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Basketbol, güç yani maksimum
enerjiyi ortaya çıkarma ve kullanma
yeteneği gerektirir. Yapılan kural
değişiklikleriyle beraber, oyuncular,
motorik özelliklere eskisinden daha fazla
ihtiyaç duymaktadırlar. Bu değişimle
beraber basketbolcuların potaya drive, 
ribaund, perdeleme gibi temas
gerektiren teknikleri uygularken
yeterince kuvvetli olmaları ve oyun
süresi boyunca maksimum 
performanslarını korumaları
gerekmektedir. 





Bir dirençle karşı karşıya kalan kasların, kasılabilme
yada direnç karşısında belirli bir ölçüde dayanabilme
yeteneğidir. (Yaşar SEVİM)



• SIÇRAMA

• HER POZİSYON
DENGELİ BİR DURUŞ



• GÜÇLÜ YÖN DEĞİŞTİRME

• KUVVETLİ BOX‐OUT/REBAUND



• SÜRAT

• ESNEKLİK



ve,

• SAKATLIK RİSKİNİN
EN AZA İNDİRİLMESİ



 Vücut geliştirme sporu yapanların değil basketbolcuların
antrene edildiği unutulmamalıdır.
 Antrenman programlarında, basketbola özgü patlayıcı
hareketlere yer verilmelidir.
 Yapılan tekrarların hepsi doğru teknik ve maksimum
eforla uygulanmalıdır.
 Ana antrenmana geçmeden önce yeterli ısınma ve esnetme
teknikleri uygulanmalıdır.



 Nefes alma‐verme tekniği uygulanmalıdır.

 Uygulamaları yardımcı ile yapmak gerekmektedir.

 Sporcunun öncelikle, dinamik hareketlerde vücudun
dengesini sağlayan, karın, sırt ve bölgesindeki kasları (core)
geliştiren hareketleri yapmasında yarar vardır.

 Genelde iki antrenman arası dinlenme süresi 24‐48 saat
olmalıdır.



 Küçük yaşlarda tekniğin öğretilmesi büyük ağırlıklara
geçildiğinde, antrenöre zaman kazandırır ve sakatlık riskini en
aza indirir.

Antrenmanlar her oyuncunun pozisyonlarına ve ihtiyaçlarına
göre planlanmalıdır.

 Antrenmanlar sadece sezon öncesine değil bütün sezona
yayılmalıdır.

 Harekete yönelik kuvvet gelişimi sağlanmalıdır. Yani
öncelikle kaslara değil harekete odaklanmak gerekir.



Amaca göre yüklenme‐dinlenme ilişkisi iyi ayarlanmalıdır.

 Birden fazla eklemin aynı anda çalıştığı hareketler sporcu
için daha verimli olur.

 Programlarda, vücudu her 3 hareket
yönünde çalıştırabilecek egzersizlere
yer verilmelidir.

sağa‐sola
yukarı‐aşağı
öne‐geriye



 Kadınların kas yapısı ile erkeklerin kas yapısı arasındaki
farklılıklar vardır.

 Kadınlarda kaslardaki lif sayısı daha azdır.

 Kas kitlesi erkeklere göre yaklaşık olarak %30‐35 daha
azdır.



 Her cm2 ye düşen kas kuvveti %20‐25 daha azdır.

 Kadınlar 16 ile 30, erkekler ise 20 ile 30 yaşları arasında en
büyük kuvvete ulaşabilirler. Yaşın ilerlemesi ile oluşan
kuvvet kaybı bayanlarda daha azdır.

 Kadınlardaki kuvvet antrenmanlarının kapsamı ve
yoğunluğu yavaş yavaş ve basamak basamak
yükseltilmelidir.



 Performansı arttırmak için güçlü bir gövde merkezine sahip
olmak gerekir. Omurga ve kalçayı dengede tutan birçok gövde
kası, core yani vücut merkezinde bulunur.



 Core bölgesi, alt ve üst vücudun hareketlerini birbirine
bağlayarak, gücün, iki bölge arasında verimli bir şekilde
aktarılmasını sağlar. Bu bölgedeki kasların kuvvetlenmesiyle
vücut kontrolü ve denge artar.



 Denge artışına bağlı olarak da hareketler arasındaki
geçişlerde verimlilik artar.



 SIÇRAMA (Blok, Rebaund vb.)

 SAVUNMA

 YÖN DEĞİŞTİRMELER

 SÜRAT (Fast Break vb.)

 POZİSYON ALMA



 TOP TUTMA
 PAS
 ŞUT
 REBAUND MÜCADELESİ
 TOP SÜRME





 JACKKNIFE

 PLANK/SIDE PLANK



 BIRD DOG/SUPERMAN



 ŞINAV (PUSH UP)

 PİLATES TOPU ile CORE
ÇALIŞMASI



 TEK BACAK DENGE (SL BALANCE)



 TEK BACAK SQUAT &DENGE



 BACAK KUVVETİ/KOORDİNASYON ve DENGE



 LUNGE & SQUAT



 PLİOMETRİK ÇALIŞMALAR



 SIÇRAMA ÇALIŞMASI



 KAYMA ADIMI



 YÖN ve HIZ DEĞİŞTİRME



 SQUAT ÇALIŞMASI



 BOX‐OUT ÇALIŞMASI



 PATLAYICI KUVVET ÇALIŞMASI



 ŞUT ÇALIŞMASI



 ADIMLAMA ve SIÇRAMA



 BACAK/DENGE ÇALIŞMASI



 PAS/AYAK (FOOT WORK) ÇALIŞMASI



 FIRLATMALAR



 VÜCUT KONTROLÜ



 FIRLATMALAR (PAS)



 ALDATMALAR



 SQUAT/İTME‐SAVURMA



 CORE



 ADIMI/BECERİ



 DİRENÇ BANDIYLA YAPILAN ÇEŞİTLİ ÇALIŞMALAR



TEŞEKKÜRLER


