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İSTİKLÂL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; 
O benimdir, o benim milletimindir ancak. 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl.
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar, 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın;
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı: 
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli- 
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl;
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet; 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

    Mehmet Âkif Ersoy
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GENÇLİĞE HİTABE

 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, 
senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum 
etmek isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl 
ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, 
içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu 
imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve 
cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş 
bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün 
kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış 
ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten 
daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip 
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu 
iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit 
edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi 
vazifen, Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 
damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal ATATÜRK
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KİTABIMIZI TANIYALIM
MODÜL KAPAKLARI

ÜNİTE KAPAKLARI

İÇ SAYFALAR
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Modülün İsmi: İşlenecek olan modülün ismi-
nin yer aldığı bölüm.

Modül Görseli: İşlenecek olan modülün gör-
selinin yer aldığı bölüm.

Modül Numarası: Kaçıncı modülde bulunul-
duğunu gösteren rakam.

Ünite Numarası: Kaçıncı ünitede bulunuldu-
ğunu gösteren rakam.

Ünitenin İsmi: İşlenecek olan ünitenin isminin 
yer aldığı bölüm.

Ünitenin Konuları: İşlenecek olan ünitenin 
içeriğinde yer alan konuların gösterildiği bö-
lüm.

Ünite Görseli: İşlenecek olan ünitenin görse-
linin yer aldığı bölüm.

Ünite Numarası: Kaçıncı ünitede bulunuldu-
ğunu gösteren rakam.

Ünitenin İsmi: İşlenecek olan ünitenin ismi-
nin yer aldığı bölüm.
Ünite Numarası: Kitap içeriğinde kaçıncı üni-
tede yer aldığını gösteren rakam.

Hazırlık: Yeni bilgilerin öğrenilmesi amacıyla 
ön bilgileri harekete geçirme ve konuyu sez-
dirmenin amaçlandığı bölüm.
Konunun İsmi: İşlenecek olan konunun 
isminin yer aldığı bölüm.

Ünite ve Konu Numarası: Kaçıncı ünitede 
ve kaçıncı konuda bulunulduğunu gösteren 
rakamlar bölümü.

Karekod: Karekod okuyucu ile taratarak re-
sim, video, animasyon, soru ve çözümleri vb. 
ilave kaynaklara ulaşabileceğiniz barkod. De-
taylı bilgi için http://kitap.eba.gov.tr/karekod
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1. ÜNİTE

Basketbolun Tarihî Gelişimi 

1.1. Dünyada Gelişimi

1.2. Türkiye’de Gelişimi
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1. Basketbolun ortaya çıkış nedeni ve ilk uygulanış    
         biçimleri ile ilgili neler biliyorsunuz?

2. Basketbol kulüplerimizin ve okul takımlarımızın
    uluslararası alandaki başarıları hakkında neler
    biliyorsunuz?

BASKETBOLUN TARİHÎ GELİŞİMİ1
Hazırlık

11 Dünyada Gelişimi

Dünyada basketbolun gelişim süreci ve tarihçesiyle ilgili yapılan araştırma sonuçları, Orta Amerika’daki 
İnka ve Aztek kabilelerinin MÖ 1500-800 tarihleri arasında basketbola benzeyen bir oyunu oynadıklarını 
göstermektedir. Florida’nın ilkel kabileleri bu oyunu topu bir sırığın üstüne tutturulmuş sepete atarak 
oynarlarmış.

Günümüzdeki basketbola benzer ilk oyunun  Amerika’da Kızılderililer 
tarafından basit olarak oynandığı belirtilmektedir. Basketbola benzer 
bu oyunda sepet yaklaşık 3 m yükseklikte bir duvara monte ediliyordu 
ve her sayıdan sonra top sepetten elle çıkarılıyordu. Zamanla sepetin 
altı açılarak sepete takılan toplar bir değnekle çıkarılmaya başlandı. 

Basketbolun bugünkü durumuna gelmesindeki ilk bilinçli çabalar, 
1891’de Amerikalı beden eğitimi öğretmeni olan Dr. James Naismith 
(Ceyms Neysimit) tarafından başlatılmıştır. Massachusettes 
Springfield (Masaçuses Sipringfiilt) Kolejinde on üç maddelik ilk 
oyun kuralları ile oynanmaya başlanan oyun, kış döneminde atletler, 
beyzbolcular ve Amerikan futbolu oynayan çocukların salon içinde 
sakatlanmalarını önlemek ve faydalı bir kış antrenmanı yapmalarını 
sağlamak amacıyla ortaya çıkmıştır.   

Kısa bir sürede geniş kitlelerin ilgisini çeken basketbol, zamanla 
yardımcı antrenman özelliğinden kurtulup popüler spor dallarından biri 
hâline gelmiştir. Basketbolun ünü, bulunmasından kısa bir süre sonra 
ortaya çıktığı okulu aşarak bütün okullara, üniversitelere ve hatta 
semtlerde bulunan jimnastik salonlarına kadar yayılmıştır. Gençlerde 
bu spora karşı uyanan istek ve heyecan da kulüpleri basketbol şubeleri 
açıp takımlar kurmaya zorlamış ve böylece basketbol, Amerika'nın en 
popüler ulusal oyunu hâline gelmiştir.

1910’dan itibaren kulüp veya millî takımlar düzeyinde müsabakalar 
yapılmaya başlanmıştır. Uluslararası düzeyde ilk turnuva 1919’da 
Paris’te ABD, Almanya, İtalya, İngiltere ve Fransa takımlarının 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yıllarda uluslararası düzeyde 
yapılan müsabakaların sayısının artması nedeniyle müsabakaların 
organizasyonu ve diğer faaliyetlerin düzenlenmesi için bir federasyon 
kurulması ihtiyacı doğmuştur. Bu doğrultuda 1932’de Arjantin, 
Çekoslovakya, İtalya, Letonya, Portekiz, Romanya ve İsviçre’den 
temsilcilerin Cenevre’de bir araya gelmesiyle Uluslararası Basketbol 
Federasyonu (FIBA) kurulmuştur.

1. Görsel

2. Görsel: Dr. James Naismith

3. Görsel: 1891’de Springfield 
Kolejindeki ilk basketbol sahası
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Dünya Basketbolunda İlkler
1904’te Yaz Olimpiyatları’nda, kulüpler arasında basketbol maçları 

düzenlenerek basketbol tüm ülkelere tanıtılmıştır.
1932’de FİBA kurulmuştur.
1935’te İlk Avrupa şampiyonası Cenevre'de düzenlenmiş ve 

Letonya birinci olmuştur. 
1936’da Berlin'de yapılan olimpiyatlara resmî oyun olarak dâhil 

edilmiştir. 
1950’de ilk dünya şampiyonası Arjantin’in Buenos Aires (Boynes 

Ayres) kentinde yapılmış, Arjantin birinci olmuştur.
1976’da bayan basketbolu olimpiyat oyunlarında ilk kez yer almıştır. 
1995-1996 sezonunda Avrupa ligi başlamıştır.

1 Türkiye’de Gelişimi2

Basketbol Türkiye’de ilk defa 1904’te Amerikan Robert Koleji 
öğrencileri tarafından oynanmıştır. Basketbolun Türkiye’de bilinçli 
ve kapsamlı yayılmasını, 1911’de Galatasaray Lisesi Beden Eğitimi 
Öğretmeni Ahmet Robenson (Ahmet Rabınsın) sağlamıştır. 

1913’te ilk basketbol şubesi Fenerbahçe’de açılmıştır. 1. Dünya Savaşı yılları olması ve oynayacak rakip 
bulunamaması nedeni ile basketbolda bir gelişme olmamıştır. Bilinen ilk resmî müsabaka 1921’de Yüksek 
Öğretmen Okulu öğrencileri ile İstanbul’da yaşayan Amerikalılar arasında olmuştur. 1921’de ilk resmî spor 
teşkilatı olan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakının kurulması ve yine 1927’de halkevlerinin açılmasıyla 
bu spor dalı bütün yurda yayılmıştır. Basketbol Millî Takımı 1934’te kurulmuş, ilk resmî maçını 1936’da 
Yunanistan’la yapmış, basketbol takımımız 49-12 gibi bir skorla galip gelmiştir. Türk Millî Takımı kendini Avrupa 
Şampiyonası’nda ilk olarak 1949’da Kahire'de düzenlenen turnuvada göstermiştir. Yedi takımlık grupta Millî 
Takım 6 maçında 3 yenilgi ve 3 galibiyet alarak grubu dördüncü bitirmiştir. 2001’de Türkiye'de düzenlenen 
Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, "12 Dev Adam" sloganıyla gönüllerde taht kuran Erkek Basketbol Millî 
Takımımız finale yükselmiş, finalde Yugoslavya’yla yaptığı maçı kaybederek Avrupa ikincisi olmuştur. 

 İlk kez 2005’te İzmir'de düzenlenen Universiade (Üniversiad) Oyunları öncesi kullanılan "Potanın Perileri" 
sloganıyla anılan Kadın Basketbol Millî Takımımız da 2011’de Polonya’da yapılan Avrupa Şampiyonası’nda 
başarılı olmuş ve finale yükselmiştir. Finalde Rusya’yla yaptığı maçı kaybederek Avrupa ikincisi olmuştur. 

4. Görsel: Topun atıldığı sepet

5. Görsel: Ahmet Robenson

6. Görsel
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Türk Millî Basketbol Erkek Takımı dünya şampiyonalarında ilk olarak ABD'de 2002’de düzenlenen 
Dünya Şampiyonası’nda boy göstermiştir. Daha sonra Japonya'da 2006’da düzenlenen Dünya Basketbol 
Şampiyonası’na katılmıştır. Türkiye’de düzenlenen 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası’nda da final 
maçında ABD'ye yenilerek 2010 FİBA Dünya Kupası ikincisi olmuştur. 

Basketbolun Ülkemizdeki Organizasyon Yapısı
Basketbol, voleybol ve hentbol branşlarıyla1936’da kurulan Spor Oyunları Federasyonunun çatısı altında 

1959 yılına kadar organize edilmiştir. 1 Mart 1959’da Türkiye Basketbol Federasyonu resmen kurulmuştur. 
1966 yılına kadar yapılan Türkiye Basketbol Şampiyonalarının yerini Deplasmanlı Türkiye Basketbol Ligi 
almıştır.

Ülkemizde basketbol karşılaşmaları; ligler, kupalar ve altyapılar şeklinde organize edilmektedir. 

Ligler:

Erkekler Basketbol Ligi (Sponsorlu Üst Lig)
Kadınlar Basketbol Ligi (Sponsorlu Üst Lig)
Türkiye Basketbol Ligi 
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 
Türkiye Basketbol 2. Ligi
Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi
Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi
Üniversiteler Ligi (ÜniLig)

Kupalar:

Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası
Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası
Erkekler Türkiye Kupası
Kadınlar Türkiye Kupası
Erkekler Federasyon Kupası
Kadınlar Federasyon Kupası

Altyapılar:
Bölgesel Şampiyonalar
Anadolu Şampiyonası
Türkiye Şampiyonası
Minikler Şenliği

Etkinlik

Türkiye Basketbol Federasyonunun düzenlemiş olduğu liglerdeki takım sayılarını araştırarak 
öğretmeninizin rehberliğinde, sınıf ortamında tartışınız.

Araştıralım

7. Görsel
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

5. FİBA nerede ve hangi ülkeler tarafından kurulmuştur? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

6. Erkek Millî Basketbol Takımımızın başarıları nelerdir? Yazınız.
    ……………………………………………………………………………………………………………………….        
    ...…………………………………………………………………………………………………………………….
    ..…….……………………………………………………………………………………………………………….
    ....…………………………………................................................................................................................
    ...................................................................................................................................................................

7. Kadın Millî Basketbol Takımımızın başarıları nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………............................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

    Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış
    ifadelerin doğru şekillerini boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Basketbol, voleybol ve hentbol ile birlikte Spor Oyunları Federasyonunun çatısı altında 2000 yılına
    kadar organize edilmiştir. (   )

………………………………….....................................................…………………………………………….
2. Uluslararası düzeyde ilk turnuva 1919 yılında Paris’te düzenlenmiştir. (   )

…………….....................................................……………………………………………………………….....

Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

3. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye Basketbol Federasyonunun organize ettiği liglerden değildir? 
 

A) Cumhurbaşkanlığı Kupası                    B) Anadolu Şampiyonası                      C) Türkiye Kupası
                                     
   D) Federasyon Kupası                                     E) Eurolig

4. FİBA’nın kuruluşunda aşağıdaki ülkelerden hangisi yer almamıştır?

A) Arjantin                   B) İtalya                         C) ABD                    D) Portekiz                E) Romanya 
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2. ÜNİTE

Basketbolun Tanımı ve 
Kavramsal Çerçevesi 

2.1. Tanımı ve Kavramlar

218
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BASKETBOLUN TANIMI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ2
Hazırlık

1. Basketbolda kullanılan kavramlar ile ilgili 
neler biliyorsunuz?

Tanımı ve Kavramlar2 1

Basketbol 

Basketbol kelime anlamı olarak “sepet-topu” anlamına gelmektedir. Basketbol; dikdörtgen bir saha 
içerisinde beşer kişiden oluşan takımların oyuncularının topu, elleriyle zeminde sektirme şeklinde sürerek, 
takım arkadaşlarıyla paslaşarak, rakip oyunculara kaptırmadan, rakip sahada bulunan pota üzerindeki 
çemberden geçirmesiyle oynanan bir spor dalıdır.    

Basketbolda Kullanılan Bazı Terimler

Asist: Takım arkadaşına basket yapması için verilen pas.
Basket: Topun çemberin içinden geçmesiyle sayı kazanılması.
Blok: Savunma oyuncusu tarafından hücum oyuncusunun sayı yapmasını veya geçmesini engelleme 

hareketi.
Dripling: Topu sektirerek istenilen yöne doğru sürme.
Faul: Karşılaşmalarda cezalandırmayı gerektiren kural dışı davranış.
Serbest atış: Faul sonucu, serbest atış alanından kullanılan müdahalesiz atışlar.
Hatalı yürüme: Bir oyuncunun topu kontrol altına aldıktan sonra sektirmeden birden fazla adım atarak 

yürümesi veya sektirdikten sonra topu tutup tekrar top sürmesi.
Hava atışı: Hakemin oyunu başlatmak amacıyla topu iki rakip oyuncunun arasından yukarı doğru atması 

ve bu oyuncuların topu tek elleriyle çelerek takım arkadaşlarına kazandırma hareketi.
Hücum faul: Bir oyuncunun top kendi takımında iken rakip oyuncuya faul yapması.
Perdeleme: Hücum eden takımın oyuncularından birinin takım arkadaşının kolay şut atması veya rakibi 

geçebilmesi için takım arkadaşı ile savunma oyuncusunun arasına girmesi.
Pivot: Belirlenen bir ayağın sabitlenmesi ve sabitlenen ayak etrafında dönme işi.
Pres: Savunma yapan takım oyuncularının hücum yapan takım oyuncularından topu kapmak ve hata 

yapmalarını sağlamak için üzerlerinde baskı kurmaları.
Ribaunt: Potadan ya da çemberden dönen ve seken topa sahip olmak için yapılan iş. 
Savunma: Rakibin hücumunu engellemek için kurallar çerçevesinde yapılan her türlü müdahale.
Teknik faul: Oyuncuların kural ihlal etmeleri sonucu verilen ceza.

8. Görsel
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       Okuma Parçası

 Maç Başlıyor

İki takım maç için ısınma hareketlerine başladı. 
Hakem masasının sağında olan pota ev sahibi 
takıma, solunda olan pota misafir takıma verildi. 
Ev sahibi takımın oyuncusu Murat, sağ taraftaki 
potada ısınmaya başladı. Takımlar ısınma 
yaptıkları potalara 1 ve 2. periyotta, diğer potaya 
3 ve 4. periyotta hücum edeceklerdi. Takımlar 5 
asil, 7 yedek olmak üzere toplam 12 oyuncudan 
oluşuyordu. Takımlardan herhangi birinin sahaya 
çıkacak 5 oyuncusu olmasaydı, o takım hükmen 
yenik sayılacaktı.   

   
Hakemin düdüğüyle iki takım da beşer 

oyuncusuyla sahadaki yerlerini aldı. Başhakem 
hava atışını yapacağı için orta dairede, yardımcı 
hakem de onun karşısında yer aldı. Masa 
görevlileri masadaki yerlerindeydi. Murat, hava 
atışına çıkacağı için rakip takımın oyuncusuyla 
orta daireye girdi ve hakem topu havaya attı. 
Oyuncuların topa ancak en yüksek seviyede 
dokunması gerekiyordu. Rakip takımın oyuncusu 
topu çelerek kendi takımına kazandırdı. On 
dakikalık birinci periyot başlamış oldu.

Rakip takımdan 8 numaralı oyuncu, üç sayılık 
atış bölgesinden şut attı ve top çemberden geçti. 
Skor 3-0 oldu. Efe potanın altından topu oyuna 
soktu. 24 saniye içinde topu sayı için potaya 
atmaları gerekiyordu. Rakip takım adam adama 
savunma yapıyordu. Onun için paslaşarak veya iyi 
top sürerek diğer sahaya geçip hücum yapmaları 
gerekiyordu. Efe topu Serkan’a verdi. Serkan top 
sürerek diğer sahaya topu taşıdı. 8 saniye içinde 
topu ön sahaya taşımasalardı top diğer takıma 
verilecekti. Serkan pasını Ercan’a verdi. Ercan turnikeye girdi. Topu potaya bırakırken rakip oyuncu faul yaptı 
ve top da çemberden geçti. Faul, atış anında yapıldığından basket geçerli sayıldı ve Ercan bir serbest atış 
yapma hakkı kazandı. Rakip takım, takım faulünü doldurmadığı hâlde Ercan atış yapacaktı. Ercan serbest 
atış bölgesinden atışını yaptı ve top çemberden geçti. Durum 3-3 oldu. Rakip takım, topu oyuna sokarken 
oyuncunun ayağı dip çizgiye değdi ve top tekrar Murat’ın takımına geçti.

Murat topu kenardan Ahmet’e verdi. Ahmet top sürerek hızlı bir şekilde rakip oyuncunun üzerine hücum 
yaptı. Hakem hemen düdük çaldı. Ahmet hücum faul yapmıştı. Diğer takım topu kenardan oyuna soktu. 
Antrenörleri Fatih Hoca 1. periyotta kullanabileceği mola hakkını aldı. Mola süresi 1 dakika olduğundan 
oyuncular hemen antrenörlerinin yanına geldiler. Fatih Hoca savunma ve hücumla ilgili bazı taktikler verdi.

2. periyot Murat’ın takımının topu kenardan oyuna sokmasıyla başladı. Murat’ın takımı 18-15 öndeydi. 
Ahmet pasını Serkan’a verdi. Serkan pota altından atış yaptı ve takımına sayı kazandırdı. Skor 20-15 oldu. 
Rakip takım mola aldı.

Rakip takım paslaşarak, top sürerek sayı yapmaya çalışıyordu. Fakat bir türlü atış pozisyonu bulamıyordu. 
24 saniye cihazının uyarısıyla hakem düdüğünü çaldı. Rakip takım 24 saniye içinde topu potaya atamadı. 
Hakem topu Murat’ın takımına verdi. Murat’ın takımı topu kenardan oyuna soktu. Efe pasını Ercan’a verdi ve 
Ercan basket attı. Fakat atış geçerli sayılmadı. Ercan kısıtlamalı alanda 3 saniyeden fazla kaldığı için hakem, 
atışı geçerli saymadı. Rakip takım topu kenardan oyuna soktu. Murat’ın takımı son saniyeler olduğu için 
adam adama savunma yapıyordu. Diğer takım paslaşarak atış pozisyonu bulmaya çalışıyordu. 8 numaralı 
oyuncu şut attı ve top havadayken ikinci periyodun bitiş ikazı skorborddan duyuldu. Atış başarılıydı. Top sesli 
uyarıdan önce elden çıkmıştı ve hakem sayıyı verdi. Takımlar 15 dakika dinlenmek için soyunma odasına 
gittiler.

 3. periyotta takımlar farklı potalara hücum edeceklerdi. Murat’ın takımı 38-33 öndeydi. Topu oyuna sokma 

9. Görsel
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Etkinlik

K T O Y İ R E P

B Ü P M O L A I

A F S İ B M G H

S A O P V U S A

K U L T E O Z K

E L U J G T T E

T Ş S M A Ç S M

S K O R B O R D

BULMACA ÇÖZELİM

Yandaki bulmacada basketbolla ilgili dokuz 
terim saklıdır. Bu terimler yukarıdan aşağıya, 
çapraz, soldan sağa, sağdan sola doğru 
yerleştirilmiştir. Bu terimleri bulabilecek misiniz?

STEPS
PİVOT
FAUL

PERİYOT
SMAÇ
MOLA

HAKEM
SKORBORD

BASKET

hakkı rakip takımdaydı. Ahmet’in 3, Serkan’ın 4 faulü olduğundan çok dikkatli olmaları gerekiyordu. Rakip 
takımdan 5 numaralı oyuncu, üç sayılık atış yaparken Serkan oyuncunun bileğini çekti. Hakem düdüğünü 
çalarak faul verdi. Serkan 5. faulünü yapmıştı. Hakem Serkan’a 5 faul yapma hakkını doldurduğu için oyundan 
çıkması gerektiğini işaret etti. Serkan’ın yerine takım arkadaşı oyuna girdi. Rakip takımdaki oyuncu da üç 
serbest atış kullanmak için serbest atış çizgisine geçti.

4. periyotta skor 60-55 Murat’ın takımının lehineydi. Takımlar yine aynı potaya hücum edeceklerdi. 
Oyuncular son periyoda girdiklerinden daha hırslı ve agresif oynuyorlardı. Her iki takım da maçı kazanmak 
için mücadele ediyordu. Murat’ın takımı takım faulünü doldurmuştu. Oyuncuların toplam faul sayıları dörttü. 
Bundan sonraki yapılan her faulde rakip takım serbest atış kullanacaktı. Rakip takımdan 8 numaralı oyuncu 
top sürerken Murat sportmenliğe yakışmayacak bir harekette bulunarak ona yumruk attı. Hakem hemen 
düdüğünü çaldı. Hakem “diskalifiye edici faul” vermişti. Murat oyundan atılarak soyunma odasına gönderildi. 
Fatih Hoca Murat’ın yerine başka bir oyuncu aldı. Rakip takımdaki faul yapılan oyuncu iki serbest atış ve 
topu kenardan oyuna sokma hakkı kazandı. İki serbest atış da başarılı oldu. Skor 60-58’di. Rakip takım topu 
kenardan oyuna soktu. 

Murat etkili bir oyuncuydu ve oyundan çıktığı için takımın hücum gücü zayıflamıştı. Bunun için oyuncular 
sert oynayarak maçı kazanmaya çalışıyorlardı. Rakip takımdan 5 numaralı oyuncu, üç sayılık atış yaparak 
takımını 61-60 öne geçirdi. Hakemin kararlarına sürekli itiraz ettiğinden hakem, Fatih Hoca’ya teknik faul 
verdi. Rakip takım tekrar iki atış ve topu oyuna sokma hakkı kazandı. İki atıştan biri potaya girdi. Skor 63-60 
oldu. Rakip takım topu kenardan oyuna soktu, periyodun bitmesine 10 saniye vardı. Aralarında paslaşarak 
son şut denemesi yaptılar, sayı başarılı olmadı. Rakip takım oyunu kazandı.
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
    Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış
    ifadelerin doğru şekillerini boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Basketbolda hatalı yürüme pres olarak adlandırılır. (  )

…………………………………..........................................……………………………………………………..

2. Ribaunt potadan ya da çemberden dönen topa sahip olmak için yapılan iştir. (   )

.........................................………………………………………………………………………………………...

    Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

3. Hücum eden takımın oyuncularından birinin takım arkadaşının kolay şut atması veya rakibi geçebilmesi
    için takım arkadaşı ile savunma oyuncusunun arasına girmesine ne denir?

A) Pivot             B) Pres                C) Ribaunt                D) Perdeleme              E) Hava atışı

4. Aşağıdakilerden hangisi basketbol maçı başlarken hakem tarafından yapılan harekettir? 
               

 A) Pivot            B) Hava Atışı         C) Ribaunt               D) Perdeleme             E) Pres        
 
    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

5. Basketbolun kelime anlamı nedir? Yazınız. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

6. Basketbolun temel mantığı nedir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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3. ÜNİTE

Basketbolda Saha, Malzeme ve 
Kurallar

3.1. Saha, Malzeme ve Kurallar

323
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BASKETBOLDA SAHA, MALZEME VE KURALLAR3

Saha, Malzeme ve Kurallar3 1

1. Basketbolda kullanılan malzemeler ve basketbol sahası ile ilgili neler 
biliyorsunuz?

2. Oyun kurallarının uygulanmadığı bir basketbol maçında ne gibi 
karışıklıklar ortaya çıkabilir?

Hazırlık

28 m
5,8 m

0,375 m
1,2 m 0,15 m

8,325 m

5,80 m
2,99 m

0,1 m

3,
5 

m

6,75 m

1,25 m

0,
9 

m
5,

8 
m

4,
9 

m

15
 m

1,575 m 0,4 m

1,75 m 6,75 m

8,95 m

2,
06

 m
2 

m

Takım Sırası Hakem Sırası Takım Sırası

8,95 m5 m 5 m

0,95 m

0,85 m

10. Görsel

1. Şekil: Basketbol sahası
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Basketbol oyun sahası, sınırları çizgilerle belirlenmiş 28 m uzunluğunda ve 15 m genişliğinde dikdörtgen 
şeklindedir. Oyun çizgileri 5 cm genişlikte ve beyaz renkte açıkça görülebilir olmalıdır. Basketbol sahası orta 
çizgi ile iki eşit yarı alana ayrılmıştır. Her iki yarı alanda 3 sayı ve serbest atış bölgesini, kısıtlı alanı (3 Sn. 
koridoru) ve şarjsız yarım daire alanını çevreleyen çizgiler vardır.

Orta Daire Çizgisi: Sahanın tam ortasında dış kenarından yarıçapı 1,80 m uzunluğunda daire şeklindedir. 
Üç Sayılık Atış Bölgesi: Çemberin tam ortasından oyun sahasına dik olarak inen nokta merkez kabul 

edilerek çizilmiş, dış kenarları 6,75 m yarıçapındaki yarım dairelerin oluşturduğu bölgelerdir.
Serbest Atış Bölgesi: Merkezleri serbest atış çizgilerinin orta noktası olan 1,80 m yarıçapındaki yarım 

daireler vasıtasıyla  boyalı alanın oyun sahası içinde genişletilmiş şeklidir. 
Şarjsız Yarım Daire Alanları: Şarjsız yarım daire alanı iç kenarı 

sepetin tam merkezinin altındaki zemin üzerindeki noktaya 1,25 m 
uzaklıkta olan, 1,25 m yarıçaplı bir yarım daire şeklindedir. Şarjsız 
yarım daire çizgileri, dip çizginin iç kenarına 1,20 m uzaklıkta ve 
dip çizgiye dik olan 2 paralel çizgi ile birleştirilir ve paralel çizgilerin 
sonundan, direkt arkalığın ön kenarının altına hayalî çizgilerle 
tamamlanır. Şarjsız yarım daire çizgileri, şarjsız yarım daire alanlarının 
parçasıdır.

Pota ve Çember: Pota, tek parça saydam ve yumuşatılmış camdan ya da beyaza boyanmış metal 
levhalardan yapılmıştır. Arkalığın boyutları 1,80 m yatay ve 1,05 m dikeydir. Çemberin arkasında dış boyutları 
yatayda 59 cm, dikeyde 45 cm olan küçük bir dikdörtgen vardır. Sepet, çember ve ağlardan meydana gelir. 
Ağların küçük çengellerle bağlandığı çemberler, iç çapı 45 cm olan turuncu renge boyalı içi dolu demirden 
imal edilirler. Çemberin çevresi çapı en az 17 mm, en fazla 20 mm olan içi dolu demirden imal edilmiştir. 
Yerden yüksekliği 3,05 m olan çemberler, çarpma levhasına dik ve yere paralel olarak monte edilir. Beyaz 
sicimden imal edilen ve uzunlukları 40 cm olan ağlar, top içinden geçerken onu bir an durduracak şekilde 
çemberlere takılırlar.

Top: Sekiz parçadan oluşan ve deri kaplı basketbol topu küre şeklindedir. Topun çevresi en az 75 cm, en 
çok 78 cm’dir. Ağırlığı ise 567 g ile 650 g arasındadır.

Kıyafetler

Basketbol Ayakkabıları: Ayakkabıların ayak bileğini destekleyerek bilek üzerine aşırı yük binmesini 
engelleyebilecek özellikte olmasına dikkat edilmelidir. 

Şort: Basketbol şortları rahat, hafif ve bol olmalıdır.
Forma: Basketbol forma üstleri rahat, bol, nefes alan ve ter emici özelliğe sahip olmalıdır. 
Çoraplar:  Ter emici özelliğe sahip pamuklu ürünler kullanılmalıdır.
Bu parçalar haricinde basketbolcular oyun içinde terlerini silmek için kollarına havlu bileklik takabilirler. 

Ayrıca saç bantları da kullanabilirler. 

1,80 m

1,05 m

45 cm 3,05 m

1,20 m

15 cm

BASKETBOL TOPU ÖZELLİKLERİ
3 numara 5 numara 6 numara 7 numara

Yaş 5-8 11 yaş altı 11-13 13’ten büyük
Kategori Kız-Erkek Kız-Erkek Kız-Erkek Kız-Erkek
Çevresi (cm) 54-57 cm 69,5-70,5 72-75 75-78
Ağırlığı (g) 297-318 396-453 510-560 567-650

1,25 m

Şarjsız yarım 
daire alanı

2. Şekil

11. Görsel

12. Görsel
1. Tablo
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Basketbolda Kurallar

Basketbol Müsabaka Kuralları

Oyun Saha ve 
Donanım Takımlar Oyun Düzeni İhlaller Fauller Görevliler

Tanımlar Saha Oyun Süresi Saha Dışı 
Oyuncu

Temas Başhakem

Donanım

Oyuncular

Kaptan

Antrenörler

Oyunun 
Başlaması

Topun Statüsü

Hava Atışı

Topla 
Oynama

Topun 
Kontrolü

Atış Hâli

Sayı

Kendiliğinden 
Yenilgi

Mola

Oyuncu 
Değişikliği

Hükmen 
Yenilgi

Topun Oyuna 
Sokulması

Saha Dışı Top

Dripling

Topla Yürüme

3 Saniye

5 Saniye

8 Saniye

24 Saniye

Geri Saha

Topa ve 
Aksama 

Müdahale

Kişisel Faul

Çift Faul

Sportmenlik 
Dışı Faul

Diskalifiye 
Edici Faul

Teknik Faul

Yardımcı 
Hakem

Sayı Görevlisi

Süre Görevlisi

Şut Saati 
Görevlisi

Teknik 
Gözlemci

13. Görsel
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1. Oyun: Basketbol sahada 5 kişiden oluşan 2 takımla oynanır. Her takımın amacı, rakip potaya basket 
atarak sayı yapmak ve diğer takımın sayı yapmasını engellemektir. 

2. Saha ve Donanım: Oyun sahası, sınırları ve bölümleri çizgilerle belirlenmiş standart ölçülerdeki alandır. 
Donanım; skorbord, şut saati, top, pota üniteleri (arkalık, çember, file ve destekler), aydınlatma cihazları ve 
maç kağıdı gibi küçük ekipmanlardan oluşur. 

3. Takımlar: Resmî bir müsabakada oyun sahasında her takım, oynama hakkı bulunan maksimum 12 
oyuncu, bir antrenör, varsa bir antrenör yardımcısı ve takım sırasında oturabilen ve özel sorumlulukları olan 
en fazla 5 takım görevlisinden (menajer, doktor, fizyoterapist, istatistikçi, tercüman vb.) oluşur.

4. Oyun Düzeni: Oyun her biri 10 dakikalık 4 periyottan oluşur. Birinci ile ikinci periyodu içine alan 20 
dakikalık bölüm birinci devre, üçüncü ile dördüncü periyodu içine alan 20 dakikalık bölüm de ikinci devre 
olarak kabul edilir. Birinci ile ikinci periyot arasında, üçüncü ile dördüncü periyot arasında ve her uzatma 
periyodundan önce 2 dakikalık oyun arası verilir. İkinci ile üçüncü periyot arasında 15 dakikalık ara verilir. 
Müsabakanın başlaması için takımların sahada en az 5 oyuncu ile hazır bulunması zorunludur. Saha komiseri 
ve hakemler müsabakanın oynatılması için koşulların ve evrakların uygunluğunu kontrol eder. Sakıncalı bir 
durum söz konusu değilse başhakemin orta daireden yapacağı hava atışı ile müsabaka başlatılır. Hava 
atışında top hakemin elinden çıkıp en yüksek noktaya ulaştıktan sonra oyunculara temas ettiği anda oyun 
süresi başlatılır. 

Oyun süresi; topun oyun alanını çevreleyen çizgilerden çıkması durumunda, bir ihlal gerçekleştiğinde 
veya hakemin inisiyatif kullanarak düdük çaldığı durumlarda durdurulur. Ayrıca oyunun dördüncü ve uzatma 
periyotlarının son 2 dakikasında basket olduktan sonra oyun saati durdurulur. Duran oyunda topun kontrol 
hakkını elinde bulunduran takımın bir oyuncusu tarafından sınır çizgilerinin dışından saha içerisine atılan 
topun bir oyuncuya temas etmesiyle oyun saati tekrar çalıştırılır. Serbest atışlar kullanılırken oyun saati 
çalıştırılmaz ancak son serbest atış başarılı olmazsa çemberden dönen top bir oyuncuya temas ettiğinde 
oyun saati çalıştırılır. 

Oyuncular, oyun sırasında topla sadece elleriyle oynayabilir ve bu 
kurallar çerçevesinde top herhangi bir yöne pas verilebilir, atılabilir, 
tiplenebilir, yuvarlanabilir ve top sürerek koşu yapılabilir. Bir oyuncu 
top sürmeden koşamaz, bilerek bacağının herhangi bir kısmıyla topa 
vuramaz veya blok yapamaz. Takımdan bir oyuncu oyun esnasında 
bir topu tuttuğunda, top sürme yaptığında o takım topun kontrolünü 
almış kabul edilir. Herhangi bir ihlal olmaksızın bir top üstten sepete 
girdiğinde sayı olarak kabul edilir. Basketbolda sayı girişimi başarılı 
olursa serbest atıştan 1 sayı, iki sayılık bölgeden 2 sayı, üç sayılık 
bölgeden 3 sayı olarak değerlendirilir.

14. Görsel

15. Görsel
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Basketbol oyununda oyuncu değişikliklerinin sayısı ile ilgili bir sınırlama yoktur. Yedek oyuncuların oyuna 
girmesi için oyun saatinin durması ve saha hakeminin değişikliği işaret etmesi gerekir. Diskalifiye edilen veya 
beş faul alarak oyun dışı kalan oyuncular oyuna tekrar giremez. Basketbolda bir takım, müsabaka saatinde 
sahaya 5 oyuncuyla çıkamazsa veya müsabaka devam ederken sahada ikiden daha az oyuncuyla kalırsa 
hükmen yenik sayılır. Ayrıca bir takım müsabakanın oynanmasına engel olacak eylemlerde bulunursa da 
hükmen yenik sayılır.

Basketbolda her takımın birinci devre sırasında 2 mola, ikinci devrede 3 mola ve her uzatma periyodunda 
1 mola hakkı vardır. Ancak ikinci devrenin son 2 dakikasında bir takımın 3 mola hakkı olsa dahi en fazla 2 
mola hakkını kullanabilir. Her molanın süresi 1 dakikadır.

5. İhlaller: Basketbolda bir oyuncunun veya topun saha dışında kabul edilmesi için farklı durumlar 
mevcuttur. Bir oyuncu, vücudunun herhangi bir kısmı sınır çizgisinin yukarısında, üstünde ya da dışındaki 
zemine ya da bir oyuncu hariç herhangi bir nesneye temas ettiğinde saha dışıdır. Top ise saha dışındaki 
bir oyuncuya ya da herhangi bir kişiye, sınır çizgisinin yukarısında, üstünde ya da dışındaki zemine veya 
herhangi bir nesneye, arkalık desteklerine, arkalığın arkasına ya da oyun sahasının yukarısındaki herhangi 
bir nesneye temas ettiğinde saha dışında kabul edilir.

Basketbolda bir oyuncu, kontrolündeki topla başladığı driplingi tamamladıktan sonra topu elinden 
çıkarmadan tekrar dripling yapamaz. Bir oyuncu istem dışı topu elinden kaçırırsa topu tekrar kontrolüne alabilir 
fakat dripling yapamaz. Basketbolda topu kontrol eden oyuncu iki ayağı zeminle temas ederek dururken 
bir ayağını kaldırdığında diğer ayağı veya havada topu tutarken zemine temas eden ilk ayağı pivot ayağı 
olur. Oyuncu pivot ayağını kaldırabilmek için topu elinden çıkarmak zorundadır. Ancak pas vermek veya 
şut atmak için pivot ayağı üzerinde sıçrayabilir. Basketbol oyununda oyunun daha hızlanması ve akıcı hâle 
gelmesi için oyun içerisinde bazı süre kısıtlamaları bulunmaktadır. Bir takım kendi kontrolündeki topu oyun 
kenarından 5 saniye içinde oyuna sokmak, 8 saniye içinde rakip sahaya taşımak, 24 saniyede topu rakip 
takımın çemberine atmak zorundadır. Ayrıca hücum eden takımın oyuncuları oyun saati çalışırken ve top ön 
sahadayken rakibinin kısıtlamalı alanında 3 saniyeden fazla kalamaz. Oyuncular topu kontrol ettikten sonra 
rakip tarafından yakından savunuluyorsa topu tuttuktan sonra 5 saniye içinde elinden çıkarmak zorundadır.

Basketbolda bir takım rakibin yarı alanında topun kontrolünü sağladıktan sonra o takım için orta çizgi, 
kenar sınır çizgileri gibi kabul edilir ve kendi yarı alanına dönen topa temas edemez. Ancak top rakipten 
veya çemberden sekip kendi yarı alanına dönerse topa tekrar temas edebilir. Basketbolda top atış hâlindeki 
bir oyuncunun elinden çıktıktan sonra hiçbir oyuncunun potaya ve sepete temas etmesine izin verilmez. 
Eğer temas hücum eden takım tarafından yapılırsa top çemberden geçse bile sayı iptal edilir, savunma 
yapan takım oyuncuları tarafından yapılırsa top çemberden geçmezse bile sayı olarak kabul edilir. Ayrıca 
top, atış hâlindeki bir oyuncunun ellerini terk ettikten ve çembere doğru inişe geçtikten sonra rakip oyuncular 
tarafından topa temas edilemez, temas edilirse atışın yapıldığı nokta dikkate alınarak sayı kabul edilir.

16. Görsel
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6. Fauller: Basketbolda faul, rakibe illegal kişisel temas ve sportmenlik dışı davranışla ilgili kurallara 
aykırılık olarak tanımlanır. Faul türleri; kişisel, çift, sportmenlik dışı, diskalifiye edici ve teknik faul olarak 
gruplandırılır. Oyunda beş faul yapan oyuncu oyun dışı kalır. Ayrıca iki teknik faul veya sportmenlik dışı faul 
ya da direkt diskalifiye edici faul yapan oyuncu da doğrudan oyundan ihraç edilir. Faulün yapıldığı pozisyon, 
faulün türü ve takım faul sayısı dikkate alınarak rakip takıma serbest atış veya topu kullanma hakkı verilir. 
Faul, atış yapan oyuncuya yapılmışsa atışın yapıldığı yer ve sayı olma durumuna göre; sayı olmuşsa 1 
serbest atış, sayı olmamışsa atışın yapıldığı bölgeye göre 2 veya 3 serbest atış hakkı verilir.

7. Görevliler: Oyun sırasında görevli kişiler başhakem, yardımcı hakem, sayı görevlisi, süre görevlisi, şut 
saati görevlisi ve teknik gözlemcidir. 

Silindir Prensibi: Basketbolda oyun esnasında 
kişisel temaslar sonucu meydana gelen faullerde 
dikkat edilen en önemli konu silindir prensibidir. 
Silindir prensibi zemindeki bir oyuncunun işgal ettiği 
hayalî bir silindir içindeki boşluk olarak tanımlanır. 
Bu tanım oyuncunun üzerindeki boşluğu içerir ve 
sınırları yandaki şekilde gösterilmiştir. Silindirinin 
sınırları dışına çıkan sporcuların rakip oyuncuya 
temasından kendisi sorumlu tutulur. Temasın 
şiddetine ve şekline bağlı olarak faulle cezalandırılır.

Etkinlik

Sadece basketbola özgü olan müsabaka kuralları nelerdir?
1. kural: ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Kuralın ayırt edici özelliği :..............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
2. kural: ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Kuralın ayırt edici özelliği :..............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
3. kural: ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Kuralın ayırt edici özelliği :..............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
4. kural: ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Kuralın ayırt edici özelliği :..............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Basketbolu Diğer Branşlardan Farklı Kılan Kurallar

Adı Soyadı :                           Tarih:..../..../....
Numarası   :
Sınıfı          :

Kuralları Biliyorum

17. Görsel
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

5. Basketbol oyun sahası hangi bölümlere ayrılır? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

6. Basketbol oyuncularının kıyafetlerinin özellikleri nelerdir? Yazınız. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

7. Kullanılacak serbest atışların kaç tane olacağı nasıl belirlenir? Yazınız. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

8. Basketbolda hangi durumlarda serbest atış hakkı doğar? Yazınız. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

    Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

3. Basketbol potasının arkalığının ölçüleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 1,90 m yatay ve 1,20 m dikeydir.
B) 1,85 m yatay ve 1,15 m dikeydir. 
C) 1,90 m yatay ve 1,05 m dikeydir. 
D) 1,80 m yatay ve 1,05 m dikeydir. 
E) 1,70 m yatay ve 1,15 m dikeydir.   

4. Aşağıdakilerden hangisinde basketbol çemberinin yerden yüksekliği doğru olarak verilmiştir?

A) 3,00 metre              B) 3,05 metre               C) 3,10 metre        D) 3,15 metre        E) 3,25 metre

   Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış
    ifadelerin doğru şekillerini boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Orta daire çizgisi sahanın tam ortasında dış kenarından yarıçapı 1,80 metre uzunluğunda daire
    şeklindedir.  (   )

 ………………………................................................…………………………………………………………..
2.  7 numara basketbol topunun ağırlığı 300-400 gramdır. (   )

 ………………………................................................…………………………………………………………..
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4. ÜNİTE

El-Top Uyumu ve Duruş Teknikleri

4.1. El-Top Uyumu
4.2. Duruş Teknikleri

431
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EL-TOP UYUMU VE DURUŞ TEKNİKLERİ4
Hazırlık

1. Koordinasyon denince aklınıza neler geliyor?  
2. Basketbolda duruş tekniklerini iyi uygulayan   
    oyuncuların avantajları neler olabilir?

El - Top Uyumu4 1

Basketbol topu küre şeklinde, genişliği 6,35 mm’yi geçmeyecek siyah ek yerleri olan ve sadece turuncu 
tonda ya da FIBA onaylı, turuncu ve açık kahverengi renk kombinasyonunda olmalıdır. Top 180 cm yükseklikten 
yere bırakıldığında 120 ile 140 cm arasında sekecek kadar hava basıncına sahip olmalıdır.

El-top uyumu (ball handling), top ile el arasındaki hassasiyeti ve koordinasyonu artıran çalışmalara denir. 
Sporcular, el-top uyumu çalışmalarını sadece basketbolu ilk öğrendikleri dönemlerde değil tüm sporculuk 
yaşantısı boyunca yaparlar. Top sürme, pas verme, pas alma, şut, ribaunt gibi topla yapılan her hareketin iyi 
bir şekilde yapılabilmesi için el-top uyumu becerisinin iyi düzeyde olması gerekir.

1. Uygulama Çalışması

19, 20 ve 21. görsellerdeki uygulama çalışması-
nı öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ede-
rek uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her 
öğrencide bir top olmalıdır.
• Topu havaya atınız, top yere düşmeden elinizi 

yere değdiriniz, ayağa kalktıktan sonra topu 
tutunuz.

• Topu belinizin etrafında çeviriniz.
• Esas duruşta topu, dizinizin altından başlaya-

rak yukarı doğru belinizin çevresinde ve daha 
sonra başınızın etrafında çeviriniz.

• Bu hareketleri çeşitlendirerek bir ders saati sü-
resince uygulayınız.

18. Görsel

19. Görsel 20. Görsel

21. Görsel
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2. Uygulama Çalışması

22, 23 ve 24. görsellerdeki uygulama çalışmasını 
öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygu-
layınız. Bu uygulama çalışmasında her öğrencide bir 
top olmalıdır.
• Uzun oturuş pozisyonuna geçiniz, bacaklarınızı V 

şeklinde açınız.
• Bu pozisyonda sağ tarafınızda sağ elinizle top sektir-

meye başlayınız.
• Topu bacaklarınızın arasında sektiriniz.
• Sol tarafınızda sol elinizle topu sektirmeye devam 

ediniz.
• Sektirmeyi, sağdan sola ve soldan sağa doğru her iki 

elinizi kullanarak devam ettiriniz.

3. Uygulama Çalışması

25. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen 
rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız.
Bu uygulama çalışmasında her öğrencide bir top 
olmalıdır.

• Topu temel duruşta bacaklarınızın arasında 
sekiz çizme hareketi şeklinde yere düşürme-
den dolaştırınız.

25. Görsel

4. Uygulama Çalışması

26 ve 27. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayı-
nız. Bu uygulama çalışmasında her öğrencide bir top olmalıdır.

• Ayaklar birbirine paralel, dizler bükülü pozisyonda topu sağ ayağınızın hemen yanında, diz seviyeni-
ze kadar önce sağ elinizle seri şekilde sektiriniz.

• Aynı hareketi sol ayağınızın hemen yanında sol elinizle seri şekilde yapınız.
• Hücum duruşunda sürekli el değiştirme yaparak top sektiriniz. Topun diz seviyesini geçmemesine 

dikkat ediniz.
• Top sektirirken önden ve arkadan sekiz çizme hareketi yapınız.

22. Görsel 23. Görsel

24. Görsel

26. Görsel 27. Görsel



34

Duruş Teknikleri4 2

Temel Duruş

Basketbolda en önemli öge duruştur. Temel duruş, top 
ile duruş ve topsuz duruş olmak üzere iki şekilde uygulanır. 
Bu duruş aynı zamanda sporcunun her türlü pozisyona 
karşı hazırlıklı bekleme duruşudur. Basketbol oynarken 
saha içerisinde oyun çok çabuk gelişir, oyuncunun karşısına 
birçok pozisyon bir anda çıkabilir. Her an pas alacakmış, şut 
atacakmış, top sürecekmiş, topla hızlı hücuma çıkacakmış, 
hemen savunmaya dönecekmiş veya ribaunda çıkacakmış 
gibi hazır ve hareketli olunmalıdır.

Toplu temel duruşta ayaklar bir omuz boyu açık, dizler 
hafif bükülüdür. Top, bel hizasında, rakibin müdahalesine 
uzak bir şekilde sıkıca tutulur. Topsuz temel duruşta ise 
ayaklar yere tam basar ve ağırlık her iki ayak üzerine eşit 
dağıtılır. Bu duruşta dizler hafif bükülü, vücudun üst bölümü 
hafif öne eğik ve baş diktir (28. görsel). 

Etkinlik

Farklı branştaki her sporcunun o spor dalına özgü temel duruş pozisyonu vardır. Bu da sporcuya oyun 
içinde belli avantajlar sağlar. Aşağıdaki resmi inceleyerek basketbolda topsuz temel duruş tekniğinin 
özelliklerini okların karşısına yazınız.

Topsuz Duruşu Öğrendim

28. Görsel

29. Görsel
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5. Uygulama Çalışması

30. görseldeki uygulama çalışmasını öğret-
men rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız.
• Dörderli gruplara ayrılınız.
• Gruptaki tüm öğrencilerle temel duruş ha-

reketi yapınız.
• Hatalarınızla ilgili birbirinize dönütler veri-

niz.

6. Uygulama Çalışması

31 ve 32. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız.

• Arka arkaya sıralanınız.
• Sağa veya sola dönerek temel duruş pozisyonu alınız.
• Temel duruşta kayma adımla sahayı enlemesine bir sağa bir sola katediniz.
• Hareketlerin ilk turundan sonra hatalar ile ilgili dönütler veriniz.
• Harekete on tur devam ediniz.

Temel Duruşta Dikkat Edilecek Hususlar

Bu duruşta vücut ağırlığı ayak parmaklarına hafifçe verilmelidir. Ayaklar paralel ve omuz genişliğinde açık 
olmalıdır. Savunma ve hücum hamlesine göre ayaklar her yöne rahat atılabilecek konumda olmalıdır.

Vücudun üst bölümü, belden boyna kadar dik biçimde ve hafif öne eğik konumda olmalıdır. Gözler karşıya 
bakacak şekilde baş dik pozisyonda olmalıdır. Oyuncunun tüm sahayı görebilmesi bakımından karşıya 
bakmak çok önemlidir. Tüm savunma ve hücum oyuncularını görebilmek gerekir. 

Temel duruşta kolların konumunu belirgin bir pozisyonda ve biçimde tanımlamak mümkün değildir. Çünkü 
temel duruş birçok temel harekette uygulanmakta ve bu temel hareketlere göre kollar değişik pozisyonlarda 
olabilmektedir. Bu açıdan kolların pozisyonlarını serbest olarak algılamak gerekmektedir. 

30. Görsel

31. Görsel 32. Görsel
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

3. Temel duruşta dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

4. Basketbolda el-top uyumu neden önemlidir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

    Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış
    ifadelerin doğru şekillerini boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Basketbol topu 150 cm yükseklikten yere bırakıldığında 100-120 cm arasında sekecek kadar hava
    basıncına sahip olmalıdır. (   )

……………………………...........................................………………………………………………………….
2. Temel duruşta ayaklar yere tam basar ve ağırlık her iki ayak üzerine eşit dağıtılır. (   )

……………………………………………………...........................................………………………………….

Etkinlik

  
    Spor salonunda ya da televizyonda bir basketbol maçı izleyerek aşağıdaki sorulara cevap bulunuz. 

1. Sporcuların savunmadaki duruşlarını izleyip gözlemlerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız. 
…………………………………...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

2. Sporcuların hücumda topu beklerken hangi duruş şekillerini tercih ettiklerini izleyip gözlemlerinizi
    aşağıdaki boşluklara yazınız. 

…………………………………...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

3. Pas atarken kolların ve ayakların durumunu izleyip gözlemlerinizi aşağıdaki boş bırakılan yere
    yazınız. 

…………………………………...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

 4. Hücumda topu beklerken vücudun durumunu izleyip gözlemlerinizi aşağıdaki boş bırakılan yere
     yazınız. 

…………………………………...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Temel Duruş Biçimlerini Gözlemliyorum
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5. ÜNİTE

Top Sürme, Yön ve El Değiştirme 

Teknikleri

5.1. Top Sürme ve Yön Değiştirme

537
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TOP SÜRME, YÖN VE EL DEĞİŞTİRME TEKNİKLERİ5
Hazırlık

Top Sürme ve Yön Değiştirme5 1

1. Sizce iyi bir basketbolcuda olması gereken özellikler nelerdir?
2. Basketbol antrenörü olsaydınız takımınıza oyuncu seçerken nelere
    dikkat ederdiniz?

Basketbolun temel tekniklerinden biri de top sürmedir. Bir oyuncunun topu kontrol ettikten sonra tek elle, 
topu hareketli veya hareketsiz bir biçimde yere doğru itmesiyle yapmış olduğu eyleme top sürme (dripling) 
denir. Oyuncu top sürme sayesinde rakibi geçebilir, sayı yapabilir, baskılı savunmalara karşı zaman kazanabilir. 
Top sürme, aynı zamanda pas yapma imkânı oluşturması bakımından da önemlidir. Top sürme daha çok etkili 
pas yapmak ve rakip savunmanın dengesini bozmak amacı ile yapılmaktadır.

Yön değiştirme, hem hücumda hem de savunmada toplu veya topsuz yapılan koşu yönünün değiştirilmesi 
olarak tanımlanabilir. Basketbolda bacak çalışmalarının önemli bir bölümünü yön değiştirmeler oluşturur. Top 
ile veya topsuz yapılan yön değiştirmeler pas vermek veya almak, rakip savunmayı aldatmak ve şut atmak 
için önemlidir.   

Etkinlik

Ünlü basketbolcuların top sürme ve yön değiştirme tekniklerini gösteren fotoğraf ve videolardan 
yararlanarak bu tekniklerle ilgili gözlemlerinizi aşağıya yazınız. Bulduğunuz fotoğraf örneklerini sınıf 
panosunda sergileyiniz.

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..

Araştırıyorum

33. Görsel
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TOP SÜRME

Alçak Top Sürme

Alçak top sürme, genellikle yakın savunma yapan bir oyuncu varsa yapılmalıdır. Alçak top sürmede 
dengeli ve kontrollü bir pozisyon bulabilmek için dizler bükülü olmalıdır. Avuç içi topa temas etmeden, top; iki 
ayağın arasında parmak uçlarıyla sektirilerek sürülmelidir. Top sürülen yönün aksi tarafındaki kol ve bacak 
kullanılarak top, savunma oyuncusundan korunmalıdır. 

1. Uygulama Çalışması

34, 35 ve 36. görsellerdeki uygulama çalışmasını 
öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her 
öğrencide bir top olmalıdır.
• Uzun oturuşa geçiniz.
• Sağ elinizle oturur pozisyonda top sektiriniz.
• Sol elinizle oturur pozisyonda top sektiriniz.
• Top sektirmeye devam ederek çömelik 

pozisyona geçiniz.
• Bu pozisyonda sağ ve sol elinizle top sektiriniz.
• Temel duruş pozisyonunda her iki elle top 

sektiriniz.
• Bu pozisyonda bir sağ bir sol el ile top sektirmeye 

devam ediniz.

2. Uygulama Çalışması

37 ve 38. görsellerdeki uygulama çalışmasını 
öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ede-
rek uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında 
her grupta bir top olmalıdır.
• Dörderli gruplara ayrılınız.
• Konilerin arasında her iki elinizi kullanarak 

alçak top sürme yapınız.
• Son koninin etrafından tam dönüş yaparak 

slaloma devam ediniz.
• Slalomu bitirdiğinizde topu arkadaşınıza 

vererek grubun arkasına geçiniz.

37. Görsel 38. Görsel

34. Görsel 35. Görsel

36. Görsel



40

3. Uygulama Çalışması

39, 40 ve 41. görsellerdeki uygulama çalışma-
sını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip 
ederek uygulayınız. Bu uygulama çalışmasın-
da sınıf gruplara ayrılır ve her gruba birer top 
verilir.
• Her grup için konilerden istasyon oluşturu-

nuz.
• Orta saha çizgisinden basketbol dip çizgisi 

arasına konileri gidiş istikametinde düz bir 
hatta, dönüş istikametinde çapraz şekilde 
yerleştiriniz.

• Konilerin arasında her iki elinizi kullanarak al-
çak top sürme yarışması uygulayınız.

Yüksek Top Sürme

Yüksek top sürme başka bir adıyla çabuk top sürme, önümüzde herhangi bir savunma oyuncusu yokken   
boş alanları katetmek için kullanılır. Hızlı hücum pozisyonlarında veya savunma oyuncusunu geçtikten sonra, 
pas vermek ya da atış yapmak için çabuk top sürülmelidir. Yüksek top sürmede top kontrollü bir şekilde 
vücudun önünde, ileriye doğru hız düşürülmeden sürülmelidir. 

4. Uygulama Çalışması

42 ve 43 görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygu-
layınız. Bu uygulama çalışmasında her öğrencide bir top olmalıdır.
• Derin kolda tek sıra yapınız.
• Basketbol sahası etrafında önce yürüyerek beş tur top sürünüz.
• Sonra düşük tempolu koşu ile beş tur top sürünüz.
• En arkadaki öğrenciler art arda hızlı koşu ile top sürerek sıranın önüne geçsin.
• Bu şekilde yüksek top sürme çalışmasını uygulayınız.

39. Görsel 40. Görsel

41. Görsel

42. Görsel 43. Görsel
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5. Uygulama Çalışması

44, 45 ve 46. görsellerdeki uygulama çalışmasını 
öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her 
grupta bir top olmalıdır.
• İki eşit gruba ayrılınız.
• Her grup için konilerden istasyon oluşturunuz.
• Konilerden birini yüksek top sürme hareketinin 

başlayacağı yere, diğerini hareketin bitirileceği 
yere yerleştiriniz.

• Bu şekilde iki düzenek oluşturunuz.
• Öğretmenin komutuyla koniler arasında yüksek 

top sürme yarışması yapınız.

44. Görsel 45. Görsel

46. Görsel

Yön Değiştirme Çeşitleri

1. Top sürerken aldatma ile yön değiştirme
2. Topu arkadan dolaştırarak yön değiştirme
3. “Rivors” (ters yöne dönüş) ile yön değiştirme
4. Bacak arası ile yön değiştirme
5. Bel veya ayak aldatması ile yön değiştirme
6. ”V” hareketi ile atıp çekerek yön değiştirme
7. Önden el değiştirme aldatması ile yön değiştirme

El ve Yön Değiştirme Teknikleri

İyi yapılan savunmalara karşı rakibi normal top sürüşü ile geçmek oldukça zordur. Bu durumlarda top süren 
oyuncunun top sürme elini değiştirmesi gerekir. Eğer sağ elle top sürülüyorsa sağ bacakla sağ öne doğru 
bir adım alınır. Top, sağ ayağın önünde veya yanında sürülürken vücudun merkezinden yaklaşık 50-60 cm 
uzaklıkta olmalıdır. Gövdenin ağırlığı hafifçe öne doğru aktarılmalıdır. Rakip oyuncunun topa müdahalesinde 
top, kısa bir sürüşle vücudun dış tarafından iki bacağın arasındaki yere vurularak çekilir. Bu hareket topa 
müdahale olmasa da oyunun gerektirdiği pozisyonlarda uygulanır. Top sağ elden sol ele geçirilirken aynı anda 
sağ ayağın hızlı olarak yerden kaldırılıp geri çekilmesi gerekir. Bu şekilde top sağ elden sola ele geçirilebilir. 
Sağ bacak topla rakip arasında olmalıdır. Omuz ve vücutla top korunurken sol elle top sürülerek rakip oyuncu 
geçilir. 
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6. Uygulama Çalışması

47 ve 48. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Biriniz hücum biriniz savunma yapmak üzere ikişerli gruplara ayrılınız.
• Hücum yapan öğrenciler el ve yön değiştirerek savunma yapan arkadaşını geçmeye çalışsın.
• Görev değişimi yaparak çalışmaya devam ediniz.

    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Basketbolda  alçak top sürme tekniğinde  dikkat edilmesi gereken özellikler nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Önden el ve yön değiştirme hareketinin basamakları nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Basketbolda yüksek top sürme tekniği uygulanmasının avantajları nelerdir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

4. Basketbolda yön değiştirme çeşitleri nelerdir? Maddeler hâlinde yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

47. Görsel 48. Görsel
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6

6. ÜNİTE

Pas Çeşit ve Teknikleri

6.1. Pas Çeşitleri
6.2. Pas Teknikleri

43
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PAS ÇEŞİT VE TEKNİKLERİ6
Hazırlık

Pas Çeşitleri6 1

1. Neden pas yaparız?
2. İyi paslaşma maç sonucunu etkiler mi?

Aynı takımdaki oyuncuların tek veya çift elle topu birbirine aktarmasına pas denir. Pastaki amaç, hücum 
eden takım oyuncuları arasında topun kontrollü olarak aktarılması sonucu sayıya ulaşmak veya zaman 
kazanmaktır. Pasın başarılı bir şekilde aktarılabilmesi için top, hareket hâlinde veya sabit duran oyuncuya 
uygun bir zamanlama ve doğru bir açıyla atılmalıdır.

Pas Çeşitleri

   Çift El Paslar    Tek El Paslar

   1. Baş üstü pas   1. Tek el pas
   2. Yerden sektirme pas  2. Beyzbol pas    
   3. Göğüs pası    3. Tek el sektirme pas 
        4. Arkadan pas 

Çift El Paslar

Baş Üstü Pas 
Genellikle savunma oyuncusunun pası atan 

oyuncu ile pası alacak oyuncu arasına girmesi 
hâlinde kullanılan pas türüdür. Pas verilirken top 
iki elle tutulur, kollar dirseklerden hafif bükülerek 
top baş üstüne kaldırılır (50. görsel). Pas iki 
el bileğinin ve kolun kuvvetli itişiyle pası alan 
oyuncunun alın bölgesine doğru gönderilir. Top 
hedefe gönderilirken bir ayak öne uzatılır, avuç 
içleri pas sonrası yeri gösterir. 

Pas Teknikleri6 2

49. Görsel

50. Görsel
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1. Uygulama Çalışması

51 ve 52. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.

• Karşılıklı olarak ikişerli gruplara ayrılınız.
• Aranızdaki mesafeyi 5-6 m olarak belirleyiniz.
• Bu pozisyonda karşılıklı olarak baş üstü pas uygulayınız.

Yerden Sektirme Pas 

Genellikle kısa mesafelerde ve yakın savunma 
yapan oyunculara karşı yapılan pas türüdür. Top, 
bu pas uygulanırken pası verecek oyuncu ile 
pası alacak olan oyuncu arasındaki mesafenin 
üçte ikilik kısmına denk gelecek şekilde zemine 
vurdurulur. Top elden çıktıktan sonra kollar 
birbirine paralel, ellerin üstü birbirine dönük 
olmalıdır. Top, kalça yüksekliğinde pası alan 
oyuncuya ulaşır (53. görsel). Yerden sektirme 
pasta, top yere çarpıp hızını kaybedeceği için 
pas verirken topu hedefe kuvvetli bir şekilde 
göndermek gerekir.

2. Uygulama Çalışması

54 ve 55. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.

• Karşılıklı olarak ikişerli gruplara ayrılınız.
• Aranızdaki mesafeyi 4-5 m olarak belirleyiniz.
• Bu pozisyonda karşılıklı olarak yerden sektirme pas uygulayınız.

51. Görsel 52. Görsel

53. Görsel

54. Görsel 55. Görsel
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Göğüs Pas 

Basketbolda en çok kullanılan pas çeşididir. Topun göğüs 
hizasından hedefe doğru atılmasıdır. Göğüs pasta hareketli 
ayak, pas verilen hedefe doğru uzatılır. Sabit olan pivot 
ayağının topuğu hafifçe yükseltilip ayak parmak uçları sabit 
kalacak şekilde tutulur. Top elden çıktıktan sonra kollar birbirine 
paralel, ellerin üstü birbirine dönük olmalıdır. Başparmak yeri 
diğer parmaklar hedefi göstermelidir. Top hedefe varana kadar 
eller bileklerden bükülü olarak sabit tutulur. Vücut ağırlığı bir 
adım öne alınarak pas verilir ve hareket sonlandırılır (56. 
görsel).  

3. Uygulama Çalışması

57 ve 58. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Karşılıklı olarak ikişerli gruplara ayrılınız.
• Aranızdaki mesafeyi 5-6 m olarak belirleyiniz.
• Bu pozisyonda karşılıklı olarak göğüs pas uygulayınız.

Etkinlik

İzlediğiniz bir basketbol müsabakasında basketbolcuların kullandıkları paslaşma teknikleriyle ilgili 
gözlem yaparak kullandıkları bu teknikleri tercih edilme sıklığına göre sırasıyla aşağıdaki boşluğa 
yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………........................................................................................................................……..

Basketbol Maçı İzliyorum

57. Görsel 58. Görsel

56. Görsel
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Tek El Paslar

Tek El Pas

Bu pas tekniği göğüs pasın tek el ile yapılan bir diğer türüdür. 
Top genellikle göğüs hizasından gönderilir. Hareketli ayak pas 
verilen hedefe doğru atılır. Sabit olan pivot ayağının topuğu 
hafifçe yükseltilip ayak parmak uçları sabit kalacak şekilde 
tutulur. Top itilerek atılır ve elden çıktıktan sonra, atış kolu 
topun atıldığı yöne doğru uzatılır (59. görsel). Vücut ağırlığı 
bir adım öne alınarak pas verilir ve hareket sonlandırılır.  

59. Görsel

4. Uygulama Çalışması

60 ve 61. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.

• Karşılıklı olarak ikişerli gruplara ayrılınız.
• Aranızdaki mesafeyi 4-5 m olarak belirleyiniz.
• Karşılıklı olarak tek el pas uygulayınız.

60. Görsel 61. Görsel

Beyzbol Pas

Topu daha uzun mesafeye göndermek için tek elle 
beyzbol pas kullanılır. Bu pas yapılırken atış esnasında 
arkadaki ayağın parmak ucuna yükselerek veya öne 
doğru adım alınarak top tek elle omuz hizasında tutulur 
(62. görsel). Atış esnasında baş hizasından topun güçlü 
bir şekilde fırlatılmasına dikkat edilir.  

62. Görsel
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5. Uygulama Çalışması

63 ve 64. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen, yönergeyi takip ederek uygulayınız. Bu 
uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.

• İkişerli gruplara ayrılınız.
• Karşılıklı olarak kenar çizgilerde pozisyon alınız.
• Birbirinize beyzbol pas atınız.

63. Görsel 64. Görsel

Tek El Sektirme Pas

Genellikle kısa mesafelerde ve yakın savunma 
yapan oyunculara karşı yapılan pas türüdür. Top, bu 
pas uygulanırken pası verecek oyuncu ile pası alacak 
olan oyuncu arasındaki mesafenin üçte ikilik kısmına 
denk gelecek şekilde zemine vurdurulur. Top tutma ve 
atma temel tekniği, tek el ve çift el göğüs pasları ve çift 
el sektirme pas ile aynıdır. Top, kalça yüksekliğinde pası 
alan oyuncuya ulaşır (65. görsel). Top yere çarpıp hızını 
kaybedeceği için pas verirken top kuvvetli bir şekilde 
hedefe gönderilir. 65. Görsel

6. Uygulama Çalışması

66 ve 67. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.

• İkişerli gruplara ayrılınız.
• Aranızdaki mesafeyi 4-5 m olarak belirleyiniz.
• Karşılıklı olarak tek el sektirme pas uygulayınız.

66. Görsel 67. Görsel
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Arkadan Pas

Pas atacak oyuncu baskı altında olduğunda tercih edilen 
ve rakibi aldatmaya yönelik olan bir paslaşma tekniğidir. 
Temel duruş pozisyonunda eldeki topun vücudun arka bel 
kısmından takım arkadaşına aktarılmasıdır (68. görsel). 
Pozisyona göre öne adım alınarak yapılabileceği gibi 
adım alınmadan da yapılabilir. Bu pas tekniğinde tüm pas 
çeşitlerinde olduğu gibi kolun itme gücüne el bileğinin itme 
gücü eklenir. Pasın isabetinde pasın atıldığı oyuncunun 
pozisyonu önemlidir.     

7. Uygulama Çalışması

69 ve 70. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.

• İkişerli gruplara ayrılınız.
• Aranızdaki mesafeyi 4-5 m olarak belirleyiniz.
• Karşılıklı olarak arkadan pas uygulayınız.

68. Görsel

69. Görsel 70. Görsel

Etkinlik

Bilişim araçlarını kullanarak basketbolda farklı pas tekniklerini gösteren fotoğraf ve videoları 
araştırınız.  Bulduğunuz fotoğraf örneklerini sınıf panosunda sergileyiniz, video kayıtlarını öğretmen 
rehberliğinde sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Araştırıyorum
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

    Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki boşluğa yazınız.

1. Basketbolda kaç çeşit paslaşma vardır? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Baş üstü pas tekniğinin basamakları nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Basketbolda çift el göğüs pasının diğer paslara göre avantajları ve dezavantajları nelerdir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

4. Basketbolda beyzbol pasın tercih edilmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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7. ÜNİTE

Şut Çeşit ve Teknikleri

7.1. Şut Çeşitleri
7.2. Şut Teknikleri

751
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ŞUT ÇEŞİT VE TEKNİKLERİ7
Hazırlık

Şut Çeşitleri7 1

1. Bir basketbolcunun etkili şut atabilmesi için hangi 
yeteneklere sahip olması gerekir? 

Basketbolda bir müsabakada sonucun ve skorun belirlenmesinde, rakibe üstünlük kurulmasında şut en 
önemli belirleyicidir. Basketbolda şut, hücum oyuncusunun sayı kaydetmek amacı ile topu, herhangi bir 
şekilde rakip takımın potasına atma hareketi olarak tanımlanır.

Basketbolun pozisyon çeşitliliği nedeniyle oyun içerisinde oyuncular farklı şut teknikleri kullanmaktadır. 
Sporcunun bireysel özelliklerine göre çok farklı şut türleri olmasına rağmen genel olarak belli başlı şut türleri 
şunlardır:

• Durarak tek el şut
• Serbest atış
• Sıçrayarak şut
• Turnike
• Çengel atış 

Oyunda kullanılan şut türü farklılık gösterse de tekniğin basamakları analiz edildiğinde benzer aşamalar 
görülür. Basketbolda şut teknikleri uygulanırken vücut pozisyonu, topun pozisyonu ve tutuluşu, hedef (çember 
ve pota), elin hareketi, topun kavisi, topun dönüşü ve şut kuvveti gibi hususlara dikkat edilir. 

Topun Kavisi: Oyuncunun şutu attığı mesafe ve savunmanın durumuna göre topa verilecek kavis 
değişkenlik gösterir. Başarılı bir atış için top, elden çıktıktan sonra doğru bir kavis almalıdır. 

Topun Dönüşü: Şut tekniğinde topun oyuncunun elinden çıktıktan sonra kendi eksenindeki dönüş yönü, 
topun çembere veya panyaya temas ettikten sonraki hareketini etkiler. Genellikle temel şut tekniğinde topun 
kendi ekseninde geriye dönüş yapması istenir. Topun geriye dönüşü, çembere veya potaya çarptığında topun 
çemberin içine doğru hareketlenmesini veya hızının azalmasını sağlayarak şut isabet oranını artırır. 

Şut Kuvveti: Şut tekniğinde kuvvet, topun çembere olan uzaklığına göre iyi ayarlanmalıdır. Şut kuvvetinde 
topa aktarılacak kuvvet topun kavisini, dönüş hızını ve çembere ya da panyaya çarptıktan sonraki hareketini 
belirler. 

Etkinlik

İzlediğiniz bir basketbol müsabakasında en fazla sayı kaydeden sporcuların şut teknikleriyle ilgili 
gözlem yaparak kullandıkları bu teknikleri tercih edilme sıklığına göre sırasıyla aşağıdaki boşluğa 
yazınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Basketbol Maçı İzliyorum

71. Görsel
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Durarak Tek El Şut

Oyun içerisinde savunmanın uzak olduğu pozisyonlarda ve serbest atış pozisyonlarında kullanılan bir 
tekniktir. Durarak tek el şut atarken vücut pozisyonu şöyledir: Sağ ayak çemberi gösterecek şekildedir, sol ayak 
bir omuz boyu mesafede diğer ayağın yanındadır. Bu pozisyonda dizler bükülerek vücut ağırlığı her iki ayağa 
eşit olarak dağıtılır. Atış yapacak olan sağ elin dirseği içeri doğru çekilerek potaya doğru döndürülür. Top baş 
üstüne çıkarılırken sağ bilek iyice bükülerek topun altına girer. Sağ diz, dirsek ve bilek aynı yöndedir. Diğer el 
topu dengelemek için yardımcı pozisyondadır. Şut, bükülen bacakların gerilmesi ve topun baş üzerine doğru 
kaldırılması ile devam eder. Top, atış yapılacak elin parmaklarının ucundan çıkar ve topun kendi ekseninde 
dönüş hareketi yapması sağlanır. Atış sonrasında atış yapan elin işaret parmağı potayı gösterirken avuç içi 
ve diğer parmaklar yere bakar vaziyettedir.

1. Uygulama Çalışması

72 ve 73. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında sınıf üç gruba ayrılır ve her gruba bir top verilir.

• Potanın karşısında 3 sayı çizgisi içerisinde üç ayrı bölgeye yerleştirilmiş konilere 5 m mesafede 
derin kolda dizilerek sırayla konilere kadar top sürünüz.

• Top sürme sonrası tek veya çift zamanlı stop yapınız, ardından durarak tek el şut atınız.
• Kendi ribaundunuzu alarak grubunuzun arkasına geçiniz.

Şut Teknikleri7 1

72. Görsel

73. Görsel



54

2. Uygulama Çalışması

74, 75 ve 76. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Pas ve şut grubu olarak iki gruba ayrılınız. 
• Şut grubu 3 sayı çizgisi arkasından serbest atış alanına koşu yapsın.
• Pas grubu oyun alanı dip köşesinde sıra yapsın.
• Pas grubunun önündeki öğrenci koşu yapan öğrenciye pas atsın ve koşarak şut grubunun arka-

sına geçsin.
• Pası alan oyuncu durarak tek el şut atsın, ribaundunu alsın ve pas grubuna geçsin.

74. Görsel

75. Görsel

76. Görsel
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3. Uygulama Çalışması

77 ve 78. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygula-
yınız.  Bu uygulama çalışmasında sınıf iki gruba ayrılır ve her gruba bir top verilir.
• Her iki pota karşısında serbest atış çizgisi önünde derin kolda sıralanınız.
• Atış sıranız geldiğinde serbest atış kurallarına uygun olarak atışınızı gerçekleştiriniz ve ribaunt için 

pota altına geçiniz.
• Ribaundu aldıktan sonra topu sıradaki arkadaşına atınız ve grubunuzun arkasına geçiniz.

77. Görsel 78. Görsel

Serbest Atış

Bu atışta dizler bükülerek vücut ağırlığı her iki ayağa eşit olarak dağıtılır. Atış yapacak olan sağ elin dirseği 
içeri doğru çekilerek potaya doğru döndürülür. Top baş üstüne çıkarılırken sağ bilek iyice bükülerek topun 
altına girer. Sağ diz, dirsek ve bilek aynı yöndedir. Diğer el topu dengelemek için yardımcı pozisyondadır. Şut, 
bükülen bacakların gerilmesi ve topun baş üzerine doğru kaldırılması ile devam eder.

Sıçrayarak Şut

Basketbolda sıçrayarak atılan şut, etkili bir şut şeklidir. Hücum oyuncusu, savunma oyuncusu tarafından 
engellendiğinde veya hücum edebileceği alan kalmadığında, sıçrayarak şut atışını tercih etmelidir. Bu atışta 
oyuncu her iki bacakla yukarı sıçrar ve aynı anda topu, baş üzerinden atış pozisyonuna getirir. Topun elden 
çıkarılışı sıçramanın en yüksek noktasında olmalıdır. Sıçrayarak şut tekniği; durma, sıçrama ve şut olmak 
üzere üç aşamadan oluşur. 

4. Uygulama Çalışması

79, 80 ve 81. görsellerdeki uygulama çalışmasını 
öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında sınıf üç 
gruba ayrılır ve her gruba bir top verilir.
• Konilerin 5 m gerisinde art arda sıralanınız.
• Potanın karşısında 3 sayı çizgisi içerisine yer-

leştirilmiş koninin karşısına geçiniz ve koniye 
kadar top sürerek tek ve çift zamanlı stop ya-
pınız.

• Sonra sıçrayarak şut atınız ve kendi ribaundu-
nuzu alarak arkadaşınıza pas veriniz.

•  Daha sonra grubunuzun arkasına geçiniz. 

79. Görsel 80. Görsel

81. Görsel
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5. Uygulama Çalışması

82 ve 83. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygula-
yınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Pas ve şut grubu olarak iki gruba ayrılınız. 
• Şut grubu 3 sayı çizgisi arkasından serbest atış alanına koşu yapsın.
• Pas grubu oyun alanı dip köşesinde sıra yapsın.
• Pas grubunun önündeki öğrenci koşu yapan öğrenciye pas atsın ve koşarak şut grubunun arkasına 

geçsin.
• Pası alan oyuncu sıçrayarak şut atsın, ribaundunu alsın ve pas grubuna geçsin.

82. Görsel

83. Görsel

Turnike Atışı

Turnike, çembere en yakın yerden yapılan isabet oranı yüksek olan bir atış türüdür. Turnike atışının en 
önemli noktası adımlamadır. İlk atılan adım uzun, ikincisi daha kısa olmalıdır. İkinci atılan adım üzerinde 
sıçranır ve sıçrama ayağının ters tarafındaki kol, atış yapmak için yukarı uzatılır. Sağ turnike sağ ayak ile 
başlar ve sol ayakla sıçrayarak devam eder. Sol turnike ise sol ayak ile başlar ve sağ ayak üzerine sıçrama 
ile devam eder. Top, el bileğinin bükülmesiyle çemberin içine veya panyaya vurdurularak şut tamamlanır.
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6. Uygulama Çalışması

84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ve 93. görsellerde gösterilen uygulama çalışmasını öğretmen reh-
berliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• Sağ ayağınız üzerinde sıçrayarak sol dizinizi karnınıza çekiniz. Daha sonra sol ayağınız üzerinde 

sıçrayarak sağ dizinizi karnınıza çekiniz. Hareketi art arda tam saha boyunca topsuz ve topu tutar-
ken setler hâlinde uygulayınız.

• Sağ ve sol ayağınızla birer adım attıktan sonra sol ayağınız üzerinde sıçrama çalışmasını tam saha 
boyunca uygulayınız. Bu uygulama sağ turnike içindir.

• Sol ve sağ ayağınızla birer adım attıktan sonra sağ ayağınız üzerinde sıçrama çalışmasını tam saha 
boyunca uygulayınız. Bu uygulama sol turnike içindir.

• Sağ turnike için sol ayağınızla son sıçramayı yaparken topu sağ elinizle havaya atınız. Sol turnike 
için hareketi sağ ayak ve sol el kullanarak yapınız.

84. Görsel 85. Görsel 86. Görsel 87. Görsel 88. Görsel 89. Görsel

90. Görsel 91. Görsel 92. Görsel 93. Görsel
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7. Uygulama Çalışması

94 ve 95. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygula-
yınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Şut ve ribaunt grubu olarak iki gruba ayrılınız. 
• Şut ve ribaunt grubu olarak sahanın kenar çizgilerine paralel, potaya doğru derin kolda sıralanınız.
• Şut grubunun her öğrencisi birer top alsın.
• Her gruptaki turnike ve ribaunt yapacak öğrenciler aynı anda hareket etsin.
• Turnike atışını yapan öğrenci ribaunt grubuna, ribaunt yapan öğrenci topla birlikte şut grubuna geç-

sin.
• Önce sağ taraftan sonra sol taraftan top sürerek turnike atışı yapınız.
• Çalışmaya hatalar ile ilgili gerekli dönütleri vererek devam ediniz.

Çengel Atışı

Potaya yakın mesafede uygulanan, uzun boylu oyuncuların bloklarından kaçmak için kullanılan şut 
çeşididir. Oyuncular, basketbol maçı içerisinde oluşan farklı pozisyonlarda, savunmanın pozisyonuna göre 
farklı şut teknikleri uygulamaktadırlar. Bu şutlar arasında yaygın kullanılan çengel atıştır. Top hücum oyuncusu 
tarafından alındığında oyuncunun sırtı potaya dönük vaziyettedir. Oyuncu sağ elini kullanacaksa ayaklarını 
kaldırmadan, aldatma hareketi yaparak sola doğru pivot adımı alır. Bu pivot adımı ile sol omuzu potaya 
yönelirken top, baş üzerinden bombeli bir şekilde potaya atılır.

Etkinlik

Türkiye Basketbol Erkek Ligi ve Türkiye Basketbol Bayan Ligi müsabakalarında bir önceki sezon en 
fazla sayı atan sporcularla ilgili araştırma yaparak bu sporcuları fotoğraflarıyla beraber sınıf panosunda 
sergileyiniz. 

Araştırıyorum

94. Görsel 95. Görsel
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8. Uygulama Çalışması

96, 97, 98, 99, 100 ve 101. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip 
ederek uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Biriniz hücum diğeriniz savunma yapmak üzere ikişerli gruplara ayrılınız.
• İlk olarak vücut duruşu, pivot ayak uygulaması, sıçrama ve atış kolunun pozisyonu için topsuz olarak 

97. görseldeki tekniği uygulayınız. Bu teknikler uygulanırken savunma oyuncusu da blok için sıçrasın.
• Bu çalışmayı belirli bir süre uyguladıktan sonra her grup birer top alsın.
• Sırasıyla her grubun her iki öğrencisi pota önünde hareketi uygulasın.
• Çalışmaya hatalar ile ilgili birbirinize gerekli dönütleri vererek devam ediniz.

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Basketbolda kaç çeşit şut vardır? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Basketbolda şut atılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Durarak tek el şut tekniğinin basamakları nelerdir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

96. Görsel 97. Görsel 98. Görsel

99. Görsel 100. Görsel 101. Görsel
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4. Basketbolda turnike atışında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

5. Basketbolda çengel atış yapılmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Basketbolda Şut Kazanımları Kontrol Tablosu
Bu kontrol tablosu öğrencinin şut çalışmaları sırasında yapması gereken davranışları kapsamaktadır. 
Öğrencinin davranışı yapabilme durumuna göre en uygun seçenek öğretmen tarafından “X” ile işaretlenir. 
‘Kısmen Yapabiliyor’ ve ‘Yapamıyor’ işaretlemelerinde gerekli çalışmalar için geri bildirimler verilmelidir.
Öğrencinin Adı ve Soyadı:

Sınıfı ve Numarası:

Ya
pa

m
ıy

or

Kı
sm

en
 

Ya
pa

bi
liy

or

Ya
pa

bi
liy

or

Gözlenecek Beceri: Durarak Tek El Şut
Topu iki eliyle göz hizasında tutuyor mu?
Atışı yapacak el bileği topun altında olup diğer el topu yandan destekliyor mu?
Şut atarken bacaklar yaylanıyor mu?
Topu elden çıkarırken el bileğini öne düşürüyor ve kollar topu takip ediyor mu?
Top eli parmak uçlarından terk ediyor ve hedefe ulaşıyor mu?
Gözlenecek Beceri: Sıçrayarak Tek El Şut
Sıçrayarak şut öncesi stop hareketi yapıyor mu?
Stoptan sonra zaman kaybetmeden her iki bacakla dikey olarak yukarı sıçrıyor mu?
Sıçrama anında topu baş üzerine atış pozisyonuna getiriyor mu?
Sıçramanın en yüksek noktasında topu elden çıkarıyor mu?
Gözlenecek Beceri: Turnike
Turnike yaparken ilk adımı uzun atıyor mu?
Turnike yaparken ikinci adımını ilk adımına göre daha kısa atıyor mu?
Son olarak ikinci atılan adım üzerinde sıçrıyor mu?
Gözlenecek Beceri: Çengel Atış
Harekete başlamadan önce aldatma hareketi yapıyor mu?
Aldatma hareketinden sonra pivot adımı ile potaya yöneliyor mu?
Pivot adımı ile potaya yönelirken topu baş üzerinden yarım daire içerisinde potaya atıyor mu?
Top eli parmak uçlarından terk ediyor ve hedefe ulaşıyor mu?
Öğretmenin öğrenci hakkında görüşleri: ..................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Beceri Puanlama Tablosu

Öğrencinin Adı Soyadı:                                                                        Sınıfı-Numarası:

Becerilerin 
Puan 

Değerleri

Değerlendirilecek  Beceriler
Puan

Basketbolda Şut
Gözlenecek Beceri: Durarak Tek El Şut

5 puan Topu iki eliyle göz hizasında tutuyor.

5 puan Atışı yapacak el bileği topun altında olup diğer el topu yandan destekliyor.

5 puan Şut atarken bacaklar yaylanıyor.

5 puan Topu elden çıkarırken el bileğini öne düşürüyor ve kollar topu takip ediyor.

10  puan Top eli parmak uçlarından terk ediyor ve hedefe ulaşıyor.

Gözlenecek Beceri: Sıçrayarak Tek El Şut

5 puan Sıçrayarak şut öncesi stop hareketi yapıyor.

5 puan Stoptan sonra zaman kaybetmeden her iki bacakla dikey olarak yukarı sıçrıyor.

5 puan Sıçrama anında topu baş üzerine atış pozisyonuna getiriyor.

10 puan Sıçramanın en yüksek noktasında topu elden çıkarıyor.

Gözlenecek Beceri: Turnike

5 puan Turnike yaparken ilk adımı uzun atıyor.

5 puan Turnike yaparken ikinci adımını ilk adımına göre daha kısa atıyor.

10 puan Son olarak ikinci atılan adım üzerinde sıçrıyor.

Gözlenecek Beceri: Çengel Atış

5 puan Harekete başlamadan önce aldatma hareketi yapıyor.

5 puan Aldatma hareketinden sonra pivot adımı ile potaya yöneliyor.

5 puan Pivot adımı ile potaya yönelirken topu baş üzerinden yarım daire içerisinde potaya 
atıyor.

10 puan Top eli parmak uçlarından terk ediyor ve hedefe ulaşıyor.

TOPLAM PUAN

Notlar:



6262
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1. ÜNİTE

Futbolun Tarihsel Gelişimi 

1.1. Dünyada Gelişimi

1.2. Türkiye’de Gelişimi1
163



64

1. Futbolun ilk uygulanışı ile ilgili neler biliyorsunuz?
2. Futbol kulüplerimizin ve okul takımlarımızın
    uluslararası alandaki başarıları nelerdir?

Futbol, geçmişi milattan öncesine kadar uzanan bir spor dalıdır. Tam olarak ne zaman ve nasıl doğduğuna 
dair bir bilgi olmasa da Romalıların ayak topunu şimdiki futbola benzer şekilde, MÖ 600’lü yıllarda Harpastum 
adını verdikleri bir eğlence şekline dönüştürdükleri çoğu kaynakta geçmektedir.

Çinli yazar Song Wen’e göre Türkler Orta Asya’da Kıvışka denilen yerde üç gün üç gece süren şenliklerinde 
top oyunu oynamışlardır. Yine Kaşgarlı Mahmut, “Divânü Lugati’t Türk” adlı eserinde Orta Asya Türklerinin 
günümüz futboluna benzer bir oyunu, “tepük” adı altında oynandıklarından bahsetmektedir.

Dünyanın en fazla ilgi duyulan oyunu futbol yüzyıllardır oynanmaktadır. İngiltere’de farklı biçimlerde 
oynanan futbolun ilk yönetimsel birliği, 1863’te İngiltere’de kurulmuştur. Günümüzde oynanan futbol, bu futbol 
birliğinin kurulması ile kurallara bağlanmıştır.

Futbol 19. yüzyıl sonlarında İngiltere’den Avrupa’ya yayılmıştır. Kısa bir süre içinde de dünyanın birçok 
ülkesinde oynanan bir spor hâline gelmiştir. Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA); Belçika, 
Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre delegeleri tarafından 21 Mayıs 1904’te Paris’te 
kurulmuştur. Merkezi İsviçre’nin Zürih kentinde olan ve 211 üyeye sahip FİFA’nın amacı futbolun sürekli 
gelişimini sağlamaktır. 

FUTBOLUN TARİHSEL GELİŞİMİ1
Hazırlık

11 Dünyada Gelişimi

1. Görsel

2. Görsel
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Modern futbol, Türkiye’de 19. yüzyılın başlarında oynanmaya başlandı. Bu dönemde futbol ile ilgilenenler 
daha çok azınlık mensuplarıydı. Özellikle İzmir ve Selanik’teki Rum, Ermeni, İngiliz ve İtalyan asıllılar kendi 
aralarında kurdukları takım ve kulüplerde futbol oynamaya başladılar. 1875’te Selanik’te, 1877’de İzmir’de 
futbol azınlıkların oynadığı, Müslümanların da seyrettiği bir oyun olarak dikkati çekti. 

1899’da Kadıköy’de Reşat Danyal, Fuat Hüsnü Kayacan ve arkadaşları ilk futbol takımı olan Siyah 
Çoraplılar Futbol Kulübünü (Black Stocking Football Club) kurdular. 1902’de bütünüyle Türk futbolculardan 
oluşan Kadıköy Futbol Kulübü kuruldu.

1905’te Galatasaray Futbol Kulübü, 1907’de Fenerbahçe ve 1903’te kurulan ancak futbol dalında 1910’da 
faaliyetlere başlayan Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile birlikte daha önceki yıllarda azınlıkların kurdukları Pazar 
Ligi’nde Türk futbolcular çoğunluğu sağladılar.

Daha sonraki yıllarda Kurtuluş Savaşı’ndan çıkan Türk ulusu, 1922’de Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakının 
çalışmaları doğrultusunda atletizm, futbol ve güreş federasyonlarını kurmuş ve faaliyetlerini sürdürmüştür. 
1923’te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurulmuş ve aynı yıl FİFA’ya üye olmuş, 1951’de profesyonel lig 
kabul edilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu 1962’de UEFA’ya üye olmuştur. 

1 Türkiye’de Gelişimi2

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA); İtalya, Fransa ve Belçika futbol federasyonları arasındaki 
görüşmeler sonrasında İsviçre’nin Basel şehrinde 15 Haziran 1954 tarihinde kurulmuştur. Daha sonra 
merkezi sırasıyla Bern’e, oradan da 1959’da Paris’e taşınmıştır. Birliğin idari merkezi 1995 yılından bu yana 
İsviçre’nin Nyon kentinde bulunmaktadır.  Başlangıçta 25 ulusal federasyondan oluşan UEFA, genişlemelerle 
2016 yılı itibariyle 55 üyeye ulaşmıştır.

UEFA, FIFA’ya bağlı altı konfederasyon içindeki en büyük konfederasyondur. Ayrıca diğer konfederasyonlar 
içerisindeki en güçlü mali ve sportif altyapıya sahip olanıdır. Dünyanın en güçlü ulusal takımları da çoğunlukla 
UEFA üyesi federasyonların millî takımlarıdır. 2010 FIFA Dünya Kupası’nda yer alan 32 millî takım UEFA 
üyesi takımlardan oluşmuştur.

3. Görsel: Galatasaray Futbol Kulubü (1908-1909)
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Futbolun Ülkemizdeki Organizasyon Yapısı

Türk sporunun ilk teşkilatı Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakının kurulmasının ardından Yusuf Ziya Öniş 
başkanlığında ilk Türk Futbol Federasyonu 1923’te Futbol Heyet-i Müttehidesi adıyla İstanbul’da kuruldu. 
Ardından FIFA’ya başvurulmuş ve Türkiye 21 Mayıs 1923’te FIFA’nın 26. üyesi olmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kuruluş amacı; her türlü futbol faaliyetlerini millî ve milletlerarası 
kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt 
dışında temsil etmek üzere özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip özerk TFF’yi kurmak, federasyonun  
teşkilat yapısına, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir. 

Türkiye Futbol Federasyonunun organize 
ettiği ligler şunlardır:

• Süper Lig
• TFF 1. Lig
• 2. Lig
• 3. Lig
• U 21 Ligi
• Bölgesel Amatör Ligi
• Kadınlar Ligi
• Plaj Futbol Ligi
• Futsal Ligi
• Halı Saha Ligi
• Amatör Ligler
• Gelişim Ligleri

Türkiye Futbol Federasyonunun düzenlemiş olduğu liglerdeki takım sayılarıyla ilgili araştırma yaparak 
öğretmen rehberliğinde, sınıf ortamında tartışınız.

Türk futbolu hem ulusal hem de uluslararası alanda kendini hızla geliştirmiş ve kısa zamanda büyük 
başarılara imza atmıştır.

1996’da Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerindeki zorlu maçlardan başarıyla çıkan A Millî Futbol 
Takımımız, İngiltere’de yapılan finallere katılarak Türk futbol tarihinde bir ilke imza atmıştır. 

2000 yılı Türk futbolu açısından tarihî bir öneme sahiptir. A Millî Futbol Takımımız Hollanda ve Belçika’nın 
ortaklaşa düzenlediği 2000 Avrupa Şampiyonası’nda grubundan çıkarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final 
maçında Portekiz’le oynayan Ay Yıldızlılar, 2-0 yenilerek elendiler. 2002’de yükselişini sürdüren Millî Futbol 
Takımımız, Japonya ve Güney Kore’nin organize ettiği 17. Dünya Kupası’na katılarak dünyanın en iyi 32 
takımı arasına girdi ve grup maçlarından sonra Japonya (3. tur) ve Senegal’i (çeyrek final) mağlup ederken 
yarı finalde Brezilya’ya yenildi. üçüncülük maçında Güney Kore’yi yenen Millî Takım, şampiyonayı dünya 
üçüncüsü olarak tamamladı. Almanya’da düzenlenen 2008 Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde ev sahibi 
takım Almanya’ya 3-2 yenilen Millî Takım, şampiyonayı üçüncü olarak tamamladı. Bu sonuçlar A Millî Futbol 
Takımının tarihinde katıldığı Dünya Şampiyonası ve Avrupa Şampiyonası’ndaki en büyük başarılardır.

Etkinlik

4. Görsel: 2002 Dünya Kupası

Araştırıyorum
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Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

5. Futbolun ilk yönetimsel birliği nerede ve ne zaman kurulmuştur? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

6. A Millî Futbol Takımımızın başarıları nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

7. Türkiye Futbol Federasyonunun organize ettiği ligler nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış 
ifadelerin doğru şekillerini boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Türkiye FİFA’nın 26. üyesidir. (  )

…………………………………………………………………………………...................................................

2. A Millî Futbol Takımı 2002 Dünya Kupası’nda yarı final maçını Güney Kore ile oynamıştır. (   ) 

…………………………………………………………………………………...................................................

Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

3. 21 Mayıs 1904’te Paris’te FİFA’nın kuruluşunda aşağıdaki ülkelerin hangisinin delegesi yer almamıştır?

A) Belçika                    B) Danimarka                      C) İzlanda              D) İspanya                 E) İsviçre

4. 2010 FIFA Dünya Kupası’nda UEFA üyesi kaç millî takım yer almıştır?

A) 28                            B) 30                                    C) 32                     D)34                           E)36
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2. ÜNİTE

Futbolun Tanımı ve 
Kavramsal Çerçevesi 

2.1. Tanımı ve Kavramlar
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Futbol İngilizce “foot” (ayak) ve “ball” (top) kelimelerinden oluşmaktadır. On birer kişilik iki takımın arasında 
oynanan küre biçimindeki bir topla kol ve el kullanılmadan ayak, kafa ve vücudun öteki kısımlarıyla vurularak 
topun rakip kale çizgisi içerisine atılmasına dayalı bir spor dalıdır. 

Futbol oyununda özel bir vücut yapısına gereksinim duyulmaması, çok kişiyle oynanması, seyir zevki 
vermesi ve uzun zamandır çok fazla kural değişikliklerine gidilmemesi bu oyunun çok sevilen bir spor branşı 
olmasını sağlamıştır. Futbol çağımızın en çok sevilen sporu olarak kabul edilir.

Okuma Parçası      
 
Maç Başlıyor

Sınıfımızdaki arkadaşlarla beraber Trabzon’da bir futbol müsabakası izlemeye gitmiştik.
Stada girdiğimizde takımlar oyun alanında ısınma hareketleri yapıyorlardı. Kaleci takımdan ayrı ısınıyordu. 

Orta hakem ve iki yan hakem de orta çizgide ısınıyorlardı. Sporcular, bir süre sonra giyinmek üzere soyunma 
odası koridorlarına yöneldiler. Artık heyecanımız iyice artmıştı. 

Takımlar çıkış tünelinde göründüler. Orta hakem elinde topla beklerken yan hakemler oyuncuların giysi 
ve oyun malzemelerini kontrol ediyorlardı. Daha sonra takımlar, hakemler eşliğinde santraya kadar gelerek 
seyircileri selamladılar. İstiklal Marşı’nın ardından hakem, takım kaptanlarını çağırıp kura atışı yaptı. Atışı 
kazanan takım oyuna başlayacaktı. Oyuncular, topu başlama vuruşunun yapılacağı santraya koyarak orta 
hakemin oyunu başlatmasını beklediler. Orta hakem, yan hakemlerden ve dördüncü hakemden işaretini 
aldıktan sonra oyunu başlattı. 

Oyunun ilk dakikaları karşılıklı ataklar şeklinde geçiyordu.15. dakikada Mustafa sol kanatta İbrahim’i yere 
düşürdü, hakem faulü verdi. Seyircisinin desteğini arkasına alan ev sahibi ekip gol için baskısını artırmaya 
başladı. 22. dakikada Gökdeniz’in kullandığı köşe vuruşunda, ön direkte iyi yükselen Umut topa kafayı vurdu. 
Kaleci Ahmet yatarak meşin yuvarlağı altı pas içerisinde kontrol etti. 32. dakikada Gökdeniz’in ceza alanına 
gönderdiği serbest vuruşta top Ahmet’in kafasına çarparak oyun alanının dışına çıktı. Kaleci Zafer’in kullandığı 
kale vuruşunda Hüseyin’in kafayla indirdiği topu, Hakan tamamlamak isterken savunma topu taca gönderdi. 
Hakem düdüğünü çalarak ilk 45 dakikanın golsüz berabere sonuçlandığını bildirdi. Takımlar 15 dakikalık bir 
aradan sonra tekrar oyun alanına geldiler. 

FUTBOLUN TANIMI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ2
Hazırlık

1. Futbolda kullanılan kavramlar ile ilgili neler biliyorsunuz?
2. Futbolun fazla sevilmesinin nedenleri sizce nelerdir?

Tanımı ve Kavramlar2 1

Hakem, sahada bulunan oyuncuları sayıp 
dördüncü hakemden işaretini aldıktan sonra 
düdüğünü çaldı ve ikinci devre rakip takımın 
vuruşuyla başladı. 48. dakikada sol kanattan 
Gökdeniz’e atılan topta hakem pozisyonun of-
sayt olduğuna hükmetti. Dakikalar ilerledikçe 
ev sahibi ekip gol için bastırıyor, konuk takım 
ise kontrataklarla gol aramaya çalışıyordu. 65. 
dakikada seri çalımlarla ceza alanına giren 
Gökdeniz, Dursun’un sert bir müdahalesiyle 
kendini yerde buldu. Hakem tereddüt etme-
den penaltı noktasını gösterdi. Hakem daha 
önceden sarı kartı bulunan Dursun’a ikinci sa-
rıdan kırmızıyı göstererek onu oyundan ihraç 
etti. Stadyumda büyük bir sevinç vardı. Penal-
tı atışını kullanmak üzere topun başına gelen 
Gökdeniz takımını 1-0 öne geçirdi. 

5. Görsel

6. Görsel
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    Verilen bilgilerden yararlanarak aşağıdaki bulmacayı çözmeye çalışınız. 
1. Faule ve tehlikeli hareketlere maruz kalan takım lehine verilen serbest vuruş. Faul yapan takım
    oyuncuları, atış sırasında toptan 9,15 m uzakta olmalıdır.
2. Topu ayak içi, ayak dışı veya ayak üstü vuruşlarla saha içinde taşıma. Futbolda top sürme
    anlamına gelen terim.
3. Topun en son savunma oyuncuları veya kaleci tarafından kale yan çizgilerinden çıkması sonucu
    hücum yapan takım oyuncularının kullandığı atış.
4. Gol atmak amacıyla oyun kuralları dâhilinde yapılan her türlü faaliyet.
5. Savunma oyuncularının veya kalecinin ceza alanı içinde kural dışı hareket etmeleri sonucu verilen
    direkt ceza atışı.
6. Topun tamamının kale çizgisinden içeri girmesi.
7. Kaleci dışında oyunculardan birinin kendine ve takımına avantaj sağlamak ya da rakip takımın
    atağını kesmek amacıyla topa elle müdahale etmesi.
8. Rakip oyuncuya kural dışı müdahale etmek.
9. Topun hücum oyuncuları tarafından köşe çizgileri veya kale üstünden dışarı vurulması.
10. Top saha yan çizgilerinin birinden dışarı çıktığında, topu tekrar oyuna sokmak için yapılan atış.
11. Karşı takımın gol atmasını engellemek amacıyla oyun kuralları dâhilinde yapılan her türlü faaliyet.
12. Bir oyuncunun topu takım arkadaşına atması.

Etkinlik

Skor üstünlüğünü yakalayan ev sahibi ekip kontrollü oynamaya başladı, on kişi kalan konuk takım ise golü 
yedikten sonra oyunun kontrolünü kaybetti. 75. dakikada hakem, ev sahibi takımın ceza alanı içinde tehlikeli 
hareketinden dolayı endirekt serbest vuruş kararı verdi. Atışı kullanan rakip takım oyuncusu topu tek vuruşla 
filelere gönderdi fakat hakem golü geçersiz sayarak aut kararı verdi. Tribündeki seyircilerin çoğu şaşırmıştı, 
birçok seyircinin endirek vuruşta topun doğrudan kaleye gönderilmesinin kural dışı olduğundan haberi yoktu. 
85. dakikada gelişen deplasman takımı atağında topla ceza alanına giren Hakan, sert ve düzgün bir vuruşla 
takımının eşitlik golünü kaydetti. Tribünlerde büyük bir sessizlik hâkim olmuştu, herkes son dakika golünün 
üzüntüsü içindeydi. Oyunun son dakikalarında ev sahibi takım topu mümkün olduğunca oyunda tutmaya 
çalışırken rakip takım, ev sahibi takımın hücumlarını topu sık sık taca atarak geçiştirmeye çalıştı. Rakip 
takım, oyunu soğutmak amacıyla son dakikalarda iki oyuncu değişikliği yaptı. 

Dördüncü hakem, hakemden aldığı işaretle kayıp zaman için uzatmanın 4 dakika olduğunu gösterdi. 
Bundan sonra her iki takımın çabaları sonucu değiştirmedi ve 90 dakika 1-1 sona erdi. Maç bitiminde 
futbolcuların bir kısmı formalarını karşılıklı birbirlerine hediye ettiler. Hakemle ve birbirleriyle tokalaşan 
futbolcular trübünlere el sallayarak soyunma odalarına yöneldiler. Heyecanlı bir maçı geride bıraktıktan sonra 
futbolcuları alkışlayarak stadyumdan ayrıldık.

Bulmaca Çözelim
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    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

5. Futbolun kelime anlamı nedir? Yazınız. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

6. Futbolun temel mantığı nedir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

     Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

3. Savunma oyuncularının veya kalecinin ceza alanı içinde kural dışı hareket etmeleri sonucu verilen
    direkt ceza atışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faul                     B) Köşe atışı               C) Taç                        D) Penaltı                     E) Aut atışı

4. Top, saha yan çizgilerinin birinden dışarı çıktığında yapılan atışa ne denir?

A) Faul                        B) Köşe atışı              C) Taç                       D) Penaltı                      E) Aut atışı

     Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış
     ifadelerin doğru şekillerini boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Topun yarısından fazlasının kale çizgisini geçmesi gol olarak değerlendirilir. (   )

…………………………………………………………...............................................…………………………

2. Aut topun rakip tarafından kale çizgisi dışına atılmasıdır. (   )

…………………………...............................................………………………………………………………....
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3. ÜNİTE

Futbolda Saha, Malzeme ve 
Kurallar 

3.1. Saha, Malzeme ve Kurallar3
14

72



733

3. ÜNİTE

Futbolda Saha, Malzeme ve 
Kurallar 

3.1. Saha, Malzeme ve Kurallar

Futbolda Saha Ölçüleri
Alan zemini, müsabaka talimatlarının izin verdiği doğal ve yapay malzemelerin kullanılması dışında, 

tamamen doğal olmalı veya müsabaka talimatları izin verirse tamamen yapay olmalıdır. Zeminin renginin 
yeşil olması zorunludur.

Saha ölçüleri

Sahanın boyu  (taç çizgisi) : En az 90 m, en fazla 120 m 
Sahanın eni (kale çizgisi) : En az 45 m, en fazla 90 m 

Uluslararası Maçlarda Ölçüler

Sahanın boyu (taç çizgisi) :  En az 100 m, en fazla 110 m 
Sahanın eni (kale çizgisi) : En az 64 m, en fazla 75 m 

Kale Alanı

Kale direklerinin her birinin iç kenarlarından 5,5 m uzaklıkta, kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. Bu çizgiler 
oyun alanına doğru 5,5 m dik uzatılır ve kale çizgisine paralel çizilen bir çizgiyle birleştirilir. Bu çizgiler ve kale 
çizgisiyle sınırlanan alan kale alanıdır.

Ceza Alanı

Kale direklerinin her birinin iç kenarlarından 16,5 m uzaklıkta, kale çizgisine dik iki çizgi çizilir. Bu çizgiler 
oyun alanına doğru 16,5 m dik uzatılır ve kale çizgisine paralel çizilen bir çizgiyle birleştirilir. Bu çizgiler 
ve kale çizgisiyle sınırlanan alan ceza alanıdır. Her bir ceza alanı içinde kale direklerinin ortasından 11 m 
uzaklıkta bir penaltı noktası işaretlenir. Ceza alanı dışına merkezi penaltı noktası olan 9,15 m yarıçapında bir 
daire yayı çizilir.

Köşe Alanı

Köşe alanı, her bir köşe bayrak direğinden itibaren oyun alanı içine çizilen 1 m yarıçaplı çeyrek daire yayı 
çizilerek belirlenir.

FUTBOLDA SAHA, MALZEME VE KURALLAR3 Hazırlık

1. Futbol oyun alanının özellikleri hakkında neler 
biliyorsunuz?

2. Futbolcunun kullanması zorunlu olan malze-
melerle ilgili neler biliyorsunuz?

3. Futbol oyun kurallarında son zamanlarda yapı-
lan değişiklik var mıdır?

Saha, Malzeme ve Kurallar3 1

7. Görsel
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1. Şekil: Futbol sahası
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Futbolda Kullanılan Malzemeler

a. Kale: Kale direkleri 12 cm’yi geçmeyen eşit kalınlıktadır. Kale çizgisi kale direkleriyle eşit kalınlıktadır. 
Ağlar, kale direklerinin arkasına kaleciyi rahatsız etmeyecek şekilde direklere ve yere tutturulur. Kale direkleri 
beyaz renkte olmalıdır. İki direk arasındaki mesafe içten içe 7,32 m, üst direğin alt kenarının yerden yüksekliği 
2,44 m’dir.

b. Top: Futbol topunun özellikleri şunlardır:

1. Küre şeklinde olmalıdır.
2. Deriden ya da uygun bir maddeden yapılmalıdır.
3. Çevresi 70 cm’den çok, 68 cm’den az olmamalıdır.
4. Maçın başında ağırlığı 450 g’dan fazla, 410 g’dan az olmamalıdır.
5. Deniz seviyesinde basıncı 0,6-1,1 atmosfere eşit olmalıdır.

FIFA’nın veya konfederasyonların gözetimi altında gerçekleşen resmî turnuvalarda oynanan maçlarda 
kullanılan bütün toplar aşağıdaki logolardan birini taşımalıdır.

2. Şekil: Kale

8. Görsel
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c. Köşe Bayrak Direği: Her köşeye en az 1,50 m yüksekliğinde, ucu sivri olmayan ve bayrak takılan bir 
direk dikilir.

d. Futbol Oyuncularının Zorunlu Olarak Kullanacakları Malzemeler: Futbolda sporcuların zorunlu 
olarak kullanacakları malzemeler şunlardır:

1. Kazak ya da forma
2. Şort (Eğer tayt giyilirse taytın rengi şortun esas renginde olmalıdır.)
3. Uzun çorap (tozluk)
4. Tekmelikler
5. Ayakkabı (krampon)

Futbolda Oyun Kuralları
1. Oyuncuların Sayısı

Oyun, biri kaleci olmak üzere her biri en fazla 11 oyuncudan oluşan iki takım arasında oynanır. Eğer 
takımlardan birinde 7 oyuncudan daha az sayıda oyuncu varsa o maç başlatılamaz veya devam edemez. 

Yedek Oyuncuların Sayısı ve Oyuncu Değişikliği

Resmî Maçlar
FIFA’nın, konfederasyonların veya ulusal futbol federasyonların düzenlediği maçlarda en fazla üç oyuncu 

değiştirilebilir. Müsabaka talimatlarında, en az 3 en fazla 12 yedek oyuncu sayısı belirtilmelidir. Resmî 
maçlarda yedek kulübesinde en fazla 7 oyuncu bulundurulur. 

Diğer Maçlar
Ulusal A takım maçlarında en fazla 6 oyuncu değişikliği yapılabilir. Diğer tüm maçlarda ise takımların 

maksimum sayı üzerinde anlaşması ve hakeme müsabakadan önce bilgi verilmesi durumunda daha fazla 
oyuncu değişikliği yapılabilir. 

3. Şekil: Futbol sahası

9. Görsel 10. Görsel 11. Görsel

12. Görsel 13. Görsel 14. Görsel



77

Eğer hakeme bilgi verilmezse veya maçın başlamasından önce herhangi bir anlaşmaya varılmazsa her 
takımın en fazla altı oyuncu değiştirmesine izin verilir.

Dönüşümlü Oyuncu Değişikliği
İlgili Ulusal Futbol Federasyonunun onaylaması koşuluyla dönüşümlü oyuncu değişikliğine yalnızca en 

düşük seviyede (grassroots/rekreasyonel) izin verilir.

2. Oyuncuların Ekipmanları

Güvenlik için her türlü takı (kolyeler, yüzükler, bileklikler, küpeler, deri ve plastik bileklikler vb.) yasaktır ve 
çıkartılmalıdır. Takıların üzerini kapatmak için bant kullanımına izin verilmez.

İki takım birbirlerinden ve hakemlerden ayırt edici renkte forma, şort ve çorap giymelidirler. Her bir kalecinin 
kıyafetleri de diğer oyunculardan ve hakemlerden ayırt edici renkte olmalıdır.

Eğer kalecilerin formaları aynı renkse ve ikisinin de diğer bir forması yoksa hakem maçın oynanmasına 
izin verir. İçe giyilen giysi, forma kollarının ana rengiyle aynı olmalıdır. Şort altlığı ve taytlar şortların ana 
rengiyle veya şortların alt kısımlarıyla aynı renkte olmalıdır, aynı takımın oyuncuları aynı rengi giymelidir.

Başlık, yüz maskesi, diz ve dirsek koruyucular gibi yumuşak, hafif ve dolgulu malzemeden yapılmış tehlikeli 
olmayan koruyucu ekipmanların kullanımına, kaleci şapkası ve sporcu gözlüğünde olduğu gibi izin verilir.

3. Hakem

Müsabakalarda oyun kurallarının uygulanmasında, oyunun yönetilmesinde yetkili olan kişiler hakemlerdir.
Hakem futbolculardan farklı renkte kıyafet giyer. Hakeme sahanın iki karşı uzun çizgisinde bulunan ve 
bayraklarla oyuna müdahale eden iki yardımcı hakem ve sahanın dışındaki olayları kontrol eden 4. hakem 
eşlik eder. Asıl ve tartışmasız kararı veren ise orta hakemdir.

4. Maçın Süresi

Futbol, 45 dakikalık 2 devre hâlinde oynanan bir oyundur. Toplam 90 dakika süren maçın devre arası 15 
dakikayı aşmaz.

5. Ofsayt

Oyunun temel kurallarındandır. Bir oyuncu, rakip kaleye toptan ve rakibin kalecisi dâhil sondan ikinci 
oyuncusundan daha yakın ise ofsayt pozisyonundadır. Bu pozisyon sırasında topa dokunursa hakem ofsayt 
kararı vererek karşı takım lehine düdük çalar.

6. Serbest Vuruşlar
 
Bu vuruşlar, hakem kararıyla belirlenip direkt ve endirekt olarak ikiye ayrılır. Endirekt serbest vuruşta, 

topun oyuna girmesi için iki farklı oyuncuya temas etmesi gerekir.

7. Penaltı
 
Kusurlu hareketler ceza sahası içinde olursa penaltı ile cezalandırılır. Penaltı, kaleye 11 metre mesafede 

bulunan penaltı noktasından direkt yapılan vuruştur. Penaltı,tek bir oyuncunun kaleyi koruyan rakip kalecinin 
olduğu alanda topa vurma avantajına sahip olmasıdır.

15. Görsel
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8. Fauller ve Tehlikeli Hareketler 

Saha içinde oyunun kuralına göre oynanmasını sağlayan etkenlerin başında fauller gelir. Maçta faul yapan 
bir oyuncu, kuralları ihlal etmiş sayılacağından hakem tarafından karşı takıma vuruş hakkı verilir.  

10 temel kusurlu hareketleri şöyle sıralayabiliriz:

Rakibe tekme atmak ya da tekme atmaya teşebbüs etmek 
Rakibe vurmak ya da vurmaya teşebbüs etmek
Rakibi tutmak
Rakibe tükürmek
Bilerek topa elle dokunmak
Rakibi çelmelemek
Rakibin üzerine sıçramak
Rakibi itmek
Rakibe şarj yapmak
Rakibe ayakla kayarak müdahale etmek

Kusurlu hareketleri bir kez yapan ya da birden fazla tekrarlayan oyuncu, faulün şiddetine göre sarı kart veya 
kırmızı kartla cezalandırılır. Kırmızı kart gören oyuncu, oyun alanından ihraç edilir ve bir sonraki müsabakada 
görev yapamaz.

9. Taç Atışı

Oyuna yan çizgiden başlama yöntemidir. Oyuncu çizginin gerisinden topu eliyle başlarının üzerinden 
fırlatarak oyuna dâhil eder.

10. Kale Vuruşu

Topun kalelerin yanından oyuna girmesidir. Rakip kaleye yapılan vuruşta, top kalenin dışından çizgiyi 
geçerse, tekrar kale vuruşuyla oyun başlar.

11. Köşe Vuruşu

Rakip kaleye yapılan vuruşta top, rakip futbolcuya çarpıp kalenin dışından oyun alanını terk ederse vuruşu 
yapan oyuncunun takımı, topun çıktığı oyun alanı köşesinden köşe vuruşuyla oyunu başlatır.

Etkinlik Maç İzliyorum

Bir futbol müsabakasını izlerken dikkatinizi hakem kararlarına veriniz. Tartışmalı kararlarla ilgili 
gözlemlerinizi aşağıdaki boşluğa yazarak öğretmen rehberliğinde, sınıf ortamında tartışınız. 

...………………………………………………………………….........................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...…………………………………………………………………..............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………….................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................…
………………………………………………………………....................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

5. Futbol saha ölçüleri nedir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

6. Kale alanı ve ceza alanı ölçüleri nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

7. Futbol topunun özellikleri nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

8. Futbolda oyuncuların zorunlu olarak kullanacağı malzemeler nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

    Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini işaretleyiniz.

3. Aşağıdakilerden hangisi futbol ile ilgili bir terim değildir?
 

A) Taç atışı              B) Kale vuruşu                  C) Yedi metre           D) Serbest vuruşlar    E) Penaltı

4. Aşağıdakilerden hangisi 10 temel kusurlu hareketlerden biri değildir?

A) Rakibi itmek                           B) Bilerek topa elle dokunmak                       C) Rakibi çelmelemek

                        D) Rakibi tutmak                               E) Rakibi yerden kaldırmak

    Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış
    ifadelerin doğru şekillerini boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Futbol kalesinin yüksekliği 2,55, genişliği 7,42 metredir. (  )

………………………………………………………………………………………............................................

2. Direkt atışın gol olabilmesi için en az 2 oyuncu topa temas etmelidir. (   )

………………………………………………………………………………………............................................
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4. ÜNİTE

Top Sürme Teknikleri

4.1. Top Sürme

80
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Futbolda top sürme; oyuncunun topu kontrolü altına alarak hareket ettirmesi, topa ayağı ile yön vermesi 
ve top ile ilerlemesidir. Futbolda amaca ulaşmak için topun rakip kaleye kadar taşınması gerekmektedir. Top 
sürme topun rakip sahaya, ceza alanına veya kale sahasına taşınmasında kullanılan bir yöntemdir. 

Top sürme katedilecek yöne ve katedilmesi gereken hıza göre değişik şekillerde uygulanır. Bu uygulamalar 
şöyle sınıflandırılabilir:

• Ayak içi ve ayak iç üstüyle top sürme
• Ayak dışı ve dış üstüyle top sürme
• Ayak üstüyle top sürme

Oyuncu yukarıda ifade edilen top sürme çeşitlerini ayrı ayrı dirillerde uygulayıp beceri hâline getirdikten 
sonra bu becerileri antrenman ve maç içerisinde kombine şekilde uygular. 

Ayak İçi ve İç Üstü ile Top Sürme

TOP SÜRME TEKNİKLERİ4
Hazırlık

Top Sürme4 1

1. Futbolcular top sürerken ayaklarının 
hangi kısımlarını daha çok kullanırlar?

2. Top sürme yetenekleri üst düzeyde olan 
oyunculardan oluşan takımların diğer 
takımlara göre avantajları neler olabilir?

Topa ayağın iç yüzeyleri ile temas 
edilerek yol alınır. Eylemin hareket biçimi, 
teknik kurgusu nedeni ile ılımlıdır. Hızlı 
olmamak şartı ile yanlara ve çapraz  
yönlere güvenilir top sürme olanakları 
sağlar. Topla temas eden yüzey, ayak 
başparmağının bitiş noktası ile topuğun 
ayak içi bitiş noktası arasında oluşan 
üçgen şeklindeki bölgedir. Ayağın içi ile 
top sürme tekniği savunmadan çıkışlarda, 
orta alanda oyun kurma aşamalarında ve 
oyunu yavaşlatmaya yönelik eylemlerde 
kullanılır.

16. Görsel

17. Görsel
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18 ve 19. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygula-
yınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta iki top olmalıdır.
• Eşit sayıda gruplara ayrılınız.
• Aşağıda belirtilecek süreler içinde her öğrencinin beceriyi 10-15 kez tekrarlamasını sağlayacak şe-

kilde grup sayısı belirleyiniz.
• Her grubu 18. görselde gösterildiği gibi bir doğru üzerinde karşılıklı 10-15 m aralıkta ikiye bölünüz.
• Topu aldığınızda diğer grubun önündeki arkadaşınızla biriniz sağ, diğeriniz sol taraftan birbirinize 

doğru “ayak içi ve iç üstü” ile top sürünüz.
• Top sürmeyi düşük hızda yapınız.
• Karşılıklı top sürmeye başladığınız arkadaşınızla aranızdaki mesafenin tam ortasında karşılaşmaya 

çalışınız.
• Diğer gruba yaklaşmanıza 2 m kala konulmuş koniye kadar top sürünüz, daha sonra topu grup ba-

şındaki arkadaşınıza aktarınız.
• Topu aktardıktan sonra o grubun arka sırasına geçiniz.
• Bu şekilde 15-20 dakika çalışmaya devam ediniz.
• Bu çalışmaya her grubun 2 m önündeki koninin etrafında ayak içi ve iç üstü ile 360 derece dönülerek 

topun aktarılması şeklinde bir beceri daha ilave ediniz.
• Bu çalışmayı da 10-15 dakika devam ettiriniz.

1. Uygulama Çalışması

18. Görsel

19. Görsel
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20 ve 21. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her öğrencide bir top olmalıdır.
• Eşit sayıda gruplara ayrılınız.
• Aşağıda belirtilecek süreler içinde her öğrencinin beceriyi en az 10-15 kez tekrarlamasını sağlayacak 

şekilde grup sayısı belirleyiniz.
• Sol ayak içi ve iç üstünü kullanarak sol taraftaki konileri sağ ayak içi ve iç üstünü kullanarak sağ 

taraftaki konileri geçerek top sürünüz.
• Slalomu tamamlandıktan sonra topla geri dönüş yaparak düz bir hatta ayak içi ve iç üstü ile bir sağ 

bir sol ayağınızı kullanarak slalomun başlangıcına kadar top sürünüz.
• Uygulamayı iki farklı hızda yapınız.
• Uygulamanın ilk 10-15 dakikasını düşük hızda ısınmaya yönelik olarak planlayınız.
• Daha sonra bu beceriyi 15-20 dakika nispeten daha yüksek hızda uygulayınız.

2. Uygulama Çalışması

20. Görsel 21. Görsel

Ayak Dışı ve Dış Üstü ile Top Sürme 

Top ile ayak dış yüzeyleri temas ettirilerek yol 
alınır (22. görsel). Eylemin hareket biçimi, teknik 
kurgusu düz ve çapraz doğrultularda hızlı ve 
güvenilir biçimlerde yol almaya uygundur. Topa 
temas eden yüzey küçük parmak ile ayağın dış 
yüzeyi ve topuğun ayak ucuna doğru bittiği nokta 
arasıdır. Ayak dışı top sürme adam geçmede, 
hızlı hücumda, boş alanlara yönelim sırasında 
sıkça kullanılır. Bu tarz top sürmenin en iyi yanı 
hızlılıktır.

22. Görsel
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23 ve 24. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygu-
layınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta iki top olmalıdır.
• Eşit sayıda gruplara ayrılınız.
• Aşağıda belirtilecek süreler içinde her öğrencinin beceriyi 10-15 kez tekrarlamasını sağlayacak 

şekilde grup sayısı belirleyiniz.
• Her grubu 23. görselde gösterildiği gibi bir doğru üzerinde karşılıklı 10-15 m aralıkta ikiye bölünüz.
• Her bölünen grubun önündeki oyuncularına birer top veriniz.
• Topu aldığınızda diğer grubun önündeki arkadaşınızla biriniz sağ, diğeriniz sol taraftan birbirinize 

doğru “ayak dışı ve dış üstü” ile top sürünüz.
• Top sürmeyi düşük hızda yapınız.
• Karşılıklı top sürmeye başladığınız arkadaşınızla aranızdaki mesafenin tam ortasında karşılaşmaya 

çalışınız.
• Diğer gruba yaklaşmanıza 2 m kala konulmuş koniye kadar top sürünüz, daha sonra topu grup ba-

şındaki arkadaşınıza aktarınız.
• Topu aktardıktan sonra o grubun arka sırasına geçiniz.
• Bu şekilde 15-20 dakika çalışmaya devam ediniz.
• Bu çalışmaya her grubun 2 m önündeki koninin etrafında ayak dışı ve dış üstü ile 360 derece dönü-

lerek topun aktarılması şeklinde bir beceri daha ilave ediniz.
• Bu çalışmayı da 10-15 dakika devam ettiriniz.

3. Uygulama Çalışması

23. Görsel

24. Görsel
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4. Uygulama Çalışması

25 ve 26. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her öğrencide bir top olmalıdır.
• Eşit sayıda gruplara ayrılınız.
• Aşağıda belirtilecek süreler içinde her öğrencinin beceriyi en az 10-15 kez tekrarlamasını 

sağlayacak şekilde grup sayısı belirleyiniz.
• Sağ ayak dışı ve dış üstünü kullanarak sol taraftaki konileri, sağ ayak dışı ve dış üstünü kullanarak 

sağ taraftaki konileri geçerek top sürünüz.
• Slalomu tamamlandıktan sonra topla geri dönüş yaparak düz bir hatta ayak dışı ve dış üstü ile bir 

sağ bir sol ayağınızı kullanarak slalomun başlangıcına kadar top sürünüz.
• Uygulamayı iki farklı hızda yapınız.
• Uygulamanın ilk 10-15 dakikasını düşük hızda ısınmaya yönelik olarak planlayınız.
• Daha sonra bu beceriyi 15-20 dakika nispeten daha yüksek hızda uygulayınız.

25. Görsel 26. Görsel

Ayak Üstü ile Top Sürme

Ayak üstü ile top sürme “hızlı hücum” dedi-
ğimiz çabuk atak, adam geçme ve uzun me-
safeli top sürmede kullanılan tekniktir. Top ile 
ayak üst yüzeyi temas ettirilerek yapılır (27. 
görsel). Topun sürülmesi sırasında ayaktan 
belli ölçüler dahilinde açılmasına izin verilir.

27. Görsel
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5. Uygulama Çalışması

28. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız. 
Bu uygulama çalışmasında her grupta iki top olmalıdır.
• Eşit sayıda gruplara ayrılınız.
• Aşağıda belirtilecek süreler içinde her öğrencinin beceriyi 10-15 kez tekrarlamasını sağlayacak 

şekilde grup sayısı belirleyiniz.
• Her grubu 28. görselde gösterildiği gibi bir doğru üzerinde karşılıklı 25-30 m aralıkta ikiye bölünüz.
• Bölünen her grubun öndeki oyuncularına birer top veriniz.
• Topu aldığınızda diğer grubun önündeki arkadaşınızla biriniz sağ, diğeriniz sol taraftan birbirinize 

doğru “ayak üstü” ile top sürünüz.
• Top sürmeyi orta hızda yapınız.
• Karşılıklı top sürmeye başladığınız arkadaşınızla aranızdaki mesafenin tam ortasında karşılaşmaya 

çalışınız.
• Diğer gruba yaklaşmanıza 2 m kala konulmuş koniye kadar top sürünüz, daha sonra topu grup 

başındaki arkadaşınıza aktarınız.
• Topu aktardıktan sonra o grubun arka sırasına geçiniz.

29. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız. Bu 
uygulama çalışmasında her grupta iki top olmalıdır.
• Eşit sayıda gruplara ayrılınız.
• Aşağıda belirtilecek süreler içinde her öğrencinin beceriyi 10-15 kez tekrarlamasını sağlayacak 

şekilde grup sayısı belirleyiniz.
• Her grubu 29. görselde gösterildiği gibi bir doğru üzerinde karşılıklı 25-30 m aralıkta ikiye bölünüz
• Belirlenen mesafe içerisinde topa “ayak üstü” 5-6 kez dokunarak yüksek hızda karşıya doğru top 

sürünüz.
• Diğer gruba yaklaşmanıza 2 m kala konulmuş koniye kadar top sürünüz, daha sonra topu grup 

başındaki arkadaşınıza aktarınız.
• Topu aktardıktan sonra o grubun arka sırasına geçiniz.
• Topu kontrol eden diğer öğrenci, harekete aynı şekilde devam etsin.

6. Uygulama Çalışması

28. Görsel

29. Görsel
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Ayak İçi ve Dış-Üstü ile Top Sürme

Ayakların hem iç hem de dış kısmının art arda kullanıldığı top sürme tekniğidir. Topun sürülüşü esnasında 
kontrolü sağlamak ve savunmaya topu kaptırmamak için hızlı bir şekilde ayağın her iki tarafı koordineli olarak 
kullanılır. Topla temas edecek yüzey, ayak parmaklarının bitiş noktası ile topuğun ayak içi ve dışı bitiş noktası 
arasında oluşan üçgen şeklindeki bölgedir.

7. Uygulama Çalışması

30, 31, 32 ve 33. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her öğrencide bir top olmalıdır.
• Eşit sayıda gruplara ayrılınız.
• Aşağıda belirtilecek süreler içerisinde her öğrencinin beceriyi en az 10-15 kez tekrarlamasını 

sağlayacak şekilde grup sayısı belirleyiniz.
• Baskın olan ayağınızla slalomu oluşturan konileri, “ayak içi ve dış-üstü”yle geçerek top sürünüz.
• Slalom tamamlandıktan sonra topla geri dönüş yaparak düz bir hatta “ayak içi ve dış-üstüyle” 

slalomun başlangıcına kadar top sürünüz.
• Uygulamayı 20-25 dakika yüksek hızda her iki ayağınızı kullanarak yapınız.

30. Görsel 31. Görsel

32. Görsel 33. Görsel
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Top sürme teknikleri nelerdir? Yazınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Yön değiştirmek için kullanılan top sürme teknikleri nelerdir? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Daha çok hızlı hücum sırasında kullanılan top sürme tekniği nedir? Açıklayınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Bir futbol müsabakasını izlerken  dikkatinizi top sürme tekniklerinin uygulanmasına veriniz. Gözlemlerinizi 
aşağıdaki boşluğa yazarak öğretmen rehberliğinde, sınıf ortamında tartışınız. 

Etkinlik

...………………………………………………………………….........................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...…………………………………………………………………..............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Maç İzliyorum
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5. ÜNİTE

Top Kontrolü
5.1 Top Kontrol Teknikleri

89
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Top Kontrolü ve Top Kontrolünün Önemi 

Top kontrolü futbolcunun topa hükmedebilmesini sağlayan önemli bir tekniktir. Top kontrolünde amaç; 
topu rakibe kaptırmamak, ikinci bir hareket için en uygun ve en hızlı bir şekilde kullanmaktır. Oyuncuların 
top kontrolünü başarıyla uygulayabilmeleri, takımlarının oyun kalitesini yükseltmeleri ve rakiplerine üstünlük 
sağlayabilmeleri açısından çok önemlidir. 

Futbolcular, oyun alanının bütün bölümlerinde ve oyunun her anında top kontrolü için hazır olmalıdırlar. 
Top kontrolü sırasında takım arkadaşlarının ve rakip takım sporcularının hareket alanlarını kontrol etmelidirler. 
Bu yüzden yapılan kontrollerde sporcu, sürekli olarak oyun alanına bakmalı, topa bakmamalıdır. Aksi takdirde 
kontrol sonrası değişen saha içi kurgusuna uyum sağlamak ve yeni hareketler için karar vermek zorlaşır. 
Topun kontrolü için uygulanacak tekniğin seçimini topun geliş hızı, yüksekliği, yönü ve kontrolü yapacak 
oyuncuya baskı yapan rakibin mesafesi gibi faktörler etkilemektedir.

Ayak İçi ile Top Kontrolü

Yerden gelen toplar ayağın iç kısmı ile kontrol edilir. 
Yerden seken, alçaktan veya orta yükseklikten gelen 
topları  kontrol etmek için de ayak içi kontrol tekniği 
uygulanır (35. görsel).

TOP KONTROLÜ5
Hazırlık

Top Kontrol Teknikleri5 1

1. Kontrol kavramı size ne ifade ediyor?
2. Futbolda topun iyi kontrol edilmesinin sağladığı
    avantajlar nelerdir?

35. Görsel

34. Görsel
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36. görseldeki uygulama çalışmasını öğ-
retmen rehberliğinde, yönergeyi takip ede-
rek uygulayınız. Bu uygulama çalışmasın-
da her grupta bir top olmalıdır.
• Dört kişilik gruplara ayrılınız.
• Atılan topu ayak içi ile kontrol ediniz ve 

daha sonra aktarınız.
• Topu aktardıktan sonra grubun arka sıra-

sına geçiniz.

1. Uygulama Çalışması

36. Görsel

37. görseldeki uygulama çalışmasını öğret-
men rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında 
her grupta bir top olmalıdır.
• Dört kişilik gruplara ayrılınız.
• Orta yükseklikte atılan topu, ayak içi ile 

kontrol ediniz ve daha sonra aktarınız.
• Topu aktardıktan sonra grubun arka sıra-

sına geçiniz.

2. Uygulama Çalışması

37. Görsel

Ayak Dış-Üst Kısmı ile Top Kontrolü

Yüksekten ve yerden gelen toplar, ayak dışı ve dış 
üstüyle kontrol edilebilir. Bu kontrol biçiminde oyuncunun 
vücut ağırlığı destek ayak üzerindedir (38. görsel). Destek 
bacağı dizden hafifçe bükülür. Kontrol bacağı topun geliş 
yönüne göre pozisyon alır. Top ayağın dış kısmı ile kontrol 
edilir.

38. Görsel
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39 ve 40. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız. 
Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Eşit sayıda gruplara ayrılınız.
• Grup arkadaşınızın ayak içi vuruşla size attığı topu, ayak dış-üstü ile kontrol ediniz ve daha sonra 

aktarınız.
• Topu aktardıktan sonra grubun arka sırasına geçiniz.

3. Uygulama Çalışması

39. Görsel 40. Görsel

41 ve 42. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygula-
yınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Eşit sayıda gruplara ayrılınız.
• Grup arkadaşınızın orta yükseklikte elle size attığı topu, ayak dış-üstü ile kontrol ediniz ve daha 

sonra aktarınız. 
• Topu aktardıktan sonra grubun arka sırasına geçiniz.

4. Uygulama Çalışması

41. Görsel 42. Görsel
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Ayak Tabanı ile Top Kontrolü

Yerden ve yüksekten gelen toplar ayak tabanı ile kontrol edilebilir. 
Destek ayak vücudun ağırlığının büyük kısmını taşırken diğer ayağın 
tabanı ile top kontrol edilir (43. görsel). Böylece oyuncu topu önüne almış 
olur. Oyuncunun kontrol yapacak ayağının topla buluşması sırasında, diz 
eklemlerinin hafifçe bükülmesi kontrolün daha iyi bir şekilde yapılmasına 
yardımcı olur.

44. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen reh-
berliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız. Bu 
uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Eşit sayıda gruplara ayrılınız. 
• Grup arkadaşınızın ayak içi vuruşla size attığı 

topu, ayak tabanı ile kontrol ediniz ve daha sonra 
aktarınız. 

• Topu aktardıktan sonra grubun arka sırasına ge-
çiniz.

5. Uygulama Çalışması

45. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen 
rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız. Bu 
uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Eşit sayıda gruplara ayrılınız.
• Grup arkadaşınızın orta yükseklikte elle size attığı 

topu, topun yere teması sırasında ayak tabanı ile 
kontrol ediniz ve daha sonra aktarınız.

• Topu aktardıktan sonra grubun arka sırasına 
geçiniz.

6. Uygulama Çalışması

43. Görsel

44. Görsel

45. Görsel
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    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Top kontrolünü niçin başarılı yapmak gerekir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Top kontrolü için kullanılan teknikler nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Topun kontrolü için tercih edilecek tekniğin belirlenmesini etkileyen faktörler nelerdir? Yazınız. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Etkinlik Maç İzliyorum

...………………………………………………………………….....................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
........................………………………………………………………………….....................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................…………………………………………………………………......................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................………………………………………………………………….......................
.......................................................................................................................................................................

Bir futbol müsabakasını izlerken dikkatinizi top kontrolü tekniklerinin uygulanmasına veriniz. Gözlemle-
rinizi aşağıdaki boşluğa yazarak öğretmen rehberliğinde, sınıf ortamında tartışınız. 
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6. ÜNİTE

Vuruş Teknikleri

6.1. Farklı Vuruş Teknikleri

695
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VURUŞ TEKNİKLERİ6
Hazırlık

Farklı Vuruş Teknikleri6 1

1. Size göre bir futbolcuda teknik olarak hangi özellikler ön planda
    olmalıdır?
2. Futbolda iyi bir vuruş yapabilmek için gerekli olan ön beceriler
    hakkında neler biliyorsunuz?

Vuruş Teknikleri

• Ayak içi vuruş
• Ayak iç-üst vuruş
• Ayak üst vuruş
• Ayak dış vuruş
• Kafa vuruşu 

Etkinlik

Seyrettiğiniz bir futbol maçında en çok kullanılan vuruş tekniklerini belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçlardan 
hareketle vuruş tekniğinin ne olduğunu ve oyuncuya sağladığı avantajları yazınız.

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………....

Ayak İçi Vuruş

Ayak başparmağının dip kısmı ile topuk ve bileği de içine alan 
kısımla yapılan vuruşlara iç vuruş denir. Bu vuruşlar hedefe isabette 
ve pas vermede büyük faydalar sağlar çünkü bu vuruşta ayağın en 
geniş kısmı topa temas eder. Vuruş yapılırken destek ayak topun 
10-15 cm yanına koyulur. Destek bacağı dizden bükülür, topa vuran 
bacak kalçadan harekete başlar. Topa vururken vuruşun yapıldığı 
bacak, diz kısmından topuğa kadar sabit tutulur (47. görsel). Vuruş 
yapıldıktan sonra vuruş ayağı topun yönünde ileriye doğru salınım 
hareketine devam eder. Vuruş esnasında kollar dengeyi sağlamalıdır.

Maç İzliyorum

46. Görsel

47. Görsel
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48, 49 ve 50. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Altı kişilik gruplara ayrılınız. Görsellerdeki gibi sahaya yerleşiniz.
• 48 ve 49. görsellerde olduğu gibi grubun her iki yanındaki joker oyuncularla ayak içi vuruş tekniğiyle 

duvar pası yapınız topu tekrar alınız.
• Yine bu teknikle topu diğer grubun önündeki arkadaşınıza atınız.
• Pası attıktan sonra pası attığınız grubun arkasına geçiniz.

1. Uygulama Çalışması

48. Görsel

49. Görsel

50. Görsel
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51 ve 52. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygula-
yınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır. 
• Dörderli gruplara ayrılınız.
• Grup arkadaşınızın orta yükseklikte elle size attığı topu, ayak içi vuruş tekniğini kullanarak arkada-

şınıza tekrar iade ediniz.
• Çalışmada ayak içi vuruş tekniğini her iki ayakla da uygulayınız. 

2. Uygulama Çalışması

Ayak İç-Üst Vuruş Tekniği

Ayak başparmağının dip kısmı ve ayak bileğinin iç kısmı ile yapılan 
vuruşlara iç üst vuruş denir. Bu vuruş; uzun ve çapraz paslarda, serbest 
vuruşlarda, korner atışlarında ve kaleye şutlarda kullanılır. Vuruş yapılırken 
destek ayak, topun 25-30 cm yanına koyulur. Vücut, destek ayak tarafına 
doğru eğilir. Destek bacağı dizden bükülür, topa vuran bacak kalçadan 
harekete başlar. Kollar dengeyi sağlar ve vuruş yapılır (53. görsel). Vuruş 
yapıldıktan sonra vuruş ayağı topun yönünde ileriye doğru salınım hareketine 
devam eder. Topun yerden gitmesi isteniyorsa merkezine, havadan gitmesi 
isteniyorsa merkez altına vurulur.

54. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız. Bu 
uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Bir doğru üzerinde 25-30 m mesafede karşılıklı ikişerli gruplara ayrılınız.
• Gruplar arasında 3-4 m mesafe olmasına dikkat ediniz.
• Karşılıklı olarak iç üst vuruşla topu birbirinize atınız.
• Bu vuruşu 15-20 kez tekrarlayınız.
• Daha sonra topu çaprazınızda bulunan arkadaşınıza atınız.
• İlk iki grup kendi arasında çapraz çalışma yapsın.
• Diğer gruplar bu şekilde eşleşerek çalışmaya devam etsin.

3. Uygulama Çalışması

51. Görsel 52. Görsel

53. Görsel

54. Görsel
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55, 56 ve 57. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Eşit sayıda gruplara ayrılınız.
• Ceza alanı dışında kaleye 20-25 m mesafede, sınıfın sayısına göre eşit aralıklarda 3 vuruş merkezi 

belirleyiniz.
• Her gruptan bir öğrenciyi, kaleye sırtı dönük şekilde arkadaşlarından gelen topu yine arkadaşına 

pas vermek için vuruş merkezine yerleştiriniz.
• Öğretmenden gelen komutla her grubun ilk öğrencileri bir sıra içinde vuruş merkezinde bekleyen 

arkadaşına pas atsın.
• Merkezdeki arkadaşından gelen pasa doğru koşsun ve iç üst vuruş ile kaleye şut atsın.
• Bu çalışmada her öğrencinin her merkezden üçer vuruş yapması sağlanmalıdır.

4. Uygulama Çalışması

55. Görsel

56. Görsel

57. Görsel
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Ayak Üst Vuruş Tekniği

Ayak parmaklarının üst dip kısmından başlayarak ayak bileğinin 
kıvrımına kadar devam eden yüzeyle (ayakkabı bağcıklarının kapladığı 
bölge) yapılan vuruşa üst vuruş denir. Bu vuruş genellikle kaleye sert şut 
atmak için kullanılır. Vuruş yapılırken ilk adımlar kısa, son adım uzundur. 
Destek ayak, gergin vaziyette topun 15-20 cm yanında ve vuruş istikametine 
paralel olarak koyulur. Ayağın üst kısmı topa değdiği anda diz hafif bükülür 
ve vuruş yapılır. Bacak kalçadan sallanır. Vücut dik tutulur ve kollar dengeyi 
sağlar (58. görsel). 

5. Uygulama Çalışması

59 ve 60. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Dörderli gruplara ayrılınız.
• Grup arkadaşınızın orta yükseklikte elle size attığı topu,  üst vuruş tekniğini kullanarak arkadaşınıza 

tekrar iade ediniz.
• Çalışmada her iki ayak üst vuruş tekniğini uygulayınız.

58. Görsel

59. Görsel

60. Görsel
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6. Uygulama Çalışması

61, 62 ve 63.  görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Beşerli gruplara ayrılınız.
• Ceza alanı dışında kaleye 20-25 m mesafede, sınıfın sayısına göre eşit aralıklarda 3 vuruş merkezi 

belirleyiniz.
• Her gruptan bir öğrenciyi, kaleye sırtı dönük şekilde arkadaşlarından gelen topu yine arkadaşına 

pas vermek için vuruş merkezine yerleştiriniz.
• Öğretmenden gelen komutla her grubun ilk öğrencileri bir sıra içinde vuruş merkezinde bekleyen 

arkadaşına pas atsın.
• Merkezdeki arkadaşından gelen pasa doğru koşsun ve üst vuruş ile kaleye şut atsın.
• Bu çalışmada her öğrencinin her merkezden üçer vuruş yapması sağlanmalıdır.

61. Görsel

62. Görsel

63. Görsel
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Ayak Dış Vuruş Tekniği

Ayağın serçe parmağı ile topuk arasında kalan dış yüzeyiyle yapılan 
vuruşlara dış vuruş denir. Vücut pozisyonu iç vuruştaki gibidir. Destek 
ayağın topa olan mesafesi diğer vuruşlara nazaran daha açıktır. Topa 
vuracak bacak, dizden bükülür ve kalçadan hafif öne doğru itilir (64. 
görsel). Ayak ucu içe doğru çekilir ve vuruş sırasında tamamen sabittir. 
Kollar dengeyi sağlar.

7. Uygulama Çalışması

65 ve 66. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Dörderli gruplara ayrılınız.
• 4-5 m mesafede karşılıklı eşit sayıda bölününüz.
• Karşılıklı dış vuruş yapınız.
• Vuruş yaptıktan sonra topu attığınız gruba doğru koşarak grubun arkasına geçiniz.

64. Görsel

65. Görsel

66. Görsel
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8. Uygulama Çalışması

67, 68 ve 69. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Altı kişilik gruplara ayrılınız. Görsellerdeki gibi sahaya yerleşiniz.
• 67 ve 68. görsellerde olduğu gibi grubun her iki yanındaki joker oyuncularla dış vuruş tekniğiyle 

duvar pası yapınız, topu tekrar alınız.
• Yine bu teknikle topu diğer grubun önündeki arkadaşınıza atınız.
• Pası attıktan sonra pası attığınız grubun arkasına geçiniz.

67. Görsel

68. Görsel

69. Görsel
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9. Uygulama Çalışması

71 ve 72. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız.
• Her grupta bir top olacak şekilde iki kişilik gruplara ayrılınız.
• Karşılıklı olarak alın kısmı ile kafa vuruşu çalışması yapınız.

10. Uygulama Çalışması

73 ve 74. görsellerdeki uygulama 
çalışmasını öğretmen rehberliğinde, 
yönergeyi takip ederek uygulayınız.
Bu uygulama çalışmasında her 
grupta bir top olmalıdır.
• Dörderli gruplara ayrılınız.
• Grup arkadaşınızın elle size attığı 

topu, uçarak kafa vuruşu ile pası 
atan arkadaşınıza iade ediniz.

Kafa ile Vuruş Teknikleri

Kafanın herhangi bir bölümüyle yapılan vuruşlara kafa vuruşu denir.
Sporcu bu vuruşu yaparken tüm eklemlerini hareket ettirmeli, bütün vücudunu 

kullanmalıdır. Ön, arka, baldır ve karın adalelerinin kuvvetli olması kafa vuruşunun 
etkisini artırır. Kafa vuruşu yaparken özellikle boyun kaslarının kontrolü vuruşun 
kaliteli olması açısından önemlidir (70. görsel). Sporcu pozisyona göre durarak, 
sıçrayarak ve uçarak kafa vuruşu yapabilir.

70. Görsel

71. Görsel 72. Görsel

73. Görsel

74. Görsel
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. İç vuruş yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. İç üst vuruş daha çok hangi durumlarda kullanılmaktadır? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Daha çok uzak mesafeden kaleye atılan şutlarda kullanılan vuruşlar nelerdir? Nedenleriyle açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

4. Kafa vuruşu pozisyona göre kaç grupta incelenir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

5. Dış vuruş yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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7. ÜNİTE

Pas Çeşitleri

7.1. Paslaşma

7106
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Hazırlık

1. Bir pasın etkili olmasını hangi nedenlere bağlıyorsunuz?
2. Futbolda iyi pas yapan takımların rakiplerine karşı avantajları 

neler olabilir?

Paslaşma7 1

Futbolda pas aynı takım oyuncularının topu birbirlerine aktarmasıdır. Pas, pas verme ve pas alma olarak 
değerlendirilir. Pas verme, topun oyuncu tarafından takım arkadaşına aktarılmasıdır. İyi bir pas verebilmek 
ve takım adına avantaj sağlayabilmek için pas atılacak oyuncu ile iletişime, pasın zamanına, şiddetine 
ve açısına dikkat edilmelidir. Pas almada ise pas alacak oyuncunun uygun pozisyonda olması önemlidir. 
Futbolda skoru belirlemede avantaj sağlayacak pozisyonlarda pas almak önemli bir beceridir. İyi bir pas 
alabilmek ve takım adına avantaj sağlayabilmek için diğer takım oyuncularının baskısından kaçarak boş 
alanlar yaratılmalı, takım arkadaşlarının veya rakip takım oyuncularının arkasında kalınmamalıdır.

Paslaşma, futbolda skora gitmede hem takım hem de bireysel olarak kazanılması gereken en önemli 
becerilerden biridir. İyi bir pas atmadan önce topun nereye ve neden atılacağının ve en iyi pasın da nereden 
alınacağının bilinmesine ihtiyaç vardır. Oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyen takımın pas tekniği rakibinden 
yüksek olmalıdır. Takım bu sayede oyuna hükmedebilir ve hücum aksiyonları ile gol şansını artırabilir. Kaliteli 
ve etkili bir pasın öneminden söz ederken dikkat edilmesi gereken durumlardan biri de özellikle hızlı hücum 
sırasında yapılan fazla ve gereksiz paslardır. Bu gereksiz paslar, rakip savunmaya zaman kazandırarak gol 
şansını azaltabilmektedir. Paslar, kısa mesafe ve uzun mesafe pasları olarak sınıflandırılabilir. Pas için topa 
vuruş tekniklerinin seçimini pasın atılacağı mesafe, pasın atılacağı yön, topun yerden yüksekliği gibi faktörler 
etkilemektedir.

Etkinlik

Seyrettiğiniz bir futbol maçında etkili pasın özelliklerini belirleyiniz. Ulaştığınız sonuçlardan hareketle 
bir takımın oyuncularının pas yapma becerilerinin oyuna katkısını yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………................................................................................................................................

Maç İzliyorum

PAS ÇEŞİTLERİ
7

75. Görsel
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Ayak İçi Pas

Futbolda en sık kullanılan ve isabet oranı en yüksek olan pas çeşididir. Destek ayağı topun yanına koyulur. 
Vuruş, ayağın iç geniş kısmıyla topun orta kısmına yapılır. Vuruş, hareketi ritmik bir salınım ile kalça ve dizden 
yapılmalıdır. Vuruş sırasında ayak bileği mümkün olduğunca sabit ve sıkı tutulmalı ve vuruş ayağı, topun 
gidiş yönüne doğru hareketine devam etmelidir.

1. Uygulama Çalışması

76 ve 77. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Beşer kişilik gruplara ayrılınız.
• 4 m aralıklarla bir kare oluşturunuz.
• Arkadaşınıza ayak içi pas ile topu atınız.
• Pası attıktan sonra topu attığınız yöne koşunuz.
• Harekete 10 tur sağ tarafa, 10 tur sol tarafa olarak devam ediniz.

76. Görsel

77. Görsel
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2. Uygulama Çalışması

78 ve 79. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygula-
yınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• İkişerli gruplara ayrılınız.
• Arkadaşınız ile topu yere düşürmeden ayak içi pas yapınız.
• Çalışmada her iki ayak içi pas tekniğini uygulayınız.

Ayak Dışı Pas

Destek ayağı diğer vuruşlara nazaran topun gerisine ve uzağına konulur. Vuruş ayağı dışıyla topun ortasına 
veya orta altına, ayak bileği mümkün olduğunca sert ve sabit tutularak vurulur. Vuruş sırasında hareket kalça 
ve dizden ritmik bir salınım ile yapılmalıdır. Ayak dışı pas uygulaması genellikle sporcuların isabetlilik ve 
kuvvetli vurmada sorun yaşadıkları bir pastır. Ayak dışı pasta isabetliliği sağlamak, uzun ve sert atabilmek 
için bol bol ayak dışı pas çalışmaları yapmak gerekir. Ayak içi pas çalışmalarında uygulanılan yöntemler, aynı 
zamanda ayak dışı pas çalışmalarında da uygulanır.

3. Uygulama Çalışması

80 ve 81. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.

• Dörderli gruplara ayrılınız.
• 4-5 m mesafede karşılıklı eşleşiniz.
• Karşılıklı ayak dışı pas yapınız.
• Pasınızı yaptıktan sonra, pası attığınız gruba doğru koşarak grubun arkasına geçiniz.

78. Görsel 79. Görsel

80. Görsel

81. Görsel
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4. Uygulama Çalışması

82 ve 83. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız. Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• Beşer kişilik gruplara ayrılınız.
• 4 m aralıklarla bir kare oluşturunuz.
• Arkadaşınıza ayak dışı pas ile topu atınız.
• Pası attıktan sonra topu attığınız yöne koşunuz.
• Harekete 10 tur sağ tarafa, 10 tur sol tarafa olarak devam ediniz.

Kafa Pası 

Futbolda kafa ile topa temas hem gol atabilmede hem de yukarıdan yüksek gelen topları kontrol etmede, 
topun yönünü değiştirme ve takım arkadaşına pas vermede kullanılabilen önemli bir beceridir. Kafa ile yapılan 
paslaşmalar sırasında boyun mümkün olduğunca sıkı tutulmalı, kollar yana açılarak vücut dengesi sağlanmalı 
ve vücut gücü de kullanılarak geriden öne bir hamle yapılarak top ile temas yapılmalıdır.

82. Görsel

83. Görsel
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5. Uygulama Çalışması

84 ve 85. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız.

• Her grupta bir top olacak şekilde iki kişilik gruplara ayrılınız.
• Karşılıklı olarak alın kısmınızla kafa pası çalışması yapınız.

6. Uygulama Çalışması

86 ve 87. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız.
• Her grupta bir top olacak şekilde iki kişilik gruplara ayrılınız.
• Biriniz kafasıyla top sektirsin.
• Sektiren öğrenci topu kafasıyla diğer öğrenciye pas olarak atsın.
• Pası alan öğrenci de kafası ile top sektirsin ve diğer öğrenciye pas olarak atsın.
• Çalışmaya bu şekilde topu düşürmeden devam ediniz.

84. Görsel 85. Görsel

86. Görsel 87. Görsel
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Futbolda paslaşmanın önemi nedir? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Ayak içi pas yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Uzak mesafeye pas verirken daha çok hangi pas çeşitleri kullanılır? Yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

4. Ayak dışı pas yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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Futbolda Şut Kazanımları Kontrol Tablosu

Bu kontrol tablosu öğrencinin şut çalışmaları sırasında yapması gereken davranışları kapsamaktadır. 
Öğrencinin davranışı yapabilme durumuna göre en uygun seçenek öğretmen tarafından “X” ile işaretlenir. 
‘Kısmen Yapabiliyor’ ve ‘Yapamıyor’ işaretlemelerinde gerekli çalışmalar için geri  bildirimler verilmelidir.

Öğrencinin Adı ve Soyadı:

Sınıfı ve Numarası:

Ya
pa

m
ıy

or

Kı
sm

en
 Y

ap
ab

iliy
or

Ya
pa

bi
liy

or

Gözlenecek Beceri: İç Vuruş 

Topa uygun mesafeden koşu yapıyor mu?

Destek ayağını 10-15 cm mesafede topun yanına koyuyor mu?

Topa vuran bacak kalçadan harekete başlıyor mu?

Ayak içi ile topa vuruyor, topu hedefe ulaştırıyor mu?

Gövdenin üst kısmı öne doğru eğiliyor ve topa vuran ayak topun yönünde ileriye doğru 
devam ediyor mu?

Gözlenecek Beceri: İç Üst Vuruş

Topa uygun açıda yaklaşıyor mu?

Topa yaklaşınca adımlarını açıyor mu?

Destek ayağını topun yanına 25-30 cm koyuyor mu?

Vücut destek ayak tarafına eğilirken kollarla denge sağlanıyor mu?

Ayak iç üstü ile topa vuruyor, topu hedefe ulaştırıyor mu?

Topa vuran ayak topun yönünde ileriye doğru devam ediyor mu?
Gözlenecek Beceri: Üst Vuruş 

Yüzü topun gideceği yöne dönük ve vuruş için koşu mesafesi yeterli midir?

Topa yaklaşırken ilk adımlar kısa, son adımlar uzun mudur?

Destek ayağını gergin vaziyette topun 15-20 cm yanına koyuyor mu?

Topa değdiği anda diz hafif bükülüyor ve vuruş yapılıyor mu?

Ayak üstü ile topa vuruyor, topu hedefe ulaştırıyor mu?

Vücut dik tutuluyorken kollar dengeyi sağlıyor mu?
Öğretmenin öğrenci hakkında görüşleri: ..................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Beceri Puanlama Tablosu

Öğrencinin Adı Soyadı:                                                                        Sınıfı-Numarası:

Becerilerin 
Puan 

Değerleri

Değerlendirilecek  Beceriler
Puan

Futbolda Şut: İç vuruş

5 puan Topa uygun mesafeden koşu yapıyor.

5 puan Destek ayağını 10-15 cm mesafede topun yanına koyuyor.

5 puan Topa vuran bacak kalçadan harekete başlıyor.

10 puan Ayak içi ile topa vuruyor, topu hedefe ulaştırıyor.

5  puan Gövdenin üst kısmı öne doğru eğiliyor ve topa vuran ayak topun yönünde ileriye 
doğru devam ediyor.

Futbolda Şut: İç üst vuruş

5 puan Topa uygun açıda yaklaşıyor.

5 puan Topa yaklaşınca adımlarını açıyor.

5 puan Destek ayağını topun yanına 25-30 cm koyuyor.

5 puan Vücut destek ayak tarafına eğilirken kollarla denge sağlanıyor.

10 puan Ayak iç üstü ile topa vuruyor, topu hedefe ulaştırıyor.

5 puan Topa vuran ayak topun yönünde ileriye doğru devam ediyor.

 Futbolda Şut: Üst Vuruş

5 puan Yüzü topun gideceği yöne dönük ve vuruş için koşu mesafesi yeterlidir.

5 puan Topa yaklaşırken ilk adımlar kısa, son adımlar uzundur.

5 puan Destek ayağını gergin vaziyette topun 15-20 cm yanına koyuyor.

5 puan Topa değdiği anda diz hafif bükülüyor ve vuruş yapılıyor.

10 puan Ayak üstü ile topa vuruyor, topu hedefe ulaştırıyor.

5 puan Vücut dik tutuluyorken kollar dengeyi sağlıyor.

TOPLAM PUAN

Notlar:
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1. ÜNİTE

Hentbolun Tarihsel Gelişimi 

1.1. Dünyada Gelişimi

1.2. Türkiye’de Gelişimi

1116
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Hentbol oyununa ait ilk bilgiler, 1170-1230 yılları arasında yaşayan Alman destan yazarı Walther Von Der 
Vogelweide’un (Volter Vonder Vogelvoyd) Fangballspiel (Fongbalşipil) (Top Yakalama Oyunu) adlı yapıtında 
yer almıştır. Bu yapıtta hentbol oyunu ile ilgili bazı kurallardan söz edilmiştir. 

1800’lü yılların sonlarına doğru hentbol oyunu, İrlandalı Ire Cosey (Ar Kosey) tarafından Amerika’ya 
götürülmüştür. 

1917’de Max Haizer (Maks Hayzer) ve Erich Koning (Erik Konink) adlı spor adamları, hentbol için gerçek 
oyun kurallarını Berlin’de düzenlemişlerdir. Bu tarihten sonra Almanya’nın yanı sıra Danimarka, İrlanda ve 
ABD’nin de hentbolun gelişimine katkıları olmuştur. 

Hentbolun yayılması Avrupa kıtasından başlamış,  diğer kıta ülkelerinde de devam etmiştir. Hentbolun 
bu yayılmasında Berlin Spor Okulu öğretmeni Karl Schelenz’in (Karl Şelenz) etkisi büyük olmuştur. Berlin 
Spor Okulundan mezun olan yabancı öğrenciler Karl Schelenz’den aldıkları eğitimle ülkelerinde hentbolun 
yayılması için çalışmışlardır. Bu öğrencilerden Danimarkalı Halger Nielsen (Halger Nilsen) ve Çekoslovakyalı 
Simchover (Simhover) öne çıkan isimlerdendir.  

Hentbol oyunu 1924-1925 yılları arasında uluslararası bir değer kazanmıştır. 
13 Eylül 1925’te Almanya-Avusturya arasında ilk uluslararası karşılaşma yapılmış ve Avusturya, maçı 6-3 

kazanmıştır. 
Hentbol bu dönemlerde açık sahada oynanmıştır.
1926 yılı Ağustos ayında Hollanda’nın Den Haag kentinde Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonunun 

düzenlediği toplantıda hentbolun daha yaygın hâle getirilmesi için çeşitli devletlerden oluşan bir komisyon 
oluşturulmasına karar verilmiştir. Komisyon aynı yılın kasım ayında Almanya’da hentbol oyun kurallarını 
düzenlemiş ve bu düzenleme uluslararası alanda kabul edilmiştir.

1. Hentbol oyunu hakkında neler biliyorsunuz? Sözlü olarak ifade ediniz.
2. Hentbol oyunu ilk kez nerede oynanmıştır? Tartışınız.
3. Türkiye’de hentbol ilk kez hangi kulüplerde oynanmıştır? Tartışınız.

HENTBOLUN TARİHSEL GELİŞİMİ

1
Hazırlık

11 Dünyada Gelişimi

1
1. Görsel
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Dünya Hentbolunda İlkler

• 1928’de hentbol oyun kurallarını içeren ilk kitabı Fransızca, Almanca ve İngilizce yayımlanmıştır.
• 8 Mart 1935’te ilk uluslararası salon hentbol karşılaşması Kopenhag’da İsveç-Danimarka arasında 

yapılmış, maçı İsveç 18-12 kazanmıştır.
• 1936’da hentbolun olimpiyatlara alınmasına ilk olarak Berlin’de karar verilmiştir. 
• 14 Ağustos 1936’da Berlin Olimpiyat Oyunları’nda hentbol final karşılaşmasını 100.000 seyirci izlemiştir 

(2, 3 ve 4. görseller).
• 1936 Berlin Olimpiyatları’nda ilk olimpiyat şampiyonu Almanya olmuştur.
• 1938’de ilk dünya şampiyonası Berlin’de düzenlenmiş, bu şampiyonadaki ilk müsabaka Almanya- 

Danimarka arasında oynanmıştır.  İlk dünya şampiyonu Almanya olmuştur.
• 1946’da Basel’de sekiz ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen kongrede Uluslararası Hentbol Federasyonunun 

(IHF) kurulmasına karar verilmiştir.

• 1957’de IHF’nin düzenlediği ilk dünya şampiyonasında bayanlarda Çekoslovakya şampiyon olmuştur.
• 1961’de Oberhausen’de (Obahauzn) yapılan Lentfort-Ansbachi (Lentford-Ansbah) takımları arasındaki 
final karşılaşmasında 31.400 seyirci ile salon hentbolundaki rekor seyirci sayısına ulaşılmış, müsabakayı 
Lentfort 16-6 kazanmıştır.

• 1966’da düzenlenen Dünya Şampiyonası saha hentbolunun son şampiyonası olmuştur.
• 1972 Münih Oyunları’nda hentbolun  olimpik spor olarak tekrar yer alması kararı Madrid’de yapılan 64. 
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (OIC)  toplantısında  alınmıştır.

• 1976 Montreal Oyunları’nda ilk olarak bayanlar hentbolda sahaya çıkmışlardır. 
• 1980’lere kadar hentbolda Sovyetler Birliği, Romanya, Yugoslavya, Doğu Almanya ve Macaristan’ın 
üstünlüğü sürmüştür. Zaman zaman Batı Almanya ve İsveç de bu ülkelerin arasına girebilmiştir. 

 Günümüzde IHF’ye 5 konfederasyon, 197 federasyon ve dernek üyedir.

2. Görsel

3. Görsel 4. Görsel
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Dünyada Hentbol başlıklı konudan yararlanarak aşağıdaki bulmacayı çözünüz.

    Soldan sağa
3. Hentbolu Amerika’ya götüren İrlandalı hentbol oyuncusudur.
4. 1925’te oynanan ilk uluslararası hentbol müsabakasını kazanan ülkedir.
6. IHF’nin düzenlediği ilk dünya şampiyonasında bayanlarda şampiyon olmuştur.
9. 64.OIC toplantısında hentbolun olimpiyat oyunlarına tekrar dâhil edildiği olimpiyattır.
10. Hentbolda ilk olimpiyat şampiyonu olan ülkedir.

    Yukarıdan aşağıya
1. 1170-1230 yılları arasında yaşayan, hentbol oyun kurallarından ilk kez bahseden Alman destan
     yazarının eserinin adıdır.
2. 1935’te yapılan ilk uluslararası salon hentbol karşılaşmasını kazanan ülkedir.
5. Hentbolun “olimpiyat oyunu” olarak oynandığı olimpiyattır.
7. 1926’da Uluslararası Amatör Atletizm Federasyonunun hentbolun yaygınlaştırılması için Hollanda’da
    toplandığı kentin adıdır.
8. Hentbolun ilk oynandığı kıtadır.

Bulmaca Çözelim-1Etkinlik

2

3

1

4

6

5

7

9

10

8
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Türk Hentbol Millî Takımları Açısından Tarihsel Süreç

• 12.09.1979’da A Millî Takımı, ilk resmî maçını Yugoslavya’da düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda Mısır 
Millî Takımıyla yapmıştır. Maçı, Millî Takım 16-31 kaybetmiştir. 

• 1980’de ilk millî maç galibiyetimiz, Romanya’daki Balkan Şampiyonası’nda 32-19’luk Yunanistan 
galibiyetidir. 

• 1981’de Avrupa kupalarına katılan takımlar İtalyan rakiplerini yenerek ilk galibiyetlerini almışlardır. 
• 1982’de ilk Deplasmanlı Türkiye Erkekler Hentbol Ligi oluşturulmuştur.

Hentbol, ülkemizde ilk kez 1927-1938 yılları arasında açık alan hentbolu olarak oynanmıştır.
Hentbolun ülkemizdeki öncüleri beden eğitimi öğretmeni olan Hüsamettin Güreli, Zeki Gökışık, Nafi 

Tağman’dır. Hentbol, askerî liselerde görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin ve Gazi Eğitim Enstitüsü 
Beden Eğitimi Bölümü öğretmen ve öğrencilerinin gayretleriyle yurdun pek çok okulunda oynanmıştır.

Türk Hentbolunda İlkler

• 1934’te ilk resmî Saha El Topu Oyun Kuralları, Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı tarafından yayımlanmıştır.
• 1938’de ülkemizde ilk resmî açık alan hentbol maçı oynanmıştır. 
• 1941’de el topu ile ilgili kitaplar ilk kez Hasan Örengil tarafından yayımlanmıştır.
• 1945’te okullarda bayanlarda ilk kez 15 dakikalık devreler hâlinde salon hentbolu maçları yapılmıştır. Bu 

uygulamalar sonraki yıllarda da devam etmiştir. 
• 1947’de Mehmet Arıkan-İlyas Sınal ikilisi tarafından da el topu ile ilgili kitaplar yayımlanmıştır. 
• Açık alan hentbolunun ilk federasyon başkanlığını Vedat  Abut yapmıştır. Vedat  Abut federasyon 

başkanlığını bir süre yaptıktan sonra Faik Gökay’a devretmiştir. 
• 1958’de açık alan hentbolunda müsabaka yapan ilk kulüpler Harp Okulu, Jandarmagücü, Ziraat Gençlik, 

Maltepe, Emniyet, Anıtspor, Pınarspor, Doğuspor’dur.
• 1960-1962 yılları arasında ilk defa hentbol hakem kursu açılmıştır. İlk hentbol hakem kursu öğretmenliğini 

İbrahim Selet yapmıştır. İlk hentbol hakemlerimiz; Atila Bostancıoğlu, Bülent Yılmazer, Necip Doğutürk, Nadir 
Irmaklar, Sedat Çöteli, Ömer Lütfi Tuncel, Fahri Alpagut, Turan Çetinkol, Ertuğ Fırat, Mazhar Kerestecioğlu, 
İbrahim Selet, Hüsamettin Topuzoğlu, Rıza Nur Mazlumca ve Şeref Tunca’dır. 

1 Türkiye’de Gelişimi2

• 4 Şubat 1976’da Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek ve Beden Terbiyesi Genel Müdürü Talat Akgül’ün 
gayretleriyle Türkiye Hentbol Federasyonu kurulmuştur (5. görsel).

• 1976’da Türkiye Hentbol Federasyonunun ilk federasyon başkanı Yaşar Sevim olmuştur (6. görsel).
• 1977’de Türkiye’nin ilk hentbol il temsilciliği Eskişehir’de kurulmuştur. İlk il temsilcisi Hamit Türkmen’dir.
• 1977’de Türkiye Hentbol Federasyonu, Uluslararası Hentbol Federasyonuna (IHF) üye olmuştur.
• 1978’de ülkemizde ilk kez her kategorideki müsabakalar yapılmaya başlanmıştır. 

5. Görsel: Gençlik ve Spor Bakanı Ali Şevki Erek 
hentbol antrenörlük kursiyerleriyle

6. Görsel: Yaşar Sevim (ilk sırada oturan) ve Hentbol 
Federasyon görevlileri
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• 1983’te ilk Hentbol Bayan Millî Takımı oluşturulmuştur (7. görsel).
• 1983’te düzenlenen Büyük Erkekler Balkan Şampiyonası’nda Secaattin Aydoğ Balkanların en iyi pivotu, 

Ali İsmet Ural da gol kralı olmuştur.
• 1984’te ilk kez Üniversite Erkek Millî Hentbol Takımı Federal Almanya’da düzenlenen Üniversiteler Dünya 

Şampiyonası’na katılmış, ilk maçını Avusturya ile oynamış, maçı 15-22 kaybetmiştir.
• 1985-1986 sezonu Deplasmanlı Erkekler 1. Ligi’nde  oynayan Eşref Taşucu, 303 gol atarak Avrupa gol 

kralı olurken Güney Koreli oyuncu Chang Yu Lang’a ait 288 gol rekorunu kıran ilk hentbolcu olmuştur (9. 
görsel).

• 1987’de ilk Deplasmanlı Bayan Ligi oluşturulmuştur. 
• 1995’te Üniversite Erkek Hentbol Millî Takımımız  İzmir’de dünya ikincisi olmuştur.

7. Görsel: İlk Bayan Hentbol A Millî Takımı

8. Görsel: ISF 2014 Hentbol Dünya Şampiyonu Bayan Millî Takımı

• 1997’de Üniversite Erkek Hentbol Millî Takımımız  Macaristan’da yine dünya ikincisi olmuştur.
• 1997’de Macaristan’daki Üniversiteler Dünya Şampiyonası’nda Cengiz Hatırnaz gol kralı olmuştur.
• Serdar Eler, 327 kez Millî Takımda oynayarak en çok millî olan hentbolcu olmuştur.
• 2014’te Trabzon’da düzenlenen Uluslararası Okul Sporları (ISF) Hentbol Dünya Şampiyonası’nda Bayan 

Millî Takımı dünya şampiyonu olmuştur (8. görsel).
• 2016’da Fransa’da yapılan ISF Hentbol Dünya Şampiyonası’nda Erkek Millî Takımı dünya şampiyonu 

olmuştur (10. görsel).
• 2015-2016 sezonunda 16 yaş Bayan Millî Takımımız Karadağ’da yapılan Akdeniz Konfederasyon Kupa-

sı’nda 3. olmuştur.
• 2015-2016 sezonunda U 18 Erkek Millî Takımımız Mısır’daki Akdeniz Konfederasyon Kupası’nda 2. ol-

muştur.

10. Görsel: ISF 2016 Hentbol Dünya Şampiyonu Erkek Millî Takımı9. Görsel: Eşref Taşucu
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Bulmaca Çözelim-2Etkinlik

Türkiye’de Hentbol başlıklı konudan yararlanarak yukarıdaki bulmacayı bir sonraki sayfada bulunan  
ipuçlarına göre çözünüz.

1
2

3

4
5

6 7
8

9
10

11

12

13 14

Yukarıdan Aşağıya

2. Türkiye Hentbol Federasyonunun 4 Şubat 1976’da kurulmasında öncülük eden Gençlik ve 
    Spor Bakanıdır.
3. 1983’te düzenlenen Büyük Erkekler Balkan Şampiyonası’nda şampiyonanın en iyi pivotudur.
5. İlk hentbol hakemlerimizden biridir.
6. Türkiye’nin ilk hentbol il temsilciliğinin kurulduğu şehirdir.
7. Türkiye’de açık alan hentbolunda ilk müsabaka yapan kulüplerden biridir.
9. Türkiye Hentbol Federasyonunun ilk federasyon başkanıdır.
10. 1985-1986 sezonu Deplasmanlı Erkekler 1. Ligi’nde Tarsus İdman Yurdu Erkutspor’da 303 gol 
      atarak Avrupa gol kralı olan oyuncudur.

Soldan Sağa

1. Türkiye’de açık alan hentbolunun ilk federasyon başkanıdır.
4. 1983’te düzenlenen Büyük Erkekler Balkan Şampiyonası’nda şampiyonanın gol kralıdır.
8.  İlk hentbol hakem kursu öğretmenliğini yapan kişidir.
11. Hentbolda ilk il temsilcisidir.
12. 12.09.1979’da Yugoslavya’da düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda A Millî Takımımızın ilk 
       resmî maçını yaptığı ülke millî takımıdır.
13. 1941’de el topu ile ilgili kitaplarını yayımlayan ilk kişidir.
14. 1980’de Romanya’daki Balkan Şampiyonası’nda İlk millî maç galibiyetimizi aldığımız ülkedir.
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Hentbolun dünyadaki ve Türkiye’ deki gelişimini aşağıdaki yönergeyi takip ederek araştırınız.

1. Sınıfta eşit gruplara ayrılınız.
2. Bilişim teknolojilerini kullanarak hentbolun dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimlerini araştırınız. 
3. Bulduğunuz bilgilerle ve fotoğraflarla birer poster hazırlayınız.
4. Hazırladığınız posterleri okulun ilgili bölümlerinde sergileyiniz. 

Hentbolun Tarihsel Gelişimini AraştıralımEtkinlik

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

   Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış
    olduğunu düşündüğünüz ifadeleri düzelterek altlarındaki boşluğa doğru şekillerini yazınız.

1. Türkiye’de ilk hentbol hakem kursu öğretmenliğini İbrahim Selet  yapmıştır. (  )

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Türkiye’de Hentbol Federasyonu 1976 yılında kurulmuştur. (   )

…………………………………………………………………………………………………………….

3. Türkiye Hentbol Federasyonunun ilk başkanı Günal Ensari‘dir. (   )

…………………………………………………………………………………………………………….

4. Türkiye’de ilk Deplasmanlı  Türkiye Erkekler Hentbol  Ligi 1980 yılında oluşturulmuştur. (   )

…………………………………………………………………………………………………………….

5. 1980 yılında Romanya’daki Balkan Şampiyonası’nda ilk galibiyetimizi Yunanistan yenerek elde 
    ettik. (   )

…………………………………………………………………………………………………………….

   Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

6. Hentbol oyununa ait yazılı kaynaklardaki bilgilerden ilk kez kim bahsetmiştir?

A) Walther Von Der Vogelweide           B) Max Haizer               C) Erich Koning      

          D) Karl Schelenz  E) Halger Nielsen 

7. Hentbol oyununun uluslararası bir değer kazandığı tarihler aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1924-1925     B) 1926-1927   C) 1922-1923   D) 1928-1929    E) 1930-1931

 
8. İlk hentbol oyun kuralları kitabı kaç yılında yayımlanmıştır?
 

A) 1925   B) 1926   C) 1927    D) 1928    E) 1929
 

9. Hentbol ilk kez hangi olimpiyat oyunlarında oynanmıştır?
 

A) 1936 Berlin    B) 1932 LosAngeles   C) 1948 Londra    D) 1952 Helsinki   E) 1956 Melbourne
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10. Hentbolda bayanlar ilk kez hangi olimpiyatta yarışmışlardır?
 

A) 1948 Londra   B) 1952 Helsinki    C) 1976 Montreal    D) 1984 Los Angeles    E) 1992 Barselona

 
11. Türkiye’de açık alan hentbolunun ilk federasyon başkanı kimdir?
 

A) Yaşar Sevim    B) Atila Bostancıoğlu   C) Vedat Abut   D) Hüsamettin Güreli   E) Günal Ensari

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de açık alan hentbolunda mücadele eden ilk kulüplerden biridir?

A) Halk Bankası    B) Maliye Milli Piyango     C) 24 Şubat       D) Aski        E) Jandarma Gücü

    Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki boşluklara yazınız.

13. Türk Bayan Hentbol Millî Takımı kaç yılında oluşturulmuştur?

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

14. 2015-2016 sezonunda Avrupa Challenge Kupası’nda final oynayan hentbol kulübümüzün adı nedir?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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2. ÜNİTE

Hentbolun Tanımı ve 
Kavramsal Çerçevesi

2.1. Tanımı ve Kavramlar

2125
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1. Hentbolu en çok hangi sportif oyuna benzetiyorsunuz? Nedenleriyle ifade ediniz.
2. Hentbol oyununda kaleye neden gerek duyulur? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. 

Hentbol oyunu; uluslararası kurullarda daha önceden kabul edilmiş kurallar içinde karşılıklı 7 sporcunun iki 
takım hâlinde mücadele ettiği, hızlı ve fiziksel güce dayalı bir takım oyunudur. Her takım sahaya 16 oyuncu 
ile çıkar. Oyuncular içinde kaleci sınırlaması takımın durumuna bağlı olarak yapılır. Takımlar 2, 3 ya da 4 
kaleci ile müsabakalara çıkabilirler.  Maç başlarken bu oyunculardan 7’si sahada, diğer 9’u  yedek bankında 
oturur. Topa sahip olan takım kendi oyuncuları arasında paslaşarak, rakip takımın oluşturduğu savunmanın 
boşluklarından geçerek savunmanın üzerinden rakip kaleye gol atmayı hedefler. Top elle oynanır. Kaleciler 
kalelerini korurken vücutlarının tümünü kullanabilirler. Toplu oyuncu topla beraber en fazla 3 adım atabilir. Top 
elde üç saniyeden fazla tutulmaz. Oyuncular top sürerek, pas atarak, kale atışı yaparak gol atabilir. 

Oyun iki devre hâlinde oynanır. İkinci devrenin sonunda rakip kaleye en fazla gol atan takım maçı kazanır. 
Hentbolun temel mantığında takımların rakibin kalesine topu atıp gol atmaya çalışması, aynı zamanda da 

gol yememek için savunma yaparak kendi kalelerini koruması vardır.
Hentbol oyununun temelinde oyun kuralları içinde oyuncuların birbirlerine saygılı, hoşgörülü olmaları; 

maçı yöneten hakemlerin de tarafsız ve adil olmaları vardır. 
Hentbol; oyuncuya zevk ve heyecan veren, zihinsel ve ruhsal yönden olumlu özellikleri çağdaş ve bilimsel 

yöntemlerle oyuncuya kazandırabilen bir spor dalıdır. Ayrıca hentbol oyuncuya yüksek fiziksel güç, teknik ve 
centilmenlik de kazandıran etkili bir oyundur.

HENTBOLUN TANIMI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

2
Hazırlık

Tanımı ve Kavramlar2 1

Hentbolda Kullanılan Bazı Terimler

Başlama atışı: Hentbolda oyunun başlangıcında ve gol sonrasında oyunu başlatan atış.
Yedi metre atışı: Kaleye yönelik atışlarda savunma tarafından hücum oyuncularının belirgin bir gol fırsatı 

engellendiğinde verilen ceza. 
Kale atışı: Kaleye yönelik yapılan atışlara verilen ad.
Kaleci atışı: Kalecinin kale sahasından yaptığı atışlara verilen ad.
Kenar atışı: Topun sahanın kenar çizgisinden dışarı çıkışında yapılan atış.
Serbest atış: Kale sahasının önünde, kaleye yönelik atışlarda yapılan faullerde kullanılan atış.
Bitiş sinyali: Oyun süresinin bitişinde verilen sinyal.
Hücum: Gol atmak için yapılan faaliyetlerin tümü.
Savunma: Gol yememek için yapılan faaliyetlerin tümü.
Köşe atışı: Topun savunma oyuncusuna çarpıp kale sahasının arkasından dışarı çıkması sonucunda 

yapılan atış.
Takım molası: Takımların oyun içinde taktik alışverişleri yapmak için aldıkları dinlenme. 
Mola: Saha hakemlerinin zamanı durdurmak için yaptığı işaret.
Pasif oyun: Gole yönelik bir hücum atışı olmadığında verilen hakem kararı.
Topla oynama: Topla yapılan doğru oynamaların tümü.
Oyuncu değiştirme: Oyuncuların yedek bankının olduğu yere girip çıkmalarına verilen isim.
İhraç: Bir sporcunun centilmenlik dışı davranışında verilen ceza.
Diskalifiye: Üçüncü 2 dakika cezasını alan hentbolcuya verilen ceza.
Gol: Herhangi bir ihlal yapılmadan kale atışı sonucunda topun kale çizgisini geçmesi olayı.
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Etkinlik çalışmasını öğretmen rehberliğinde, aşağıdaki yönergeyi takip ederek çalışmayı uygulayınız.

• Futbol oyununu kapalı bir salonda ya da açık bir alanda elle oynayınız. 
• Oyun alanında her iki takımın kalesinin önünde oyuncuların giremeyeceği, sadece kalecilere ait 
bölümler olsun. 

• Kaleciler kale sahasında topa her türlü müdahale yapma özgürlüğüne sahiptir. Kaleciler kendi kale 
sahalarında hücum oyuncularını sakatlayıcı hareketlerden kaçınmalıdırlar.

• Hücum oyuncuları, topu elle birbirlerine pas olarak atarken savunma oyuncuları da topu kapmaya ve 
rakiplerini aralarından geçirmemeye dikkat ederler.

• Oynayacağınız oyunu yönetmesi için aranızdan iki arkadaşınızı hakem olarak görevlendiriniz. 

    Aşağıdaki soruları ilgili boşluklara cevaplayınız.

1. Hentbol oyunu nasıl oynanır?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Hentbolun sporculara kazandırdığı değerler nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Futbolu Elle OynuyorumEtkinlik

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME



128

3. ÜNİTE

Hentbolda Saha, Malzeme ve 
Kurallar

3.1 Saha, Malzeme ve Kurallar

3128
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Hentbol Sahası
Hentbol sahasının boyu 40 m, eni 20 m olan dikdörtgen biçiminde bir alandır. Uzun kenarlar hentbol 

sahasının kenar çizgilerini, kısa kenarlar ise kale çizgilerini oluşturur. Kale çizgilerine paralel bir orta çizgi ile 
saha ikiye bölünür. Her iki tarafta futbol sahalarında olduğu gibi iki kale vardır (12. görsel). 

Oyun alanını belirleyen çizgiler kale direkleri arasında 8 cm, diğer yerlerde 5 cm genişliğinde olmalıdır. 
Oyun alanı ve kale sahaları farklı renklerde boyandığında çizgiler ayırdığı alanın renginde olabilir. Sahanın 
uzun kenarlarını oluşturan çizgilere yan çizgiler, kısa kenarlarını oluşturan çizgilere ise dik çizgiler denir. 
Hentbol sahasındaki tüm çizgiler saha içine dâhildirler.

 Emniyet alanı kenar çizgileri dışından en az 1 m, kale çizgisi dışından ise en az 2 m uzakta olmalıdır. 
Kale, üzerinde bulunduğu kale çizgisinin tam ortasına yerleştirilmiştir. İçten içe 2 m yüksekliğinde ve 3 m 
genişliğindedir. Bir üst direkle birbirine bağlanan yan direkler, yere sağlamca tutturulmuştur. Kale direklerinin 
arka kenarı kale çizgisinin dışına taşmamalıdır. Kale, topun geriye dönmesini engelleyecek bir ağ ile 
donatılmıştır. Hentbol 7 m çizgisi, 1 m uzunluğundadır. Bu çizgi kale çizgisine paraleldir. 

Hazırlık

HENTBOLDA SAHA, MALZEME VE KURALLAR

3

1. Oyunlarda kurallar neden gereklidir? Düşüncelerinizi 
söyleyiniz.

2. Hentbolda bildiğiniz oyun kurallarını söyleyiniz.

Saha, Malzeme ve Kurallar 3 1

3
11. Görsel

12. Görsel
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Kale Sahası
Kenar çizgilerinden eşit uzaklıktadır. Kale çizgisine paralel ve 6 m uzakta olan 3 m uzunluğundaki bir 

çizgi ile belirlenir. Bu çizginin uçları kale çizgisine, yan direklerin yakın iç kenarından ölçüldüğünde 6 m 
yarıçapındaki iki çeyrek daire ile birleşen alana denir. 

7 Metre Çizgisi 
Hentbol müsabakalarında futboldaki karşılığı penaltı olan 7 m atışı bu çizgiden yapılır. 1 m uzunluktaki bu 

çizgi kenar çizgilerinin arasında, tam ortada bulunur. Kale çizgisinin arka yüzünden uzaklığı 7 m’dir. Bu çizgi, 
kale çizgisine paraleldir.

4 Metre Çizgisi 
7 m atışlarında kalecinin, kalesini savunma amacıyla ileriye çıkabileceği uzaklığı belirler. Kaleci sınır çizgisi 

olarak bilinen bu çizgi, kalenin önünde ve 15 cm uzunluğundadır.

Hakem Masası
Kenar çizgilerin birine ve değişme alanının ortasına yerleştirilir. En fazla 4 m uzunlukta ve zeminden 30-40 

cm yükseklikte olması gerekir.

Orta Saha Çizgisi
İki kenar çizgisinin orta noktasını birleştiren ve sahayı ikiye bölen çizgidir. Orta çizginin her iki yanında 15 

cm uzunlukta, orta çizgiden 4,5 m uzaklıkta ve her iki takım oyuncularının giriş çıkışları için düzenlenmiş olan 
kenar çizgisine paralel çizgilere oyuncu değiştirme çizgileri adı verilir. 

Serbest Atış Çizgisi
Kale sahası çizgisine 3 m uzaklıktadır. Kale çizgisine paralel olarak 9 m uzakta çizilir. Çizgilerin arasında 

on beşer cm’lik boşluklar verilir. 

4 m çizgisi

7 m çizgisi Serbest atış çizgisi 
(9 m)

Kale sahası çizgisi
(6 m)Kale sahası 

Orta saha çizgisi

Saha uzun 
kenarı (40 m)

Saha kısa kenarı (20 m)

Oyuncu 
değiştirme 
alanıı

K
en

ar
 g

üv
en

lik
 a

la
nı

 

1 m

Kale arkası emniyet alanı2 m

1. Şekil: Hentbol sahası
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Hentbol Topu
Deri veya sentetik maddeden yapılan küre şeklindeki topun dış yüzeyi 

parlak olmalı, kaygan olmamalıdır. Topun çevresi ve ağırlığı kategorilere bağlı 
olarak değişir. 16 yaşından büyük erkekler için 58-60 cm ve 425-475 g (IHF 
3 numara), 12-16 yaş arası erkekler ve 14 yaşından büyük bayanlar için 54-
56 cm ve 325-375 g (IHF 2 numara), 8-12  yaş arası erkekler ve 8-14 yaş 
arası bayanlar için ise 50-52 cm ve 290-330 (IHF 1 numara) ölçülerinde top 
kullanılmalıdır (15. görsel).

Hentbol Kalesi 
Kale çizgisinin ortasına yerleştirilir. Zemine 

veya arka duvara sıkı bir şekilde monte edilmiş 
olmalıdır. İçten içe 3 m genişliğinde ve 2 m 
yüksekliğindedir. Kale direkleri ağaç, hafif metal 
ya da sentetik maddelerden yapılabilir (13. 
görsel).

Kalelerde, topun geri dönmesini veya kalenin içinden diğer tarafa geçmesini engelleyen ve kale direklerine 
iyice bağlanmış kale ağı olmalıdır. Gerekli görülürse kalelerin içerisinde ve kale çizgisinin arkasında ilave ağ 
kullanılabilir. Kale çizgisinden ilave ağa kadar olan mesafe yaklaşık 70 cm olmalı, 60 cm’den az olmamalıdır. 
Kale direklerinin arka kenarları kale çizgisinin dış kenarında, ön kenarları da 3 cm oyun alanı yönünde olacak 
şekilde yerleştirilmelidir. Direklerin sahadan görünen üç yüzü de birbiriyle aynı, zeminle ve arka duvarla zıt iki 
ayrı renkte şeritler hâlinde boyanmalıdır.  

Kale direklerinin köşelerindeki renkler her iki yönde de 28 cm ve aynı renkte, diğer renk bantları ise 20 cm 
uzunluğunda olmalıdır. 

Hentbol oyunu kalesiz oynanmaz. Kaleye yönelik atışların gol olup olmadığını kale çizgisi ve ağı 
sayesinde rahatlıkla anlayabiliriz. Hentbol kalelerinin de bir standart ölçüsü olmalıdır. Bu ölçüleri araştırarak 
aşağıdaki etkinliği yapınız. 

Kalenin içten içe genişliği:................… m
Kalenin içten içe yüksekliği: …...................... m
Kale direklerinin renkleri: ………………….
Kale direklerinin genişliği: …........................ cm
Kale direklerinin köşelere gelen kısımlarının 

renkleri ve uzunlukları: …..................... cm
Kale direklerinin yatayda ve dikeydeki boyalı 

kısımlarının uzunlukları: …..................... cm
Kaleler topun gol olduğunu gösteren nelerle 

kapatılmalıdır? 
……………….................................................

….........................................................................

KalemizEtkinlik

13. Görsel

14. Görsel

15. Görsel
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Kıyafetler
Hentbolda oyuncular forma, şort ve ayakkabı kullanırlar. Oyuncu 

formalarına 1’den 99’a kadar numara verilir. Oyuncuların formalarındaki 
sırt numaralarının boyu en az 20 cm, göğüs numaralarının boyu ise 
en az 10 cm olmalıdır. Bir takımın saha oyuncularının formaları tek 
tip olmalı ve rakip takımın formalarından renk ve desen olarak ayırt 
edilmelidir. Kalecinin forması, her iki takımın saha oyuncuları ve rakip 
takımın kalecisinin formasından farklı renkte olmalıdır (17.görsel).

Saha oyunculuğundan kaleciliğe, kalecilikten saha oyunculuğuna 
geçen oyuncu aynı forma numarasını muhafaza etmelidir. Numaralar 
renk ve desen olarak formalardan farklı olmalıdır.

Oyuncular spor ayakkabı giymelidir. Diğer oyuncular için tehlikeli 
olabilecek kafa koruyucu, yüz maskesi, künye, saat, yüzük, gerdanlık, 
zincir, küpe, sert çerçeveli gözlük gibi tehlike oluşturabilecek eşyaların 
giyilmesine izin verilmez.

Kaleciler kalça seviyesinde gelen toplardan korunmak için “kuki” 
adı verilen koruyucuyu kullanırlar (16.görsel).

Düz yüzüklere, küçük küpelere ve görülebilir “piercing”lere (pirsing: 
Cildin delinerek takı ya da iğne takılması ile gerçekleştirilen vücut 
süsleme sanatı.) diğer oyunculara tehlike oluşturmayacak şekilde 
bantlandığı takdirde müsaade edilebilir. Yumuşak ve elastik maddeden 
yapılmış olmaları kaydıyla alın bantları ve kaptan pazı bantlarına (pazı 
bant: Belli bir amaçla kola geçirilen enli kuşak.) izin verilir.

Hentbol Malzemelerini TanıyalımEtkinlik

EŞOFMAN 
AYAKKABI
ŞORT
KUKİ
TOP 
FİLE
ÇORAP
KALE

Yandaki bulmacada hentbol 
branşıyla ilgili sekiz terim verilmiştir. 
Bu terimleri bulmaya çalışınız.

E L Ç O R A P K İ L

Ş O R T S A K E M R

Y R H A K İ K A L E

E E Ş O F M A N İ L

M İ N E M A V L İ Y

B T E T M E N İ K M

R A K E T S E N J İ

A H Y L T O P O G K

İ L G E N K U K İ Ü

S F İ L E D E R J Ö

Z A Y A K K A B I N

16. Görsel

17. Görsel
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Oyun Kuralları
Hentbol oyun kurallarıyla ilgili aşağıdaki metinleri okuyarak hentbol oyun kurallarını anlamaya çalışalım.
Şimdi takımlar sahaya çıkıyor.
Maçın başlamasına bir saat vardı. 10.000 kişilik salonda neredeyse hiç boş koltuk kalmamıştı. Güvenlik 

görevlileri salonun girişinde maçı seyretmeye gelen her iki takımın taraftarlarını kontrol ediyorlardı. 
Amigolar, takımlar sahada ısınırken takımlarını destekleyici sloganlarını atıyor, taraftarlar da söyleneni 

tekrar ediyordu.
Türkiyemspor sahaya 16 oyuncuyla çıkmıştı, oyuncuların 4’ü kaleciydi. Vatanımspor’sa sahaya 14 

oyuncuyla çıkmıştı ve 2 kalecisi vardı. Takımlar sahaya farklı kapılardan çıktılar. İki takım da sahanın ortasında 
bir halka oluşturdu ve omuz omuza verip takımlarının adlarını bağırdılar. Takımlar ısınırken taraftarlardan 
gelen ıslık ve alkış sesleri duyulmaya değerdi (18 ve 19. görseller). 

Oyuncular koşarak, zıplayarak, topsuz olarak ısınma hareketlerini yapmaya başladılar. Topla ısınırken farklı 
paslaşma şekillerini kullandılar. Kaleciler oyunculardan ayrılarak kale önünde ısınmaya devam ettiler.  

Oyuncular daha sonra kalecilerin kaleye geçmesiyle her seride kalecinin ve kalenin farklı bir bölümüne atış 
yaparak hem kalecileri hem de kendilerini ısıtmaya devam ediyorlardı. Böylelikle müsabakaya motive olmaya 
çalışıyorlardı. Sonra oyuncular sahanın farklı oyun bölgelerine dağıldılar. Her oyun bölgesinde neredeyse 2-3 
oyuncu bulunuyordu. 

Hentbol oyun sahasında oyuncuların oynadıkları oyun bölgelerinin çeşitli adlandırmaları vardı.  Kalecinin 
oynadığı bölüme kale sahası, kale sahasının sağ ve sol kenarlarında hücum ve savunma yapan oyuncuların 
oyun bölgelerine sağ ve sol kanat bölgesi deniyordu. Sağ ve sol kanat oyuncularına göre sahanın iç tarafında 
kalan, kanat oyuncularına göre daha uzun olan oyuncuların oynadığı bölgeyeyse sağ, sol ve orta oyun 
kurucu bölgesi deniyordu. Bir de savunmanın arasında hücum eden takımın oyuncularından birisi vardı. Bu 
oyuncuların sayısı oyun taktiğine göre bazen iki de olabiliyordu. Bu oyuncuya pivot oyuncusu deniyordu.

Hakemler sahadaki yerlerini aldı.
Saha hakemleri de sahaya çıktıklarında oyuncular gibi ısınmaya başladılar. Daha sonra takımların 

kaptanlarını yanlarına çağırdılar. Takım kaptanlarından maçın oynanması için birer maç topu istediler. Topun 
birisiyle oynanacak diğeri de masa hakemlerinin masasında yedek top olarak duracaktı. 

Masa hakemleri sahanın kenarında bulunan masaya geldiler. 
Saha hakemleri gibi masa hakemleri de aynı renkte kıyafet 
giyiyorlardı. Masadaki hakemlerden biri takımların attığı golleri, aldığı 
sarı kart cezalarını, oyuncuların attığı golleri ve cezaları önündeki 
maç gözlem formunun ilgili yerlerine işliyordu. Saat hakemi de 
maçın süresini saha hakeminin işaretiyle başlatıp durduruyor, hangi 
takım gol atmış ya da gol yemişse skorborda yansıtıyordu. Ayrıca 
ceza alan oyuncuların cezalarının da görülmesini sağlayacaktı (20. 
görsel). 

Okuma Parçası

18. Görsel 19. Görsel

20. Görsel
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Maç başlıyor.

Oyun seremoninin yapılmasından sonra başlayacaktı. 
Masa hakemlerinden biri önce Türkiyemspor’un takım listesini 
forma numaralarına göre okudu. İsmi okunan oyuncu sahanın 
kenarındaki takım arkadaşlarıyla ellerini birbirine vurduktan 
sonra sahanın ortasında durdu. Adları okunan tüm oyuncular 
aynı şeyi yaptılar (22 ve 23. görseller). 

Vatanımspor’daki oyuncular da aynı şekilde hem takım 
arkadaşları hem de salondaki tüm seyirciyi selamladılar. 
Hakemlerin ve hakem gözlemcisinin tanıtılmasından sonra 
takımlar birbirlerine başarılar dilediler.

Türkiyemspor kalede Ayşe, sağ kanatta Jale, sağ oyun kurucuda Lale, orta oyun kurucuda Hale, sol oyun 
kurucuda Meral, sol kanatta Ayla, pivot Gizem yedisiyle sahaya çıktı ve savunmada yerini aldı. Başlama 
atışını yaparak maça başlayacak olan Vatanımspor’sa kalede Handan, sağ kanatta Gülsüm, sağ oyun 
kurucuda Berra, orta oyun kurucuda Selime, sol oyun kurucuda Aysun, sol kanatta Serpil, pivotta Serap 
yedisiyle sahaya çıktı. 

Hakemlerin giydiği tişörtlerin sol göğüs hizasında IHF 
kokartı bulunuyordu. Bu işaret hakemlerin dünya çapındaki 
uluslararası müsabakalarda da görev yaptığının işaretiydi. Saha 
hakemlerinden biri kale sahasında kalenin yanında bir diğeriyse 
orta saha çizgisine yakın bir bölgeden oyunu yönetecekti (21. 
görsel). 

Saha hakemi başlama atışını yapacak takımı belirlemek için 
kura atışı yaptı. Kurayı kazanan Türkiyemspor’un kaptanı Hale, 
başlama atışını değil de saha seçimi yapmayı tercih etti. Bu 
durumda Vatanımspor kaptanı Selime de başlama atışını kabul 
etti. Kura atışından sonra takımlar 5 dakika daha ısınmaya 
devam ettiler. 

Saha hakeminin başlama düdüğüyle orta çizgi-
sinin üzerine dizilmiş olan Vatanımspor’un oyuncu-
ları topu birbirlerine pas olarak atıp oyunu başlat-
tılar (24. görsel). Sayı hakeminin masada zaman 
butonuna dokunmasıyla skorbordda zaman işle-
meye başladı. 

Berra, Gülsüm’den aldığı topla kaleye hücu-
munda serbest atış çizgisinde Meral’in faulüyle 
durduruldu. 

21. Görsel

22. Görsel 23. Görsel

24. Görsel
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Top yeniden Türkiyemspor’a geçti. Topu hücumda acele ederek 
kullanan Gizem, kale sahasının içine basarak atış yaptığı için hakem 
kale alanı ihlali işareti yaptı ve oyun yeniden Vatanımspor’un kalecisi 
Handan’ın kaleci atışıyla başladı (27. görsel). 

Ayşe’nin kale atışıyla oyun yeniden başladı. Top sağ kanattan sol kanata kadar gitti. Sol kanatta Ayla 
savunmanın üzerine doğru hareketlendi, bu hareketlenme diğer hücum oyuncularına da yansıdı. Hale’nin 
savunmanın bir anlık dalgınlığından faydalanarak attığı şut, kalenin içine girdi. Hakem kolunu yukarı kaldırdı, 
düdüğünü kısa kısa 2 kez çalarak gol işaretini yaptı.

Hakemin faul işaretiyle Serap serbest atış çizgisinin önüne gelerek topu aldı. Savunma oyuncularının 
serbest atışın yapılacağı yerden 3 metre açılmaları için Serap eliyle 3 metre işaretini hakeme gösterdi. Hakem 
de savunma oyuncularını uyararak 3 metre açılmalarını işaret etti (25. görsel). 

Serap pasını Selime’ye verdi. Selime de Aysun ile çapraz geçiş yaparak topu Aysun’a verdi. Aysun 
savunmada Lale’ye perde yaparak hücuma avantaj sağlayan Serap’ın perdesinden yararlanarak kale atışı 
kullandı. Top kaleci Ayşe’nin ayağına çarparak kale üzerinden kale sahasından dışarı çıktı (26. görsel). Kale 
sahası hakemi eliyle kaleci atışını işaret etti. 

Vatanımspor oyuncuları orta saha çizgisinden, başlama atışıyla oyuna başladılar. Meral’in top sürerken 
yaptığı hata üzerine hakem düdüğünü çaldı, kollarını ileri doğru uzatıp, aşağı yukarı hareket ettirerek top 
sürme hatasını gösterdi.

Türkiyemspor hücumda gole yönelik bir girişimde bulunmadığı için 
saha ve kale sahası hakemi aynı anda sol kollarını yukarı kaldırarak 
pasif oyun işareti yaptılar.

Meral önündeki Berra’yı geçerken Berra’nın kolu Meral’in 
boğazına geldi. Bu engellemeye rağmen Meral kaleye atışını 
yaptı. Top kaleci Handan’da kaldı. Hakem oyunu durdurdu. 
Berra’ya 2 dk. cezası verdi. Vatanımspor takımı 2 dk. boyunca 
sahada eksik mücadele edecekti (28. görsel). 

25. Görsel

26. Görsel

27. Görsel

28. Görsel
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Öğrenci: 
- Oyunda başka cezalar da var mı?
Öğretmen: 
- Elbette başka cezalar da var.  Ağır sportmenlik dışı davranışların tümü mavi kart denilen kartla 

cezalandırılır. Bu oyuncunun yerine kimse giremez, mavi kart gören sporcu sayısı kadar eksik sporcuyla 
müsabakaya devam edilir. 

Öğrenci: 
-Yedek bankındaki herkes 2 dakika cezası ve mavi kart görebilir mi?
Öğretmen: 
-Teknik direktörler, yedek bankındaki oyuncular, takım idarecileri de iki dakika cezası ve mavi kart 

görebilirler.
Mola süresi bitmek üzereydi. Bu bilgilendirme sohbetine kulak misafiri olduğum için memnundum. İkinci 

devreyi heyecanla seyretmek için yerime gitmek üzere kalktım. 
Takımlar ve hakemler sahaya geliyorlardı. Yedek oyuncuların bir kısmı sahada kalıp ısınmaya devam 

etmişlerdi. Takımlar ikinci yarı hücum ettikleri kalenin yönünü değiştirmişlerdi.

7 metre atışını Türkiyemspor’dan 
kullanmak için yedek bankında 
oturan Ayten, pivot Gizem’in kenara 
gelmesiyle oyuna girdi. Atışını 
kullandı ve golünü attı (29. görsel). 
Sonra hemen oyuncu değiştirme 
bölgesine koştu, Gizem’in sahaya 
tekrar girmesi için oyuncu değiştirme 
çizgisinden geçerek yedek bankına 
oturdu. Gizem tekrar oyundaydı. Bu 
tarz değişiklikler maç boyunca oldu. 

Bir keresinde Hale, oyuncu 
değiştirme çizgisinden çıkmadan 
yedek oyunculardan Zehra oyuna 
girince yazı hakemi kornaya 
basarak oyunu durdurdu. Saha 
hakemini uyardı. Olayı anlattı. Saha 

Devre arasında kafeteryada oturuyordum. Yan masada beden eğitimi öğretmenleriyle oturan bir grup 
sporcu öğrenci vardı. Sporcular öğretmenlerine hentbol oyunu ile ilgili sorular soruyor, öğretmenleri de 
soruları cevaplıyordu.

Aralarında şöyle bir diyalog geçti:
Öğrenci:
- Öğretmenim hentbol oyunu kaç dakikadır?
Öğretmen: 
- Oyun farklı yaş kategorilerine göre değişik zaman dilimlerinde oynanır. Kulüp müsabakalarında büyükler 

ve gençlerde 30 dakikalık 2 devre hâlinde oynanırken yıldızlar kategorisinde 25 dakikalık 2 devre şeklinde 
oynanır. Küçüklerde 20 dakikalık 2 devre şeklinde oynanır. Okul müsabakalarında ise liselerde 25 dakikalık 2 
devre, ortaokullarda 20 dakikalık 2 devre ve ilkokullarda 16 dakikalık 2 devre şeklinde oynanır. Devre arası, 
tüm kategorilerde 10 dakikadır. Turnuvalarda skorda beraberlik durumlarında beşer dakikalık iki uzatma 
devresi yapılır. Devre arası 1 dakikadır. Yine skor değişmezse takımlar beşer tane yedi metre kullanır. Yine 
eşitlik bozulmazsa eşitlik bozulana kadar yedi metre atışlarına devam edilir.

Öğrenci: 
- Bir takımın kaç mola hakkı vardır?
Öğretmen:
- Oyun içerisinde takımların birer dakikalık üç mola kullanma hakları vardır. Bir devrede en fazla iki mola 

kullanabilirler. Takımlar son beş dakika iki mola haklarını üst üste kullanamazlar. 
Öğrenci: 
- Öğretmenim peki takımların faul sayısı var mıdır?
Öğretmen: 
- Takım faulü yok ama takımdaki oyunculardan üç tanesi sarı kart gördüğünde takımın sarı kart görme 

hakkı sona erer. Bundan sonra sarı kart yerine oyuncular 2 dakika cezası alırlar. Üst üste 3 tane 2 dakika 
cezası alan oyuncu kırmızı kart görerek oyun dışı kalır. Bu oyuncunun yerine başka bir oyuncu iki dakika 
sonra oyuna girebilir.

hakemi sahaya giren Zehra’ya 2 dk. cezası verdi ve sahadan da bir oyuncunun dışarı çıkması için antrenörü 
uyardı. Türkiyemspor bir anda sahada 5 kişi kaldı. Karşılıklı atılan gollerle ilk yarı 13-13 berabere bitti. 

29. Görsel
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Vatanımspor’un kanat ve pivot oyuncuları ok gibi ileri atıldılar. Geride kalan oyun kurucular topu taşıyarak 
savunmanın yerleşmesine fırsat vermeden kale atışı kullanmak istediler. Selime, savunmanın üzerine doğru 
giderken Türkiyemsporlu Hale’nin öne doğru çıkmasıyla top tutma ve adım hatası yaptı. Hakem düdüğünü 
çaldı. Hakem kollarını göğüs hizasında dirseklerden bükerek ön kollarını kendi ekseni üzerinde çevirdi. 
Türkiyemspor lehine serbest atış kararı verdi.

Oyun tüm hızıyla devam ederken sayı tabelası 58. dakikayı gösteriyordu. Takımlar başa baş mücadele 
ediyorlardı. Bir Türkiyemspor bir Vatanımspor gol atıyordu. Oyun nihayet sona erdi, maç berabere bitti. 

Oyun içerisinde oyuncuların hentbol oyun kuralları ve spor etiğine uygun şekilde rakiplerine ve takım 
arkadaşlarına karşı saygılı, hoşgörülü olmaları dikkat çekmişti. Hakemlerin doğru karar vermelerinde 
sporcuların doğruluk ve dürüstlük kavramlarına göre hareket etmeleri de takdir edilecek tutumlardı. Hakemler 
de verdikleri kararlarda adil olmaya özen göstermişlerdi. 

Türkiyemspor başlama atışını yapmak için orta 
saha çizgisinin üzerindeydi. Hakemin düdüğüyle 
ikinci devre başladı. Meral elindeki topu Hale’ye 
verdi. Hale top dönsün diyerek takım arkadaşlarını 
uyardı. Top bir kez sağ kanattan sol kanata gitti. 
Sol kanattan yüklenme hareketi başladı. Top 
sağ oyun kurucudan sağ kanata gitti. Sağ oyun 
kurucuya top geldiğinde Hale,  Lale’ye doğru 
topsuz kat yaptı. Lale pasını Hale’ye verdi. Topla 
buluşan Hale, Selime’nin sarılmasıyla hareketsiz 
kaldı. Hakem faul düdüğünü çaldı. Ellerini yumruk 
yapıp, kollarını dirseklerden bükerek yumruklarını 
birbirine çevirdi (30. görsel).

Vatanımsporlu oyuncular kale sahası çizgisinin 
üzerine çekildiler. Gizem topu hareketlenen 
Lale’ye verdi. Lale aldığı pasla tek adım attı ve 
sıçrayarak atış yaptı. Top, blok yapan Aysun’un 
ellerine çarparak kenar çizgisinden dışarı çıktı. 
Hakem kollarını Vatanımspor’un oyun sahasına 
doğru uzatarak kenar atışını gösterdi (31. görsel).

Kenar atışını Ayla kullandı. Ayla’nın 
ayaklarından biri kenar çizgisinde diğeri çizginin 
dışında duruyordu. Pasını Meral’e verdi. Meral, 
pivotta oynayan Gizem’in savunma oyuncusuna 
perdeleme yapmasıyla hareketlendi. Gizem 
savunma oyuncusuna aşırı derecede yüklenince 
hakem düdüğünü çaldı. Sol kolunu başının 
üzerine kaldırırken sağ kolunun elini yumruk yapıp 
sol elinin avuç içine koyarak hücum faul işaretini 
gösterdi. Vatanımspor lehine serbest atış kararı 
verdi. 

30. Görsel

31. Görsel
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Hentbol oyunu kız ve erkeklerde farklı büyüklükteki top numaralarıyla oynanır. Yaş gruplarına göre 
oyun süresi farklıdır. Oyun içinde takımlar hem dinlenmek hem de hatalarını düzeltmek için mola alırlar. 
Farklı yaş gruplarında yapılan mücadelelerin oyun sürelerini, top numaralarını, mola sayısı ve sürelerini 
aşağıdaki etkinlik tablosuna yerleştiriniz. 

Etkinlik

BAYANLAR ERKEKLER

Kategoriler Küçükler Yıldızlar Gençler Büyükler Küçükler Yıldızlar Gençler Büyükler

Yaş grupları

Oyun süresi 
(kulüp)

Oyun süresi 
(okul)

Mola

Top 
numaraları

Topun çevresi

Topun ağırlığı

Oyun Süresi, Top, Mola
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Hentbol oyun kuralları ile ilgili bulmacayı çözünüz.

   1. Hentbolda oyunun başladığı atıştır.
  2. Kaleye yönelik atışlarda savunma tarafından hücum oyuncularının belirgin bir gol fırsatı engel-

lendiğinde verilen cezadır.
  3. Kaleye yönelik yapılan atışlara verilen addır.
  4. Kalecinin kale sahasından yaptığı atışlara verilen addır.
  5. Topun sahanın kenar çizgisinden dışarı çıkışında yapılan atıştır.
  6. Kale sahasının önünde, kaleye yönelik atışlarda yapılan faullerde kullanılan atıştır.
  7. Oyun süresinin bitişinde verilen sinyaldir.
  8. Gol atmak için yapılan faaliyetlerin tümüdür.
  9. Gol yememek için yapılan faaliyetlerin tümüdür. 
10. Topun savunma oyuncusuna çarpıp kale sahasının arkasından dışarı çıkması sonucunda yapılan 

atıştır.
11. Saha hakemlerinin zamanı durdurmak için yaptığı işarettir.
12. Gole yönelik bir hücum atışı olmadığında verilen hakem kararıdır.
13. Topla yapılan doğru oynamaların tümüdür.
14. Oyuncuların yedek bankının olduğu yere girip çıkmalarına verilen isimdir.
15. Bir sporcunun başka bir sporcuya tükürmesi sonucunda verilen cezadır.
16. Üçüncü 2 dakika cezasını alan hentbolcuya verilen cezadır.
17. Herhangi bir ihlal yapılmadan kale atışı sonucunda topun kale çizgisini geçmesi olayıdır.

Bulmaca ÇözelimEtkinlik

9 3

1

11
4

5
15 13

17

12

616

27

14

8 10
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Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

15. Hentbol oyun sahasının ölçüleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) 40x20      B) 40x30       C) 30x45         D) 30x25       E)  40x25

16. Hentbol kale ölçüleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) 2x2          B) 3x2           C) 3x3             D) 3x2,5        E)  2,5x2,5

17. Genç ve büyük erkekler kaç numara top ile mücadele ederler?

A) 1              B) 2               C) 3                  D) 4               E) 5

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
   Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”,yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış
   olduğunu düşündüğünüz ifadeleri düzelterek altlarındaki boşluğa doğru şekillerini yazınız.

1. Topun kaleciye çarpıp kale sahasının arkasından dışarı çıkması sonucunda kale atışı yapılır. (     )  

..................................................................................................................................................................                                                                                 
2. Oyuncular, masa hakemlerine söyleyerek oyuncu değişikliği yaparlar. (    )

..................................................................................................................................................................                                                                               
3. Bir sporcunun başka bir sporcuya tükürmesi, fiili bir saldırı olup ihraç kararı gerektirir. (    )

..................................................................................................................................................................                                                                               
4. Takım molasını takım antrenörü alır. (    ) 

..................................................................................................................................................................                                                                               
5. Hentbolda oyun kale atışı ile başlar. (    )

..................................................................................................................................................................                                                                               
6. Kaleye yönelik atışlarda hücum oyuncularının belirgin bir gol fırsatı savunma tarafından engellendiğinde
    serbest atış verilir. (    ) 

..................................................................................................................................................................                                                                               
7. Kaleye yönelik yapılan atışlara 7 m atışı denir. (    )

..................................................................................................................................................................                                                                               
8. Kalecinin kale sahasından yaptığı atışlara kale atışı denir. (    )

..................................................................................................................................................................                                                                               
9. Topun sahanın kenar çizgisinden dışarı çıkışında kenar atışı yapılır. (    )

..................................................................................................................................................................                                                                               
10. Kale sahasının önünde kaleye yönelik atışlarda yapılan faullerde  7 m atışı yapılır. (    )

..................................................................................................................................................................                                                                               
11. Oyun süresinin bitişinde mola sinyali verilir. (    )

..................................................................................................................................................................                                                                               
12. Kaleye gol atmak için yapılan faaliyetlere savunma denir. (    )

...................................................................................................................................................................               
13. Gol yememek için yapılan faaliyetlerin tümüne hücum denir. (    )

..................................................................................................................................................................                                                                              
14. Topun savunma oyuncularına çarpıp kale arkasından dışarı çıkmasında kale atışı yapılır. (    ) 

 ..................................................................................................................................................................                                                             
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20. Bir antrenörün veya yardımcı antrenörün 
isteği üzerine oyuna verilen aradır.
21. Oyun sahasında takımını temsil eden 
oyuncudur.
22. Herhangi bir ihlal yapılmadan topun kale 
çizgisini geçmesidir.
23. Topun kenar çizgisinden dışarı çıkmasın-
da kullanılır.
24. Top, kaleciden kale sahasının arkasından 
saha dışına çıkınca verilen karardır.

(   ) Kaptan
(   ) Serbest atış
(   ) Mola
(   ) Köşe atışı
(   ) Gol
(   ) Kaleci atışı
(   ) Kenar atışı  

                             A                                                                      B

Aşağıda A sütununda verilen ifadeleri B sütununda verilen ifadelerle eşleştiriniz.

18. Genç ve büyük bayanlar kaç dakika mücadele ederler?

A) 25x2       B) 20x2         C) 30x2           D) 10x4        E) 45x2

19. Bir takımın bir devrede kaç mola hakkı vardır?

A) 1             B) 2               C) 3                  D) 4              E) 5
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4. ÜNİTE

El-Top Uyum Çalışmaları

4.1. El Top Uyumu

4142
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Hentbolda iyi bir top tutma tekniğine sahip olmak için el-top uyumunun gelişmiş olması gerekir.
El-top uyumu (ball handling), top ile el arasındaki hassasiyeti ve koordinasyonu artıran çalışmalara denir. 

Sporcular, el-top uyumu çalışmalarını sadece hentbolun ilk öğretildiği dönemlerde değil tüm sporculuk 
yaşantısı boyunca yaparlar. Top sürme, pas verme, pas alma, şut gibi topla yapılan her hareketin iyi bir 
şekilde yapılabilmesi için el-top uyumu becerisinin iyi düzeyde olması gerekir.

   Öğretmen rehberliğinde bir hentbol topu temin ediniz, aşağıdaki top tutma çalışmalarını uygulayınız.

1. Topu, tek ya da çift elle havaya atınız, yere düşmeden başınızın üzerinde yakalayınız.

El Top Uyumu4 1

2. Topu havaya atınız. Top havada iken ellerinizi gövdenizin arkasında birbirine çarparak topu gövdenizin 
önünde yine havada yakalayınız.

Hazırlık

EL-TOP UYUM ÇALIŞMALARI

4

1. Vücut üyeleriyle yapılan işlerde uyum neden
    önemlidir? Söyleyiniz.
2. Farklı ebatlardaki cisimleri yakalarken ellerinizin
    aldığı şekiller nasıldır? Gösteriniz.

4
32. Görsel

33. Görsel 34. Görsel 35. Görsel 36. Görsel

37. Görsel 38. Görsel 39 Görsel 40. Görsel



144

3. Topu gövdenizin önünde başınızın arkasına doğru atınız. Top havada iken kollarınızı gövdenizin arkasına 
götürünüz. Kalça hizasında avuç içlerinizi yukarıya çevirerek top yere düşmeden yakalayınız.

4. Üçüncü alıştırmanın tersini yapınız. Topu arkadan atınız, gövdenizin önünde yakalayınız.

5. Topu sağ elle gövdenizin arkasından havaya doğru atarak sol omzunuzun üzerinden geçiriniz ve havada 
yakalayınız. Bu alıştırmayı ters yönden de yapınız.

41. Görsel 42. Görsel 43. Görsel 44. Görsel

45. Görsel 46. Görsel 47. Görsel 48. Görsel

49. Görsel 50. Görsel 51. Görsel 52. Görsel

53. Görsel 54. Görsel 55. Görsel 56. Görsel
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6. Topu arkada, kalçanızın üzerinde çift elle tutunuz. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açınız, topu 
bacaklarınızın arasında yerden sektirdikten sonra önde yakalayınız. 

7. Altıncı alıştırmanın tersini önden arkaya doğru uygulayınız. 

8. Öne doğru eğilerek bir kolunuz bacağınızın arkasından diğer kolunuz da önden gelecek şekilde topu 
iki bacağınızın arasında tutunuz. Ellerinizi açarak topu olduğu yerden düşmeye bırakınız ve hemen öndeki 
kolunuzu arkaya, arkadaki kolunuzu öne alarak yine bacaklarınızın arasında topu yere düşürmeden tutunuz.

9. Topu; vücudunuzun boyun, bel, diz ve ayak bileği bölgelerinin etrafında çeviriniz. Aynı çalışmayı ters 
yönde de yapınız.

57. Görsel 58. Görsel 59. Görsel 60. Görsel

61. Görsel 62. Görsel 63. Görsel 64. Görsel

65. Görsel 66. Görsel 67. Görsel

68. Görsel



146

10. Bacaklarınızın arası açık bir şekilde topu bacaklarınızın arasında dolandırınız.

11. İleri geri hareketlenerek iki veya üç adım mesafede topu sürünüz.

12. Topu ileri doğru sürerken arkadan el değiştirme yaparak top sürmeye devam ediniz.

13. İleri geri top sürerken topu yerden sektirerek bacaklarınızın arasından geçiriniz.

69. Görsel 70. Görsel 71. Görsel 72. Görsel

73. Görsel 74. Görsel 75. Görsel 76. Görsel

77. Görsel 78. Görsel 79. Görsel 80. Görsel 81. Görsel

82. Görsel 83. Görsel 84. Görsel 85. Görsel
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14. Olduğunuz yerde top sürerken bacakların pozisyon değiştirmesi sırasında topu sektirerek bacaklarınızın 
arasından geçiriniz.

15. Eşinizle karşılıklı durunuz. Topu birbirinize bakarak sürünüz. Topu elinizin altında hissediniz.

16. Elinize iki top alınız. İki topu aynı anda sektirerek ileri geri hareketleniniz.

17. Top alarak ikişerli karşılıklı durunuz. Topları aynı anda birbirinize atınız. Atılan topları tek elle yakalayınız. 

86. Görsel 87. Görsel 88. Görsel 89. Görsel

90. Görsel 91. Görsel 92. Görsel

93. Görsel 94. Görsel 95. Görsel 96. Görsel

97. Görsel 98. Görsel 99. Görsel 100. Görsel
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18. İki kişi derin kolda birerli olunuz. Öndeki eş açık bacakta dursun. Arkadaki eşte iki top bulunsun. Top 
elinde olan eş, öndeki eşin açık bacakları arasından topu öne doğru sektirsin. Öndeki eş de yerden seken 
topu yakalayarak omzunun üzerinden arkadaki eşine atsın. Her seferinde farklı el kullanılarak top geriye 
atılsın. Belli bir uygulama sayısından sonra görevinizi değiştirerek uygulamaya devam ediniz. 

19. On sekizinci çalışmadaki uygulamayı yaparken topu tutan elinizin tersi omzunuzun üzerinden topu 
geriye atınız. Sağ elinizle topu atarken sol omzunuzun üzerinden topu geriye atınız. Sol elle topu atarken sağ 
omuzunuzun üzerinden topu geriye atınız.

101. Görsel 102. Görsel 103. Görsel

104. Görsel 105. Görsel 106. Görsel

107. Görsel 108. Görsel 109. Görsel

110. Görsel 111. Görsel 112. Görsel 113. Görsel 114. Görsel
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Hentbolda el top uyumunun önemini açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Bir hentbol müsabakasını izleyiniz. Maç öncesinde genel ısınmada takım oyuncularının yapmış olduğu el 
top uyumu çalışmalarını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi aşağıdaki boşluğa yazarak öğretmen rehberliğinde, 
sınıf ortamında tartışınız. 

Etkinlik

...………………………………………………………………….........................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...…………………………………………………………………..............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………….................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................…
………………………………………………………………....................................................................................
...........................................................................................................................................................................

El Top Uyumu
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5. ÜNİTE

Top Tutma Teknikleri

5.1. Top Tutma Çalışmaları

5150
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Top Tutma Çalışmaları5 1

Hazırlık

TOP TUTMA TEKNİKLERİ

5
1. Aletleri, araç ve gereçleri ya da topla oynanan oyunlarda 

kullanılan cisimleri kontrol etmek neden önemlidir? İfade 
ediniz

2. Topla oynanan oyunlarda topu vücudunuzun hangi 
bölümleriyle kontrol ettiğinizi söyleyiniz.

3. Topla oynadığınız oyunlarda topun hangi yüksekliklerde 
yakalandığını söyleyiniz.

Herhangi bir yükseklikten gelen topun hızının kesilerek kontrol altına alınmasına top tutma denir. 
Hentbolda top tutma bütün tekniklerin ilk aşamasıdır. Top tutmadan hentbol oynanamaz. Ancak topu tutup 

kontrol altına aldıktan sonra top sürme, pas ve kale atışı yapılabilir. Hareket hâlinde, değişik yükseklikte ve 
aktif savunmaya karşı rahatça, güvenli bir şekilde topun tutulması ve kontrol altına alınması gerekir. 

Top tutma yeni başlayanlar için önemli olduğu kadar performans sporcuları için de önemlidir. Gözlem 
sonuçlarına göre yapılan hataların büyük bir kısmını top tutma hatası oluşturmaktadır. Bu nedenle 
antrenmanlarda top tutma çalışmalarına yönelik alıştırmalara yer vermek gerekir. Altyapı çalışmalarında top 
tutma tekniği doğru verilmezse ilerleyen yaşlarda yanlış top tutma tekniğini düzeltmek zorlaşır.

Hentbolda iyi hücum edebilmek için öncelikle iyi bir top tutma tekniğine sahip olmak gerekir. Bu yüzden 
farklı yükseklikten gelen topların tutuluşu önemlidir.

Top tutma, oyuncunun tekniğine ve topun geliş yüksekliğine göre değişim gösterebilir. 

Top tutma çeşitleri şunlardır: 
1. Yüksekten gelen topların tutulması 
2. Baş ve göğüs yüksekliğinden gelen topların tutulması 
3. Kalça yüksekliğinden gelen topların tutulması
4. Yere yakın ve yerden yuvarlanarak gelen topların tutulması 

1. Yüksekten Gelen Topları Tutma
Yüksekten gelen topları tutmak için kollar dirseklerden hafif bükülü olarak topa doğru uzatılır. Başparmak 

ve işaret parmakları, arasından top geçmeyecek şekilde birbirine yakın tutulur ve parmak uçları tavanı 
gösterecek şekildedir. Top el içine oturacak şekilde, avuç içi oval görünümlüdür. Sağ elini kullananlarda sol 
ayak bir adım önde, vücut ağırlığı sol ayak üzerindedir (116. görsel). Topun parmaklara temasından çok az 
önce el, kol ve vücut topun hızını kesmek için topla birlikte geriye doğru çekilir (117, 118 ve 119. görseller). Top 
her zaman tam karşıdan gelmeyebilir. Yanlardan gelen toplar için bu teknik küçük değişikliklerle uygulanabilir. 
Top tutulamayacak kadar çok sertse, yüksekse veya yanda ise tek elle ya da çift elle topun hızı kesilir ve top 
daha sonra tutulur. Top tutulduktan sonra elde en fazla 3 saniye kalabilir.5

115. Görsel

116. Görsel 117. Görsel 118. Görsel 119. Görsel
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2. Baş ve Göğüs Yüksekliğinde Gelen Topları Tutma
Bu tutuş şeklinde kollar ve eller çene hizasında, önde ve gergindir (120. görsel). Avuç içleri topun geldiği 

yöne dönük, başparmaklar birbirine bakar konumdadır. Topun ele temasıyla kollar bükülür ve topun kuvveti 
emilir (121, 122 ve 123. görseller). 

Top bazen kalça hizasından daha aşağıda gelebilir. Hatta yerden yuvarlanarak da gelebilir. Bu durumda 
top tutma tekniği değişir.

Alçaktan gelen topların tutulmasında küçük parmaklar birbirine yakın tutulur, parmak uçları yeri gösterecek 
şekilde topa doğru uzatılır (124. görsel). Topun temasıyla birlikte topun hızını kesmek için top tutulur (125. 
görsel). Tutulan top kale atışı, pas veya top sürmek için uygun pozisyona alınır (126 ve 127. görseller). 
Yuvarlanarak gelen topların tutulmasında da aynı teknik kullanılır.

3. Kalça Yüksekliğinden Gelen Topları Tutma

Sol/sağ ayak önde adım pozisyonunda, öne eğilerek küçük parmaklar birbirine yakın, topa doğru uzanılır 
(128. görsel). Yerde yuvarlanan topları tutmak için gövde ve bacaklar bükülür (128. görsel). Aynı anda 
top iki elle tutularak yukarı doğru göğse alınır(129, 130 ve 131. görseller). Top yerden alınırken ayaklara 
çarpmamasına özen gösterilmelidir.  

4. Yere Yakın ve Yerden Gelen Topları Tutma

120. Görsel 121. Görsel 122. Görsel 123. Görsel

124. Görsel 125. Görsel 126. Görsel 127. Görsel

128. Görsel 129. Görsel 130. Görsel 131. Görsel
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Hentbolda top tutmanın önemini açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Hentbolda top tutma çeşitleri nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Bir hentbol müsabakasını izleyiniz. Farklı yüksekliklerden gelen pasların tutulmasında oyuncuların top 
tutma tekniklerini gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi aşağıdaki boşluğa yazarak öğretmen rehberliğinde, sınıf 
ortamında tartışınız. 

Etkinlik

...………………………………………………………………….........................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...…………………………………………………………………..............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………….................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................…
………………………………………………………………....................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Top Tutma 
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6. ÜNİTE

Temel Paslar

6.1. Pas Çeşitleri

154
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SEMBOLLERİN ANLAMLARI

TEMEL PASLAR

6 Hazırlık

1. İsabetli paslar ve şutlar oyunda galibiyeti getirir mi? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.6 132. Görsel 133. Görsel

134. Görsel 135. Görsel
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Top, pas yardımı ile kale atışı için en elverişli pozisyona getirilir. Paslar, takım içinde gerekli yerlerde ve 
zamanında veriliyorsa sonuca gitmek kolaylaşır. 

Unutulmamalıdır ki zamanında ve emniyetli olarak verilen pas, en hızlı oyuncudan daha çabuk mesafe           
kateder.

Bütün sportif oyunlarda olduğu gibi hentbolda da pas çok önemlidir. Kale atışı pozisyonuna gelinceye 
kadar oyuncular arasında top birkaç defa el değiştirir. Kale atışı öncesi verilen pas çok önemlidir ve bu pasa 
gol pası denir. 

Bir takımın gelişmişlik düzeyini, o takımın paslaşma tekniklerinden anlayabiliriz. Her antrenörün amacı, 
maçlardaki pas hataları yüzdesini düşürmek olmalıdır.

Aynı takım oyuncuları paslaşarak elverişli kale atışı ortamı yaratmaya çalışırlar. Takım içinde paslar 
amacına uygun olmalı ve zamanında verilmelidir. Oyun içerisinde pasın hızının oyuncunun hızından daha 
fazla olacağı bilinmelidir. 

1. Temel Paslar
Hentbolun en önemli ve en emniyetli pasıdır. Bu pas şekli aynı zamanda kale atışı olarak kullanılır. Temel 

pas, dayanma adımlı ve dayanma adımsız olmak üzere iki şekilde uygulanır. 

a. Dayanma Adımlı Temel Pas
Bu pas şeklinde top, pas verilecek kişiye doğru atılırken destek ayağı kullanıldığı için bu pasa dayanma 

adımlı temel pas denir (136, 137, 138, 139 ve 140. görseller). Bu şekilde pas uzun mesafelerde kullanılır. 

Pas Çeşitleri6 1

Öğrenciler, öğretmen gözetiminde dayanma adımlı temel pası uygulamaya çalışırlar. Uygulama 
yaparken dayanma adımlı temel pasın basamaklarını belirlemeye çalışırlar. 

Aşağıdaki tabloda karışık hâlde verilmiş dayanma adımlı pasın aşamalarını yandaki tabloda verilmiş 
rakamlarla eşleştiriniz.

Hareket Analizi
Bakışlar topu takip eder.
Dayanma adımı yerden kalkar, gövde hafif öne eğilir.
Sağ elini kullanan oyuncu sol ayağını öne dayar. Bunu sağ ayağın öne 
atılışı takip eder.
Aynı anda hafif geriye alınmış gövde ve omuz, atış yönüne doğru 
döndürülerek top elden çıkartılır.
Kol dirseklerden bükülü olarak geri alınırken top bir elle tutulur.
Topun tam arkasında olan el, topun kontrolünü sağlar.
Top her iki elde yaklaşık omuz yüksekliğinde tutulur.

Aşamalar

1. Aşama

2. Aşama

3. Aşama

4. Aşama

5. Aşama

6. Aşama

7. Aşama

Etkinlik Dayanma Adımlı Temel Pas Analizi

136. Görsel 137. Görsel 138. Görsel 139. Görsel 140. Görsel
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b. Dayanma Adımsız Temel Pas
Bu pas, her koşu durumunda ve her oyun pozisyonunda kullanılır. Hareket dayanma adımı ile yapılan 

temel pasa göre daha hızlı ancak daha yumuşaktır. Top pas verilecek kişiye doğru atılırken destek ayağı 
kullanılmadığı için bu pasa, dayanma adımsız temel pas denir.

Top her iki elde yaklaşık göğüs hizasında tutulur. Kol dirseklerden bükülü olarak geri alınırken top bir elle 
tutulur (141, 142 ve 143. görseller). Topun arkasında olan el, topun kontrolünü sağlar (144. görsel). Sağ elini 
kullanan oyuncu sağ ayağını öne dayar. Sol elini kullanan oyuncu ise sol ayağını öne dayar (144. görsel). 
Aynı anda hafif geriye alınmış gövde ve omuz, atış yönüne doğru döndürülerek top elden çıkartılır. Gövde 
hafif öne eğilir. Bakışlar topu takip eder (145 ve 146. görseller).

Dayanma adımsız temel pas kullanılırken kolun geriye fazla uzatılması, başın topu kontrol eden kolun 
aldığı pozisyona bakması, topu kontrol eden kolun vücuttan çok yukarı kaldırılması, gövdenin çok öne 
bükülmesi gibi hatalar bu pasın kalitesini düşürür. 

1. Uygulama Çalışması

Öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek dayanma adımlı ve dayanma adımsız
temel pas çalışmasını uygulayınız.
• Karşılıklı gruplar hâlinde bir koridor içerisinde bir topla paslaşınız.
• Son oyuncu topla beraber koridorun ön kısmına koşsun (147 ve 148. görseller).
• Karşılıklı gruplarla pozisyon değiştirmeden temel pas çalışması (149. görsel) yapınız.
• Tam saha ikili paslaşma (150. görsel) çalışması yapınız.

1. Alıştırma
• İkişerli sıra oluşturunuz.
• Sıranın sağ başındaki öğrenciye bir top veriniz.
• Topa sahip öğrenciler, karşılarındaki öğrencilere pas atsın.
• Top son öğrenciye gelince öğrenci topla beraber kendi sırasının 

başına geçsin.
• Son öğrenciye pas veren de kendi sırasının başına geçsin.

2. Alıştırma
• İkişerli sıra oluşturunuz.
• Sıraların sağ ve sol başındaki öğrencilere birer top veriniz.
• Sol baştaki öğrenci, sağ çaprazda kalan öğrenciye pas atsın.
• Sağ baştaki öğrenci de sol çaprazda kalan öğrenciye pas atsın.
• Top grup sonundaki son öğrenciye geldiğinde aynı çalışmayı ters 

yönde yapınız.

141. Görsel 142. Görsel 143. Görsel 144. Görsel 145. Görsel 146. Görsel

147. Görsel

148. Görsel
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3. Alıştırma
• Üçerli gruplar hâlinde iki sıra oluşturunuz.
• Grupların sol başındaki öğrencilere birer top veriniz.
• İlk iki grup karşılarındaki çapraz gruba pas attıktan sonra gruplarının 

arkasına geçsin.
• Üçüncü gruptakiler paslaştıktan sonra karşılarındaki grubun arkasına 

geçsin.
• Dördüncü gruptaki öğrenciler karşılıklı paslaşırken pas sonrası kendi 

sıralarının arkasına geçsin.

4. Alıştırma
• İkişerli sıra oluşturunuz.
• Sıranın sağ ve sol başındaki öğrencilere birer top 

veriniz.
• Hareket hâlindeyken karşılıklı temel pas yaparak 

paslaşınız.
• Belirlenen alanın bitiminde paslaşmayı ters yöne 

yapınız.

2. Bilek Pas
Bilek pas: Kalça yüksekliğinde tutulan topların takım oyuncularına en hızlı şekilde aktarılması bu pas çeşidi 

ile mümkündür. Top parmaklarla kavranır (151. görsel). Kol yumuşak olarak aşağıya uzatılarak geriye alınır ve 
bir sarkaç gibi öne yana uzatılarak oyun pozisyonuna göre top elden çıkarılır (152 ve 153. görseller). Bu pas 
şeklinde sağ elini kullanan oyuncunun, destek bacağı olarak sol bacağını kullanması hareketi kolaylaştırır.

149. Görsel

150. Görsel

151. Görsel 152. Görsel 153. Görsel
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2. Uygulama Çalışması

154, 155 ve 156. görsellerdeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek 
uygulayınız.
• Üç eşit gruba ayrılınız.
• Her grup bir istasyonda olacak şekilde 1, 2 ve 3. alıştırmaları sırayla yapınız.
Aşağıda verilen bilek pas uygulamalarını yapınız.
• Pas veren oyuncu topu verdiği grubun arkasına geçsin (154. görsel).
• Dörtgen dizilişinde ise çapraz pas ve yana koşu çalışmasını iki topla uygulayınız (155. görsel).
• Tam saha ikili paslaşma çalışması yapınız (156. görsel).

1. Alıştırma
• Sınıftaki öğrenci sayısına göre her köşeye iki ya da üç öğrenci gelecek şekilde 

üçgenler oluşturunuz.
• Her üçgene bir top veriniz.
• Toplu grup sağındaki gruba bilek pas versin ve pas verdiği grubun arkasına 

koşsun.
• Grubun önündekiler böylece yer değiştirsin.

2. Alıştırma
• Sınıftaki öğrenci sayısına göre her köşeye üç ya da dört öğrenci gelecek 

şekilde dörtgenler oluşturunuz.
• Dörtgenlerdeki iki gruba top veriniz.
• Dörtgenin çapraz köşelerindeki gruplar birbirlerine pas versin. Pası veren 

öğrenci, pası verdikten sonra kendi grubunun sağında kalan grubun arkasına 
koşarak yer değiştirsin.

• Çalışmaya bu şekilde devam ediniz.
• Bu çalışmayı üç topla da yapılabilirsiniz.

3. Alıştırma
• İkişerli sıra oluşturunuz.
• Sıranın sağ başındaki öğrencilere birer top veriniz.
• Hareket hâlinde en fazla 3 adım atarak bilek pası yapabilirsiniz.
• Belirlenen alanın bitiminde paslaşmayı ters yöne yapınız.

3. Çift El Baş Üstünden İtme Pas
Bu pas şekli uygulanırken ayaklar paralel veya adım durumundadır (157. görsel). Top, her iki elle birlikte 

başın üzerinden başın gerisine alınır. Vücut yay şeklindedir (158, 159 ve 160. görseller). Kollar kuvvetli bir 
şekilde ileriye doğru hareketlenirken top, ellerin arasından çıkarılır.  Kollar ileriye doğru topu takip eder (161. 
görsel). 

154. Görsel

155. Görsel

156. Görsel

157. Görsel 158. Görsel 159. Görsel 160. Görsel 161. Görsel
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4. Arkadan Pas
Top, tek elle veya iki elle tutulur (162. görsel). Topu tutan el yere doğru uzatılır ve gövdenin arkasına 

doğru alınır (163. görsel). Bel hizasında arkaya doğru hareket ettirilen toplu kol, dirsekten bükülmeye başlar. 
Bükülme anında top elden çıkarılır. Topu tutan elin tersi yöndeki bacak, destek bacağı olarak kullanılır (164. 
görsel).

Arkadan pas, vücudu döndürmeden ve ayaklar yön değiştirmeden, pozisyon değiştirerek boş alanlara ani 
dalan oyunculara topu aktarabilmek için kullanılır. Ancak pas verilirken zamanlamayı, pasın sertliğini ve topun 
yüksekliğini çok iyi ayarlamak gerekir. Özellikle oyun kurucu ve kale çizgisi oyuncuları (pivot) tarafından çok 
kullanılır. Arkadan pas yalnız yana değil geriye de verilebilir.

Çift el baş üstünden itme pas ve arkadan pas çalışmalarını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip 
ederek uygulayınız.

1. Alıştırma 
• 165. görseldeki gibi ikişerli sıra oluşturunuz.
• Sıranın sağ başındaki öğrencilere birer top veriniz.
• Hareket hâlinde en fazla 3 adım atarak çift el baş üstünden itme pas ve 

arkadan pas yapabilirsiniz.
• Belirlenen alanın bitiminde paslaşmayı ters yöne yapınız.

 2. Alıştırma 
• 166. görseldeki gibi sınıfta ikişerli, üçerli sıralar oluşturunuz.
• Grupların aralarında üç veya dört m olacak şekilde diziliniz.
• Her gruba bir top veriniz (6 kişiye bir top).
• Grupların önündeki toplu oyuncu hareket edince çapraz karşısındaki 

oyuncu da topsuz olarak hareket etsin.
• Toplu oyuncu çift el baş üstünden itme pas ve arkadan pası, topsuz 

oyuncuya versin.
• Pas verdikten sonra topsuz olarak pası verdiği grubun arkasına koşsun.
• Topu alan topsuz oyuncu da pasını verdikten sonra pas verdiği grubun 

arkasına koşsun.
• Alıştırmaya bu şekilde devam ediniz.

3. Uygulama Çalışması

162. Görsel 163. Görsel 164. Görsel

165. Görsel

166. Görsel
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5. Ense Pası
Temel pasta olduğu gibi top, baş yüksekliğine kadar kaldırılır. Atış, kolu dirsekten bükülü ve omuzla 90 

derecelik bir açı oluşturacak şekildedir (167, 168, 169. görseller). Bu anda omuz yana geriye döndürülürken 
top, baş arkasından yandaki ya da gerideki takım arkadaşlarına aktarılır (170. görsel). Pas uygulanırken baş 
öne bükülmez. Bu pas şeklinde savunma oyuncusu kale atışı bekler, hareket iyi uygulanırsa çok etkili bir pas 
olur. 

Top, göğüs yüksekliğinde tutulur.
Top, temel pasta olduğu gibi atış kolu dirsekten bükülü olarak baş seviyesine kaldırılır. Gövde hafifçe yana 

döndürülür. 
Top, el bileğinin ve parmakların hareketiyle elden çıkarılır. Bu hareket esnasında destek bacağı olarak 

kullanılan bacak, topu tutan elin ters yönündeki bacaktır.             

Öğretmen rehberliğinde, aşağıdaki yönergeyi takip ederek ense pası çalışmasını uygulayınız.

1. Alıştırma 
• 171. görseldeki gibi ikişerli sıra oluşturunuz.
• Sıranın sağ başındaki öğrencilere birer top veriniz.
• Hareket hâlinde en fazla 3 adım atarak ense pası yapabilirsiniz.
• Belirlenen alanın bitiminde paslaşmayı ters yöne yapınız.

2. Alıştırma
• 172. görseldeki gibi sınıfta ikişerli, üçerli sıralar oluşturunuz.
• Grupların aralarında üç veya dört m olacak şekilde diziliniz.
• Her gruba bir top veriniz (6 kişiye bir top).
• Grupların önündeki toplu oyuncu hareket edince çapraz karşısındaki
• oyuncu da topsuz olarak hareket etsin.
• Toplu oyuncu ense pasını, topsuz oyuncuya versin.
• Pas verdikten sonra topsuz olarak pası verdiği grubun arkasına koşsun.
• Topu alan topsuz oyuncu da pasını verdikten sonra pas verdiği grubun
• arkasına koşsun.
• Alıştırmaya bu şekilde devam ediniz.

4. Uygulama Çalışması

167. Görsel 168. Görsel 169. Görsel 170. Görsel

171. Görsel

172. Görsel
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6. Sıçrayarak Pas 
Top, iki elle göğüs hizasında tutulur (173. görsel). Destek adımı ileri konurken atış kolu omuz yüksekliğine 

kaldırılır. Vücut destek bacağının üzerinde hafifçe yaylanılır ve yukarıya doğru sıçranır (174. görsel). 
Sıçradıktan sonra topu kontrol eden kolun tarafındaki bacak, dizden bükülü olarak karna doğru çekilir. Gövde 
yavaşça yana döndürülür (175. görsel). Kol öne doğru alınırken top elden çıkarılır (176, 177. görseller). Düşüş 
dengeli bir şekilde tek ayak ya da çift ayak üzerine olmalıdır (178. görsel). Destek bacağı olarak kullanılacak 
bacak, atış kolunun tersi yönündeki bacaktır.                                

Sıçrayarak pas, top sürme ya da adımlama sonrası kale atışına yönelirken şut pozisyonu, oyun durumu, 
pas atılacak oyuncunun pozisyonuna ve savunmanın durumuna göre uygulanır. Sıçrayarak kale atışı 
uygulamak mümkün olmadığında oyuncu, topu pas şeklinde takım arkadaşına atar. Hentbolda en çok 
kullanılan paslardan biridir.    

5. Uygulama Çalışması

Sıçrayarak pas çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız.

1. Alıştırma
• Hentbol sahasının sol, orta ve sağ oyun kurucu bölgelerinden sıçrayarak pas çalışması yapınız.

2. Alıştırma
• Sınırlandırılmış bir sahada karışık düzende koşunuz ve sıçrayarak pası uygulayınız.

3. Alıştırma
• Saha boyunca sıçrayarak pas uygulaması yapınız.

4. Alıştırma
• Gruplar hâlinde 3 m aralıkla karşılıklı durunuz.
• Her paslaşma sonrasında aranızdaki mesafeyi genişletiniz.

5. Alıştırma 
•  4. alıştırmanın tersini uygulayınız. Bu uygulamada pas aralıklarını daraltınız.

173. Görsel 174. Görsel 175. Görsel

176. Görsel 177. Görsel 178. Görsel
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7. Alıştırma
• 180. görseldeki gibi sınıfta dörderli gruplar oluşturunuz.
• Dörtgenin her köşesine iki oyuncu yerleştiriniz.
• A köşesindeki oyuncu C grubuna sıçrayarak pas versin ve B grubunun 
arkasına koşsun.

• C grubundaki oyuncu D grubuna pas versin ve A grubunun arkasına 
koşsun.

• D grubundaki öğrenci B grubuna pas versin ve C grubunun arkasına 
koşsun.

• B grubundaki öğrenci A grubuna pasını versin ve D grubunun arkasına 
koşsun.

• Çalışmaya bu şekilde devam ediniz.

6. Alıştırma 
• Sınıfta dörderli gruplar oluşturunuz.
• Dörtgenin her köşesine iki oyuncu yerleştiriniz.
• Her dörtgene bir top veriniz.
• Toplu öğrenci 179. görselde gösterildiği gibi pasını çapraz karşısındaki 

gruba versin.
• Pasını verdikten sonra pas verdiği grubun arkasına koşsun.
• Pas alan oyuncu da solundaki gruba pas versin. Pasını verdikten 

sonra çaprazındaki grubun arkasına koşsun.
• Üçüncü olarak pas alan grup da çapraz karşısındaki gruba pas versin 

ve o grubun arkasına koşsun.
• Dördüncü olarak pas alan grup da ilk pas veren gruba pas versin ve 

çapraz karşısındaki grubun arkasına koşsun.

8. Alıştırma 
• 181. görseldeki gibi sınıfta dörderli gruplar oluşturunuz.
• Dörtgenin her köşesine iki oyuncu yerleştiriniz.
• A köşesindeki oyuncu, D grubuna sıçrayarak pasını versin ve pas 

verdiği grubun arkasına koşsun.
• D grubu oyuncusu da pasını B grubuna versin ve A grubunun arkasına 

koşsun.
• B köşesindeki oyuncu da C köşesindeki oyuncuya pasını versin ve C 

grubunun arkasına koşsun.
• C köşesindeki oyuncu pasını A köşesindeki oyuncuya atsın ve B 

köşesindeki grubun arkasına koşsun.
• Çalışmaya bu şekilde devam ediniz.

9. Alıştırma 
• İkişerli sıralar oluşturunuz.
• Sıranın sağ başındaki oyunculara birer top veriniz.
• Oyuncuların arasındaki mesafeyi başlangıçta 3 m olacak 

şekilde belirleyiniz. 
• Hareket hâlinde paslaşmaya başlayınca aranızdaki mesafeyi 

182. görseldeki gibi açınız.
• Son pası alan oyuncu kaleye şut atsın.

10. Alıştırma 
• İkişerli sıralar oluşturunuz.
• Sıraları hentbol sahasının köşelerine 183. görseldeki gibi 

yerleştiriniz.
• Sıraların sağ başındaki oyunculara birer top veriniz.
• Oyuncuların arasındaki mesafeyi başlangıçta açık olacak 

şekilde belirleyiniz. 
• Hareket hâlinde paslaşmaya başlayınca aranızdaki 

mesafeyi 183. Görseldeki  gibi daraltınız.
• Son pası alan oyuncu, topsuz oyuncu ile çapraz geçiş 

yapsın ve topu bu oyuncuya versin.
•  Topu alan oyuncu kaleye şut atsın.

179. Görsel

180. Görsel

181. Görsel

182. Görsel

183. Görsel
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7. Alttan Pas 
Alttan pas, oyun içinde tek el ve çift el olarak kullanılır. Daha çok pivot, oyun kurucu ve oyun kurucular 

arasında kullanılır. Pası verecek kol yere doğru uzatılırken vücudun yanından geriye doğru alınır (184, 185, 
186. görseller). Destek adımı ileri konurken geriye doğru alınmış kol ileriye doğru hareketlendirilir ve top elden 
çıkarılır (187, 188. görseller). Atış kolu topun ardından hareketini devam ettirir. Destek adımı pas veren kolun 
tersi yöndeki bacaktır.    

8. Tek El Yerden Pas
Tek el yerden pas, kale çizgisi oyuncularına (pivot) oyun pozisyonlarına göre top aktarabilmek için 

kullanılan etkili bir pas şeklidir. Top, temel pasta olduğu gibi omuz seviyesinden yukarı kaldırılır. Omuzla ön 
kol arasında 90 derecelik bir açı oluşur (189, 190. görseller). Pas verecek kol öne doğru hareketlenirken 
destek bacağı da ileri konur (191. görsel). Top elden çıkarıldığında kol gergindir (192. görsel). Top yere 
çarptırılarak pas verilmek istenen takım arkadaşına aktarılmaya çalışılır. Destek adımı olarak pas veren 
kolun tersi yöndeki bacak kullanılır (193, 194. görseller).  

184. Görsel 185. Görsel 186. Görsel 187. Görsel 188. Görsel

189. Görsel 190. Görsel 191. Görsel

192. Görsel 193. Görsel 194. Görsel
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6. Uygulama Çalışması

Aşağıdaki uygulamaları öğretmen rehberliğinde alttan pas, tek el yerden pas, çift el göğüsten pası
kullanarak yapınız.
1. Alıştırma
Dörtlü grupta hareketli paslaşma.
• 200. görseldeki gibi 1 numaralı oyuncu pasını 5 numaralı oyuncuya 

versin ve 3 numaralı oyuncuya doğru koşsun.
• 5 numaralı oyuncudan tekrar pas alarak 3 numaralı oyuncuya 

versin. Daha sonra bu oyuncunun yerini doldursun.
• 3 numaralı oyuncu da pasını 4 numaralı öğrenciye versin.
• Alıştırmaya aynı şekilde devam ediniz.

2. Alıştırma
• 201. görseldeki gibi üçerli gruplar hâlinde iki sıra oluşturunuz.
• Grupların sol başındaki öğrencilere birer top veriniz.
• İlk iki grup karşılarındaki çapraz gruba pas attıktan sonra gruplarının 

arkalarına geçsin.
• Üçüncü gruptakiler paslaştıktan sonra karşılarındaki grubun 

arkasına geçsin.
• Dördüncü gruptaki öğrenciler karşılıklı paslaşırken pas sonrası 

kendi sıralarının arkasına geçsin.

Tüm Paslarda Dikkat Edilecek Özellikler

1. Orta ve uzak mesafeye verilen paslar sert olarak verilmeli ve isabetli olmalıdır.
2. Pas mesafesi, iki oyuncu arasındaki uzaklık doğru hesaplanmalıdır.
3. Pası verirken pası alacak oyuncunun önüne, arkasına, ya da çaprazına atılacak topun yönü doğru 

hesaplanmalıdır.
4. Pas göğüs yükseliğinde verilmelidir.
5. Pas verirken doğru zamanlama çok önemlidir.
6. Paslaşacak oyuncular hem sözle hem de bakışlarla aynı anda anlaşabilmelidir.
7. Paslar kontrol edilebilir hız ve mesafede verilmelidir.

9. Çift El Göğüsten Pas 

Basketboldaki göğüsten pasta olduğu gibi top çift elle göğüste temel duruşta tutulur (195, 196, 197. 
görseller). Kol ve bilek hareketi ile top, elleri terk eder (198. görsel). Pas sonrası kollar gergin, bilekler bükülü 
olarak yan önü gösterir ve kollar topu takip eder (199. görsel).

195. Görsel 196. Görsel 197. Görsel 198. Görsel 199. Görsel

200. Görsel

201. Görsel
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     Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış
     olduğunu düşündüğünüz ifadeleri düzelterek altlarındaki boşluğa doğru şekillerini yazınız.

1. Bütün pasların temeli, isabetli, doğru ve güvenli bir şekilde topun takım arkadaşına aktarılmasına
    dayanmaktadır. (  )

...................................................................................................................................................................
2. Pasların büyük kısmı kale atışıyla ilgilidir. (  )

...................................................................................................................................................................
3. Paslar uygulanırken pasın sertliğine dikkat edilmez. (  )

...................................................................................................................................................................

4. Paslar uygulanırken her zaman kalça yüksekliğinde atılır. (  )

...................................................................................................................................................................

    Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde dayanma adımlı temel pas ile ilgili bir özellik verilmiştir?
A) Uzun mesafeye pas atmakta kullanılır.
B) Destek adımı kullanılmaz. 
C) Vücut yay şeklini alır.
D) Bu pas basketboldaki göğüsten pasa benzer.
E) Baş atış kolunun olduğu yöne döner.

6. Bilek pas hangi yükseklikte gelen topların aktarılmasında kullanılır?
A) Yüksekten gelen
B) Göğüs yüksekliğinde gelen
C) Kalça yüksekliğinde gelen 
D) Yere yakın
E) Yerden gelen 

7. Aşağıdakilerden hangisi sıçrayarak pasta yapılmaz?
A) Atış kolu dirsekten bükülerek omuz eklemi ile 90 derecelik bir açı yapar.
B) Atış kolunun tersi bacak karna çekilir.
C) Atış sonrası kol, topu takip eder.
D) Atış kolunun tarafındaki bacak karna çekilir.
E) Destek adımı kullanılır.

    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Tek elle atılan paslar hangileridir?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Çift elle kullanılan paslar hangileridir? 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Temel pasın türleri nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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7. ÜNİTE

Top Sürme Teknikleri

7.1. Top Sürme

7167
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Top Sürme7 1

TOP SÜRME TEKNİKLERİ

7

Hentbolcular, oyun içinde hızlı hücuma çıktıklarında ya da set hücumunda topu tutmadan bir elle yerde 
sektirerek ileriye doğru hareket ettirirler. Top sürerken oyuncular sırasıyla sağ ve sol ellerini kullanırlar. 

Gereksiz top sürme hücum oyununu yavaşlatır ve pozisyon kaybına neden olur. Bu durum takımın 
başarısını olumsuz etkiler. Top sürerken parmaklar açık, eller topu iyice kavrayacak şekilde topun üzerinde 
olmalıdır. Avuç içi topa temas etmemelidir.

Top Sürmede Dikkat Edilecek Özellikler:
Top gövdenin yakınında sürülmelidir.
Top sürme ile koşu temposu uyum sağlamalıdır.
Top, yukarıdan aşağıya doğru el bileği hareketi ile itilmelidir.
Alçak top sürmede top, diz ile kalça seviyesi arasında sürülmelidir.
Yüksek top sürmede top, kalça ile göğüs seviyesi arasında sürülmelidir.
Topu süren elin parmakları açık, parmaklar topu kavrayacak şekilde bükülü olmalıdır.
Top sürme farklı şekillerde yapılabilir. Alçak, yüksek, durarak, koşarak, tipleyerek top sürülebilir.
Hentbol müsabakalarında temelde yüksek ve alçak top sürme uygulanır.
Alçak Top Sürme
Alçak top sürme, genellikle yakın savunma yapan oyunculara karşı kullanılır. Ayrıca takımın hücum 

pozisyonuna geçişini beklerken oyunu kontrol etmek amacıyla kullanılabilir. Sağ elle top sürme yapılıyorsa 
sol kol ve omuz, topu rakipten korumalıdır. Bakışlar, geniş bir görüş açısı içerisinde rakip oyuncular ve 
eş oyuncularda olmalıdır. Vücudun ağırlık merkezi aşağıda olmalı ve top, diz ile kalça seviyesi arasında 
sürülmelidir (205, 206, 207, 208 ve 209. görseller).

Hazırlık

1. Savunmada topa sahip olan takım, rakip sahaya geçmek için hangi alternatifleri kullanır? 
İfade ediniz.

2. Top sizde, rakip kaleye üç adımda ulaşacak mesafede değilsiniz. Yakınınızda pas verecek 
takım arkadaşınız da yok. Topu rakip kaleye taşımak için ne yapardınız? İfade ediniz.

202. Görsel 203. Görsel 204. Görsel

205. Görsel 206. Görsel 207. Görsel 208. Görsel 209. Görsel
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Bu çalışmayı öğretmen rehberliğinde, aşağıdaki yönergeyi takip ederek uygulayınız.
1. Alıştırma 
• Bu uygulama çalışmasında her öğrencide bir top olmalıdır.
• Sınırlandırılmış bir sahada top çelme çalışması yapınız.
• Sizden top çelmeye çalışılırken kendi topunuzu rakipten koruyunuz ve rakipten çeldiğiniz topu, oyun 

alanının dışına atınız.

1. Uygulama Çalışması

2. Alıştırma
• Bu uygulama çalışmasında her öğrencide bir top olmalıdır.
• Ayakta, çömelik duruşta, diz üstü duruşta ve oturarak top sürme çalışmaları yapınız.

3. Alıştırma
• Bu uygulama çalışmasında iki öğrencide bir top olmalıdır.
• Biriniz top sürerken diğeriniz ona savunma yaparak tam sahada alçak top sürme çalışması yapınız.
• Aynı çalışmayı sınırlandırılmış bir sahada da yapınız.

4. Alıştırma
Karşılıklı çapraz gruplarda top sürme çalışması
• A ve D gruplarına birer top veriniz.
• 210. görseldeki gibi A grubu alçak top sürme yaparak topu C grubunun 

olduğu tarafa doğru taşısın ve C grubunun arkasından dolanarak C 
grubunun önündeki öğrenciye versin.

• C grubunun arkasında sıraya geçsin.
• Aynı anda D grubu da A grubunun yaptığını yapsın.
• B ve C gruplarındakiler de aynı çalışmayı devam ettirsinler.
• Alıştırmayı iki topla ve yarışma şeklinde uygulayınız.

5. Alıştırma
Dörtgen şeklinde top sürme çalışması
• Bu uygulama çalışmasında her grupta bir top olmalıdır.
• 211. görseldeki gibi her köşede bir grup yer alsın.
• Başlama işareti ile alçak top sürünüz.
• Her toplu oyuncu kendi sağındaki köşede bulunan oyuncuya doğru top 

sürsün ve topu taşıdığı grubun arkasına geçsin.
• Bu tür alıştırmalar tur atma şeklinde uygulanırsa güzel bir yarışma olur.

6. Alıştırma
Dizilmiş engeller arkasından top sürme çalışması
• 212. görseldeki gibi sahaya yerleştirilmiş ve numaralandırılmış kulelerin 

arasından numara sırasına göre alçak top sürme tekniğini kullanarak 
geçiniz

• Hareketinizi bitirince grubun arkasına geçiniz.

Yüksek Top Sürme

Hızlı hücum yapma ve doğrudan gole gitme pozisyonlarında kullanılır. Temelde, alçak top sürme tekniği ile 
aynıdır. Sadece vücudun duruşu biraz farklıdır. Gövde öne doğru eğilmez. Top, kalça ile göğüs arasındaki bir 
seviyede büyük adım alışlarıyla vücudun önünde sürülür (213, 214, 215, 216. görseller). Yüksek top sürme 
tekniğinde top, rakipten daha az korunmuş olur. Fakat sporcuya topu hızlı sürme olanağı sağlar.

210. Görsel

211. Görsel

212. Görsel

213. Görsel 214. Görsel 215. Görsel 216. Görsel
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Bu çalışmayı öğretmen rehberliğinde, aşağıdaki yönergeyi takip ederek uygulayınız.
1. Alıştırma 
• Bu uygulama çalışmasında her öğrencide bir top olmalıdır.
• Sınırlandırılmış alanda dizlerinizi karnınıza çekerek top sürünüz.
• Düdük sesiyle karşı yarı sahadaki kale sahasına hızlı şekilde yüksek top sürme ile gidiniz.

2. Alıştırma 
• Dizilmiş engeller arkasından top sürünüz.
• Hareketinizi bitirince grubunuzun arkasına geçiniz.

2. Uygulama Çalışması

3. Alıştırma
Karşılıklı çapraz gruplarda top sürme çalışması
• A ve D gruplarında birer top veriniz.
• 217. görseldeki gibi A grubu alçak top sürme yaparak topu C grubun 

olduğu tarafa doğru taşısın ve C grubunun arkasından dolanarak C 
grubunun önündeki öğrenciye versin.

• C grubunun arkasında sıraya geçsin.
• Aynı anda D grubu da A grubunun yaptığını yapsın.
• B ve C gruplarındakiler de aynı çalışmayı devam ettirsinler.
• Alıştırmayı iki topla ve yarışma şeklinde uygulayınız.

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Alçak top sürmenin teknik özelliklerini yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Yüksek top sürmenin teknik özelliklerini yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Top sürmede dikkat edilecek özellikleri yazınız.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Bir hentbol müsabakasını izleyiniz. Müsabaka sırasında oyuncuların kullandıkları top sürme tekniklerini 
hangi durumlarda uyguladıklarını gözlemleyiniz. Gözlemlerinizi aşağıdaki boşluğa yazarak öğretmen 
rehberliğinde, sınıf ortamında tartışınız. 

Etkinlik

...………………………………………………………………….........................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...…………………………………………………………………..............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Top Sürme 

217. Görsel
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Hentbolda Top Sürme Kontrol Tablosu
Bu kontrol tablosu öğrencinin top sürme çalışmaları sırasında yapması gereken davranışları kapsamaktadır. 
Öğrencinin davranışı yapabilme durumuna göre en uygun seçenek öğretmen tarafından “X” ile işaretlenir. 
‘Kısmen Yapabiliyor’ ve ‘Yapamıyor’ işaretlemelerinde gerekli çalışmalar için geri bildirimler verilmelidir.
Öğrencinin Adı ve Soyadı:

Sınıfı ve Numarası:

Ya
pa

m
ıy

or

Kı
sm

en
 

Ya
pa

bi
liy

or

Ya
pa

bi
liy

or

Gözlenecek Beceri: Alçak Top Sürme 
Top sürerken bakışlar, geniş bir görüş açısı içerisinde rakip oyuncular ve eş oyuncularda 
mı?
Top sürerken her iki elini kullanıyor mu?
Top sürerken el bileği topu takip ediyor mu?
Top sürmeyen elini topu rakipten korumak için kullanıyor mu?
Alçak top sürerken vücut ağırlık merkezi aşağıda mı?
Alçak top sürerken topu diz ile kalça seviyesi arasında sürüyor mu?
Alçak top sürmede engeller arasında slalom yapabiliyor?
Engeller arasında top sürerken topu iyi kontrol edebiliyor mu?
Top sürerken vücut dengeli mi?
Gözlenecek Beceri: Yüksek Top Sürme
Top sürerken bakışlar, geniş bir görüş açısı içerisinde rakip oyuncular ve eş oyuncularda 
mı?
Top sürerken her iki elini kullanıyor mu?
Top sürerken el bileği topu takip ediyor mu?
Top sürerken gövdesi dik mi?
Ağırlık merkezi yukarıda mı?
Top sürerken vücut dengeli mi?
Öğretmenin öğrenci hakkında görüşleri: ..................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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Beceri Puanlama Tablosu

Öğrencinin Adı Soyadı:                                                                        Sınıfı-Numarası:

Becerilerin 
Puan 

Değerleri

Değerlendirilecek  Beceriler
Puan

Hentbolda Top Sürme: Alçak Top Sürme

5 puan Top sürerken ileriye bakıyor.

10 puan Top sürerken her iki elini kullanıyor.

5 puan Top sürerken el bileği topu takip ediyor.

5 puan Top sürmeyen elini topu rakipten korumak için kullanıyor.

5  puan Alçak top sürerken vücut ağırlık merkezi aşağıya doğrudur.

5 puan Alçak top sürerken topu diz ile kalça seviyesi arasında sürüyor.

5 puan Alçak top sürmede engeller arasında slalom yapabiliyor.

5 puan Engeller arasında top sürerken topu iyi kontrol edebiliyor.

5 puan Top sürerken vücut dengesi bozulmuyor.

  Hentbolda Top Sürme: Yüksek Top Sürme

5 puan Top sürerken ileriye bakıyor.

10 puan Top sürerken her iki elini kullanıyor.

5 puan Top sürerken el bileği topu takip ediyor.

5 puan Top sürmeyen elini topu rakipten korumak için kullanıyor.

5 puan Yüksek top sürerken vücut ağırlık merkezi yukarıya doğrudur.

5 puan Top sürerken gövdesi dik duruyor.

5 puan Topu kalça ile göğüs arasındaki bir seviyede sürüyor.

5 puan Engeller arasında top sürerken topu iyi kontrol edebiliyor.

5 puan Top sürerken vücut dengesi bozulmuyor.

TOPLAM PUAN

Notlar:
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1. ÜNİTE

Voleybolun Tarihsel Gelişimi 

1.1. Dünyada Gelişimi

1.2. Türkiye’de Gelişimi

1174
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1. Voleybolun ilk uygulanışı ile ilgili neler biliyorsunuz?
2. Voleybol kulüplerimizin uluslararası alandaki başarıları nelerdir?

Voleybolu ilk bulan kişi  Amerikalı William 
G. Morgan’dır (Vilyım Morgın, 1895). 
Beden eğitimi dersi verdiği insanların 
sıkılmasını önlemek ve daha eğlenceli bir 
spor yapmak için bu oyunu bulmuştur (2. 
görsel). Oyun ilk önceleri “mintonette” adı 
ile bilinirken daha sonra “volley ball” adını 
almıştır.1952’de ABD Voleybol Birliği bu iki 
sözcüğü birleştirerek “volleyball” biçiminde 
yazılmasına karar vermiştir.

Voleybolun ilk defa uluslararası 
bir organizasyonda yer alması 1913 
Manila Uzak Asya Oyunları ile olmuştur. 
Voleybol, bu organizasyonda Filipinlilerin 
uyguladığı smaç hareketi ile tanışmıştır. 
1916’da ABD’de ilk voleybol kuralları 
kitabı yayımlanmıştır.1939’da İkinci 
Dünya Savaşı ile birlikte voleybol 
Amerikan askerleri tarafından dünyanın 
dört bir yanına yayılmıştır. Bugünkü 
şekli ile yani 6 oyuncu ile oynama 
sistemini, ilk olarak Japonlar uygulamıştır. 
1947’de Paris’te Uluslararası Voleybol 
Federasyonu kurulmuştur. Voleybolda ilk 
Avrupa Şampiyonası 1948’de erkekler 
kategorisinde Roma’da yapılmıştır. 
Erkeklerde ilk voleybol dünya şampiyonası 
1949’da Çekoslovakya’ nın Prag kentinde 
yapılmış, Çekoslovakya şampiyon 
olmuştur. Bayanlarda ise ilk voleybol 
dünya şampiyonası 1952’de Sovyetler 
Birliği’nde yapılmış ve ev sahibi Sovyetler 
Birliği şampiyon olmuştur.1957’de, 
Sofya’da yapılan bir toplantıda voleybolun 
olimpiyatlara alınmasına karar verilmiştir. 
1964 Tokyo Olimpiyatları’nda voleybol, 
olimpik spor olarak yer almıştır.

VOLEYBOLUN TARİHSEL GELİŞİMİ1

11 Dünyada Gelişimi

Hazırlık

1
1. Görsel

2. Görsel
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1923’te İstanbul Kulüpler Ligi düzenlenmeye başlanmıştır. Liseler arası ilk şampiyonada birinciliği Kabataş 
Lisesi (1924) kazanmıştır.1948’de ilk Türkiye şampiyonası düzenlenmiştir. 1953’te Millî Voleybol Takımı ilk 
resmî maçını İstanbul’da Yugoslavya ile oynamış, maçı 3-0 kaybetmiştir. 1958’de bağımsız bir voleybol 
federasyonu oluşturulmuştur.1958’de Millî Takım, ilk kez Avrupa Voleybol Şampiyonası’na katılmıştır. Türkiye 
erkeklerde yirmi, bayanlarda on beş ülke takımının katılımlarıyla ilk kez bir Avrupa Şampiyonası’na ev sahipliği 
yapmıştır.

Voleybolda ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası 1989’da düzenlenmiştir. Türk Millî Takımının en fazla katıldığı 
şampiyona, Avrupa Şampiyonası’dır. Türkiye, Avrupa şampiyonalarına dokuz defa katılmış ve 2003’te 
Ankara’da düzenlenen şampiyonada final oynamıştır.1993 Akdeniz Oyunları’nda Bayan ve Erkek A Millî 
Takımları bronz madalya kazanırken aynı yıl Batı Avrupa Bahar Kupası’nda Erkek ve Bayan Millî Takımları 
ilk kez Avrupa şampiyonluğunu elde etmişlerdir. Türkiye’de gerçekleşen 2011 Dünya Yıldız Kızlar Voleybol 
Şampiyonası’nda Yıldız Millî Takımı son maçında Çin’i 3-0 yenerek ilk kez dünya şampiyonu olmuştur. Kadın 
Voleybol Millî Takımı, 2012 Londra Olimpiyatları’na katılarak bir ilki gerçekleştirmiştir. Kadın Voleybol Millî 
Takımının katılmış olduğu organizasyonlardaki en iyi dereceleri; 2003 Avrupa Şampiyonası’nda ikincilik, 2003 
Dünya Kupası’nda yedincilik, 2010 Dünya Şampiyonası’nda altıncılık ve 2012 World Grand Prix’te (vord gırand 
piriks) üçüncülük olmuştur.  Portekiz’de gerçekleşen 2014 Dünya Liseler Arası Voleybol Şampiyonası’nda 
Chinese Taipei Takımını 3-0 yenen Genç Kızlar Millî Voleybol Takımı hiç yenilmeden dünya şampiyonu olarak 
büyük bir başarıya imza atmıştır.

Voleybol Türkiye’ye 1919’da Amerikalılar tarafından getirilmiştir. Erkek 
Muallim Mektebinin beden eğitimi öğretmenliğini yapan Selim Sırrı Tarcan, bu 
sporla ilgilenmiş ve öğrencilerine öğretmiştir.1920-1924 yılları arasında Erkek 
Muallim Mektebinden çıkan beden eğitimi öğretmenleri de bu sporu kısa sürede 
okullarımıza yaymışlardır (4. görsel). Kabataş, Vefa, Pertevniyal, Galatasaray, 
İstiklal, Haydarpaşa gibi İstanbul liselerinde yoğunlaşan çalışmalarla okullar 
arası turnuvalar yapılmaya başlanmıştır. Voleybol oynayan çocuklar, okullardan 
mezun olmaya başlayınca da çalışmalar üniversiteler ve kulüplere doğru 
genişlemiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi, o zamanki adıyla Yüksek Mühendis 
Mektebi, 1924-1944 yılları arasında voleybolun beşiği olmuştur. Ankara’daki 
Siyasal Bilgiler Fakültesi lise, o zamanki adıyla Mülkiye Mektebi, voleybola 
öncülük etmiştir.

1 Türkiye’de Gelişimi2

3. Görsel

4. Görsel
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Ülke içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen tüm müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, 
temsilci ve gözlemci atamasını yapmak Voleybol Federasyonun görev ve yetkileri içindedir. Bu görev ve 
yetkiler şöyle sıralanabilir:

a. Voleybolun ülke düzeyinde yayılıp gelişmesini sağlamak, bu konularda her türlü düzenlemeyi yapmak, 
projeler üretmek, kararlar almak ve uygulamak

b. CEV (Avrupa Voleybol Konfederasyonu) ve FIVB (Federation Internationale De Volley-Ball- Uluslararası 
Voleybol Federasyonu) tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve her mevzuatın 
uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi voleybolla ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek

c. Yurt dışındaki ve yurt içindeki voleybolla ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar 
arasındaki ilişkileri düzenlemek; müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların 
uygulanmalarını kontrol etmek

ç. Sporcu sağlığı ile ilgili konularda gerekli önlemleri almak
d. Federasyonu teşkilatlandırmak
e. Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan millî takımları ve sporcuları; menajer, antrenör, yardımcı 

antrenör, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik elemanları seçmek, seçilen takımların müsabakalara 
hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak

Dünya Voleybolunda İlkler

1900’de Amerika dışında ilk benimseyen ülke Kanada olmuştur.
1916’da ilk smaç vuruşu Filipinler’de uygulanmıştır.
1917’de set sayıları 21’den 15’e düşürülmüştür.
1918’de oyuncu sayısı 6 kişi olarak belirlenmiştir.
1920’de üç vuruş ve arkadan hücum kuralları eklenmiştir.
1947’de FIVB kurulmuştur.
1949’da ilk Dünya Şampiyonası Çekoslovakya’nın Prag kentinde gerçekleşmiş, Çekoslovakya 
         şampiyon olmuştur.
1952’de bayanlar arası ilk Dünya Şampiyonası Moskova'da yapılmış ve Sovyetler Birliği şampiyon 
         olmuştur.
1964’te Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda olimpik branş olarak kabul edilmiş ve yer almıştır.
1983’te Profesyonel AVP (Associatlon Volleyboll Professionals-Profesyonel Voleybol Birliği) kurulmuştur.
1986’da WPVA (Women’s Professional Volleyboll Professionals-Bayanlar Profesyonel Voleybol Birliği) 

kurulmuştur.
1990’da Dünya Ligi oluşturulmuştur.

Türk Voleybolunda İlkler

1953’te Erkek Voleybol Takımı uluslararası düzeyde ilk müsabakasına katılmıştır.
1957’de Kadınlar Voleybol Takımı uluslararası düzeyde ilk müsabakasına katılmıştır.
1958’de Türkiye Voleybol Federasyonu kurulmuştur.
2003’te Kadınlar Millî Takımı Avrupa ikincisi olmuştur.
2003’te Kadınlar Millî Takımı Dünya Kupası’nda yedinci olmuştur.
2005’te Kadın Millîler, Akdeniz Oyunları şampiyonu olmuştur.

Türkiye’deki Organizasyon Yapısı

Voleybolda uluslararası yarışmalarda kulüp ve okullarımızın elde ettiği başarıları araştırınız.

Ulaştığınız sonuçları sınıf panosunda sergileyiniz.

Voleybolda BaşarılarEtkinlik
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
    Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış
    olduğunu düşündüğünüz ifadeleri düzelterek altlarındaki boşluğa doğru şekillerini yazınız.

1. Türkiye Voleybol Federasyonu 1958’de kurulmuştur.   (    )

………………………………………………………………………………………………………………………
2. Voleybol ilk defa 1913’te uluslararası bir organizasyonda yer almıştır.   (     )

……………………………………………………………………………………………………………………....
3. Voleybol ilk defa 1896’da  Ahmet Robenson tarafından bulunmuştur.  (     )

………………………………………………………………………………………………………………………

    Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

4. Voleybol ilk defa hangi ülkede bulunmuştur?

A) Almanya   B) Arjantin C) Kanada  D) Amerika  E) Japonya

5. Voleybolun olimpik spor dalı olarak yer aldığı olimpiyat oyunları aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1908 Londra     B) 1972 Münih    C) 1964 Tokyo    D) 1988 Seul   E) 1952 Helsinki 

6. Aşağıdaki ülkelerden hangisi ilk defa voleybolu 6 kişiyle oynamıştır? 

A) Hollanda        B) Türkiye  C) Almanya    D) Çin      E) Japonya

7. Kadın Voleybol Millî Takımının katıldığı ilk olimpiyat hangisidir? 

A) 1972 Münih   B)1988 Seul    C) 1984 Los Angeles   D) 2012 Londra   E) 2016 Rio de Janeiro 

8. Voleybolda ilk Türkiye şampiyonası kaç yılında düzenlenmiştir?

A) 1948  B) 1950  C) 1951  D) 1952  E)1953 

9. Voleybolda ilk Cumhurbaşkanlığı Kupası kaç yılında oynanmıştır?

A) 1989  B) 1958  C) 1968  D) 1990  E) 1998

     Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

10. Selim Sırrı Tarcan’ın voleybola katkıları nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

11. Voleybolun Türkiye’deki organizasyon yapısını düzenleyen kurumun adını, görev ve yetkilerini yazınız. 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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2. ÜNİTE

Voleybolun Tanımı ve Kavram-
sal Çerçevesi 

2.1. Tanımı ve Kavramları

2179
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1. Voleybol ile ilgili kavramlar hakkında neler biliyorsunuz?
2. Voleybol oyunundaki amaç nedir?

Voleybol, file ile ikiye bölünmüş bir oyun alanı üzerinde iki takım tarafından oynanan bir oyundur.   Belirli 
tekniklerin kurallar çerçevesinde sergilendiği, güç ve zekâ özelliklerinin ön plana çıktığı bir spordur. Oyunun çok 
yönlülüğünün herkese sunulabilmesi amacıyla özel durumlar için farklı uyarlamaları bulunmaktadır. Oyunun 
amacı, topu filenin üzerinden göndererek rakip takımın oyun alanında yere değmesini sağlamak ve rakip 
takımın da aynı amaca ulaşmasını önlemektir. Bir takımın yerleşeceği voleybol sahası 6 bölüme ayrılmış ve her 
bölüme birden altıya kadar numara verilmiştir (1. şekil). Saha üzerine yazılmayan, ancak bilinen bu numaralı 
bölgelere oyuncular, setler başlamadan önce yerleşirler. Bu yerleşme ilk başlangıç pozisyonu olarak bilinir ve 
yazı hakemi tarafından müsabaka cetveline kaydedilir. Arka hat oyuncuları pozisyon gereği ön hata gelseler 
bile smaç ya da blok yapamazlar. Arka hat oyuncusu, hücum bölgesinde file seviyesi üstündeki bir topu ancak 
arka hattan sıçrayarak, 3 m çizgisine basmadan karşı alana hücum vuruşu ile atabilir.  Oyuncular servis 

Takım sporu oyunlarından voleybol; ayrı alanlarda oynanan, en gergin durumlarda bile şiddete başvurmaya 
olanak tanımayan, uygar toplumların en yaygın oyunlarındandır. 

1

2

3
4

5

6

VOLEYBOLUN TANIMI VE KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ2
Hazırlık

Tanımı ve Kavramlar2 1

5. Görsel

1. Şekil: Voleybol sahası
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karşılarken sahalarını belirleyen çizgiler içerisinde bulunmak zorundadırlar. Takımların kendi alanındaki topa, 
blok teması dışında en fazla üç kez vurma hakkı vardır. Üçüncü vuruş sonrası top, rakip alana gönderilmiş 
olmalıdır. Voleybol oyunu servis atışı ile başlar. Oyuna servisle başlama hakkı hakemin kura atışı ile belirlenir. 
Servisi atan oyuncu, topu filenin üzerinden rakip alana gönderir. Ralli; topun oyun alanına temas etmesine, 
oyun alanı sınırlarının dışına gitmesine veya bir takımın hata yapmasına kadar devam eder. Voleybolda bir 
ralli kazanan takım bir sayı alır (ralli: Sayı sistemi.). Servisi karşılayan takım, ralliyi kazandığında bir sayı ve 
servis kullanma hakkı kazanır ve oyuncular saat yönünde bir pozisyon dönerler.

Voleybol Maçı İzliyorum...

Takımlar sahada ısınmaya başladı. Isınma sırasında karşılaşmanın başhakemi file yüksekliğini kontrol 
etti. File yüksekliği büyükler ve genç erkeklerde 2,43 m, bayanlarda 2,24 m idi. Başhakem takım kaptanlarını 
çağırıp top ve saha seçiminin yapıldığı kura atışını yaptı. Kura atışından sonra masa hakemlerinin tuttuğu 
müsabaka cetvellerini antrenörlere ve takım kaptanlarına imzalattı. 

Maç öncesinde takımlar başka bir sahada ısınma olanağı bulmuşlarsa her iki takım birlikte 6 dakika, 
bulamamışlarsa filede 10 dakika ısınma hakkını kullanırlardı.Başhakem ısınma süresinin bittiğini, oyuncuların 
yedek sıralarına gitmeleri ve müsabaka için hazırlanmaları gerektiğini belirten düdüğü çaldı. Bu arada antrenör, 
oyuncuların sahada duracağı yerleri belirten pozisyon kağıdını, müsabaka cetveline kaydetmesi için yazı 
hakemine verdi. Takımdaki bütün oyuncular saha kenarında sıralandı. Başhakem ve yardımcı hakem saha 
kenarında dizilen oyuncuların formalarını, dizliklerini; kolye, küpe, yüzük gibi zarar verecek takılarının olup 
olmadığını kontrol etti. Kontrolün ardından hakemler ve oyuncular oyun sahası ortasına gelerek seremoni 
yaptılar. Oyuncular müsabaka için hazırlanırken başhakem, file seviyesi üzerindeki görev yerine geçti. 
Yardımcı hakem, hakem masasının önünde filenin hemen yanındaki görev yerine geçti. 4 çizgi hakemleri de 
eni 9 m, boyu 18 m olan oyun sahasının köşelerindeki görev yerlerine geçtiler. Böylece sahadaki 8 hakem de 
görev yerlerini aldı. İlk 6’da oynayacak oyuncular da sahadaki yerlerini aldılar. 

Yardımcı hakem gerekli kontrolleri yapıp, masa hakemlerinin de onayını alarak başhakeme iki elini kaldırıp 
tamam işaretini yaptı. Tamam işaretini alan başhakem, servisin atılması için onay verdi. Kura atışında top 
seçimini yapan ve servis atmaya hak kazanan takım oyuncusu, oyun sahasının dip çizgisinin gerisinde 
bulunan servis bölgesinden çalınan düdüğün ardından, 8 Sn. içerisinde servis atışını yaptı. Oyun esnasında 
bir takım topa üç defa temas edebilirdi. Üçüncü temasta top, rakip sahaya atılırdı. Bir oyuncu topa art arda 
iki kez temas edemezdi. Top rakip tarafa atıldığında rakip oyuncuya temas edip  oyun alanı dışına çıkarsa 
rakip takım sayı kaybederdi. Takımların her sette iki mola hakkı vardı. Bunun yanında 8 ve 16.sayılarda oyun 
kuralları gereği teknik mola hakkı kazanılırdı.

Okuma Parçası

6. Görsel
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Oyun oynanırken A takımının atağını durdurmak isteyen 
B takımının oyuncusu, blok yaparken fileye temas etti (6. 
görsel). Hücumda ve savunmada fileye temas kural dışı 
olduğundan fileye temas eden takımın karşısındaki takım 
bir sayı kazandı.

Oyun içerisinde oyun sahasının iki bölümünü (hücum ve 
savunma bölgesi) oluşturan 3 m çizgisi gerisinde duran A 
takımının oyuncusu, 3 m çizgisine basarak sıçradı ve smaç 
vurarak topu B takımının sahasına düşürdü. Hakem topu 
ve sayıyı savunma yapan B takımına verdi. Bunun sebebi 
3 m gerisindeki savunma bölgesinde bulunan oyuncunun 3 
m çizgisine basması veya 3 m çizgisinin fileye yakın olan 
tarafından sıçrayıp hücum yapmasıydı. 

25. sayıya ulaşan A takımı, ilk seti kazanmış oldu.
 Voleybol oyunu kazanılmış 3 set üzerinden oynanan bir 

oyundu. Dolayısıyla A takımı maçı kazanmak için 2 set daha 
kazanmak zorundaydı. İlk set bittikten sonra oyuncular kendi 
sahalarının dip çizgisine gitti ve başhakemin işaretiyle saha 
değişimi yapıldı. Her set bitiminde bu değişiklik gerçekleşti. 
3 dakikalık set arasından sonra ilk set başında yapılan 
işlemler aynen tekrarlandı.

B takımının antrenörü, 2. set oynanırken oyuncuların 
hatalarını görüp uyarmak için kendisini sınırlayan sınır 
çizgisini ihlal etti. Yardımcı hakem, antrenöre 3 m çizgisi 
hizasından başlayıp dip çizgisine kadar giden 6 m’lik kesikli 
çizginin ilerisine geçemeyeceğine dair uyarısını yaptı. B 
takımı 25. sayıyı alarak 2. seti kazandı. Müsabaka setleri 
1-1 olduğundan 3. set A takımının servis atışıyla başladı.

Serviste top önce fileye temas etti, sonra B takımının sahasına düştü. Top fileye temas etse bile oyunda 
sayıldığından A takımı bir sayı kazanmış oldu.

B takımının oyuncusunun oyuncu değiştirme bölgesine gelmesi, fiili olarak oyuncu değişikliği talebidir. 
Oyuncu değişikliği talebi, yazı hakemi veya yardımcı hakemden birinin zili veya düdüğünü çalması ile kabul 
ve ilan edilir. Değişiklik yardımcı hakem müsadesi ile yapılır. 3 numaralı oyuncuyla 6 numaralı oyuncu yer 
değiştirdi. Bir takımın bir sette toplam 6 oyuncu değiştirme hakkı vardı. 3 numara ile 6 numara yer değiştiğinde 
daha sonra  6 numara oyundan çıkarılmak istenirse  yerine sadece 3 numara girebiliyordu. 6 numaralı oyuncu 
arka bölgeden oyundan çıkarılmak istendiğinde daha önce değiştirilen 3 numaralı oyuncu hariç sadece arka 
bölgede oynayan libero oyuncusu ile değiştirilebilir.

Savunmada görev yapan libero smaç vuramaz, file üzerindeki topa müdahale edemez, servis atamaz, 
blok yapamaz, blok teşebbüsünde bulunamaz. Libero, takım arkadaşlarının giydiği formadan farklı renkte bir 
forma giyer. Lİbero arka bölgede oynayan her oyuncunun yerine oyuna girebilir.

3. sette 24-24 beraberlik söz konusuydu. Bu durumlarda bir takım iki farkla öne geçene kadar set devam 
ederdi. Skoru 27-25’e getiren A takımı, 3. setin galibi oldu.

4. setteki mücadelenin galibi B takımı oldu. Setler şu anda 2-2 oldu ve müsabaka tie break (taybrek) adı 
verilen 15 sayı üzerinden oynanan son sete yani netice setine uzadı. Diğer setlerde olduğu gibi saha değişimi 
olmadı. Hakemler, kaptanları yanına çağırarak kura atışı yaptılar. Yeniden top ve saha seçimi yapıldı. A 
takımının servis atışıyla oyun başladı.

8. sayıya A takımı ulaştı. Netice setindeki en büyük fark, 8. sayıya ulaşıldığında teknik mola yerine saha 
değişiminin olmasıdır. Oyuncular saha değişimini yaptılar, hakem tarafından pozisyon kontrolleri yapıldıktan 
sonra oyun tekrar A takımının servis atışıyla başladı. Mücadele sonucu A takımı en az 2 sayı fark atarak 15. 
sayıya ulaşıp müsabakayı 3-2 kazandı. Maç bitiminde oyun sahası köşelerine çekilen oyuncular başhakemin 
işaretiyle file altından hakemleri ve birbirlerini tebrik ettiler (7. görsel). Takım kaptanları ve antrenörler masa 
hakemlerinin tuttuğu müsabaka cetvelini imzaladılar ve müsabaka cetvelinin bir nüshasını alarak soyunma 
odalarına gittiler.

7. Görsel



183

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
   Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış
    olduğunu düşündüğünüz ifadeleri düzelterek altlarındaki boşluğa doğru şekillerini yazınız.

1. Ralli, topun oyun alanına değmesi, harice gitmesi veya takımın hata yapmasına kadar devam eder. (    )

   ………………………………………………………………………………………...................………………....
2. Bir takımın bir sette toplam 4 oyuncu değiştirme hakkı vardır.   (     ) 

...................................................................................................................................................................
3. Servis karşılayan takım ralliyi kazandığında bir sayı ve servis kullanma hakkı kazanır.  (      )

……………...................……………………………………………………………………………………………
4. Servis atışı 10 Sn. içerisinde atılır.    (       )

………………...................…………………………………………………………………………………………
5. Servis kazanan takım saat yönünde bir pozisyon döner.   (       )

……………………………………...................……………………………………………………………………

    Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

6. Voleybolda oyun nasıl başlar?

A) Oyuncuların sahaya girmesiyle  B) Kura atışıyla  C) Öncelik sırasına göre

                                        D) Servis atışı ile     E) Hava atışı ile

7. Voleybolda bir takımın en fazla kaç vuruş hakkı vardır?

A) 3  B) 4  C) 2  D) 5  E) 6

    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

8. Oyuncuların sahada duracağı bölgeleri kim, nasıl belirler?
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

8. Tie break (netice seti) nedir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Yukarıdaki metne göre voleybolun mantığı ile ilgili görüşlerinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Oyun MantığıEtkinlik
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3. ÜNİTE

Voleybolda Saha, Malzeme ve 
Kurallar

3.1. Saha, Malzeme ve Kurallar

184
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Hazırlık

1. Voleybolda kullanılan malzemeler nelerdir?
2. Voleybol kuralları ile ilgili neler biliyorsunuz?

3x3 m
ısınma
sahası

3x3 m
ısınma
sahası

1 m
1 m

1,5 m

Takım oturma 
sırası

Takım oturma 
sırası

1 m
1 m

1,5 m
Yazı-skor 

hakem masası

Ceza sahası

Liberonun oyuna giriş çıkış bölgesi Liberonun oyuna giriş çıkış bölgesiOyuncu değiştirme bölgesi

VOLEYBOLDA SAHA, MALZEME VE KURALLAR3

Saha, Malzeme ve Kurallar 3 1

3
8. Görsel

2. Şekil: Voleybol saha ölçüleri

3-5 m

6 m
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FİLENİN YAPISI
9 m

Anten Anten

Kablo

0,80 m

2,
55

 m

1 m

İp

İp

0,50/1 m

2,43 m Erkekler
2,24 m Bayanlar

0,07 cm

0,05 cm

9,50-10 m

Kablo

İp

0,10 m
Üst yatay 

bant

Yan 
bant

0,07 m

0,10 m

0,10 m

0,05 m

Voleybol sahasının uzun kenarı 18 m, kısa kenarı 9 m’dir. Saha iki eşit parçaya ayrılmıştır. Yarı sahanın 
ön bölgesi 3 m, arka bölgesi 6 m’dir. Tüm çizgilerin kalınlığı 5 cm’dir (2. şekil). File direği yüksekliği 2,55 m, 
anten yüksekliği 1,80 m ve çapı 10 mm’dir. Antenin 80 cm’lik kısmı file üzerindedir. Filenin uzunluğu 9,55 -10 
m, genişliği 1 m’dir. File 10 cm’lik karelerden oluşur (3. şekil). 

Bir oyuncunun malzemeleri forma, şort, çorap (tek tip) ve spor ayakkabısından oluşur (9, 10, 11 ve 12. 
görseller). Bir takımın forma, şort ve çoraplarının rengi ve tasarımının tek tip olması gerekir. Liberoda bu 
gereklilik aranmaz. Kıyafetler temiz olmalıdır. Ayakkabılar hafif ve esnek, tabanları ise lastik ya da karışımlı 
malzemeden ve topuksuz olmalıdır. Oyuncuların formaları 1’den 20’ye kadar numaralandırılmış olmalıdır. 
Numaralar formanın ön ve arkasında ortada bulunmalıdır. Numaraların renk ve parlaklığı formaların renk ve 
parlaklığına zıt olmalıdır. Numaraların yüksekliği göğüste en az 15 cm, sırtta en az 20 cm olmalıdır. Numara 
bandının genişliği ise en az 2 cm olmalıdır.  Takım kaptanının formasında, göğüs numarasının altında 8x2 
cm’lik bir şerit olmalıdır. Diğer oyunculardan farklı renkte olan ve kurallara uygun numarası bulunmayan 
formaların giyilmesi yasaktır.

Top, içinde lastik veya benzeri bir maddeden bir kesenin bulunduğu esnek deri ya da sentetik deriden 
yapılmış ve küresel olmalıdır. Tek bir açık renk ya da renk kombinasyonu kullanılabilir. Uluslararası resmî 
müsabakalarda kullanılan topların sentetik deri maddesi ve renk kombinasyonları FIVB standartlarına 
uymalıdır. 

3. Şekil: Voleybol file ölçüleri
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Topun çevresi 65-67 cm ve ağırlığı 260-280 g’dır. İç basıncı 0,30 – 
0,325 kg/cm²dir (4,26 ila 4,61 psi) (294,3 ila 318,82 mbar  veya  hPa ). 

Voleybolda bir takım en fazla on iki oyuncu, bir antrenör, iki yardımcı 
antrenör, bir masör, bir doktor ve bir fizyoterapist olmak üzere on yedi 
kişiden oluşur. Her takımın maç sırasında oyun alanında 6 oyuncusu 
olmalıdır. Libero dışındaki oyunculardan biri müsabaka cetveline 
takım kaptanı olarak yazılır. Her takımın, takım listesinde bulunan 12 
oyuncudan isterse bir veya ikisini libero olarak belirtme hakkı vardır. 
Voleybol oyununda servis atma hakkı kazanan takım, bir tur dönüş 
kuralını uygular. Oyun alanındaki oyuncuların dönme sırası takımların 
müsabakaya başlangıç dizilişleri ile belirlenir ve bu dönme sırası set 
boyunca korunur. Eğer takımlar bu dönme sırasını koruyamazlarsa 
“pozisyon hatası” yapmış olurlar. Bu da hata yapan takımın sayı 
kaybetmesine neden olur.

Maçlar kazanılmış üç set üzerinden oynanır. Bir müsabakada bir set, 25. sayıya ulaşan takım tarafından 
kazanılır. 24-24 eşitlik olduğunda sayılar iki farklı skor olana kadar set devam eder. Setlerde 2-2’lik beraberlik 
olursa maçta beşinci set (netice seti) oynanır. 5. sette 15. sayıya ulaşan takım müsabakayı kazanmış olur. 
Sayılarda 15-15 eşitlik olması hâlinde oyun 2 sayılık farka ulaşılana kadar (15-17, 17-19, ...) devam eder. 
5. sette 8. sayıya ulaşıldığında takımlar oyun sahalarını değiştirirler. Değişim yapıldıktan sonra takımlar 
değişimden önceki son diziliş pozisyonlarını korumalıdır. Voleybolda, 5. set hariç, takımların her sette ikişer 
teknik molaları vardır. Bunlar kural gereği zorunlu olarak 8 ve 16. sayılarda verilir. Bu molaların dışında her 
sette takımların ikişer mola alma hakları da vardır. Teknik molaların süresi 60 saniye, takım molalarının süresi 
30 saniyedir. Voleybol bir başhakem, bir yardımcı hakem, bir yazı hakemi, bir skor hakemi ve iki veya dört 
çizgi hakemiyle yönetilir.

   Aşağıda verilen sorular doğrultusunda voleybol oyun kurallarının mantığını bulmaya çalışınız. 

• Voleybolda müsabakanın sonucunu neden zaman değil de skor belirler?
• Savunma oyuncuları neden hücum bölgesinden blok ya da smaç yapamazlar?
• Servis kullanma hakkı kazanıldıktan sonra oyuncular neden “saat yönünde bir pozisyon dönme 

kuralı”nı uygular?

  Siz de yukarıdaki gibi voleybol oyun kuralları mantığını sorgulayan sorular oluşturarak kendi
  aranızda tartışınız. Ulaştığınız sonuçları sınıf panosunda sergileyiniz

Oyun Kuralları MantığıEtkinlik

9. Görsel 10. Görsel 11. Görsel 12. Görsel

13. Görsel 14. Görsel
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

    Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış
    olduğunu düşündüğünüz ifadeleri düzelterek altlarındaki boşluğa doğru şekillerini yazınız.

1. Libero dâhil bütün oyuncuların kıyafetlerinin tek tip olması gerekir. (    )

………………………………………………………………………………………………………………………
2. Takım kaptanının formasında göğüs numarasının altında 8x2 cm’lik bir şerit olmalıdır. (    )

………………………………………………………………………………………………………………………
3. Voleybol topunun ağırlığı 240-260 g’dır . (     )

………………………………………………………………………………………………………………………
4. Voleybol maçı esnasında pozisyon hatası yapan takım top ve sayı kazanır.   (     )

………………………………………………………………………………………………………………………

    Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

5. Voleybol sahası ölçüleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 18 mx8 m B) 19 mx9 m    C) 18 mx9 m D) 15 mx10 m  E) 18 mx10 m

6. Voleybol filesinde kullanılan anten yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1,90 m  B) 1,80 m C) 1,75 m D) 1,95 m E) 1,65 m

   Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

7. Voleybolda erkekler ve bayanlarda file yükseklikleri nelerdir? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

8. Voleybolda kaç çeşit mola vardır? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

9. Voleybol maçı kaç set üzerinden oynanır ? Bu setlerin kaçını kazanan takım galip gelir?

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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4. ÜNİTE

Voleybolda Genel ve Özel Isınma

4.1. Genel Isınma
4.2. Özel Isınma

4189
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Hazırlık
4

1. Müsabaka öncesi ısınmanın faydaları nelerdir?
2. Voleybolda diğer spor dallarından  farklı ısınma
    metotları var mıdır?

Sporda Isınma Nedir?

Bir yarışma veya antrenman öncesinde, o yarışma 
veya antrenmanın gerektirdiği uygun değerde performansı 
gerçekleştirebilmek için yapılan fiziksel ve zihinsel etkinlikler 
dizisinin tümüne “ısınma” adı verilir. Kısaca ısınma, vücudun 
çalışmaya bir bütün olarak hazırlanmasıdır.

Genel ısınma vücudun bir bütün olarak hazırlanmasını 
hedefleyen ısınma şeklidir. Büyük kas gruplarına hitap eder. 
Isınmanın ilk bölümünü oluşturur. Organizmanın aktivite 
içerisinde daha etkili olabilmesi için yapılan ön hazırlıktır. 

Genel ısınma üç bölüme ayrılabilir. Birinci bölümde hafif 
koşularla kaslar uyarılır. Kalbin dakikadaki atış sayısı ve 
organizmanın dakikadaki soluk alıp verme sayısı yükseltilir. 
İkinci bölümde kasların çalışma açılarını genişletme 
egzersizleri yapılır (16-38. görseller). Bu bölüme jimnastik 
veya esnetme-gerdirme çalışmaları da denilebilir. Eklemlerin 
çalışma açıları yavaş yavaş en geniş noktaya getirilir. 
Üçüncü bölümde, esas çalışmada yapılacak hareketler kısa 
sürelerde denenir (sıçramalar, ani çıkışlar vb.). 

Isınma süresi, yapılan spor dalına göre değişiklik 
göstermektedir. Minimum 10 dakika ile 30 dakika arasındadır.  
Bu süre, takım sporlarında ve bireysel sporlarda farklılık 
gösterir.

Genel Isınma 4 1

VOLEYBOLDA GENEL VE ÖZEL ISINMA

15. Görsel

16. Görsel 17. Görsel

18. Görsel 19. Görsel
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Genel Isınma Hareketlerinden Örnekler

20. Görsel 21. Görsel 22. Görsel 23. Görsel 24. Görsel

25. Görsel 26. Görsel 27. Görsel 28. Görsel 29. Görsel

30. Görsel 31. Görsel 32. Görsel

33. Görsel 34. Görsel 35. Görsel

36. Görsel 37. Görsel 38. Görsel
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Özel ısınma yapılan aktiviteye uygun olan ve spor branşlarının niteliklerine göre uygulanan alıştırma 
şekillerini amaçlar. Genel ısınmayı izleyen, tamamen kişiye ve yapılacak işe yönelik hazırlığı içeren özel 
ısınma, yarışma ve antrenmanın karakterine yönelik olup sporcuyu hem psikolojik hem de fizyolojik olarak 
yarışmaya hazırlar (39 ve 40. görseller). Özel ısınmada, müsabakalarda uygulanacak koordine hareketler, 
çeviklik ve çabukluk hareketleri uygulanır. Böylece voleybolcu psikolojik olarak uyarılıp maç havasına girer. 
Voleybolcuların özel ısınmaya yönelik topla yaptıkları hareketler; plase hücumlar, manşet almalar, plonjonlar, 
smaç vuruşları, servis atmalar, pasörlerin pas atmaları şeklinde sıralanabilir (41 ve 42. görseller).

Özel Isınma 4 2

Etkinlik

...………………………………………………………………….........................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...…………………………………………………………………..............................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Isınmayı Gözlemliyorum

Bir voleybol müsabakası öncesinde yapılan genel ve özel ısınma yöntemlerini izleyiniz. Gözlemlerinizi 
aşağıdaki boşluğa yazarak öğretmen rehberliğinde, sınıf ortamında tartışınız. 

39. Görsel 40. Görsel

41. Görsel 42. Görsel
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

    Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız. Yanlış
    olduğunu düşündüğünüz ifadeleri düzelterek altlarındaki boşluğa doğru şekillerini yazınız.

1. Özel ısınma sporcuyu hem psikolojik hem de fizyolojik olarak yarışmaya hazırlar.  (    )

………………………………………………………………………………………………………………………

2. Genel ısınma iki bölümden oluşur.   (    )

………………………………………………………………………………………………………………………

3. Isınma süresi 5 dakikadır.     (    )

………………………………………………………………………………………………………………………

4. Isınmanın son bölümünde esas çalışmada yapılacak hareketler kısa sürelerde denenir.   (      )

………………………………………………………………………………………………………………………

    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

5. Voleybolda genel ısınma ile özel ısınma arasındaki farklar nelerdir? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

6. Voleybolda iyi ısınmanın oyun kalitesine etkileri nelerdir? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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5. ÜNİTE

Temel Duruş Teknikleri

5.1. Temel Duruş

5194
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1. Voleybolda temel duruş nasıl olmalıdır?
2. Temel duruşlar arasındaki farkları söyleyebilir 

misiniz?

Bir voleybol müsabakasında bir oyuncunun 
hem rakip sahadan hem kendi arkadaşından 
gelebilecek topları karşılayabilmesi gerekir. Bu 
toplar yüksek ya da çok alçak olabileceği gibi 
çok sert ya da çok yumuşak olarak da gelebilir. 
Bir oyuncunun bunları karşılayabilmesi için ya 
da pas, smaç, blok, savunma gibi unsurları 
daha iyi yapabilmesi ve bir sonraki harekete 
hazır olabilmesi için farklı şekillerde beklemesi 
gerekir. Bu duruşlara temel duruş denir. Temel 
duruş uygulanışına göre yüksek duruş, orta 
duruş ve alçak duruş olmak üzere üç çeşittir.

Yüksek Temel Duruş: Yüksek duruş 
genellikle blok ve smaç vuruşu öncesi 
beklemelerde, tenis servis atışı öncesi 
beklemelerde ve topun oyuna başlamadan 
önce ölü olduğu zamanlarda uygulanır (44. 
görsel). Bu duruşta ayaklar omuz genişliğinde 
açılır. Dizler hafif bükülü, gövde diktir. Kollar 
uygulanacak harekete göre dirseklerden 
bükülü ve eller gövdenin önünde ya da 
yanındadır.

Hazırlık

TEMEL DURUŞ TEKNİKLERİ5

Temel Duruş5 1

5
43. Görsel

44. Görsel
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Orta Yükseklikte Temel Duruş: Bu duruş 
müsabakalar sırasında en çok kullanılan duruştur. 
Servis karşılamak için bu duruşta beklenmesi 
gerekir. Ayrıca oyun sırasında çok sert ve yere yakın 
gelen topların dışındaki tüm topların da bu duruşta 
beklenmesi gerekir. Orta yükseklikteki temel duruşta 
ayaklar omuz genişliğinden biraz daha açıktır. Dizler 
yüksek duruştakinden daha fazla bükük ve hafif içe 
dönüktür. Gövde hafif öne bükülü ve kalça hafifçe 
arkaya doğru çıkmış vaziyettedir. Kollar dirsekten 
bükülü, dirsekler gövdeden ayrı rahat bir duruştadır. 
Eller gövdenin önünde, yaklaşık olarak parmak pas ve 
manşet pas göğüs bölgesi ile karın bölgesi arasında bir 
yerde olmalıdır. Eller ve parmaklar rahat bir açıklıkta, 
avuç içleri birbirlerine bakmalıdır. Bu duruşta, iyi bir 
denge için ağırlık, ayak uçlarına doğru verilmelidir (45. 
görsel).

Alçak Temel Duruş: Çok sert ve yere yakın gelen 
topların karşılanması için özellikle arka alandaki 
savunma yapan oyuncuların duruş şeklidir. Bu şekilde 
uzun süre beklemek yorucu olur. Genellikle orta 
yükseklikte temel duruşta bekleme yaparken sert ve 
alçaktan gelebilecek bir topu karşılamak için (smaç 
servisi karşılamak vb.) alçak temel duruşa geçilir ve 
top karşılandıktan sonra tekrar yükselip bir sonraki 
hareket için uygun duruşa geçilir (46. görsel).   

Bu duruşta vücudu yere iyice yaklaştırmak için 
ayaklar aynı hizada yaklaşık iki omuz genişliğinde 
açılır. Dizler bükülü ve hafif içe dönüktür. Vücudun yere 
iyice yakın olması, öne hareketi kolaylaştırdığı gibi 
yere ulaşmayı da kolaylaştırır. Böylece yere çok yakın 
gelen topların kurtarılması için plonjon ve yuvarlanma 
hareketleri de yapılabilir. Gövde öne bükülü, kollar 
gövdenin yanında ve önünde dirseklerden bükülüdür. 
Gövdenin yönü topun bulunduğu yöndedir. 

Tüm duruşlarda topun bulunduğu yöne gövdeyle dönülmeli ve kendi takım arkadaşının attığı servis hariç  
tüm toplar, başla takip edilmelidir. Topun ne zaman, nereden geleceği kestirilemediği zaman küçük sekme ve 
sıçramalar yapılarak top beklenmelidir.

Yapacağınız etkinlikte temel duruş biçimlerini, pozisyon sonrası temel duruşa dönüşü gözlemleyip 
kavramaya çalışınız. 

Spor salonunda ya da televizyonda bir voleybol maçı izleyerek aşağıdaki sorulara cevap bulunuz.
1. Sporcuların pas atmadan önceki duruşlarını inceleyerek gözlemlerinizi aşağıdaki boşluklara yazınız.
…………………………………………………………………….........……….....…....………………..………
……………………………………………….…………………………...……………......................................
2. Sporcuların hangi durumlarda, hangi duruş şekillerini tercih ettiklerini inceleyerek gözlemlerinizi
aşağıdaki boşluklara yazınız.
.…………………………………………….……………………………….....…....…………………..…………
.............…………………………………………………………………………………....................................
3. Pas atarken ellerin ve ayakların durumunu inceleyerek gözlemlerinizi aşağıdaki boş bırakılan yere 
yazınız.
...........................…………………………………………………………………...........................................
................................................................................................................................................................
4. Pas sonrasında vücudun durumunu inceleyerek gözlemlerinizi aşağıdaki boş bırakılan yere
yazınız.
..………….......………………………………………………………….....…....………………….........………
................................................................................................................................................................

Temel Duruş Biçimlerini GözlemliyorumEtkinlik

45. Görsel

46. Görsel
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Alçak temel duruşla yüksek temel duruş arasındaki farklar nelerdir? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Voleybolda müsabakalar sırasında en çok kullanılan duruş şekli hangisidir?

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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6. ÜNİTE

Pas Teknikleri

6.1. Parmak Pas
6.2. Manşet Pas

198
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Topu istenilen noktaya eller ve 
parmakların yardımıyla göndermeye 
parmak pas denir (48 ve 49. görseller). 
Parmak pas, voleybolda topu hedeflenen 
noktaya gönderebilmek için kullanılan 
etkili bir yoldur.

Hazırlık

PAS TEKNİKLERİ6

1. Pas nedir? Voleybolda paslaşmayı biliyor 
musunuz? 

2. İyi pas yapmanın oyuna katkısı nelerdir?

Parmak Pas6 1

Oyuncu

Toplu oyuncu

Oyuncunun yönü

Topun gidiş yönü

Oyuncunun gidiş yönü

SEMBOLLERİN ANLAMLARI

47. Görsel

48. Görsel 49. Görsel
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1. Öne Parmak Pas  

Bir ayak önde ve vücut dengeli olacak şekilde ayaklar arasında aralık 
olmalıdır. Kollar dirseklerden bükülü, eller yüze yakın, dirseklerin açıklığı omuz 
genişliği kadar olmalı ve bileklere doğru üçgen olacak şekilde tutulmalıdır. 
Pas yapılırken top, alın hizasında olmalıdır. Vücut bacakların yardımıyla 
hafifçe öne doğru eğilmelidir. Pas yapılırken  parmakların ilk boğumları topa 
temas etmelidir.

Topa pas yapılacağı sırada eller, bileklerin yardımıyla hafifçe geriye 
bükülerek topun geliş hızı düşürülmelidir. Top karşıya kollar, bacaklar ve 
bütün vücudun ileri ve yukarı hareketi ile gönderilir. Parmak pasta hareket, 
topu göndermek istediğiniz yöne doğru yapılmalıdır (50. görsel).

2. Geriye Parmak Pas 

Topun altına doğru girerken ağırlık arka ayağa aktarılır, kalça öne gelir. 
Bu sırada vücut ve baş arkaya doğru bükülür. Kol ve omuzlar topun geldiği 
yöndedir. Bu pas şeklinin amacı, bloku yanıltıp etkili ve rahat bir hücum 
yapılmasını sağlamaktır (51. görsel).

3. Sıçrayarak Parmak Pas

Gelen topun konumuna göre iyi bir 
zamanlama ve sıçrama ile ayakların yere 
değmeden topun elden çıkarılmasıdır. Bu 
pas hareketinde vücudun ağırlık merkezinin 
yönünü değiştirme imkânı yoktur. Sıçrama 
anında bir an havada asılı kalma, denge 
açısından çok önemlidir. Sıçrayarak 
parmak pas, rakip takımda blok yapan 
oyuncuları şaşırtmak, onları tereddüde 
düşürüp hücum eden smaçörlere rahat 
top kullanma imkânı vermek amacıyla 
kullanılır. Sıçrayarak parmak pas öne ve 
geriye yapılır (52 ve 53. görsel). 

50. Görsel

51. Görsel

52. Görsel 53. Görsel
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1. görsel: ......................................................................................................................................................

2. görsel: …………………………………………..…………………………………..........................................

3. görsel: …………......................……......……….….………………………….............…................................

4. görsel: ……………....……………………………….……………………………….........................................

5. görsel: …………………………………………….….………………………….............……...........................                               

6. görsel: …………………………………………….….…………………………….............…...........................

Aşağıdaki parmak pas görselleri karışık bir şekilde verilmiştir. Görselleri sıralayarak bunların ifade ettiği 
pas aşamalarının özelliklerini boş bırakılan yerlere yazınız.

Pas çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• Duvarda pas çalışması yapınız.
• Karşılıklı iki kişi parmak pası öne, geriye ve sıçrayarak çalışınız.
• İki kişi, kısa ve uzun pas çalışınız.
• Karşılıklı iki kişi pas kontrol çalışması yapınız.
• Sağa ve sola deplaseli pas çalışması yapınız.
• Aralarında 4-5 m mesafe olacak şekilde karşılıklı iki grup oluşturunuz. 
• Pasınızı attıktan sonra karşı grubun arkasına geçiniz. 
• Uygulamaya durarak ve sıçrayarak pas şeklinde çalışarak devam ediniz.
Üçgen grupta pas çalışması.
• Her oyuncu pas attığı grubun arkasına geçsin. 
• Durarak pas, sıçrayarak pas yapınız (Alıştırmayı iki topla da yapılabilirsiniz).
• Dörtlü çalışmada yer değiştiriniz.
• Oturarak ikili, üçlü ve dörtlü çalışmaları yapınız.

1. Uygulama Çalışması

 Parmak Pas AnaliziEtkinlik

(   )                (   )                (   )           (   )               (   )            (   )
54. Görsel
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55. görseldeki gibi duvara yakın mesafede 
(10-15 cm) seri şekilde temel duruşunuzu 
bozmadan parmak pas çalışması yapınız.

56. görseldeki çalışmayı, öğretmenin belir-
leyeceği mesafe ile devam ettiriniz.

KENDİ ATTIĞI TOPA PARMAK PAS ÇALIŞMASI
57. görseldeki gibi kendi etrafınızda dönerek 

parmak pas çalışması yapınız.

OTURARAK İKİLİ PARMAK PAS ÇALIŞMASI
58. görseldeki gibi öğretmeninizin belirleyeceği mesafede iki kişi karşılıklı oturarak parmak pası 

yapınız.

2. Uygulama Çalışması

DUVARDA PARMAK PAS ÇALIŞMASI

3. Uygulama Çalışması

4. Uygulama Çalışması

55. Görsel 56. Görsel

57. Görsel

58. Görsel
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KARŞILIKLI PARMAK PAS ÇALIŞMASI
59. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• Öğretmeniniz tarafından belirlenen mesafede arkadaşınızla karşılıklı parmak pası yapınız.
• Paslaşma esnasında öğretmeninizin vereceği komutlar doğrultusunda yer değiştiriniz ve paslaşmaya 

devam ediniz.

KAYMA ADIMLI PARMAK PAS ÇALIŞMASI
61. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen 
rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• 1, 2 ve 3 numaralı öğrencilerde birer top bulunsun.
• 1 numaralı öğrenci topu 4 numaralı öğrenciye 

göndersin.
• 4 numaralı öğrenci topu parmak pasla tekrar 1 

numaralı öğrenciye göndersin, kayma adımı ile 2 
numaralı öğrencinin karşısına gelsin. 2 numaralı 
öğrenciden atılan topu parmak pasla 2 numaralı 
öğrenciye tekrar göndersin. Yine kayma adımı 
ile 3 numaralı öğrencinin karşısına gelsin ve aynı 
paslaşmayı yapsın. 

• 1, 2 ve 3 numaralı öğrenciler saat yönünde bir 
sıra dönerek aynı çalışmayı tekrarlasın.

DÖRTLÜ PARMAK PAS ÇALIŞMASI
60. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, 
yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• İki grup olarak karşılıklı parmak pas yapınız.
• Parmak pas vuruşunuzu yapıp kendi grubunuzun arkasına 

geçiniz.
• Öğretmenin ikinci bir uyarısına kadar çalışmayı tekrar ediniz.

5. Uygulama Çalışması

6. Uygulama Çalışması

7. Uygulama Çalışması

59. Görsel

60. Görsel

61. Görsel
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FİLE ÖNÜ PARMAK PAS ÇALIŞMASI
63. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, 
yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• 3 m çizgisinde bulunan 1 numaralı öğrencinin ön bölgesine 

öğretmenin topu atmasıyla uygulama çalışmasına 
başlayınız.

• Paslaşma fileye paralel olacağı için file önüne koşu yapınız.
• 1 numaralı öğrenci, fileye paralel olarak parmak pas ile 

topu 3 numaralı öğrencinin ön bölgesine atsın ve kendi 
grubundaki 2 numaralı öğrencinin arkasına geçsin.

• 3 numaralı öğrenci gelen pası tekrar fileye paralel olarak 2 
numaralı öğrencinin ön bölgesine göndersin.

• 2 numaralı öğrenci, gelen pası fileye paralel olarak parmak 
pas ile 4 numaralı öğrencinin önüne atsın.

• Çalışmaya yer değiştirmelerle sıra ve hak kavramını 
gözeterek devam ediniz. 

• Gruplardaki öğrenci sayılarını artırılabilirsiniz.

YER DEĞİŞTİRMELİ PAS ÇALIŞMASI
64. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, 
yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• 1 numaralı öğrencinin topu, 3 numaralı öğrenciye atmasıyla 

parmak pası çalışmasına başlayınız.
• 1 numaralı öğrenci topu attıktan sonra 3 numaralı öğrencinin 

arkasına koşsun.
• 3 numaralı öğrenci gelen pası 2 numaraya attıktan sonra 

pası attığı öğrencinin arkasına koşsun.
• 2 numaralı öğrenci de gelen pası 1 numaralı öğrenciye atsın.
• Paslaşmaya yer değiştirmelerle ve paslaşarak devam ediniz.

8. Uygulama Çalışması

ÜÇLÜ PARMAK PAS ÇALIŞMASI
62. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, 
yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• Ortada bulunan 1 numaralı öğrenci, topu 2 numaralı 

öğrenciye atarak çalışmayı başlatsın.
• 2 numaralı öğrenci, gelen topu parmak pasla 3 numaralı 

öğrenciye göndersin.
• Ortadaki 1 numaralı öğrenci, topu attıktan sonra her 

seferinde topun geleceği yöne dönerek top beklesin.
• 3 numaralı öğrenci, gelen topu 1 numaralı öğrenciye 

göndersin. 
• 1 numaralı öğrenci, topu tekrar 3 numaralı öğrenciye 

göndersin.
• 3 numaralı öğrenci, topu parmak pasla 2 numaralı öğrenciye 

göndersin. 
• 2 numaralı öğrenci, gelen topu 1 numaralı öğrenciye aktarıp 

topun geriye gelmesini beklesin.
• Öğretmenin ikinci bir uyarısına kadar çalışmayı devam 

ettiriniz.

9. Uygulama Çalışması

10. Uygulama Çalışması

62. Görsel

63. Görsel

64. Görsel
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MERKEZ ODAKLI PARMAK PAS ÇALIŞMASI
65. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, 
yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• File dibinde duran 1 numaralı arkadaşınızın karşısına paralel 

olarak diziliniz.
• Sıra ile temel parmak pas kurallarına uygun olarak onunla 

paslaşınız.

KONİ ETRAFINDAN DÖNEREK PAS ÇALIŞMASI
66. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, 
yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• 1 numaralı öğrenci topu 2 numaralı öğrenciye attıktan sonra 

önce sağ yanında duran koninin etrafında kayma adımlarla 
beraber yer değiştirsin sonra 2 numaralı öğrenciden geri gelen 
pası tekrar 2 numaraya atsın.

• 1 numaralı öğrenci her parmak pasından sonra koni etrafında 
sıra ile dönüp pas atsın.

11. Uygulama Çalışması

12. Uygulama Çalışması

Ayaklar omuz genişliğinde açık, bir ayak yarım adım önde, bacaklar dizlerden bükülü, sırt düz, kollar dışa 
doğru açık ve dirsekler kilitlenmiştir (67. görsel). Ayaklar üzerinde öne, geriye veya yanlara kayma adımı ile 
gidilir. Topu her pozisyonda alabilmek için bir ayak diğerinden biraz önde olmalıdır. Vuruş anında top avucun 
içinde ve parmaklar birbirleriyle kenetlenmiş olmalıdır. 

Vuruş: Vuruş noktası, bilekten yaklaşık 10-15 cm yukarıda ve ön kol kasları üzerindedir. Topa iki kolun 
bileğe yakın orta noktasıyla vurulur. Vuruş sonrası kollar topu takip etmelidir.

Manşet Pas6 2

65. Görsel

66. Görsel

67. Görsel
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Yatık ve kurşun manşet, oyunu süratlendirmek için kullanılır. Yüksek manşete göre topun pasöre gitme 
süresi, yatık ve kurşun manşetle daha kısadır. Topun gideceği yön vuruş şekline göre belirlenir.

Yüksek Manşet

Yatık Manşet

Kurşun Manşet

Manşet pas çeşitleri

Topun yörüngesine göre Oyuncunun vücut 
pozisyonuna göre

Yüksek manşet

Kurşun manşet

Yatık manşet

Alçak pozisyon

Yüksek pozisyon

Normal pozisyon

Sağ tarafa manşet Sol tarafa manşet

Oyuncunun vücut pozisyonuna göre atılan manşet paslar; vücut yukarıda ise topun geliş yüksekliğine 
göre yüksek manşet, oyun zeminine yakın ise alçak manşet ve ideal yükseklikte ise normal manşet pastır. 

4. Şekil

68. Görsel
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Manşetin genel tanımında, topun 
arkasında olma zorunluluğu yer 
alıyorsa da yetişilemeyen topların 
karşılanması gerektiğinde oyuncu, 
sağına veya soluna uzanarak yan 
manşet alma durumunda kalabilir. 
Burada genel manşet kurallarının 
tümü geçerli olmakla birlikte, uzanılan 
taraftaki bacağın önde olması, yine 
uzanılan tarafın kolunun diğerinden 
biraz daha içe dönük ve yukarıda 
olması gerekmektedir. Topun geliş, 
gönderiliş yönüne ve yüksekliğine 
göre üst kolun diğer kolla yaptığı açı 
pastaki isabeti artırır (69. görsel).

1. görsel: ......................................................................................................................................................

2. görsel: …………………………………………..…………………………………............................................

3. görsel: …………......................……......……….….………………………….............…................................

4. görsel: ……………....……………………………….……………………………….........................................

5. görsel: …………………………………………….….………………………….............……...........................

Aşağıdaki manşet pas görselleri (70. görsel) karışık bir şekilde verilmiştir. Görselleri sıralayarak bunların 
ifade ettiği pas aşamalarının özelliklerini boş bırakılan yerlere yazınız.

           (   )                     (   )                        (   )                          (   )                  (   )

Manşet Pas Analizi EtkinliğiEtkinlik

69. Görsel

70. Görsel
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KENDİ TOPUNA YERDEN SEKMELİ MANŞET ÇALIŞMASI
71. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• Havaya attığınız topun yerden sekmesi ile birlikte manşet vuruşu yapınız.
• Topun yerden sekmesi ile birlikte bu vuruşa devam ediniz.
• Öğretmenin uyarısına kadar çalışmaya devam ediniz.

13. Uygulama Çalışması

KENDİ ETRAFINDA DÖNEREK MANŞET PAS ÇALIŞMASI
72. görseldeki gibi bireysel manşet pas çalışmasını yapınız.

14. Uygulama Çalışması

71. Görsel

72. Görsel
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ÜÇLÜ MANŞET ÇALIŞMASI
75. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen 
rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız. 
• Topa sahip olan ikili grubun filenin diğer tarafına 

manşet vuruşu ile çalışmayı başlatınız.
• Topu filenin diğer tarafına atan öğrenci, attığı 

alandaki arkadaşının boşalttığı yere koşsun.
• Yer değişmelere manşet pas süresince devam 

ediniz.
• Öğretmenin ikinci bir uyarısına kadar çalışmaya 

devam ediniz.

16. Uygulama Çalışması

DÖRTLÜ MANŞET ÇALIŞMASI
76. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen 
rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• 1 numaralı öğrencinin topu manşet pasla 2 

numaralı öğrenciye göndermesiyle çalışmayı 
başlatınız.

• 2 numaralı öğrenci, topu manşet pasla file 
üzerinden 3 numaralı öğrenciye göndersin.

• 3 numaralı öğrenci, topu manşet pasla 4 
numaralı öğrenciye göndersin.

• 4 numaralı öğrenci, gelen topu file üzerinden 
tekrar 1 numaralı öğrenciye göndersin.

• Öğretmenin ikinci bir uyarısına kadar çalışmaya 
devam ediniz.

17. Uygulama Çalışması

DUVARDAN KISA VE UZUN MANŞET ÇALIŞMASI
Bu uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız.

73. görseldeki gibi duvara yakın mesafe-
den manşet pas çalışması yapınız.

74. görseldeki gibi duvarla arasındaki mesa-
fenizi öğretmeninizin belirleyeceği kadar açı-
nız ve çalışmaya devam ediniz. 

15. Uygulama Çalışması

73. Görsel 74. Görsel

75. Görsel

76. Görsel
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ÜÇLÜ MANŞET ÇALIŞMASI
77. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, 
yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• Bir doğrultuda 3 m aralıklarla yerleşiniz.
• 1 numaralı oyuncunun 2 numaralı oyuncuya topu atmasıyla 

çalışmayı başlatınız.
• 2 numaralı oyuncu, gelen topu yüksek manşetle 3 numaralı 

oyuncuya göndersin.
• Ortadaki 1 numaralı oyuncu, topu attıktan sonra her seferinde 

topun geleceği yöne dönerek top beklesin.
• 3 numaralı öğrenci gelen topu 1 numaralı oyuncuya atsın, 1 

numaralı öğrenci topu tekrar 3 numaralı öğrenciye manşetle 
atsın.

• 3 numaralı öğrenci, topu 2 numaralı öğrenciye manşetle atsın, 
2 numaralı öğrenci gelen topu manşetle 1 numaralı öğrenciye 
atsın geri gelecek olan topu tekrar 3 numaralı öğrenciye 
manşetle atsın.

• Öğretmenin ikinci bir uyarısına kadar çalışmayı tekrar ediniz.

YER DEĞİŞTİRMELİ MANŞET PAS ÇALIŞMASI
78. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, 
yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• 3 m çizgisinde bulunan 1 numaralı öğrencinin ön bölgesine 

öğretmenin topu atmasıyla çalışmayı başlatınız.
• 1 numaralı öğrenci, fileye yakın atılan topu manşet pas yapmak 

için file dibine koşsun ve 2 numaralı öğrencinin ön bölgesine 
manşet pas atsın.

• 2 numaralı öğrenci de öne koşup gelen pası, 3 numaralı 
öğrencinin ön bölgesine manşet pas ile göndersin ve 3 m 
çizgisine çekilsin.

• 3 numaralı öğrenci, file önüne atılan topu 1 numaralı öğrencinin 
file önüne yüksek manşet pas ile göndersin.

• Paslaşma aynı şekilde devam ediniz.

18. Uygulama Çalışması

19. Uygulama Çalışması

ÇİFT YÖNLÜ MANŞET PAS ÇALIŞMASI
79. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, 
yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• 1 ve 3 numaralı öğrencilerde birer top bulunacak şekilde 1 

numaralı öğrencinin topu 2 numaralı öğrenciye atmasıyla 
çalışmayı başlatınız.

• 2 numaralı öğrenci, gelen topu manşetle tekrar 1 numaralı 
öğrenciye atsın ve geriye dönerek 3 numaralı öğrenciden 
gelen topa da manşet vuruşu yapsın.

• Bu çalışmaya çift yöne sıra ile seri bir şekilde manşet pas 
temel vuruşlarına dikkat ederek devam ediniz.

20. Uygulama Çalışması

77. Görsel

78. Görsel

79. Görsel
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KISA UZUN MANŞET PAS ÇALIŞMASI
80. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, 
yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• 2 numaralı öğrencinin topu 1 numaralı öğrenciye atmasıyla çalışmayı 

başlatınız.
• 1 numaralı öğrenci, gelen topu kendisine yaklaşan 2 numaralı 

öğrenciyle kısa mesafe manşet pası yapsın.
• 1 numaralı öğrenci, 2 numaralı öğrenciden gelen kısa manşet pasını 

uzun manşetle 3 numaralı öğrenciye göndersin.
• 2 numaralı öğrenci, 3 numaralı öğrenciye yaklaşıp kısa manşet 

paslaşması yapsın ve tekrar 1 numaralı öğrenciye yönelsin.
• 3 numaralı öğrenci, kısa paslaşmadan sonra topu 1 numaralı 

öğrenciye uzun manşet atsın.
• Çalışmayı öğretmenin ikinci bir uyarısına kadar devam ettiriniz.

FİLE ÖNÜ MANŞET PAS ÇALIŞMASI
81 görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, 
yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• 3 m çizgisinde bulunan 1 numaralı öğrencinin ön bölgesine 

öğretmenin topu atmasıyla çalışmayı başlatınız.
• Çalışmada paslaşma fileye paralel olacağı için 1 numaralı öğrenci 

file önüne koşu yapsın, topu fileye paralel olarak manşet pas ile 
3 numaralı öğrencinin ön bölgesine atsın ve kendi grubundaki 2 
numaralı öğrencinin arkasına geçsin.

• 3 numaralı öğrenci gelen pası tekrar fileye paralel olarak 2 numaralı 
öğrencinin ön bölgesine göndersin.

• 2 numaralı öğrenci gelen pası fileye paralel olarak manşet pas ile 4 
numaralı öğrencinin önüne atsın.

• Çalışmaya yer değiştirmelerle sıra ve hak kavramını gözeterek 
devam ediniz. 

• Gruplardaki öğrenci sayılarını artırılabilirsiniz.

82. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi 
takip ederek uygulayınız.
• 1 numaralı öğrencinin topu 3 numaralı öğrenciye atmasıyla oyunu 

başlatınız.
• 1 numaralı öğrenci topu attıktan sonra 3 numaralı oyuncunun arkasına 

koşup pozisyonunu alsın.
• 3 numaralı oyuncu gelen topu 2 numaralı öğrenciye manşet pas olarak 

atıp topu attığı oyuncunun arkasına koşsun, yerini alsın.
• 2 numaralı öğrenci gelen pası 1 numaralı öğrenciye manşet pasla atsın.
• Bu çalışmaya dönüşümlü olarak öğretmenin ikinci bir uyarısına kadar 

devam ediniz.

21. Uygulama Çalışması

22. Uygulama Çalışması

23. Uygulama Çalışması

80. Görsel

81. Görsel

82. Görsel
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ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

    Aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

1. Pas çeşitleri nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Parmak pas tekniğini uygularken nelere dikkat edilir? Yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Manşet pas çeşitleri nelerdir? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

4. Parmak pas ve manşet pas hangi durumlarda kullanılır?

………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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7. ÜNİTE

Servis ve Çeşitleri

7.1. Servis Çeşitleri
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1. Voleybol oyununa etkili başlamak neden önemlidir?
2. Servis oyuna başlamak için mi, sayı almak için mi atılır?

Servis, voleybolda oyunu başlatan harekettir. Aynı zamanda ilk hücum hareketidir. Oyundaki önemi çok 
büyüktür. Servis, topu sadece karşı takıma gönderme olarak düşünülmemelidir. Başarılı bir servis, takımın 
oyununa olumlu etki eder. Özellikle bayan takımlarında servis daha etkili olup servis aracılığı ile sayı kazanılır.  
Atılan sert ve teknik servislerle karşı takımın hücum sistemi dağıtılmış, zayıflatılmış olur. Bu nedenle servis 
atan oyuncunun servisi nereye, kime ve hangi teknikle atacağını iyi bilmesi ve uygulayabilmesi gerekmektedir. 
Servis teknik olarak atılış şekillerine göre alttan atılan ve üstten atılan servisler şeklinde ikiye ayrılır.

Servis Atılırken Dikkat Edilecek Noktalar

Servis atma sırası gelen oyuncu topu alınca bütün dikkatini servis atmaya vermelidir. Sakin olarak 
servis bölgesine yerleşmeli, atışı uygulamadan önce karşı takımın yerleşme düzenine bir göz atmalı, hangi 
oyuncunun üzerine atacağını ve savunmanın zayıf olduğu bölgeyi belirlemelidir. Kendini servis atma işlemine 
konsantre etmeli ve 8 Sn. içinde servisini aşağıdaki noktaları dikkate alarak atmalıdır. 

Servis atılmadan sayı, set ve oyun alınamaz. Oyuncunun en az iki çeşit servisinin olması gerekir. Bunlardan 
biri garantili, diğeri ise kuvvetli ve sert teknik bir servis olmalıdır. Servisin mutlaka hatasız olarak karşı sahaya 
atılması gerekir. Servis genellikle savunmanın zayıf olduğu bölgelere, file dibine, arka köşelere, kenar ve dip 
çizgilerine yakın kritik noktalara atılmalıdır. 

Alttan Servis

Voleybol oyununda kullanılan en basit ve hata payı az olan servis şeklidir. İki şekilde atılır:

Hazırlık

SERVİS VE ÇEŞİTLERİ7

Servis Çeşitleri7 1

1. Önden Alttan Atılan Servis :  Oyuncu yüzü fileye dönük durur. Vuruşu hangi el ile yapacak ise o ayağı 
geridedir. Top diğer eldedir. Ayaklar omuz genişliğinde açıktır. Dizler hafif bükülü, beden biraz öne eğiktir. El 
parmakları aralıklıdır ve avuç içi ile vuruş yapılır. Gözler toptadır. Vuruş kolu geriye savrulurken top 10-15 
cm yukarı ve öne atılır, salınım yapan kol ile vuruş yapılır. Topa vuruştan sonra vuruşu yapan kol, topu takip 
ederken gerideki ayak öne doğru bir adım alır. Topa avucun içi yerine bileğin içiyle, yanıyla, düz tutan elin ya 
da sıkılan yumruğun yanıyla, avucun bilekle birleşen bölümüyle de vurulabilir (84 ve 85. görseller).

83. Görsel



215

84. Görsel: Önden alttan servisin yandan görünüşü

85. Görsel: Önden alttan servisin önden görünüşü

2. Yandan Alttan Atılan Servis: Oyuncu servis çizgisine yan olarak durur. Topa hangi eliyle vuracaksa 
o ellini arkada tutar. Ayaklar açık, vücut dengeli, bacaklar hafif bükülüdür. Topun yandan havaya atılmasıyla 
vuruş yapacak olan kolun vücutla birlikte arkaya doğru yaylanıp güç alarak yatık bir hareketle topa doğru 
savrulması gerçekleşir. El açıktır, topun yanına ama biraz altına doğru vurulur. Oyuncu bütün vücudu ile fileye 
dönerek arkadaki ayağını öne alır. Vuruş sırasında kol düzgündür, vuruşla birlikte dirsek biraz bükülür (86 ve 
87. görseller).

86. Görsel: Yandan alttan servisin önden görünüşü
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87. Görsel: Yandan alttan servisin yandan görünüşü

Tenis Servis: Bu pozisyonda vücut sabittir. Hedefin sağına 45 derece dönüktür. İki ayak da yerde ve omuz 
genişliğindedir. Sağ ayak vücut ile aynı yöne dönüktür. Ağırlığın büyük kısmını sağ ayak taşır. Sırt düz, dizler 
hafif büküktür. Top, sağ omzun önünde tutulur. Oyuncu topu sol elinde ve omuz hizasında tutar. Sağ el topun 
arkasındadır ve hedef ayarlanmaya çalışılır. Sağ kol rahatça bükülmüş, topa bakar posizyondadır. 

Servisçi kalçasını ve omuzlarını topa doğru döndürmeye başlar. Sağ omuz smaç hareketindeki gibidir. 
Sol kol aşağı doğru düşerken sağ kol öne gider. Vücudun dönüşünde servisçinin dirseği topa doğru yükselir. 
Vuruşta servisçinin vücudu hedefe doğru dönüktür. Kol bükülüdür. Oyuncunun bileği sabittir ve topun tam 
ortasına vurur. Topa harekette ağırlık arka bacaktan ön bacağa kayar. Ön bacak düzleşir. Vücut hızla sabitleşir. 
Dirsek topa doğru yükselir. Kulakla aynı hizaya gelinceye kadar kol düzleşmeye başlar. Vuruşta sol ayak tüm 
ağırlığı taşır. Omuzlar hedefe dönüktür. Ön kol biraz bükülü ve diktir. Dirsekten topa hamle yapılır. Dirsek, ön 
kolun hız kazanmasına yardım eder. Hareketin sonunda, servisçinin tüm ağırlığı sol ayağın üzerindedir. Sağ 
ayak parmak ucu, yerle çok az temastadır. Sağ kol, topu takip eder, vuruş gerçekleşir. Vuruşla birlikte kol, 
topu takip ederken arkadaki bacak diğerinin hafif önüne doğru alınır. Bu servisin vuruş pozisyonu kullanılan 
ele göre değişir.

Vuruşa üç ayrı hareketle başlanır. Sol el topu kaldırır, sağ kol geriye gider ve sol ayak öne hareket eder. 
Kalkan top döndürülmeden atılır. Top elden 60 cm kadar yükseltilir. Vuruş yapacak kol omuzlar tarafından 
durduruluncaya kadar geriye gider. Avuç bu anda biraz dışa dönüktür. Dirsek götürülebildiğince geriye 
götürülür. Sağ ön kol topa yönelir. 

Sırt dikliği bu arada biraz bozulabilir. Servis bölgesinde servisçi öne doğru küçük bir adım atar. Adım 
yaklaşık 30 cm uzunluğunda ve hedefe dönüktür. Adım ayağı yere indiği anda dizden biraz bükülür. Adımla 
birlikte vücut da biraz öne hareket eder (88. görsel). 

88. Görsel: Tenis servisin yandan görünüşü
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Voleybolda servise yönelik alıştırmalar aşağıda verilmiştir. Her çalışmayı açıklamalara uygun olarak 
belirtilen tekrarda yapınız. 

Voleybolda servis tekniği ile ilgili alıştırmaların her birini 10 kez tekrar ediniz. 
Hareketin nasıl yapıldığını gözlemleyiniz ve dönüt sununuz. 10 kez tekrar sonunda sonuçları 

kaydediniz. Alıştırma tamamlandığında görevleri değişiniz. Önce doğru yapılan hareketleri söyleyiniz. 
Daha sonra hatalar hakkında düzeltici dönüt sununuz. Bütün grup üyeleri alıştırmayı bitirdiğinde diğerine 
geçiniz. 

Duvarda alttan ve yandan servis çalışması yapınız. 
Eşli olarak karşılıklı alttan ve yandan servis çalışması yapınız. 
Belirlenen noktalara 1-6-5 numaralı bölgelere alttan ve yandan servis çalışması yapınız. 
Duvarda tenis servis çalışması yapınız. 
Eşli olarak karşılıklı tenis servis çalışması yapınız. 
Belirlenen noktalara 1-6-5 numaralı bölgelere tenis servis çalışması yapınız. 
Bu çalışmada öğrendiğiniz pas teknikleri topun geliş pozisyonuna göre uygulayınız. 

ALTTAN SERVİS ÇALIŞMASI:
89. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• Üç bölgede arka arkaya sıralanarak karşı sahada belirlenen bölgelere sıra ile önden ve yandan, 

alttan servis atınız.
• Servisinizi attıktan sonra topu alarak tekrar sıraya geçiniz.

ÇAPRAZ TENİS SERVİS ÇALIŞMASI
90. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• A bölgesindeki öğrenciler B bölgesindeki öğrencilerle, C bölgesindeki öğrenciler D bölgesindeki 

öğrencilerle karşılıklı tenis servis atsınlar.
• Servis atan öğrenci kendi grubunun arkasında sıraya geçsin.

1. Uygulama Çalışması

2. Uygulama Çalışması

İstediğim Servisi AtarımEtkinlik

A

B

C

AC

B D

89. Görsel

90. Görsel
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DÜZ VE ÇAPRAZ SERVİS ÇALIŞMASI
91. görseldeki uygulama çalışmasını öğretmen rehberliğinde, yönergeyi takip ederek uygulayınız.
• A bölgesindeki öğrenci B bölgesindeki öğrenciye alttan (önden-yandan) servis atsın, B bölgesine 

koşarak grubun arkasında sıraya geçsin.
• B bölgesindeki öğrenci C bölgesine çapraz tenis servis atsın, C bölgesine koşarak grubun arkasında 

sıraya geçsin.
• C bölgesindeki öğrenci de servisten gelen topu alarak A bölgesindeki öğrencinin arkasında sıraya 

geçsin.

ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3. Uygulama Çalışması

    Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarındaki boşluğa yazınız.

1. Servis çeşitleri nelerdir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

2. Etkili servisin sağladığı avantajlar nelerdir? Açıklayınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

3. Servis atılırken nelere dikkat edilir? Yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

B A

C

91. Görsel
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Voleybol Servis Atma Kontrol Tablosu
Bu kontrol tablosu öğrencinin şut çalışmaları sırasında yapması gereken davranışları kapsamaktadır. 
Öğrencinin davranışı yapabilme durumuna göre en uygun seçenek öğretmen tarafından “X” ile işaretlenir. 
‘Kısmen Yapabiliyor’ ve ‘Yapamıyor’ işaretlemelerinde gerekli çalışmalar için geri bildirimler verilmelidir.
Öğrencinin Adı ve Soyadı:

Sınıfı ve Numarası:

Ya
pa

m
ıy

or

Kı
sm

en
 

Ya
pa

bi
liy

or

Ya
pa

bi
liy

or

Gözlenecek Beceri: Altan ve Tenis Servis 
Avuç içleri topa temas ediyor mu?
Servis atışının bütün basamaklarını tam olarak uygulayabiliyor mu?
Servis atışı sırasında topa vuracak el ve kolun açısı uygun mu?
Servis atışında topu tutan el, topu gerekli yüksekliğe ulaştırıyor mu?
Vuruşu yapacak el, topla en üst noktada buluşuyor mu?
Vuruş yapan el, topa temas ederken parmaklar açık mı?
Hedeflediği noktaya servis atabiliyor mu?
Öğretmenin öğrenci hakkında görüşleri: ..................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Beceri Puanlama Tablosu

Öğrencinin Adı Soyadı:                                                                        Sınıfı-Numarası:

Becerilerin 
Puan 

Değerleri

Değerlendirilecek  Beceriler
Puan

Voleybolda:  Servis

5 puan Servis atışında topu tutan el, topu gerekli yüksekliğe ulaştırıyor.

5 puan Servis atışı sırasında topa vuracak el ve kolun açısı uygundur.

5 puan Vuruşu yapacak el, topla en üst noktada buluşuyor.

5 puan Avuç içleri topa temas ediyor.

10  puan Vuruş yapan el, topa temas ederken parmaklar açık durumdadır.

5 puan Hedeflenen bölgelere servis atıyor.

TOPLAM PUAN

Notlar:
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CEVAP ANAHTARI

BASKETBOL
1.ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Y (1959 yılına kadar) 2. D   3. E             4. C

2.ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.Y (Steps)            2. D      3. D      4. B 

3.ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. D             2. Y (567-650  g)   3. D      4. B 
    
4.ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. D     2. D   
FUTBOL

1.ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. D      2. Y (Brezilya)   3. C             4. D  
 
2.ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Y (Tamamı geçmeli) 2. D     3. D  4. C 
 
3.ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Y (2,44-7,32)              2. Y (Bir oyuncu)  3. C      4. E  

HENTBOL

1. ÜNİTE DÜNYADA HENTBOL BULMACASI CEVAP ANAHTARI

1. TOP YAKALAMA OYUNU 2. İSVEÇ       3. İRE COSEY     4. AVUSTURYA    5. BERLİN
6. ÇEKOSLOVAKYA    7. DEN HAAG      8. AVRUPA
      
1. ÜNİTE TÜRKİYE’DE HENTBOL BULMACASI CEVAP ANAHTARI

1. İBRAHİM SELET    2. YAŞAR SEVİM      3. ALİ ŞEVKİ TALAT    
4. ATİLA BOSTANCIOĞLU 5. VEDAT ABUT        6. HAMİT TÜRKMEN  
7. MISIR         8. YUNANİSTAN       9. ESKİŞEHİR  
10. HASAN ÖRENGİL     11. EŞREF TAŞUCU   12. GAZİ TIP SPOR   
13. SECAATTİN AYDOG  14. ALİ İSMET URAL  15. JANDARMAGÜCÜ 
16. TARSUS İDMAN YURDU ERKUTSPOR

1. ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. D     2. D     3. Y (Yaşar SEVİM)    4. Y (1982)    5. D     6. A      7. A    8. D    9. A     10. C    
11. C     12. E    

3. ÜNİTE BULMACA ÇÖZELİM
1. BAŞLAMA ATIŞI  2. YEDİMETRE  3. KALE ATIŞI  4. KALECİ ATIŞI  
5. KENAR ATIŞI   6. SERBEST ATIŞ      7. BİTİŞ SİNYALİ  8. HÜCUM  
9. SAVUNMA   10. KÖŞE ATIŞI  11. MOLA   12. PASİF OYUN 
13. TOPLA OYNAMA  14. OYUNCU DEĞİŞTİRME    15. İHRAÇ 
16. DİSKALİFİYE   17. GOL

3.ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Y     2. Y     3. D     4. D    5. Y    6. Y    7. Y     8. Y     9. D     10. D    11. Y   12. Y     13. Y    14. Y
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VOLEYBOL

1. ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. D      2. D    3. Y (1895 William G.MORGAN)  4. D             5. C      
6. E       7. D       8. A       9. A     

2. ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. D        2. Y (6 oyuncu)          3. D            4. Y (8 Sn.)      5. D  6. D     7. A 

 
3. ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Y (Liberoda bu gereklilik aranmaz.)     2. D        3. Y (260-280 g)     
4. Y (Top ve sayı kaybeder.)  5. C       6. B 
 
4. ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. D         2. Y (3 bölümden oluşur.)       3. Y (En az 10 ile 30 dk. arasındadır.)    4. D   

15. A   16. B    17. C      18. C     19. A 20. MOLA     21. KAPTAN      22. GOL      23. KENAR ATIŞI     
24. KALECİ ATIŞI  

6.ÜNİTE SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
1. D     2. D     3.  Y(Edilir)   4. Y(Atılmaz)     5. A      6. C     7. B
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SÖZLÜK

A

adam adama savunma : Her oyuncunun karşı takımdan belli bir oyuncuyu tutarak sayı yapabilme 
    gücünü engelleme amacını güden bir savunma türü. 
adım hatası  : Toplu sporlarda topu tuttuktan sonra 3 adımdan daha fazla adım atılması.
Akdeniz Oyunları  : Akdeniz’e komşu ülkelerin dört yılda bir düzenlediği spor yarışmalarının adı.
aktivite   : Etkinlik. 
aldatma (feyk)  : Oyunda, rakibin yanlış hareket etmesini sağlamak.
antrenman   : Fiziki gücün ve moral gücünün, teknik ve taktik becerilerin organik ve psikolojik 
    yüklenmelerle düzeltilmesi ve en üst düzeye getirilmesi amaçlarına yönelik bir 
    eğitim süreci.
atış kolu   : Bir hücum oyuncusunun sürekli atış yaptığı kolu.
Avrupa Challenge Kupası : Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) düzenlediği ve hentbolda Avrupa’nın 
    dört numaralı kupası. Eski adı EHF Şehirler Kupası.

B

basit hızlı hücum  : Hentbolda kaleciden alınan tek topla ve basit şekilde uygulanan hızlı hücum 
    türü. 
baskılı savunma  : Hücum oyuncusunun hareket ve sayı yapmasını önlemek için uygulanan , 

    yakın savunma türü.
bek    : Futbolda savunmanın sağında ve solunda oynayan rakip takımın kanatlardan 
    yaptığı atakları önleyen oyuncular.
bent   : Engel. 
blok   : Hentbol, basketbol, voleybolda atış yapıldığı anda savunma oyuncularının bu 
    atışı kesmesi 
blok   : Basketbolda şut girişimini topa dokunarak bozma eylemi. 
bölge savunması  : 1- Alan savunması. 2- Oyuncuların belli bir bölge içerisinde karşı takıma 
    kurdukları savunma bütünlüğü ve yaptıkları savunma hareketleri.
branş   : Dal, kol, bölüm ihtisas alanı. 

C

ceza   : Kural dışı veya kimi uygunsuz davranışlara karşı yetkililerce verilen ve çok 
    değişik biçimleri olan uygulamalar ve yaptırımlar.
ceza alanı   : Futbolda kale önünde kale direklerinden 16,50 m sağ ve sol yanlara 16,50 m 
    orta alana  doğru çizilen çizgilerle belirlenmiş dikdörtgen alan.
ceza atışı   : Hentbolda 7 m atışı.

Ç

çalım   : Bir oyunda toplu veya topsuz olarak yapılan rakibi yanıltan ve etkisiz hâle 
    getiren ayak ve vücut hareketleri.
çapraz geçiş  : Sonuca gitmek için 2,3 ya da 4 oyuncunun aralarında çapraz değişmelerle 
    yaptıkları teknik hareket.  
çift stop   : Tek zamanlı stop. İki ayağın da aynı anda yere temas ettiği stop şekli.
çift vuruş   : Futbolda tehlikeli oyun, kural dışı şarj engelleme gibi kimi davranışlara karşı 
    ceza olarak verilir. Topun gol olarak değer kazanabilmesi için vuruş yapan 
    oyuncudan başka bir oyuncuya teması gerekir.
çizgi hakemi  : Voleybolda topun veya ayağın çizgiye temas edip etmediğini belirlemekle 
    görevli hakem. 

D

dayanma ayağı  : Hentbolda sabit tutulan ayak.
dayanma adımı  : Dayanma ayağı çevresinde atılan adım.
defans   : Futbol, hentbol ve basketbol gibi takım oyunlarında rakibin hücumlarına karşı 
    koymak.
değişme hatası  : Hentbolda oyuncuların oyun kurallarına aykırı biçimde değiştirilmesi.
deplasman   : Dış saha
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devre   : Takım oyunlarında aralarında kısa bir dinlenme süresi bulunan oyun 
    dönemlerinden her biri.
dip çizgi   : Oyun alanlarının genişliğini dış taraftan sınırlayan çizgilere verilen ad.
direkt serbest vuruş : Futbolda kural dışı davranışta bulunan takımın kalesine doğrudan kullanılan 
    topun bir oyuncuya dokunmadan kaleye girmesi sonucu sayılan ceza vuruşu. 
diskalifiye   : Karşılaşmalarda, yarışma dışı bırakılmak ya da yenik sayılmak.
diyagonal   : Köşegen. 
diyagonal pas  : Çapraza atılan pas. 
dripling   : Topu kısa aralıklarla sürükleyerek veya yere vurarak karşı tarafın kalesine 
    veya potasına doğru getirme.
dublaj   : Oyun sistemi içindeki savunma. 

E

elit sporcu   : Profesyonelliği bir erdem olarak kabul etmiş, işinin gereklerini yerine getirirken 
    haz duyabilen, zorlukları oyuna ve eğlenceye dönüştürebilen, her durumda 
    kontrollü olmayı becerebilen kişiler.

F

faul    : Karşılaşmalarda cezalandırmayı gerektiren kural dışı davranış.
fast break   : Hızlı hücum. 
forvet   : Sayı yapmak amacıyla takımın ileri hattında görevlendirilmiş olan, ataklar 
    düzenleyip rakip savunmayı aşmaya çalışan sporcu.

G

geri pas   : Kendi kalesi yönündeki oyuncuya verilen pas.
geri saha   : Savunma alanı.
gol    : Futbol, hentbol, su topu ve hokey gibi oyunlarda topun kaleye sokulması ile 
    kazanılan sayı.

H

hareket mekaniği  : Hareketi oluşturan tekniklerin bütünsel uyumu. 
hentbolda piston hareketi: Oyuncu hücumdayken topu öne doğru hareket içerisinde alır, içeriye dalar 
    ya da pas verir. 
hızlı hücum  : Takım oyuncularının en kısa zamanda savunma durumundan hücum 
    durumuna geçmesi.
hücum faul  : Basketbolda ve hentbolda hücum yapan oyuncunun savunma yapan
    rakibine karşı işlediği hata.

I

ısınma   : Sporcuyu müsabaka ya da yarışmaya ruhsal ve bedensel yönden hazır hâle 
    getirmek için yapılan ön hazırlık hareketleri.

İ

içeri yüklenmek  : Hücum oyuncusunun savunmanın üzerine doğru hareketlenmesi. 
iki dakika cezası  : Hentbolda bir oyuncunun oyun kurallarına aykırı davranışı nedeniyle iki dakika 
    oyundan çıkarılması.

K

kat yapmak  : Kanat oyuncularının toplu ya da topsuz olarak yaptıkları pozisyon değişimi.
kayma adımı  : Hentbolda ve basketbolda savunma oyuncusunun sıçramadan, ayaklarını 
    birbiri yanına çekerek uyguladığı adımlama şekli. 
kinestetik zincir  : Vücudun akıcı ve armonik bir şekilde gelişmesi için kas sisteminin doğru 
    değişim yapması. 
kombinasyon  : Birden çok teknik hareketin birleştirilmesi. 
kombine   : Bir araya gelen ya da getirilen.    
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kombine savunma : Savunmada birkaç oyuncunun adam adama savunma görevini üstlenip bölge 
    savunması yapması.
kondisyon   : Fiziksel ve ruhsal bakımdan bir sporcunun durumu. 
konfederasyon  : Federasyonların bir araya gelerek oluşturduğu bir üst kuruluş.
koordinasyon  : Belirli bir amaca yönelik olarak çeşitli faaliyetler arasında uyum, düzen ve 
    bağlantı sağlama. 
konsantre olmak  : Bir amaca yönelmek için dikkatini vermek. 
kuvvet   : Bir dirence karşı koyabilme gücü. 

M
manevra   : Hareket, gidiş geliş. 
maksimum   : En çok. 
mevki   : Yer, durum, konum. 
minimum   : En az.
mola   : Voleybol, basketbol, hentbol gibi oyunlarda dinlenmek, taktik alışverişi yapma, 
    rakibin hızını kesme gibi amaçlarla belirli süre ve sayıda kullanılan oyun dışı 
    zaman.
motivasyon  : İsteklendirme, güdüleme.
müsabık   : Müsabakalara katılan ve bu faaliyetleri yürüten kimse.
mukavemet  : Dayanma, karşı durma, karşı koyma, dayanıklılık. 

N
net    : Basket filesi.

O-Ö 
ofans   : Hücum.
ofansif   : Hücuma yönelik, atağa dayalı.
orta çizgi   : Oyun alanlarını enlemesine ortadan ikiye bölen çizgi.
orta hakem  : Futbolda başhakem.
ölçüt   : Bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kıstas, mısdak, 
    kriter. 

P

pas arası   : Top oyunlarında eş oyuncuların birbirine topu atması sırasında rakip 
    oyuncunun araya girerek paslaşmaya engel olması ve topu kapması. 
pasif oyun   : Hücum eden takımın bir sayı girişiminde bulunmadan veya kaleye atış 
    yapmadan topu bilinçli olarak oyalaması. 
penaltı   : Futbolda ceza alanı içerisinde kasıtlı olarak yapılan 9 kusurlu harekete karşı 
    verilen ceza atışı.
perdeleme   : Bir hücum oyuncusunun sayı yapmasını kolaylaştırmak için diğer hücum 
    oyuncusu tarafından kurallara uygun olarak savunma oyuncusuna yapılan 
    engelleme.
performans  : Elde edilen başarı, verim gücü. 
periyot   : Basketbolda 10 dakikalık oyun dönemi, devre.
piston hareketi  : Hentbolda hücuma yönelik topla yapılan teknik bir hareket. 
pivot   : Basketbol ve hentbolda hücum hattının ortasında oynayan oyuncu.
pivot çiftleme  : Basketbol, hentbolda hücum hattının ortasında oynayan oyuncu sayısını 
    ikileme. 
pres   : Baskı yapmak, zorlamak. 
pozisyon   : Duruş biçimi. 
pozisyon değiştirme : Sporcunun oyun içerisinde savunma ve hücum görevlerine bağlı olarak 
    bulundukları yer veya mevkilerini değiştirmeleri. 
pozisyon kaybı  : Hücum veya savunma karşında doğru yerde olmama.

R

rekor   : Bir spor dalında daha önce erişilmiş ve ilgili makamlarca resmen onaylanmış 
    en iyi derece.
ribaunt   : Basketbolda oyuncuların potadan veya çemberden dönen topu kapmak için 
    çember altında yaptıkları zıplayış.
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S

santra   : Takım oyunlarında özellikle futbolda devre başlarında veya gollerden sonra 
    oyunun başlatıldığı oyun alanının ortasındaki yer.
sayı    : Kimi spor karşılaşmalarında tarafların her birinin başarısını belirten niceliksel 
    değer.
set hücumu  : Yerleşik savunmaya karşı hücum yapmak.
simetrik   : Karşılıklı iki kısmın uygunluk gösterişi, vücudun veya bir organın karşılıklı iki 
    kısmı arasında biçim ve hacimce benzerlik oluşu. 2. molekülü oluşturan 
    atomların birbirine uzaklık bakımından belli bir düzen içinde sıralanması hâli. 
sistem   : Bir takımın uyguladığı oyun düzeni. 
sistematik   : Adım adım sınıflandırılmış.
skor   : Netice.
skorboard   : Sayı tabelası.
slalom   : Belirli aralıklarla konan işaretlerin aralarından geçerek yapılan çalışma.
stance   : Basketbolda temel duruş pozisyonu.
steps   : Basketbolda bir oyuncunun elinde top olduğu hâlde topu yere vurmadan 1 
    adımdan fazla yürümesi, hatalı yürüme.
stil    : Üslup, biçim, tarz. 
stop   : Durma. 
stoper   : Çok yönlü markaj özelliklerine sahip, yapılı, kademe anlayışını iyi gerçekleştiren, 
    toplara iyi yükselebilen futbolcu.

Ş

şarj    : Dayanma. 
şut    : Direkt hedefe atılan sert top.
     

T

taç    : Oyunda topun yan çizgilerden dışarıya çıkması.
taktik   : Bir takımın oyun süresince ve değişen oyun şartlarında uygulayacağı oyun 
    yöntemi.
tenis servis  : Voleybolda yüz fileye dönük bir şekilde bir elle havaya atılan topa diğer elle 
    sertçe vurmak yoluyla atılan servis türü.
top sürme hatası  : Hentbolda bir oyuncunun topu kurallara aykırı sürmesi.
turnike   : Basketbolda son kez topu yere vurup tuttuktan sonra 3 adımda çembere 
    yönelme tekniği.
    

U

uçan servis  : Voleybolda topun havadan süzülerek gidip hızının birden kesilmesine ya da 
    sağa sola kaymasına yol açan servis.

V

varyasyon   : Değişiklik, çeşitleme. 
verkaç   : Bir oyuncunun topu arkadaşına aktardıktan sonra uygun bir yere kaçması ve 
    arkadaşından pas alması şeklinde yapılan ikili paslaşma. 

Y

yerden atış  : Hentbolda bir oyuncunun topu kale alanına çaptırarak kaleye atması.
yönerge   : Herhangi bir konuda tutulacak yol için belli bir esasa dayanarak verilen buyruk, 
    talimat, direktif. 
yuvarlanma  : Bir oyuncunun perdeleme sonrası boş alana doğru hareketlenerek top 
    istemesi. 

Z

zamanlama  : Topla, rakiple buluşma, top aktarma gibi eylemler için en uygun zamanı 
    gözlemek, kestirmek.
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KAYNAKÇA
BENGÜ, Mehmet, Voleybol , Adam Yayınları, istanbul,1983.
ERALP, Fikri ve Yoruç Çotuk Müfide, Voleybolda temel beceriler,morpa yayınları,İstanbul,2000.
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6. Ünite kapak görsel https://www.dreamstime.com/editorial-stock-photo-radu-mihai-tobosi-volleyball-

players-pictured-actionromanian-volleyball-division-game-csm-bucharest-image50212013 (ET: 02.01.2017).
7. Ünite kapak görsel https://www.dreamstime.com/stock-photo-man-volleyball-silhouette-one-
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1. Görsel,http://www.canakkalevoleybol.com/index.php/eski-haberler/272-voleybolun-tarihcesi (ET: 

23.01.2017, 14.00).
2. Görsel, http://volley99.ru/uploads/posts/2016-05/1463736527_6.jpg (ET: 20.01.2017, 12.00).
3. Görsel, http://www.tvf.org.tr (ET: 22.01.2017, 14.00).
4. Görsel, Trabzon Lisesi arşivi
5. Görsel, https://www.dreamstime.com/editorial-photo-volleyball-world-grand-prix-bangkok-august-

dominican-republic-brazil-team-action-indoor-stadium-image43692851 (ET: 20.01.2017, 13.00).
6. Görsel, https://www.dreamstime.com/editorial-photo-kremena-kamenova-georgiana-fales-women-

volleyball-players-pictured-action-romanian-women-volleyball-division-image50782246 (ET: 23.01.2017, 
14.00).

7. Görsel, https://www.dreamstime.com/editorial-stock-photo-volleyball-men-s-world-championship-
opening-game-poland-serbia-warsaw-august-image44082908 (ET: 10.01.2017, 15.00).

8. Görsel, https://www.dreamstime.com/editorial-photo-volleyball-men-s-world-championship-opening-
game-poland-serbia-warsaw-august-image44082896 (ET: 23.01.2017, 14.00).

9-14. Görseller,  Komisyon tarafından hazırlanmıştır.
15. Görsel, http://www.volleywood.net/wp-content/uploads/2016/09/BrunoMossaRezendefromBrazil.jpg 

(ET: 19.01.2017, 10.00).
16-38. Görseller,  Komisyon tarafından hazırlanmıştır.
39. Görsel, http://customfittx.com/yahoo_site_admin/assets/images/CF_PVCA_09_11.4202745_std.

JPGhttp://customfittx.com/yahoo_site_admin/assets/images/CF_PVCA_09_11.4202745_std.JPG (ET: 
15.01.2017, 10.00).

40. Görsel, https://i.ytimg.com/vi/bUfwhfYrd7Q/maxresdefault.jpg (ET: 23.01.2017, 14.00).
41. Görsel, https://www.dreamstime.com/editorial-stock-photo-volleyball-wgp-usa-vs-thai-warm-up-

time-world-grand-prix-preliminary-round-pools-composition-pool-i-august-image44245113 (ET: 23.01.2017, 
18.00).

42. Görsel, https://www.dreamstime.com/editorial-stock-photo-belgium-warm-up-national-volleyball-
team-world-cup-match-versus-dominican-republic-played-bari-italy-image61343183 (ET: 23.02.2017, 
14.00).

43. Görsel: http://www.tvf.org.tr (ET: 23.01.2017, 14.00).
44-46. Görseller,  Komisyon tarafından hazırlanmıştır. 
47. Görsel, http://taketakevolley.blog.fc2.com/img/2016072008.jpg (ET: 23.01.2017, 17.00).
48-51. Görseller,  Komisyon tarafından hazırlanmıştır.
52. Görsel, http://www.fivb.org/Vis2009/Images/GetImage.asmx?No=20122112953 (ET: 15.01.2017, 

14.00).
53. Görsel, https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-russian-women-volleyball-

image6958925 (ET: 23.01.2017, 14.00).
54-82. Görseller,  Komisyon tarafından hazırlanmıştır.
83. Görsel, https://www.dreamstime.com/stock-photo-woman-volleyball-players-isolated-silhouette-one-

caucasian-studio-white-background-image59036319 (ET: 20.01.2017, 10.00).
84-91. Görseller,  Komisyon tarafından hazırlanmıştır.


