenör konuşmasının uzunluğunu oyuncuların yüzlerini okuyarak belirlemelidir. Bazen hazır olduklarını gör-
düklerinde kısa kesmeli bazense hazır değillerse konuşmayı uzatabilmeleri gerekmektedir.

3.7.3. Hazırlık konuşması nasıl verilir?
3.7.3.1.Ön konuşmanın ilk bölümü

Konu pozisyonlar ve oyun istatistikleri hakkında bilgi vermek, performans golleri ve oyun sistemi hakkında 
bilgilendirmek olmalıdır.
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a) Ön konuşmanın bilgi verme kısmı (nasıl söylemek gerekir)
Antrenörler oyun planı hakkında kesin, öz ve anlaşılır konuşmalıdır. Bazen aktör olurlar. Sinirli olduklarında 
sinirsiz. Üzgün olduklarında mutlu, umutsuz olduklarında umutlu görünmeleri gerekiyor.

Antrenörler oyuncularına sert  bir şekilde konuşmalı ve fiziksel ve ruhsal olarak hazır olduklarına onları ikna 
edebilmelidirler. Tekil kişi olarak konuşmalı ve biz- sen şeklinde hitap etmelidir.

Örneğin: “hızlı koşarsak başarırız.    ....yaparsak bu iş olmaz! “ gibi...

Antrenörler o anı konuşarak o anın ortamına oyuncuları hazırlarlar. Geçmiş ile ilgili konuşmaz eğer böyle 
yapsaydık şimdi şu şekilde olmazdı gibi cümleler kurmazlar yada aynı şekilde eğer şöyle yaparsak böle olur 
gibisinden cümleler kurmazlar. Bu takımı farkla yeneceğiz gibi cümleler kurmazlar. Eğer oyuncular kaza-
nacaklarından emin olurlarsa oyunda aşırı bir rahatlık görülür, maç çekişmeli geçerse yada yenik duruma 
düşülürse panik, umutsuzluk ve korku baş gösterir. Eğer koç kazanmaları yada kaybetmeleri durumunda ne 
yapacağını anlatmaya başlarsa bu oyuncuların maç esnasında kafalarını karıştırıp olaylara tepkilerini etkiler. 

Antrenörler oyuncularla birer yetişkin gibi konuşur. Bağırmazlar fakat normal bir duyulur ses tonunda otorite-
lerini gösterip oyun planını anlatırlar. Normal bir maç yada  play-off  maçı olması Ön konuşmayı değiştirmez. 
Hiçbir şey değişmez. Antrenörün amacı oyuncuları rahatlatmak ve onları aynı rutinlikte sakin tutmaktır.

b) Ön konuşmanızda ne söylemelisiniz...
Takım karşı koymaya hazır mıdır? Karşı takımın gücünü ve neler yapabileceklerini nasıl planlar kurup oynaya-
bileceklerini bilmek antrenörün görevidir.

Bu bölümde oyunculara karşı takımın neler yapabileceğini söylemek, defansının-forvetinin nasıl oynayacağını 
belirtmek ve herhangi bir sürprizle karşılaşmamalarını sağlamak gerekmektedir. En iyi şut çekenlerinin kim 
olduğu, en iyi defans oyuncularının kim olduğunu anlatmak ve buna karşı ne önlem alınacağını söylemek 
gerekir. Aynı zamanda  onların ne tepki verebileceği ve antrenörün onlardan ne isteyeceğini bilmek de koçun 
görevi ve alınması gereken önlemler de antrenörün görevidir. Eğer bir takım direnmeye ve saygı duymaya 
başlarsa o zaman karşı koymanın da bir amacı ve kontrolü olur.

Antrenör diğer takımdan kendi takımından olduğu kadar endişelenmemelidir. İyi koçlar takımlarının fiziksel 
ve ruhsal olarak hazır olup olmadıklarını bilirler ve ona göre vermeleri gereken direnci belirlerler. Takımlarını 
buna hazırlarlar. Takımını olacaklara hazırlamak ve sürprizlerle karşılaşmamalarını sağlamaları gerekir. Ta-
kımın öz güveni gerçekten hazır olduklarına inandıklarında gelir. Genellikle Tüm iş ve oyun planı oyun öncesi 
yapılan idmanlarda yapılır ve hazırlanır.

• Takımların güçleri hakkında konuşmak
Bu bölümde amaç oyun planını üstüne yönelmek ve takımın hazırlanan stratejiye hazırlanması sağlanır.

• Hatırlatmalar yapmak 
Maç öncesi birkaç küçük hatırlatma yapmak ve bunları hatırladığını göstermek “antrenör her şeyi hatırlıyor 
biliyor, unutmuyor” dedirtir ve “eğer bunları yaparsak başarılı olacağız” diye düşündürür oyuncuları…

• Üç önemli konu belirlemek
Oyunla ilgili üç önemli nokta belirlenmesi daha önceki karşılaşmalarda yapılan hataları düzeltmeye yardımcı 
olur. Bu önemli 3 anahtar konu oyuna odaklanmalarına yardımcı olur. Oyun esnasında sadece 3 önemli nok-
taya konsantre olan bir takım daha verimli olur. Eğer oyuncuların önemli bir konuyu hatırlamalarını ve oyun 
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esnasında bunu önemsemelerini istiyorsanız en az üç kere bunu yüksek sesle onlara söylemeniz gerekmek-
tedir.

• Sorular sormak
Oyun ile ilgili sorular sormak onlara neler yapmaları gerektiğini daha iyi hatırlatmanın bir yoludur. Aynı za-
manda bu söylenenlere dikkat edip etmediklerini anlamanın ve dikkatlerini buna çekmeye zorlamanın da baş-
ka bir yoludur. Bu ilginin ve birlikteliğin sağlanmasını ve bir karşılıklı konuşma ortamının yaratılmasını sağlar. 
Konuşmada monotonluğu bozar ve oyuncuların konuşmadan sıkılmalarını engeller.

• Takımın yapacağı hakkında spesifik olmak
Konuşmanın ana konusu oyuncuların ne yapmaları gerektiğine konsantre etmek ve  ne tepkiler vermeleri 
gerektiğini anlatmaktır. Spesifik olmalı ve oyuncuların neler yapacaklarından açık bir şekilde emin olmaları 
gerekmektedir.  “işte bu tam olarak yapacağımız şey” ifadeleri kullanılmalıdır. Stres ve motivasyon üstüne 
konuşmalı takımın kendini gollere vermesini sağlamalıdır. Oyuncu oyun planını sorgulamamalı ve kendisine 
göre düzeltmeler yapmaması gereklidir. Dikkati kendilerine vermeli, görevlerini bilmeli ve başarılı olmak için 
ne yapmaları gerektiğini bilmelidirler. Birebir tutmaları gereken kişileri yada bölgeleri bilmeli ve bunlarla ilgili 
endişe duyup çalışmalıdırlar. O anda Oyunun akış şeklini, kazandıklarını veya mağlup durumda olduklarını 
önemsememelidirler.  

• Bir önceki oyunla ilgili istatistik bilgiler
İstatistikler bir koça bir önceki oyunu açıklamanın en önemli yardımcısıdır. Bir önceki oyunla ilgili istatistik-
lerden faydalanmak geçen maçta ne olduğunu ve nelerin yapılıp yapılmadığını ve karşılığında neler olduğunu 
göstermenin en etkili yoludur. Antrenör bir önceki oyun istatistiklerinden ders çıkarırlar ve buna göre nelerin 
tekrarlanıp tekrarlanmaması gerektiğini yeni planlarında ortaya çıkarıp oyuncularına anlatırlar ve oyuna ha-
zırlarlar.

3.7.3.2.Ön konuşmanın ikinci bölümü
Konuşmanın ikinci bölümü oyuncuları motive etmek ve onlara daha önceki başarı gollerini hatırlatmaktır.

a) Ön konuşmanın motivasyon aşaması
Bir antrenör oyuncularını pozitif olarak, yüreklendirerek ve heveslendirerek motive eder. Mesajlar oyuncuların 
şevk ve ihtirasları ortaya çıkarılarak verilir. Bu işi daha önce başaran kişiler yada takımlar örnek gösterirsek 
“onların yaptıkları ve sizin de yapmanız gereken tek şey bu” diyerek sakinleştirip motive edilir.

Kullanılması gereken kesin kelimeler enerji, fizik ve takım güçleri dışında kelimeler olmalıdır. Öyleyse antre-
nörün seçtiği kelimeler önemlidir. Yüksek sesle açık ve güçlü bir şekilde azim, kararlılık ve özgüven vererek 
konuşma yapılmalıdır. Ses tonlarını kullanarak takımını kontrol etmeyi ve dikkatini çekmeyi öğrenmelidirler... 
bazen nasıl söylendiği ne söylendiğinden daha önemlidir. Bir antrenörün ses tonu gerçek mesajı verir. Bazen 
söylediklerini yarım keserler, bazen önemli noktada  seslerini yükseltirler, bazen de seslerini alçaltıp farklı bir 
etki yaratırlar.

Konuşmanın bitiş zamanlaması çok önemlidir. Oyuncular sahaya çıkmadan önce keskin bir şekilde konuşma 
bitirilip sözlü olarak yollanmalıdırlar. Konuşma bitirilip sahaya çıkmaları beklenmez. Uyarıcı son cümle ile (“ 
çıkın ve onlara kim olduğunuzu gösterin” gibi) sahaya yollanırlar.

Konuşma sonrasında herkes birbirine temas ederek yada el ele tutuşarak o sihirli hissi hissederek birlik ve 
beraberlik sağlanır.
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b) Ön konuşmanın duygusal kısmı
• Planlanmış duygusal konuşma
Mutsuz oldukları yada umutsuz oldukları halde bunu belli etmez ve takıma yansıtmazlar. Bazen de çok sinirli 
gibi gözüküp yapılmasını istemediği hatalar hakkında uyarırlar. Takımı ateşleyip söylediklerinin doğru oldu-
ğuna inanmalarını sağlarlar. Aslında sinir kötüdür fakat koç bunu doğru şekilde kullanabilirse takımı motive 
etmede kullanabilir.

Antrenörler  takımın halini soyunma odasında okur. Takım kötü oyun yüzünden düşüşte mi yoksa güzel oyun-
dan dolayı çıkışta mı orada karar verirler ve konuşmayı ona göre belirlerler. 

• İçten gelen(doğal) duygusal konuşma
Bazen antrenörler sadece soyunma odasına girip bağırıp çağırırlar ve oyundan ve oyunculardan memnun 
olmadığını belirtir. Takımı ateşlemek için bir uyandırma gerekmektedir. Bu genellikle antrenörün hislerini gös-
teren ses tonunda her zaman söylediği kelimelerin dışındaki kelimelerdir. Oyuncular bu konuşmadan rahatsız 
olup üzüleceklerdir.

Unutulmamalıdır ki ; bazen ne söylediğinden çok, nasıl söylediği önemlidir.

c) Konuşmanın motive edici kısmı
Antrenörler genellikle konuşmayı takımın stresini azaltmak ve oynamaya hazır hale getirmek için yaparlar. 
Oyuncular Başarının; çok çalışarak, doğru kararlar vererek, birlikte oynayarak, kişisel disiplin sergileyerek, 
konsantre olarak, sakin ve soğukkanlı kalarak, zevk alarak, ve kendini kontrol ederek geldiğini bilmeliler. 
Antrenörler genellikle takımlarına sorarlar,” ne kadar kazanmak istersiniz?” tüm oyuncular kazanmayı çok 
istediklerini söylerler. Fakat sonra bunu tüm takımların da istediğini söylerler. Başarılı ve başarısız olmanın 
tek farkı hareketlerin amacıdır. Antrenörler her zaman onları takviye ederler. Oyundan önce, oyun arasında ve 
oyundan sonra “başarılı bir takımın özelliklerini ve davranışlarını sergiledik mi?” diye sorarlar.

Motive yaklaşımı, takviye çalışması,  oyunculara kazanıp kaybetmenin arasında sadece küçük bir fark olduğu-
nu göstererek olur. Oda oyunda büyük bir dönüm noktası olacak ve bunun ne zaman gerçekleşeceği kimse 
bilemeyecek. Öyleyse oyuncular da bu dönüm noktasını durdurmak veya gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 
tüm oyun boyunca o anı oynayacaklaradır. Antrenörler oyuncuların olacakları sezmesine yardımcı olur. Takımı 
her şeye karşı hazır tutar. En Mükemmel oyunlarını oynadıklarını ve  her şeyin buna rağmen kötü gidebileceği 
hayal etmelerini ister. Çirkin oyunlarla karşılaşabileceklerini bilmelerini ister. Önceden olacakları sezmeleri 
için onlara birkaç soru sorar örneğin “ birisi size kasti bir tekme atarsa ne yaparsın?” gibi bazı senaryolar 
üzerinden karşılaşabilecekleri durumlara zihinsel hazırlık yaparlar.

d) Çok duygusal yapılan bir konuşmanın sonuçları
Eğer bir takım yeterince motive olduysa ve hırslandıysa aşırı duygu ve hırs yüklemek onların oyun öncesi daha 
fazla korku üretmelerine neden olur. Diğer sözler sahte duygular  hissetmeyen sadece tepki veren gerçek 
performansını sergileyemeyen oyuncular haline gelmelerine neden olur. Milli duygular yükleyerek yapılan 
konuşmalar da oyunun ülke için ne kadar önemli olduğunu hatırlatan ve oyuncuya korku, stres veren sonuçlar 
doğurabilir ki bunu da antrenörler istemez.

Konuşma, oyuncuların ateşlenmesinden çok soğuk kanlı kalmalarını sağlamalıdır. Duygularını kontrol altında 
tutmalarını sağlamalı, zekice oyunların oyunun en önemli bölümünü oluşturduğunu belirtmelidir.

Antrenörler konuşmalarıyla, oyuncuların ateşlenmesinden çok soğuk kanlı kalmalarını sağlamalıdır. Duygu-
larını kontrol altında tutmalarını sağlamalı, zekice oyunların oyunun en önemli bölümünü oluşturduğunu be-
lirtmelidir. 
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3.7.4. Devre arası ya da periyot arası konuşmaları
a) Antrenör pozitif ve kendinden emin bir tavır içinde olmalıdır.

b) İki periyot arasında antrenörün ne kadar zamanı olabilir? Belki 10 dakika... öyleyse zamanı iyi değerlen-
dirmelidir. Antrenör hemen soyunma odasına gitmeli ve konuşmasını takım sahaya dönene kadar bitirecek 
şekilde tamamlamalıdır. Oyuncular kendi arasında konuşmamalı, bir şeylerle uğraşmamalı yada herhangi bir 
hazırlık içinde olmamalı sadece koçlarını dinlemeleri gerekmektedir. Not: antrenöre kalan zamanı hatırlata-
cak bir asistan gereklidir ki kalan zamana göre konuşmayı zamanında bitirebilsin.

c) Periyot arasının ilk 7 dakikasında oyuncular dinlenmeye bırakılmalı, bir şeyler içmeli ve rahatlamalıdırlar.

d) Diğer 2 dakikada oyun hakkında geri bildirim yapılmalı ve oyun istatistikleri hakkında bilgi verilmelidir. 
Soyunma odasın hakim- savcı gibi değil ve ilk devre ne yaptıklarından çok ikinci devre ne yapılması gerektiği 
açıklanmalıdır.

e) Konuşmaya oyun hakkındaki pozitif düşüncelerini söyleyerek başlamalı ve dikkatleri çekilmelidir. Negatif 
olaylara odaklanmaları engellenmeli, geçmişi sorgulamaları ve neyi yanlış yaptıklarını düşünmemeleri sağlan-
malıdır. Oyunu kazanacakları söylenmeli ve oyun planında büyük majör değişiklikler yapılmamalıdır. Sadece 
ufak minör değişiklikler yapılabilir.

f) Oyun hakkında istatistik bilgiler verilip neler yapılması gerektiği söylenir. Üç ufak değişiklik belirlenip bunla-
rın her şeyi düzelteceği belirtilebilir. Bu kazanırken de kaybederken de rutin olarak yapılmalıdır. 

g) Bazı oyunculara yada bölüme sahada çok güzel iş çıkardıkları söylenerek hem onları hem de diğer bölüm-
lerin de motivesini sağlanabilir.

h) Son dakikada sonuç sözleri söylenir. Oyunculara başarılı olacakları hissettirilir. Gözlerine bakarak şimdi-
ye kadarki en iyi periyodu yaşayacakları söylenir. Yine antrenörün duyguları oyuncuları etkiler sözleri değil. 
Oyuncular kızabilir fakat uzun sürmez. Rakım tekrar el ele halka oluşturup birlikteliği güçlendirip soyunma 
odasını terk ederler.

I) En kötü şey oyunculara kazanmaları gerektiğini belirtilip onlara stres yüklemek ve daha başka hata yap-
mamalarının şart olduğunu söylemektir. Takım oyunu kazanıyorsa bunu korumalı ve kaybetme stresi altına 
girmemelidir. Takım zaten kendine güven halinde ve krizi daha iyi atlatabilecek seviyededir.

i) Oyun sonunda takıma destek olmalı ve eğer kazanıldıysa bunu aynı şekilde başka bir oyunda da tekrarlaya-
bilecekleri bunu her zaman başarabilecekleri söylenmelidir. Eğer kaybedildiyse takımın zaten takımın güveni 
azalmış ve antrenörlerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak bir şeyler söylemesini beklemektedir. 
Onlara destek olunması gerekir ve dibe vurdukları söylendiği taktirde daha kritik sonuçlara neden olabilir.

j) Bazen antrenörler oyun sonunda soyunma odasına gitmezler ve takım kaptanlarına bu görevi bırakırlar. 
Konuşmayı takım kaptanları yapar. 

3.7.5. Galibiyet sonrası konuşması
Oyunculara kendileri için birkaç dakika bırakılır. Eğer konuşma soyunma odasında yapılacaksa 30 saniyeyi 
geçmemelidir. Antrenör galibiyet sonrası konuşmasını her zaman yapmaz. Oyun ile ilgili istatistik ve hızlı ko-
nuşma yapılır ki bu da genellikle daha sonra olur. Oyun sonrası yapılan stratejik hatalar ve ufak değişikliklerle 
ilgili tartışmaktan kaçınılır, zaman harcanmak istenmez.. bu oyuncuların dikkatlerini vermediklerinden zaman 
kaybından başka bir şey olmaz. 
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Oyun sonrası antrenörler takımlarını oturmaya zorlayamazlar. Oyuncular biran önce üzerlerindekini çıkarıp 
orayı terk etmeyi düşünürler.  Derinlemesine konuşma bir sonraki antrenmanda yapılır. 

Konuşulacak en güzel şey kazanıp kaybetmenin takımın davranış amacına bağlı olduğunu ve bunun oyunda 
ne kadar güzel bir şekilde ifade edildiğini söylemektir. Ve buna örnek birkaç anahtar istatistik gösterilip buna 
birkaç oyuncu yada grubun yaptığı başarılı işlerin örnek gösterilmesi ile takviye yapılır. Kazanılan oyun sonrası 
oyuncuları ödüllendirmek ve motive etmek daha kolaydır. Fakat dikkatli olunmalıdır. Bu güven takıma rehavet 
de getirebilir. 

3.7.6. Mağlubiyet sonrası konuşma
Gerçek test bir takımın mağlubiyetinden sonra görülür. Başarının sürekli olmadığını ve başarısızlığın da ölüm-
cül olmadığını bilmelidirler.

Mağlubiyet sonrası soyunma odası çok önemlidir. Kayıp sonrası koç odaya girip oyunculara bağırabilir yada 
odaya girip pozitif bir şeyler söyleyebilir yada odaya hiç gitmeyebilir... bazen oyuncuları yalnız bırakmak çok 
daha iyidir.

Yapılabilecek en iyi şey takımın sergilediği performans ve amaçların oyun esnasında ne kadar kaliteli sergi-
lenebildiğini göstermektir. Antrenörler takımlarının nasıl oynadıklarına, kazanıp kaybetmelerinden daha fazla 
önem göstermelidirler.

Pozitif bir yol takip etmeli ve oyun esnasında gelişen pozitif şeylere dikkat çekmelidirler. Mağlubiyet sonrası 
kuşkular takım içinde yayılmaya başlar. Antrenör bir şekilde bu güvensizliği dağıtmalı ve tekrar takımı bir ara-
da tutacak formüller geliştirmelidir. İşte bu noktada oyuncular pozitif desteğe ihtiyaç duyarlar. Oyuncularını-
za onlara güvendiğinizi kanıtlamalı ve bunu kendilerine de inandırmalısınız. Hala umutlarını kaybetmemeleri 
gerektiğini belirtmeli ve her yıkılanın yenisinin inşa edilebileceğini hissettirmelisiniz.

Takıma tekrar oynamaları için gerekli olan bir gerekçe gösterilmelidir. Oynanacak başka oyunlar olmasaydı ne 
olurdu şeklinde hayal kurmaları istenmelidir.

Eğer takım oyun esnasında yeterli gücü çalışmayı göstermediyse onlara karşı sert olunmalıdır. Oyunculara 
zorlandıklarında pes ettikleri söylenmelidir. Oyuncular pes etmek kelimesini sevmezler. 

Başarısı antrenörler genellikle konuşmalarını duygularını kontrol edemeyerek hazırlıksız bir şekilde yaparlar. 
Hırs ve sinirlerini takımdan çıkarmak isterler. Bu da düşen takımın daha da dağılmasına neden olur. Yapılabi-
lecek en kötü şey bazı oyuncuların yaptıkları hatalarla mağlubiyetin sorumlusu olarak gösterilmesidir. 

3.7.7. Takımın neden kaybettiğini değerlendirmek
Bir takım mağlubiyet deneyimlerini pekiştirmelidir. Antrenörler oyuncularına bir mağlubiyet sonrası istatistiki 
değerlerle çıkarmaları gereken dersleri çıkarmalarında yardımcı olurlar. Bir takım mağlubiyet sonrası gali-
biyet sonrası çıkardığından daha fazla ders çıkarır çünkü çalışmama sonrası ve çalışma sonrası neticelerini 
görürler. Bir mağlubiyetten zayıflığın ne olduğunu ve nelerin yapılmaması gerektiğini öğrenirler. Antrenörler 
nelerin yolunda gitmediğini tasarlamalı ve takımı tekrar geliştirmek için çalışmaya başlamalıdırlar. 

3.7.8. Mağlubiyet sonrası konuşmasında sorulacak amaca yönelik sorular...
1. Yeteri kadar çalıştık mı? Pes mi ettik?

2. Maçı kayıp mı ettik yoksa pes edip panik mi yaptık?
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3. Diğer takım daha iyi olduğu için mi kaybettik?

4. Beceriksizliğimizden mi kaybettik?

5. Direncimiz düşük mü kaldığı için kaybettik?

6. Defanslarının daha fazla çalışması ve aç olmasından mı kaybettik?

7. Çok zayıf oynadığımız ve düşük performanslı oynadığımızdan mı kaybettik? Düşük performans tüm ge-
nele etki eder. 

8. Birlikte mi oynadık kişisel mi?

9. Güzel kararlar verebildik mi?

10. Kötü cezalar mı aldık?

11. Disiplin sergileyebildik mi?

12. Önde koşan biz mi olduk yoksa takip mi ettik hep?

13. Kendi kendimizi yediğimizden mi kaybettik?

14. Hırslı ve duygulu oynadık mı?

15. Konsantrasyonumuzu kaybettik mi? Yoksa çok mu kişisel hatalar yaptık?

16. Soğuk kanlılığımızı mı yitirdik? Onlar bizi mi yendi biz kendi kendimizi mi yenemedik? Panik ile dağıldık 
mı, disiplinsiz mi oynadık, ağladık, özürler bulduk diğerlerine mi çıkıştık?

17. İyi oyun planımız yok muydu? 

3.7.9. Mağlubiyet sonrası performansa yönelik sorulacak sorular...
1. Kötü şutlar mı çektik?

2. Delicesine defans mı oynadık?

3. Çok fazla mı top kaybettik? 

4. Saçma sapan paslar mı verdik yoksa pas vermeye mi zorladık?

5. Basılması gereken noktalarda yeterince baskı yapabildik mi?

6. Kontra atak oluşturmak için yeterince koştuk mu?

Oyun sonrası istatistiksel olarak analiz yapılmalı ve takımın neden kaybettiği ortaya çıkarılmalıdır. Takım her 
oyuna amaç ve gayelerinin bulunduğu takımın performans hedeflerini de içeren bir listeyle gitmelidir. Takımın 
gösterebileceği performans hedefleri ve gösteremeyeceği hedefler bilinmelidir.
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İstatistikler takımın kaybedişini analiz etmede yardımcı olur, takımın güçsüz noktasını gösterir ve kırılma yeri-
ni gösterir. Daha objektif bir görüş açısı sağlar. Oyunculara bir sonraki oyunda ne gibi gelişmeler göstermesi 
gerektiğini belirtebilirsiniz.  Takım istatistikleri takımın ne kadar şut çektiğinin yüzdesini, top kayıp sayısını ve 
kazanılan top sayısını gösterir.

Eğer bir takım mağlup olduysa bu performans hedeflerinde eksiklikler olduğunu ve geliştirilmeye ihtiyacı 
olunduğunu gösterir. Bir takım her maçı kaybettiği halde kendini hedeflerinde biraz daha geliştirdiğini göre-
rek  hala iyi hissedebilir. 

Antrenörler genel olarak uzun vadede hedefleri bakmalı ve takımlarının final oyununa hazır olduklarını bil-
melidirler. İstenen ve hedeflenen yerlere ulaşıldığında bazı koçların kazandığı söylenebilir. Bir koçun görevi 
takımın sezonu kendine güvenir bir şekilde bitirmesini sağlamaktır. 

Her oyun sonunda kazanıp kaybetmeye değil nasıl bir oyun sergilendiğine ve amaçlanan hedeflere ulaşılıp 
ulaşılmadığına bakmak gereklidir. 

3.8. ANTRENMAN VE TAKIM YÖNETİMİ
Bir antrenörün görev yapabilmesi için takımdaki oyuncuları en ufak yönlerine kadar tanımaları gereklidir. 
Takımın yönetiminde antrenörün çok yönlü psikolojik, pedagojik bilgilere sahip olması zorunluluğu vardır. 
Antrenman ve maç oyuncuların katılımı ile gerçekleşmektedir. Antrenman ve yönetimin asıl hedefi fiziksel, 
psikolojik, sosyal ve sportif etkenliklere bağlıdır. Antrenör sporcularını ana hedefler etrafında toplayabilmeli-
dir. Antrenör takımını iyi yönetmeli, antrenmanları oluşturma ve yönetiminde sinirliliğe yer yoktur. Demokratik 
ve akılcı olmak fayda getirmektedir.

Sporcunun Yaşamdaki Yönetimi: sporcular günlük yaşamda da meslek gereği dikkatli olmak zorundadırlar. 
Biyolojik, sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılarken bazı kurallara uymak zorundadırlar. Sağlık ve sportif 
yaşam için dikkat edilecek hususlar şunlardır;

– Boş zamanların akılcı değerlendirilmesi,

– Gündüz ve gece hayatının kontrolü,

– Uyku problemlerinin çözümü,

– Programlı beslenmenin sağlanması,

– Sigara, alkol ve dopingin önlenmesi,

– Sağlıklı yaşam için alınacak tedbirler vb.dir.

“18 yaşında yıldız olan milyarlık bir sporcunun geleceği, yöneticilerin inisiyatifi ve denetimindedir. Sporcunun 
yaşantısına ilgi, başarısına en büyük destektir” (Mart 8, 2010 Liam Blackwell )

3.8.1. Maç öncesi mental hazırlığınızı geliştirin
Neredeyse tüm spor dallarındaki üst düzey performans sporcuların yetenek seviyeleri bir birlerine benzerdir. 
Örneğin hepsinin güçlü olma özellikleri benzerdir, hızlı, yetenekli, ve dayanıklılık kapasiteleri birbirlerine çok 
benzemektedir. Buna rağmen bazıları bu üst düzey seviyeye asla ulaşamadıkları için her spor dalında bir 
kazanan çıkacaktır. Kazananlar ile diğerleri arasındaki fark, kazanan oyuncular zorlu oyunun mental baskısı-
nın üzerinden gelebilir; fırsatı önemser, kalabalıkları (taraftarı ) yanına çekebilir ve bazen onları görmezden 
gelebilirler.
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Sıklıkla sorulan soru, sporcular oyunlarını geliştirmek için bu yeteneklerini nasıl geliştirirler. Bunun cevabı, 
seçtikleri sporun mental becerilerini geliştirerek bulabilirler.

Birçok sporcu için mental nitelikler şunlardır:
• Baskı altında sakin kalmak

• Duygularını kontrol etmek

• Emin olmak

• Zihinsel olarak uyanık olmak

• Pozitif olmak

Bu niteliklerin geliştirilmesi sporcuların yoğunluk seviyelerini artıracaktır: bu da oyunda sporcunun odak-
lamayı sürdürmesi ve içerden-dışarıdan gelen dikkat dağıtıcıları görmezden gelme, oyun içinde fiziksel ve 
teknik yeteneklerini uygulama yeteneklerini artıracaktır. 

Üst düzey sporcular baskıdan uzaklaşmaya çalışmazlar; onlar bunun her düzeyde oyunun bir parçası olduğu-
nu kabul ederler. Bu baskıya meydan okurcasına kabul ederler, kendilerinden emin bu durumun üstesinden 
gelecek yeteneğe sahip olduklarını bilirler.

Amatör sporculardan hiç kimse baskı altındayken en iyisini gerçekleştiremez. Her seviyede sporcuların par-
layabilmeleri için “doğru mental durum” içinde olmaları gerekiyor. Oyun zorlaştığında, kızıştığında veya çıta 
yüksek olduğunda neden üst düzey sporcular parlarlar? Bunun nedeni baskı altında bunu gerçekleştirebiliyor 
olmaları değil, gerçek neden; ideal metal duruma kadar baskıyı düşürmeyi gerçekleştire bilmeleridir.( Ateş, 
2014)

3.8.1.1. İdeal metal durumda olduğunuzu nasıl belirlenir ? 
• Adrenalin düzeyiniz yükselmesine rağmen rahatsınızdır.

• Biraz sinirli hissedersiniz fakat rahat ve sakinsinizdir.

• Yeteneğinize olan güçlü inançtan dolayı, bilinçli düşünce süreci olmadan kararlarınız spontane gelişe-
cektir.

• Doğru zamanda doğru yerdeymiş gibi hissedeceksiniz.

• Etrafınızda olup bitenin farkında olacak ve konsantrasyonunuzu sürdüreceksiniz.

• Gergin olmadan duygularınızın üzerinde kontrolü devam ettirirsiniz, bununla beraber oyunun ve kendini-
zin toplam kontrolü sürdürürsünüz.

Bu durumu sağlayarak, fazla baskıyı azaltacaksınız aksi takdirde en iyi performansı gerçekleştirmeniz 
engellenecektir.

Hangi yetenekler “ideal mental durum”a ulaşmanıza yardımcı olacaktır?

• Gevşeme - Odaklanmak ve düşüncelerinizi toparlamak için birkaç dakika ayırın.
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• Konsantrasyon - Oyun boyunca konsantrasyonu sürdürme ve odaklanmayı kaybetmemek.

• Görselleştirme

• Duygusal kontrol - Her zaman odaklanın - pozitif olun.

• Tutumlar - Davranışlarınızı kontrol edin, eğer yapabileceğinizi düşünüyorsanız olacak, eğer en iyisini 
yapmak zorunda olduğunu düşünürseniz olmayacak en iyi olmak mı olabilirsiniz.

• Farkındalık

• Olumlama

Müsabaka baskılarında elinize yardımcı olacak birinci yön maç öncesi hazırlıkları en iyi şekilde sağlanması-
dır.( Ateş 2014)

3.8.1.2. Maç öncesi mental hazırlıklarda;
• Maç içinde olabilecek şeyler için kendinizi mental hazırlayın.

• Her gün biraz mental prova yapın: kendinizi ideal mental durumda gerçekleştirirken görün.

• Sinirleriniz hakkında endişe etmeyin, oyun akışı için adrenaline ihtiyacınız olacak. Fısıltı içinde ileriye 
bakın.

• Oyundan keyif alacağını tahmin edebiliyorsun, en iyisini yapacaksın, kontrol içinde olacaksın ve ortaya 
çıkabilecek her hangi bir durumun üstesinden gelebileceksin.

• Yararsız düşünceleri durdur ve ne yapacağına odaklan.

• Duygularını kontrol et- rahatlatıcı müzik dinle.

• Huzuru-dinginliği sürdür.

• Görevlerine yeniden odaklan.

• Pozitif mental tutum içinde ol. ( Ateş, 2014 )

3.9. MAÇTAN HEMEN ÖNCE VE MAÇ SIRASINDA YÖNETİM
• Maç sahasına geliş  

• Maç öncesi toplantı 

• Maç ısınması  

• Top veya saha seçimi 

• Maç Süresince Takıma Rehberlik Etmenin Genel Prensipleri:

• Takım oyununun düzenlenmesi 
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• Molaların kullanımı 

• Yedek oyuncuların kullanımı

• Devre arasının kullanımı (Hidayetoğlu, 2018)

3.9.1. Maç Süresince Takıma Rehberlik Etmenin Genel Prensipleri:
• Oyun planının işe yarar bir plan olduğundan emin olmak adına, maçın başlangıcından itibaren dikkatlice 

değerlendirilmelidir. Karşı takımın planının önceden okunması da oldukça yararlı olabilir.

• Mücadele ruhu son derece önemlidir. Hiçbir maç son düdük çalmadan bitmez ve maç herhangi bir skor 
ile kazanılabilir. 

• Maçın kritik sayılarında oyun ritmi değiştirilebilir veya taktik değişikliği uygulanabilir. 

• Maç boyunca antrenörün skoru etkilemek için yapabileceği çok az şey vardır. Çoğu planlamayı hazırlık 
ve planlama süresinde yapılmış olmalıdır, buna yedeklerin ve molaların kullanımı da dahildir. 

• Özel taktikler maçın sonuna doğru eşitlik bozmak ya da öne geçmek için uygulanmalıdır.

3.9.2. Takım Oyununun Düzenlenmesi:
• Mola 

• Oyuncu Değişikliği 

• Devre Arası

3.9.2.1. Mola:
• Aşağıdaki Durumlarda Mola Gereklidir: 

• Karşı takım arka arkaya 3-4 sayı almışsa ve ritimlerinin bozulması gerekiyorsa 

• Takımın kafası karışmışsa veya bazı oyuncular aynı hataları tekrarlıyorsa 

• Antrenör kapalı bir taktik yürütmek istiyorsa (hangi alana doğru yüklenileceği, hangi tür hücumun en 
etkili olacağı, nereye şut atılacağı gibi) 

• Rakibin başarılı taktiği karşısında antrenör taktik değişikliğine gitmek niyetindeyse 

• Oyuncular pes etmiş ve cesaretlendirilmeye ihtiyaç duyuyorsa 

• Son hücumu daha verimli kullanmak için 
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Resim 7 : Molada antrenör

3.9.2.2. Oyuncu Değişikliği:

• Antrenör Şu Durumlarda Oyuncu Değişikliği Yapar: 
• Savunmayı veya hücumu güçlendirmek, sahadaki ruhsal durumu özel bir oyuncu yardımıyla değiştir-

mek istediğinde.

• Oyun planını uygulayamayan, sık hata yapan, sportmenliğe uygun olmayan davranışlar sergileyen ya da 
oyuncular arası ilişkileri bozan bir oyuncuyu değiştirmek istediğinde.

• Başarılı bir maç sonucunu tehlikeye atmadan yedek oyunculara oynama şansı vermek istediğinde.

• Takıma (yedek oyuncu aracılığıyla) talimat vermek için maça ara vermek veya oyunun ritmini bozmak 
(mola almak yerine) istediğinde.

• Oyuncu değişikliği yapar. (Uzman 2011)

3.10. MAÇIN DEĞERLENDİRİLMESİ

• Oyun planının başarısı, pozitif ve negatif yönleri değerlendirir.

• Oyun planının bölümlerinin her bir oyuncu ve tüm takım tarafından uygulanışı değerlendirir.

• Oyuncuların maç boyunca performanslarının ve davranışlarının değerlendirilmesi yapılır.

• Antrenmanlar ve gelecek müsabakalar için çıkarılan sonuçlar belirlenir.

• (Hidayetoğlu, 2018)
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Yapılan bu literatür çalışmasında çıkan sonuca göre; antrenör kesinlikle çalıştığı branşın kurallarına ve tek-
nik-taktik bilgilerine hakim olması gerekmektedir. Bunların yanında teknolojik anlamda bilgili ve hem spor 
psikolojisinden hem de spor sakatlıklarından da anlamalıdır ve bunu kendi takımına yansıtmalıdır. Aynı zaman-
da topladığı bu bilgileri takımına performansını artıracak şekilde aktarabilecek ifade gücüne sahip olmalıdır.

Antrenör müsabaka öncesinde öncelikle kendi takımının kodüsyonel ve teknik-taktik anlamda seviyesini be-
lirleyip, rakip takımın oyun planına göre opsiyonlar belirleyip uygulamalıdır. Ayrıca maç öncesi yapılan hem 
kendi takımın hem de rakip takımın genel analizine göre maça hazırlanır. Maç sırasında yapacak olacağı 
oyuncu değişiklikleri, oyun planı ve taktiksel değişiklikler, rakip takımın yapacağı farklı kombinasyonlara göre 
çözüm üretebilecek sevide olmalıdır. Aynı zamanda antrenör maç öncesi ve maç sırasında yapacağı gerek 
motivasyon gerekse taktiksel konuşmalara da hakim olmalıdır. Antrenör bunlarla yetinmeyip kendi branşında-
ki yeniliklere sürekli açık olup ve araştırmacı olmalı ve bu işi yaptığı sürece sürekli öğrenmeye açık olmalıdır. 
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