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BU ÇALIŞMANIN AMACI 

• Sporcunun psikolojik ve fizyolojik durumunu aktif ve pasif olarak en
mükemmel hale gelmesi hedeflenir. Şiddeti düşük bir antrenman 
öncesinde dahi, bir hentbol antrenörü ya da kondisyonerinin ısınmaya, 
süre ve içerik olarak yeterli zamanı ayırması sakatlıkların oluşmaması 
adına gereklidir. 

• Hentbolda genel ve özel ısınmaların doğru uygulama yapılarak
sporcuları, antrenman ya da müsabakalara sağlıklı bir şekilde 
hazırlamanın yanı sıra, maksimal performasını elde etmek için genel 
ve özel ısınmanın önemini vurgulamak bu nedenle ısınma 
basamaklamalarını ve süreleri belirtmek ve göstermektir. 
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İÇERİK 
 

GİRİŞ  

• Genel Isınma  

• Stretching 

• Hentbola Özgü Isınma (özel ısınma)                      
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GENEL  ISINMA 

Farklı yaklaşımların ifadesiyle ısınma;  

• Bir yarışma veya antrenman öncesinde, o yarışma veya 
antrenmanın gerektirdiği optimum performansı gerçekleştirebilmek 
için yapılan fiziksel ve zihinsel etkinlikler dizisinin tamamıdır. 
(MURATLI, 1992, sf: 1-4). 

• Isınma, antrenman ya da müsabakaya fizyolojik  ve psikolojik 
olarak hazır olmaları için uygulanmaktadır.  

• Sporcuları antrenmanlarda ve maçlarda öngörülen belli görevlere, 
bedensel ve psikolojik yönden en uygun şekilde hazırlamayı ve 
uyum sağlamayı amaç edinen çalışmalara ısınma denir. Aynı 
zamanda ısınma; sporcunun organizmasını, yapacağı spor 
dalındaki yüklemelere hazırlama çalışmasıdır. 
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Genel ısınmanın sporcu bedeni üzerinde fizyolojik ve 
psikolojik etkileri özetle aşağıdaki gibi sıralanabilir 

 
1. Maksimum oksijen kullanımı artışı 
2. Oksijen gereksiniminde azalma 
3. Dokulara yeterli oksijenin ulaştırılması ve karbon 

monoksitin uzaklaştırılması için değişim oranlarını geliştirme 
4. Deri ve iç organlara giden kanı, çalışan kaslara yönlendirme 
5. Anaerobik metabolizma bağlılığını azaltma 
6. Kuvveti geliştirme 
7. Sürat ve patlayıcılığı geliştirme 
8. Hareket açısını geliştirme 
9. Psikolojik odaklar sağlama 
10. Varsayımlı olarak yumuşak doku zedelenmelerin azaltabilmektir. 
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DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR 

Isı,diğer dokularda olduğu gibi, sinir metabolizmasını da hızlandırır. Belirli sınırlar içinde 

ısının artması ile sinir ileti hızı da artar. Isının azalması ile esneklik ve iletebilme azalır. 

Gerçekten de ısınma; kas ısısını arttırarak, kasın iç sürtünme kuvvetini azaltır. Isınan 

kas, boy olarak % 20 oranında daha fazla esneyebilir. Isısı artan bir kas, oksijenini daha 

fazla boşaltabilir ( AKGÜN, 1991, sf: 326-328).  

Solunum sistemi, daha etkili ve verimli çalışabilirken, kalp atım sayısı ve atım gücü artar. 

Böylece, çalışan kaslarımıza çok daha fazla oksijen ve besin maddesi taşınabilir . 

Eklemlerde daha büyük bir hareket esnekliği sağlanarak, herhangi bir sakatlanmaya 

karşı önlem alınmış olur. 

HbO2, hemoglobin ısısı yüksek bir ortamda dokuya daha fazla O2 verir. Kas içinde 

bulunan ve hemoglobine benzer bir fonksiyon gören myoglobin yükse ısıda Hb gibi 

hareket eder ve bu yolla da kasa daha çok O2 verilir. 
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GENEL ISINMANIN SÜRESİ NE KADAR 
OLMALIDIR ? 

• Isınma süresi yapılan spor dalına göre değişiklik 
göstermektedir. Literatüre baktığımızda bu süre için 
minimum 10 dakika ile 30-45 dakika arasında değerler 
görülmektedir. 

 

• Bu süre için takım sporlarında ve bireysel sporlarda 
farklılık görülür. Ayrıca,  ısınma süresi belirlenirken,  
yarışma veya antrenmanın yapılacağı ortam,  hava 
sıcaklığı,  yarışma veya antrenman saati de göz 
önüne alınmalıdır. 
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STRETCHING NEDİR ? 
• Stretching egzersizleri belirli kas ve eklem gruplarının hedef

alarak elastikiyeti ve hareket açısını arttırmak amacı ile 
yapılan fiziksel egzersiz bütününe verilen isimdir. 

• Stretching  kas ve tendonların esnekliğini arttırarak
yaralanmaları ve sakatlanmaları azaltır. Ayrıca egzersiz 
performansını arttıracak ve günlük hayatta daha hareketli 
olmanıza imkan tanır. Bu yüzden; esneme çalışmaları içinde 
eklemlerde daha fazla hareket açısını sağlamak hedeflendiği 
için,  sinir sistemine bağlı kaslar üzerindeki etkiyi arttıran 
hareketler olmalıdır (Bilge, 2013 sf: 1). 
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STRETCHING NEDEN ÖNEMLİ ? 

• Kan dolaşımını arttırır.  

• Dokularınıza nüfus eden kan sakatlıkların daha hızlı iyileşmesini, 
kaslarınızın daha hızlı gelişmesini sağlar.  

• Artan kan dolaşımı ile beraber daha enerjik hissedersiniz. 

• Koordinasyonu artırır ve kondisyonunuzun gelişmesinde rol oynar. 

• Eklemlerinizin ve kaslarınızın daha esnek olmasını sağlar.  

• Düzenli yapılan esnetme hareketleri sakatlıkların iyileşmesini 
hızlandırdığı gibi sakatlığın oluşma riskini de azaltır. 

• Postürünüzün (duruş) düzelmesine yardımcı olur. 
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STRECHING YAPILMAZSA OLUŞABİLECEK 
SORUNLAR NELERDİR? 

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

• Isınmamış bir kasa yük bindiği zaman o kasın veya bağın
kopmasına sebep olur. 

• Lif atması olmazsa kramp görülebilir.

• Isınma her eklem ve kas grubuna yönelik yapılmalıdır.

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

Stretching türleri olarak düşünüldüğünde bu başlık beş ana 
grupta toplanabilmektedir: 

• Statik Aktif Stretching

• Statik Pasif Stretching

• Dinamik Stretching

• İzometrik Stretching

• PNF (ProprioceptiveNeuromuscular facilitation) Stretching
(Bilge, 2013 sf: 1). 
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Statik Aktif – Pasif  Stretching 
• Statik stretching genel olarak zorlayıcı olmakla beraber

vücudun en uygun haline 10 ila 30  saniye süresince gelmesini 
hedeflemektir. Bu tip stretching genel ısınma sürecinde en 
yaygın yöntem olup, genel esnekliğin geliştirilmesi için en 
güvenilir ve en efektif metodları içermektedir.  

• Ancak, bazı spor bilimciler bu düşüncenin aksi yönünde;
dinamik stretchingin statik stretcinge göre, sportif ve günlük 
aktivitelerde vücudu geliştirmesi açısından daha faydalı 
olduklarını savunmaktadırlar. Isınmayan ve hazır olmayan kas 
gruplarını uzun süreli gerdirmek; yani statik stretching ile 
vücudu hazırlamak yerine dinamik stretcing ile vücudu 
hazırlayıp sonrasında statik stretching ile vücudun esneme 
kabiliyetini arttırmak daha faydalı olduğu belirtilmektedir. 
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Statik Pasif Stretching 
• Statik pasif stretching ise yapılan hareketler

dışardan destek alınarak yapılan egzersizlerden 
oluşur.  

• Kişi partner ya da herhangi bir materyal ile hareketi
uygulamaya çalışır. 

• Ancak burada riskli olan durum şudur: kontrol dış
güçte olduğundan dolayı, ağrı eşiğini ve gerim 
şiddetini ayarlamakta önemli olduğundan bu 
yüklenmeye dikkat edilmezse bağ ve dokularda 
sorun oluşabilir. 
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Dinamik Stretching 

 
 
 

 

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

• Dinamik esneme hareketleri kasları hareket halindeyken
esnetir. Dinamik esneme sırasında kaslar hareketin doğal 
akışının gerektirdiği kadar esner. Eklemin izin verdiği son 
noktada en fazla bir ya da iki saniye kadar bekler ve sonra 
başlangıç pozisyonuna geri dönülür. 
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İzometrik Stretching 
• İzometrik stretching, gerilmiş kasların izometrik kasılmaları

(gerdirme) yoluyla kas gruplarının direncini içeren statik 
gerdirme (hareket etmeyen) türüdür. 

• Bazı araştırmalara göre izometrik gerilmenin kullanımı, statik-
pasif esnekliğin artması için en hızlı yollardan biridir ve tek 
başına pasif gerdirme veya aktif gerilmeden çok daha etkilidir.  

• İzometrik uzanımlar aynı zamanda "gerilmiş" kaslarda (statik-
aktif esnekliğin gelişmesine yardımcı olan) güç geliştirmeye 
yardımcı olur ve genellikle gerilme ile ilişkili ağrı miktarını 
azaltır. 
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PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) 
Stretching 

• Bir çeşit fiziksel terapi olarak da uygulanan pasif ve statik
esnetme türleri birleştirilerek yapılan bir yöntemdir. Genellikle, on 
saniyelik zorlama süresinin ardından on saniyelik rahatlama ve 
gevşeme süresinden oluşmaktadır. 

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

Ayakta vücut dik bir şekilde durur ve postür korunur ve 
aşağıda tutulan bar ile beraber kollar yukarı doğru 
kaldırılarak, ağrı hissedilinceye kadar geriye doğru gerdirilir. 
10 sn civarı hareket uygulanabilir (Bilge, 2013, sf: 62). 
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Stretching Yöntem ve 
Uygulama Örnekleri: Dinamik Germe

Vücut dik ve postür korunur vaziyette baş sağa ve sola doğru 
eğilir. Eller başı ok yönünde çekerken başta bloklama olur. 10 
sn uygulanır (Bilge, 2013, sf: 26). 
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Statik- dinamik germe 

Egzersiz uygulanırken, gerdirilen kolun ters yöndeki bacağı bir adım ileri 
atılarak dizden bükülür ve oklar yönünde öndeki ayak tabanı ve kola kuvvet 
uygulanır. Vücut dik, postür düzgün, kollar baş hizasında yukarıya doğru 
gergin uzatılır ve el içleri en uçta birleştirilir. yukarıya dik gergin uzatılır ve 
ağrı hissedilinceye kadar gerdirilir (BİLGE, 2013, sf: 46). 
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PNF( Statik-İzometrik-Dinamik) Germe 

a) Bankta yüzüstü yatar pozisyonda durulur, hareketi uygulayacak olan,
gerdirilecek olan kolu dirsekten 90 derece bükerek egzersizi başlatır. İlk
olarak dirsek yere doğru gerdirilirken el bileğinden de ters yönde statik bir
germe uygulanır ve hareketi yapan kişinin ağrı eşiğinde beklenir.

b) Aynı pozisyonda yüzüstü uzanan kişiden bükülü olan dirsekten yukarıya
izometrik kuvvet uygulaması istenirken yardımcı kişi de hareketi bloklar. 

c) Her iki kişi  dirsekten yere doğru ağrı eşiğine kadar dinamik bir germe
uygular. Hareket her iki yöne de uygulanır (Bilge, 2013, sf: 69). 
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Hentbola Özgü Isınma (Spesifik) 

• Genel ısınmada temel olarak; Organizmanın fonksiyonlarını
mümkün olduğu kadar yüksek seviyeye çıkarmak için yapılan 
hazırlıkları içermektedir. Genelde büyük kas gruplarını 
çalıştırmamızı sağlar. Düz koşu, kültür-fizik gibi çalışma 
şekilleridir.  

• Spesifik ısınma ise Genel ısınmadan sonra yapılan, çapraz
geçişler, pas çesitleri, birebir hücum-savunma, kale atışları 
takım halinde hücum/savunma çalışmaları ve hızlı hücum 
hentbola özgü ısınma şekilleridir. Bu çalışmalar antrenör ve 
sporcuların yaklaşımlarına, alışkanlıklarına göre bazı 
değişkenlikler de gösterebilir.  
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 Şiddeti düşük bir antrenman öncesinde dahi, bir hentbol antrenörü
ya da kondisyonerinin ısınmaya süre ve içerik olarak yeterli zamanı
ayırması sakatlıkların oluşmaması adına gereklidir.

 Ayrıca sporcu müsabaka ya da antrenman performansının, olumlu
bir hal alması öncesinde yapılan ısınmaya direkt olarak bağlıdır.

 Bu yüzden özellikle maç öncesi ısınmalarda daha kısa süre
içerisinde efektif ısınmaya ihtiyaç duymaktayız.
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 Hentbolda maç hazırlığı yaparken, branşa özgü atletik
ısınmayla birlikte yapılan stretching, pas egzersizleri,
kaleci ısınması, şut çalışmaları, kısacası bir maçta
meydana gelen pozisyonların ön hazırlıklarının
basamaklaması önemlidir. Bir maç ısınması ortalama en
az 40 ila 55 dakika arası olmalıdır.

 Atletik ısınma ve stretching’e verilen süre 25-30 dakika
arası düşünülürse kalan süre pas ve şut çalışmalarıyla
devam etmelidir.
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 Genel Isınma 

 Öncelikle sporcular oldukları yerde ya da saha boyunca yürüyerek 
kısa süreli aktif stretching egzersizleri yaptıktan sonra atletik ısınmaya 
geçebilir. 

Atletik ısınma ve koşu drilleri 
Öncelikle sporcular oldukları yerde alt ve üst ekstremite kas gruplarına yönelik 
kısa süreli aktif ısınma ve esnetme egzersizleri yaptıktan sonra atletik ısınmaya 
Jogging ile başlayıp, bu tempo ile koşu dirillerini gerçekleştirilebilir.   

Dinamik- statik stretching egzersizleri 
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Karşılıklı pas çalışmaları 

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

Kaleye yönelerek oyun kurucu  bölgesinde üçerli paslar: 
Oyuncular piston pas sonrası kendi grubunun arkasına 
geçerler, aynı zaman içinde kalecilerde kalede topsuz bölgesel 
ısınmasını yapabilir. 
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Çapraz geçiş kanat oyuncusu ile paslaşmalar 

İkili Çapraz Geçiş  Sonrası Kanat Oyuncuları İle Paslaşmalar: 
Oyuncular ikili çapraz sonrasında kanat oyuncularıyla da 
paslaşırlar. Oyuncular bu çalışmayı yaptıkları sırada 
kalecilerde kendi aralarında paslaşırlar.
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Kale Atışları 

1. Seride kalecinin üzerine,

2. Seride sırasıyla sağ ve sol alt köşelere,

3. Seride sırasıyla sağ ve sol üst köşelere,

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

5. Seride oyuncu kendi oynadıkları pozisyondan kaleye şut
 atarlar. 
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Yarı saha tek yönlü hızlı hücum 

İkinci egzersiz ise aynı 
şekilde yarı sahada tek taraflı 
Yapılan hızlı hücum 
çalışmasıdır. Sırasıyla sağ  
ve sol kanatlardan çıkış 
yapılarak, yapılan basit hızlı 
hücum egzersizidir.  
Bu çalışmalar ile özel ısınma 
sonlandırılabilir. 
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SONUÇ 

• Hentbol oynamaya hazırlanırken ısınma
şarttır. Şiddeti düşük bir antrenman öncesinde 
dahi, bir hentbol antrenörü ya da 
kondisyonerinin ısınmaya süre ve içerik olarak 
yeterli zamanı ayırması sakatlıkların 
oluşmaması adına gereklidir.  
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 Stretching ise ısınmanın bir bileşeni olarak aldığımızda 
birbirini tamamlayıcı olarak branşların özelliklerine göre 
uygulanarak ön hazırlık olarak uygulanmalıdır.  
 

 Bu yüzden aktif ve pasif ısınmanın, stretching' in uygulanış 
şeklinin  ve sırasını dikkate almalıyız. 
 

 Genel ısınma yapılırken, artan yüklenme ilkesine bağlı 
kalarak yapılan koşularla ile birlikte esneme hareketlerinin 
yanı sıra statik ve dinamik stretching egzersizlerini 
belirtilen ilkeler içerisinde doğru uygulamak gerekir.  
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 Dikkat etmemiz gereken ısınmanın 
basamaklaması ve uygulanış şeklidir.  
 

 Kısaca genel ısınma yapmadan, stretching ve 
özel ısınmaya (pas ve şut çalışmalarına) 
geçmemiz doğru bir yaklaşım olmaz.  

 
 Amaç; sporcuları en iyi şekilde antrenman ya 

da müsabakalara hazırlamak ise; mutlaka 
doğru bir sıralama içerisinde, yeterli ısınma 
zamanını ve ısınma hareketlerini doğru bir 
şekilde uygulamalıyız. 
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