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Türkiye Hentbol Federasyonu Eğitim Yayınları 2019

2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen Avrupa Hentbol Federasyonu Türkiye Ulusal Master Coach Pro Lisans 
Kursu’nda 44 katılımcı bitirme tezi sunmuşlardır. Ulusal Tez Jürisi ve hentbol kamuoyuna karşı sunulan bu 
çalışmalar sonrasında, katılımcılar “Master Coach” belgesi almışlardır.

Tez konu başlıkları belirlenirken, hentbolun en basitinden en karmaşığına toplam 44 üst başlık, Ulusal Tez 
Jürisi tarafından tespit edilerek dağıtımı, adaylara gönüllülük esasına dayalı olarak yapılmış ve her teze yine 
gönüllülük esasına dayalı olarak tez danışmanı atanmıştır.

Tezlerin başarıyla savunulması sonrasında 44 katılımcıdan aşağıda belirtilen “Paylaşım Onay Formu doldur-
tularak, çalışmaların THF Eğitim Yayını olarak kullanılması için izin alınmıştır.

MASTER COACH TEZİ PAYLAŞIM ONAY FORMU

Türkiye Hentbol Federasyonu’nun düzenlemiş olduğu, Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından onaylı Mas-
ter Coach (Pro Lisans) Kursu’nda bitirme tezi olarak sunduğum “……………………………………” başlıklı tez çalışması-
nın; THF Eğitim Yayınları adı altında ücretsiz olarak, yazılı materyal olarak basılması ve görsel materyal olarak 
kamuoyu ile paylaşılmasını kabul ediyorum.

Adı-Soyadı:                      İmzası:    Tarih:

İletişim Bilgileri

Telefon: e-posta:

Tüm tezlerde; antrenmanlardaki araştırma gruplarının egzersizlerinin hem video çekimi hem de fotoğraf-
landırılması ve kamuoyunda “Yazılı ve Görsel Eğitim Materyali” olarak paylaşılması ile ilgili, 18 yaşından küçük 
gruplarda “Veli Onay Belgesi”, 18 yaşından büyük gruplarda ise “Bilgilendirilmiş Gönüllü Onay Formu” doldurtu-
larak alınmıştır.
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BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ VELİ ONAY FORMU (18 Yaş Altı)

Sayın Veli, 

Bu formun amacı, çocuğunuzun katılması rica edilen bilimsel çalışma ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek ve 
çocuğunuzun katılımı için sizden izin almaktır. 

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

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

Çalışma, çocuğunuz için herhangi bir istenmeyen etki ya da risk taşımamaktadır. Çocuğunuzun katılımı 
tamamen sizin isteğinize bağlıdır, reddedebilir ya da çalışmanın herhangi bir aşamasında ayrılmasını 
isteyebilirsiniz. Bu formu onaylamanız, araştırmaya katılım için onay verdiğiniz anlamına gelecektir.

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

Çalışmaya Katılım Onayı:

*Yukarıda açıklanan çalışmaya çocuğumun katılmasına izin veriyorum 
(Lütfen formu imzaladıktan sonra çocuğunuzla araştırmacıya geri gönderiniz).

Velinin Adı-Soyadı:     İmzası:    Tarih: 

İletişim Bilgileri: 
Telefon:      e-posta:

*Yukarıda açıklanan çalışmaya katılmayı kabul ediyorum. 

Katılımcının Adı-Soyadı:    İmzası:    Tarih: 

İletişim Bilgileri: 
Telefon:     e-posta:

Araştırmacının Adı-Soyadı:    İmzası:    Tarih:

İletişim Bilgileri

Telefon: e-posta:

Not: Bu form, iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan biri imza karşılığında gönüllü kişiye verilir, diğeri 
araştırmacı tarafından saklanır.
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BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAY FORMU

Sayın Katılımcı,

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

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

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

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

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

Çalışmaya Katılım Onayı:

*Yukarıda açıklanan çalışmaya katılmayı kabul ediyorum. 

Katılımcının Adı-Soyadı:    İmzası:    Tarih: 

İletişim Bilgileri: 
Telefon:     e-posta:

Araştırmacının Adı-Soyadı:     İmzası:    Tarih:

İletişim Bilgileri

Telefon: e-posta:

Not: Bu form, iki nüsha halinde düzenlenir. Bu nüshalardan biri imza karşılığında gönüllü kişiye verilir, diğeri 
araştırmacı tarafından saklanır.

Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla, Eğitim Yayınları olarak hazırlanan kitaplar, Hentbol 
Antrenörlük Kurslarında, Gelişim Seminerlerinde, Hizmet İçi Eğitimlerde ve Üniversitelerin Hentbol Uzmanlık 
Eğitimi veren birimlerinde “Ders Kitabı ve Materyali” olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır.
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HENTBOLDA KULLANILAN SEMBOLLER
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Hentbolda Temel Savunma Hareketleri

ÖZET 

Hentbol, birçok takım sporunda olduğu gibi, hücum ve savunmanın aynı önemde ve birbirini tamamlayan 
teknik, taktik ve bireysel çalışmalarla desteklenen ve bir sistem içinde hücum-savunma olarak oynanan takım 
sporudur. Bu çalışmanın amacı; giderek hızlanan hentbol oyununda, savunma etkinliğini optimal seviyeye çe-
kebilmek için gereken temel savunma becerilerini doğru kurgulayarak en iyi performansın sahaya yansıtılma-
sına katkı sağlamaktır. Araştırma grubu; 15-17 yaş grubu 16 erkek hentbolcudan oluşmuştur. Katılımcılardan 
egzersizler öncesinde “veli onay formu”  doldurtularak alınmıştır. Hentbolda temel savunma hareketlerinin 
geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten 
karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Temel 
savunma duruşları, temaslar, kaymalar, geri dönüşler ve bunlara yönelik eğitsel oyunlarla, temel savunma eg-
zersizlerini geliştirmeye yönelik toplam 25 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. 
Sonuç olarak; üst düzeyde başarı elde edebilmek için alt yapılardan itibaren hentbolcularda yeti haline dönüş-
mesi gereken temel savunma becerileri, doğru egzersiz sıralamalarıyla beraber verilen motorik özelliklerin 
gelişiminin de sağlayacağı katkıyla hedefi yakalama şansı sağlayabilecektir. Bu aşamada psikolojik hazırlık da 
antrenmanlarda ihmal edilmemesi gereken bir unsurdur.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, bireysel savunma, temel duruş.

Individual Defense Techniques in Team Handball

ABSTRACT

Like other team sports, team handball in which attacking and defending are equally important and complete 
each other is a team sport which is played systematically as attack-defend and is supported by individual 
efforts, technique and tactics. The aim of this study is to contribute reflection of the best performance in the 
court by building basic defending skills accurately in order to take the defense efficiency to an optimal level 
in an ever-fasting team handball game. The sample group was composed of 16 male players aged between 
15-17 years. The “parent approval form” was obtained from the participants before the exercises. This study 
conducted to improve basic defending movements in handball is an action research for configuring appro-
priate exercises ranging from the simple to the complex to solve problems encountered during the match. A 
total of 25 exercises were presented theoretically and visually to enhance basic defense exercises with basic 
defensive positions, contacts, sliding, backwards and educational games. Consequently, basic defense skills 
which should become competency in handball players from under age categories will provide to reach the 
target with contribution made as a result of development of motoric characteristics given with the correct 
exercise sequences. At this stage, psychological readiness is a factor that should not be neglected in the 
trainings.

Keywords: Team Handball, Individual Defense, Basic Stance
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Hentbol, birçok takım sporunda olduğu gibi, hücum ve savunmanın aynı önemde ve birbirini tamamlayan 
teknik, taktik ve bireysel çalışmalarla desteklenen ve bir sistem içinde hücum-savunma olarak oynanan takım 
sporudur.

Günümüzde hentbol daha hızlı oynanır hale gelmiş, bireysel savunma ve takım savunması da buna paralel 
olarak çok önem kazanmıştır. Antrenör ve sporcuların da savunmaya bakışı değişmiş, maç kazanmada 
savunma becerileri üstün olan takımlar avantajlı duruma gelmiştir.

Hentbol 1980’li yıllarda hücum yönüyle seyircilerin beğenisini kazanırken; günümüzde savunmanın varyasyonları 
ve maç kazanmadaki rolü dolayısıyla aynı beğeniyle ve heyecanla izlenmeye başlanmıştır.

1.Bireysel Savunma
Top rakibe kaptırıldığı anda savunma oyuncusunun görevi başlar. Savunma oyuncusunun amacı topu tekrar 
kazanmak, rakibin hücumlarını mümkün olduğu kadar rahatsız etmek, önlemek ve yapılan hatalardan kendi 
lehine yararlanmak olmalıdır. 

Bireysel savunma çalışmaları antrenmanlarda büyük yer tutar. Unutulmaması gereken temel ilke, takım sa-
vunmasının ancak iyi öğrenilmiş bireysel savunma ile başarıya ulaşacağıdır (SEVİM, 2010.S.42).

1.1. Temel Savunma Duruşları
Hücum oyuncusunu her an ve her koşulda durdurmak temel savunma duruşunun uygulanmasıyla sağlanır. 
Hücum oyuncusunun hareketleri savunma oyuncusunu devamlı olarak temel duruşta olmaya zorlar. Bu du-
ruşun amacı, savunma oyuncusunun hücum oyuncusuyla her an uygun bir pozisyonda kalmasını sağlamaktır. 
Böylece bire bir savunmada engellemeye yönelik olarak takım arkadaşlarına yardım ettiği gibi aynı zamanda 
sistemli bir savunmayı da oturtmuş olur.

Kısaca; hücuma yönelik hareketleri durdurmaya hazır olan uygun duruş şeklidir (MARCZINKA, 2016, sf:150).

Temel duruşta bacaklar omuz genişliğinde birbirine paralel açık olabileceği gibi (Resim 1) asıl duruş şekli öne 
adım şeklinde olmalıdır (Resim 2). Bu duruşta bacaklar öne adım şeklinde ve bacaklar omuz genişliğinde açık,  
ayakuçları ileri bakar durumda, dizler hafif bükülüdür. Vücut ağırlığı her iki bacağa eşit şekilde aktarılmış ol-
malıdır. Vücudun üst kısmı hafifçe öne eğik, kollar dirseklerden hafif bükülü, yukarı doğru açık olmalıdır. Eller 
açık, parmak uçları hafifçe önü gösterecek durumdadır. Baş ve bakış rakip oyuncunun vücut hareketlerini ve 
topu görecek şekilde dik olmalıdır (MURATLI, 1985, sf:11).
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Şekil 1.Bacaklar açık temel savunma duruşu Şekil 2. Temel savunma duruşu

1.2. Rakip Teması – Mesafeler
Hentbolun karakteristik özelliği, savunma ve hücum arasında vücut temasının olmasıdır. Hücum oyuncuları, 
şut sırasında ve savunma oyuncularını geçmede fiziksel pozisyon ve kuvvetlerini en üst seviyede kullanırlar. 
Bunun karşısında savunma oyuncuları da fiziksel temaslarla gol girişimlerini engellerler. Temas dinamik bir 
harekettir. Savunma ile hücum arasında belirli kurallar dahilinde yapılan fiziksel bir harekettir. Bu fiziksel 
temaslar, yerde ve havada olmak üzere iki şekilde gerçekleşir (MARCZİNKA. 2016. Sf:154).

1.2.1 Yerde Temas
Bu teknik savunma oyuncusunun gol atmaya yönelen hücum oyuncusunu yerde durdurmasına yönelik bir 
harekettir. Teknik önemli olsa da savunma oyuncusunun bu teması doğru yerde ve zamanda uygulaması 
çok önemlidir. Temas anında savunma oyuncusu hücum oyuncusuna temas mesafesinde ve temel duruşta 
olmalıdır. 

Temas pozisyonu; temel duruşta vücut hafif yan duruşta, bacaklardan biri öne hafif adım şeklinde, dizler-
den hafif bükülü ve yanlara açık, ayaklar ileri bakacak şekilde, kollar dirseklerden bükülü ve omuz hizasında 
olmalıdır. Kollar vücudun pozisyonuna göre (Resim 3), rakibin atış kolunu engelleyecek şekilde ileriye doğru 
uzanmış olarak temas sağlanmalıdır (Resim 4). Boşta kalan diğer el, rakibin kalçasına sertçe temas ederek 
durdurulur. Temas hareketi sadece temel duruş hareketiyle bitmez. Rakibin devam eden aksiyonlarına karşı 
hücum oyuncusunu engelleyecek şekilde temasa devam eder (MARCZİNKA. 2016.sf: 154).
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Şekil 3.Sol adım önde temas  Şekil 4. Sağ adım önde temas

1.2.2.HAVADA TEMAS
Bu teknik sıçrayarak gole yönelik atış yapan hücum oyuncusunu durdurmaya yarayan temas tekniğidir. Sa-
vunma oyuncusu, hücum oyuncusunun yerdeki hareketlerinden sonra sıçrayarak yapacağı atışlara karşı ye-
niden hazırlık yapmalıdır. Bu tekniği uygulamada doğru yer ve mesafe dışında doğru zamanlama yapmak en 
önemli eylemdir. Sonuca götüren bu savunma hareketleri, dizlerin hafifçe bükülü olması, kolların yukarıda 
engelleme pozisyonunda olması şeklinde başlar. Sonraki aşamada da iki bacak üzerinde sıçrayarak, rakibin 
bacaklarından biraz uzak bir şekilde, yüz yüze ve göğüs göğüse rakibin toplu koluna en yakın eliyle müdahale 
ederken diğer el de rakibin kalçasında olmalıdır (Resim 5). Savunma oyuncusu havadayken vücut dengesini 
korumalı ve yere çift ayak düşmeli ve peşinden gelecek rakibin ikinci hareketlerini de savunmaya hazır olma-
lıdır.

Temas sadece atış yapan oyunculara değil toplu-topsuz pivot savunmalarında, adam adama savunmada kı-
saca oyunun her alanında, kurallar çerçevesinde diğer oyunculara da uygulanır. Bu temas şekilleri çok hafif 
temastan vücut vücuda temasa kadar gidebilir (MARCZİNKA, 2016,sf 155).

Şekil 5. Havada temas
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1.3.Kaymalar
Savunma oyuncuları, hücum oyuncularının pozisyonları ve topun durumuna göre doğru yerde olmak ve pozis-
yonlarını almak zorundadır. Kayma adımı yaparken; bacaklar omuz genişliğinden biraz açık ve yana doğru aynı 
doğrultu üzerinde olacak şekilde, vücut dengesini koruyarak ve ayakların yerle temasını çok hafif keserek, 
sıçramadan, dizler hafifçe bükülü, topuklara basmadan yanlara doğru, kayma hareketiyle gerçekleştirilir.

1.4.Öne Çıkma (Çıkış)- Geriye Çekilme (Giriş)
Öne çıkma-geri çekilme hareketleri temel savunma duruşu pozisyonunda yapılmalıdır. Ancak savunma oyun-
cusu hücum oyuncusuna uzak mesafedeyse savunma oyuncusu hücum oyuncusunun karşısına koşarak ye-
tişir ve temel duruşunu alır.

1.4.1. Öne Çıkma
Uzaktan savunma yapan bir savunma oyuncusu, topa sahip ve gol bölgesine girmekte olan bir hücum oyun-
cusunu, yakından savunmak zorundadır. Bunun içinde toplu oyuncuya yaklaşır (Öne çıkma). Bunu kısa ve 
çok çabuk adımlarla gerçekleştirir. Temel duruşta, ayağını bir ayak boyu öne alır (ayağı yerde kaydırarak) ve 
hemen öteki ayağını ardına çeker. Bu hareketler oyun pozisyonunun gerektirdiği mesafeye kadar devam eder. 
(MURATLI, 1985,sf.12)

1.4.2.Geriye Çekilme
Oyun pozisyonunun değişmesi, savunma oyuncusunun başlangıçtaki pozisyonuna geri dönmesini gerektire-
bilir. (Geriye çekilme) Bu durumda da harekete, arkadaki ayağı yerden kaldırmadan bir ayak boyu geri alarak 
başlanır. Hemen ardından da öndeki ayak uygun şekilde geriye doğru kaydırılarak, istenilen yere gelinceye 
kadar devam edilir (MURATLI. 1985.sf :13)

1.4.3.Öne Çapraz Çıkış
Öne çapraz çıkma hareketi, sol ya da sağ yöne uygulanabilir. Temel duruştan  sol öne çapraz çıkış yaparken 
önde olan sol ayak ile öne adım alınır, arkadaki sağ ayak çekilerek  öndekinin arkasına yaklaştırılır.

Aynı şekilde sağ öne çapraz çıkışta; önde olan  sağ ayak öne atılarak çapraz çıkış yapar ve arkada kalan ayağı 
çekerek öndekine yaklaştırır.

1.4.4.Geri Çapraz Çekilme
Öne çıkıştaki temel duruşta arkadaki ayak geri alınır. Önde kalan ayak geriye doğru çekilerek arkadaki ayağın 
yakınına çekilir.

1.5.Geri Dönüş
Hızlı geri dönüş, topu kaybettikten sonra karşı takımın hücumunu engellemek için yapılan ilk harekettir. Hü-
cum oyuncuları gol atamazlarsa hızlı hücum yememek için geri dönmeye hazır olmalı ve dönerken topu 
kapmaya çalışmalıdırlar. Hücum oyuncuları topu kaybettikten sonra savunmaya dönerlerken 3 safhayı uygu-
lamak durumundadırlar; MARCİNZKA,2016,sf:302)

1.5.1. Hücumu Engellemek 
Gerekli ve çabuk reaksiyonlar rakibin organize ve çabuk çıkışlarını bozabileceğinden oyuncular genellikle ra-
kibi durdurmaya yönelik bireysel savunma yaparlar. Topa sahip olan hücum oyuncusuna en yakın olan hücum 
oyuncusu ufak fauller de yaparak hücumu engellemeye çalışmalıdır. Bu görev genellikle pivot oyuncularının-
dır.
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İlk topu engellemeye çalışan oyuncu dışındakilerin görevi hücum oyuncularının planlı organize çıkışlarını en-
gellemek için hataya zorlamaktır. Geri dönüşün üçüncü safhası topa sahip olan ilk oyuncuyu durdurmaya 
yöneliktir.

Dördüncü safhası da kalecinin kaleden kaleye atılan topları ve rakip hücum oyuncularının uzun mesafeli atış-
larını engellemek için kaleden belli bir uzaklıkta durmasıdır. Bunu yaparken de hücum oyuncusuyla arasındaki 
temas mesafesini korumalıdır MARCİNZKA,2016,sf:302).

1.5.2. Hızlı Geri Dönüş
Rakibin ilk çıkışını engelledikten sonra kazanılan zamanla rakibin organize çıkışını engelleyerek spontan hare-
ketlere zorlanır.  Bu süre içinde geride kalan savunma oyuncuları da hızlıca geri dönerler.

Savunmacılar hızlı dönüşün ikinci aşamasında sadece adam adama savunma yaparak değil aynı zamanda 
hücumun paslaşarak gelmesini engelleyecek şekilde dönerler.

Kaleci, rakibin atılan ilk hızlı hücum topunu engelleyemezse kalesine geri döner.

Hızlı dönüşlerin ikinci aşamasında her savunma oyuncusu bir hücum oyuncusuyla eşleşerek geri dönmelidir. 
Dönüşte sayısal eşleşme yapılamamışsa toplu oyuncuya müdahale edilmeli ve gol bölgelerinden uzaklaştır-
mak için kenar çizgilerine doğru yönlendirilmelidirler (MARCİNZKA,2016,sf 303).

1.5.3. Savunmaya Yerleşmek 
Geri dönüşlerin üçüncü aşamasında savunmaya yerleşirken herkes kendi bölgesine gelemeyebilir. Bu durum 
hücum oyuncuları için avantaj teşkil edebilir. Savunma oyuncusu, savunma yaptığı bölgede geçici olarak sa-
vunma yaptığını bilmelidir (MARCZİNKA, 2016,sf:304).

1.6. Savunma Duruş Hataları
Savunmada amaç gol yemeyecek davranışlarda bulunmaktır. Bu sebepledir ki savunmacılar tarafından birey-
sel savunma teknikleri çok iyi bir şekilde öğrenilmeli ve uygulanmalıdır. Ancak bireysel savunma tekniklerinin 
tek başına doğru olarak uygulanması başarıyı getirmek için yeterli olmaz. Bu başarı bireysel savunma tek-
niklerini iyi uygulama becerisine sahip oyuncularla bir takım oluştuğunda mümkün olur(ÇELİKSOY,2017,sf:40).

Bireysel savunma hataları çeşitli nedenlerden kaynaklanır;
1. Vücut pozisyonundan kaynaklanan savunma hataları
2. Bacakların pozisyonundan kaynaklanan savunma hataları
3. Kayma adımı hataları
4. Zamanlama hataları
5. Kademe ve yardımlaşma konularından kaynaklanan hatalar
6. Bilgi eksikliğinden kaynaklanan hatalar

1.6.1.Vücut Pozisyonundan Kaynaklanan Hatalar
Hücum yapan oyuncu hangi yöne giderse gitsin savunma oyuncusu vücut pozisyonunun dik konumunu ko-
rumak zorundadır. Hücum oyuncusunun hızlı yön değiştirmelerine karşı savunma oyuncusunun gövdesinin 
konumunda öne veya yana doğru yapılacak fazladan eğilmeler, hücum oyuncusuna avantaj sağlayabilir. Sa-
vunma oyuncuları rakip oyuncuları karşılarken gövde dik, ellerin avuç içi rakibe dönük ve her iki kol rakibe 
doğru omuz hizasından uzatılmış şekilde ve en az biri atış koluna müdahale edecek konumda olmalıdır. Bunun 
dışındaki vücudun duruş şekilleri savunma hatasına sebep olabilir (ÇELİKSOY, 2017,sf:41).
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1.6.2.Bacakların Pozisyonundan Kaynaklanan Savunma Hataları
Hücum oyuncularını gol atmak amacıyla yapmış oldukları etkili gole yönelik hareketlerinin en uygun pozisyon-
da karşılanması ve etkisiz hale getirilmesi savunma oyuncuklarının en temel görevidir. Bunun için savunma 
oyuncularının çok hızlı bir adım ve kayma adımı frekansına sahip olmaları gerekmektedir. Eğer adım hızında 
herhangi bir sorun yok ise zamanlamaya da dikkat etmek gerekir. Hücum oyuncusunu mümkün olduğunca 
birinci adımda veya ikinci adımı yere basmadan karşılamak yerinde bir davranıştır. Savunma oyuncularının 
hücum oyuncusunu karşılarken bacaklar omuz genişliğinden bir miktar daha açık rakibin atış koluna göre ba-
cağını hafif çapraz öne alarak rakiple ilk temas sağlanır. İstisna olarak rakibi bacaklar aynı düzlem üzerinde, 
omuz genişliğinde yana açık karşılamak durumunda kalınırsa rakibin vücudunun iki bacak arasında olacak 
şekilde savunulması gerekir (ÇELİKSOY, 2017 sf:41).

Bunun dışındaki bacakların duruşları savunma hatalarına girer.

1.6.3.Kayma Adımı Hataları
Savunma oyuncuları kayma adımları yaparken mümkün olduğunca topuklara fazla ağırlık vermeden ayaklar 
üzerinde yapılmalıdır. Kayma adımı esnasında ayakların teması zeminle kesilmeden kayıyormuş gibi hareket 
edilmelidir. Zaman kaybına ve hız kaybına neden olacağı için kesinlikle sıçrama yapılarak gidilmez. Kayma 
adımı yapılırken dizler hafif bükülü konumda ve ayaklar omuz genişliğinden biraz daha açık konumdadır. 
Ayakların çok fazla açılarak kayma adımı yapılması veya çok daha kısa adımlar alınarak uygulanması savun-
ma yapan kişinin hızını olumsuz etkiler. Kayma adımının çapraz adımlarla yapılması, yapılabilecek en önemli 
hatalardan biridir. Yine kayma adımı yapılırken ayakların aynı doğrultu üzerinde hareket etmemesi de diğer 
bir kayma adımı hatasıdır (ÇELİKSOY, 2017,sf:42).

1.6.4. Zamanlama Hatası
Savunma oyuncuları hücum oyuncusunun yapacağı pas verme, şut atma, piston hareketi, kat etme, perde-
leme ve yuvarlanma gibi tüm hareketlerini engellemek amacıyla çeşitli savunma becerilerini en iyi şekilde 
ortaya koymak zorundadırlar. Savunma oyuncularının tüm bu hareketleri en doğru zamanlamayla uygulaması 
hareketin başarısı için ön şarttır. En doğru teknikle uygulanan bir savunma hareketi dahi zamanlamada yapa-
cağı en küçük bir hata hareketin başarısını olumsuz etkileyecektir (ÇELİKSOY.2017,sf:42).

1.6.5. Kademe ve Yardımlaşma Konularından Kaynaklanan Hatalar
Hentbol bir takım oyunudur. Bu nedenle hücumda ve savunmada tüm oyuncuların aynı amaç doğrultusunda 
hareket etmeleri gerekir. Yardımlaşmak savunmanın başarısı için ön koşullardan biridir. Öne çıkarak hücum 
oyuncusunu karşılamak durumunda kalan bir savunma oyuncusu geride bıraktığı alanın en yakınındaki sa-
vunma oyuncusu tarafından emniyete alındığından emin olunmalıdır. Böyle bir eylem oyuncular arasında bir 
koordinasyonun sağlanmış olduğu anlamına gelir. Savunma oyuncularının sıklıkla yapmış oldukları hatalar 
arasında, hücum oyuncusunu kaçırma, yapılan katları engellemede geç kalma, hareket yönü ve kademe alın-
ması gereken bölgede olmama gibi hatalar sayılabilir. Bu hataların bireysel teknik hatalardan kaynaklanan 
hatalar olduğu tespit edilirse yeniden bireysel teknik savunma çalışmalarına geri dönülür. Grup savunmasın-
dan kaynaklanan bir hata ise bunun çalışması da antrenör tarafından yapılmalıdır (ÇELİKSOY,2017,sf:42).

1.6.6.Bilgi Eksikliğinden Kaynaklanan Hatalar
Bir sporcunun bilmediği veya eksik bildiği bir şeyi antrenman ve müsabakalarda tam olarak yapması beklene-
mez. Antrenörler ilk olarak bireysel savunma tekniklerini sporcularına eksiksiz olarak öğretmelidirler. Sporcu 
savunma sistemi içinde, sistemin tamamının nasıl işlediğini, kendisinin savunduğu bölgede takım savunması 
içinde bireysel olarak ne yapması gerektiğini ve ne yapmaması gerektiğini hem teorik hem pratik olarak 
bilmelidir (ÇELİKSOY,2017,sf:43).
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YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Araştırma gurubu 16-17 yaş grubu (Beşiktaş Alt Yapı) sporcularından oluşmuştur. Bu grup haftada 5 kez düzenli 
olarak çalışmaktadır ve 2 yıldır birlikte oynamaktadırlar. Farklı sosyo-ekonomik yapılardan gelen sporcular bir 
süre sonra homojen bir yapıya bürünmüşlerdir. 2 yıldır birlikte oynayan bu grubun içine yeni katılanların bi-
reysel temel teknik ve takım savunması konusunda diğerlerinden geride oldukları gözlenmiştir. Grup Türkiye 
çapında kazandığı başarılar sonucunda özgüveni yüksek bir grup olarak gözlemlenmiştir. 

Aksiyon Araştırması
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; ak-
siyon araştırmaları ise, bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile 
çözümüne yöneliktir (Karasar, 1994, sf:23).

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

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

BULGULAR

A. Temel Savunma Duruşu Egzersizleri
A1. Savunmacılar arka arkaya dizilirler. Sol adım önde temel savunma duruşu gösterirler. Aynı şekilde sağ 
adım önde temel savunma duruşu gösterirler. Savunma duruşunu gösteren grubun arkasına geçer, sırası 
gelen devam eder.

Şekil 6. Egzersiz A1
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A2. Savunma oyuncusu yavaş tempoda koşarken ani duruşla önce sol adım önde temel savunma duruşu 
gösterir. Tekrar koşmaya başlar ve yine ani duruşla sağ adım önde temel duruşu gösterir.

A3. Savunma oyuncusu değişik tempoda değişik yönlere koşarken uyaranla durarak sol adım önde temel 
duruş gösterir. Tekrar koşmaya başlar, sağ adım önde temel duruşu gösterir.

B. Temas Egzersizleri
B1. İki oyuncu, temel savunma duruşunda,  1-1,5 m. mesafede karşılıklı dururlar. Ortaya bir oyuncu daha gelir. 
Kollar yanda kalıp pozisyonunda durur. Temel savunma pozisyonundakilerden biri temel duruş pozisyonunda 
ortadaki oyuncuyu iter. Karşı taraftaki oyuncu kendisine doğru itilen oyuncuyu temel savunma duruşu pozis-
yonunda karşılar. Aynı şekilde o da karşısındakine iter.

Şekil 7. Egzersiz B1

B2.Ortadaki bir oyuncunun etrafında savunma oyuncuları daire şeklinde dizilirler. Ortadaki oyuncu daireden 
dışarıya çıkmaya çalışırken daireyi oluşturan sporcular temel savunma duruşunda engelleme yaparlar.

Şekil 8. Egzersiz B2
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B3.İki oyuncu karşılıklı dururlar. Oyunculardan biri savunma duruşunda olan oyuncunun üzerine gider ve 
temel atış gösterir. Savunmacı temel duruşta atış kolu sağ el ise sol adım    önde karşılar. Atış kolu sol el ise 
sağ adım önde temel duruşta karşılar. 

B4.İki oyuncu karşılıklı 3-4 m. mesafede dururlar. Toplu oyuncu piston hareketiyle ileriye doğru giderken 
savunma temel duruşundaki oyuncu öne doğru kayma adımıyla çıkarak atış koluna savunma yapar. 

Şekil 9. Egzersiz B3

B5.İki oyuncu karşılıklı dururlar. Toplu oyuncu durduğu yerde sıçrayarak atış gösterir. Temel savunma 
duruşundaki oyuncu çift ayak sıçrayarak bir eliyle oyuncunun toplu koluna temas ederken diğer eliyle kalçaya 
temas eder.

Şekil 10. Egzersiz B4

B6.İki oyuncu 1 m. mesafede karşılıklı dururlar. Uyaranla toplu oyuncu ileri koşuya başlar, savunma 

pozisyonunda oyuncu ise oyuncuyu kontrol ederek geriye doğru koşar. Bu hareket esnasında toplu oyuncu 

sıçrayarak atış gösterir, savunma oyuncusu çift ayak sıçrayarak bir eliyle atış koluna müdahale ederken diğer 

eli kalçaya  temas eder.
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Şekil 11. Egzersiz B5

C. Kayma Egzersizleri
C1.Oyuncu kale sahası çizgisi üzerinde kayma adımı pozisyonunda sağ tarafına doğru hareketi yapar. Bunu 
yaparken bacaklar omuz genişliğinden biraz daha açık sol ayağı sağ ayağın yanına çok yaklaşmayacak şekilde 
çekip tekrar sağ ayağı sağ tarafa doğru alarak devam eder. Sol tarafa kaymalarda da aynı şekilde sol ayağı 

yana aldıktan sonra sağ ayağı çok yaklaştırmadan yanına çeker.

Şekil 12. Egzersiz C1

C2.İki oyuncu kale sahası çizgisi üzerinde 1 m. mesafede yüzleri birbirine dönük karşılıklı dururlar. Kollar 
dirseklerden bükülü, avuç içleri birbirlerinin avuçlarına temas edecek şekilde kayma adımı pozisyonu alırlar 
ve sağa-sola hareket ederler.

Şekil 13. Egzersiz C2
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C3.İki oyuncu 1 m. mesafede karşılıklı dururlar. Oyunculardan biri sağa sola koşu yaparken karşısındaki 

savunma oyuncusu kayma adımlarıyla takip eder.

Şekil 14. Egzersiz C3

C4. Oyuncular 1,5-2 m mesafe ile yanda ve arkada dizilirler. İşaretlerle sağa, sola, öne, geriye kayma adımla-

rıyla hareket ederler.

Şekil 15. Egzersiz C4

C5. Hücum oyuncuları iki grup halinde, yüzleri kale sahasına dönük, arka arkaya dizilirler. Karşılarına 6 m. çiz-
gisi üzerinde 3 savunmacı geçer. Toplu oyuncunun karşısında arkalı önlü iki savunmacı yer alır. Toplu oyuncu 
kaleye doğru hareketlenir. Toplu oyuncunun önündeki savunmacı kayma adımıyla onu takip eder. İçeri hare-
ketlenen toplu hücum oyuncusu pası diğer grup başındaki oyuncuya verir. Toplu alan hücum oyuncusu, topun 

geldiği taraftan kaleye doğru hareketlenir. Karşısındaki savunma oyuncusu da kayma adımıyla takip eder.

Şekil 16. C5
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D.Öne Çıkma (Çıkış) – Geriye Çekilme (Giriş) Egzersizleri
D1. Savunmacı 6 m. çizgisi üzerinde temel savunma duruşunda kayma adımıyla 9 m. çizgisine kadar çıkar, kay-
ma adımıyla aynı şekilde geri çekilir. Bu egzersiz sağ ayak önde ve sol ayak önde olacak şekilde değiştirerek 

uygulanır. (Şekil 17).

Şekil 17. Egzersiz D1 (ÇELİKSOY,2017,sf:65)

D2. İki savunmacı 3-4 m. arayla kale sahası üzerinde temel savunma duruşundadırlar.  Karşılarında birer hü-
cum oyuncusu vardır. Hücum oyuncuları kendi aralarında paslaşırlar. Savunma oyuncuları pası alan hücum 
oyuncusuna doğru öne çıkar. Top diğer hücum oyuncuna geçtiğinde, savunma oyuncusu öne çıktığı yere geri 
çekilir. (Şekil 18).

Şekil 18. Egzersiz D2

D3.3 oyuncu savunmada yan yana 2-3 m. arayla dizilirler. Karşılarında 3 hücum oyuncusu vardır. Hücum oyun-
cuları sağ ya da sol baştaki oyuncudan başlamak üzere paslaşırlar. İlk pası atacak oyuncuya doğru karşısın-
daki savunmacı öne çıkar. Top yanındaki hücum oyuncusuna geçtiğinde ortadaki savunmacı toplu oyuncuya 
çıkar. Bu sırada daha önce öne çıkan oyuncu ortadan öne çıkan oyuncunun boşluğunu doldurmak üzere 
çapraz geriye çekilir. Top diğer hücum oyuncusuna geçtiğinde savunmacı toplu oyuncuya çıkarken öne çıkan 
ortadaki savunmacı toplu oyuncuya çıkan diğer savunmacının boşluğun doldurmak üzere çapraz geriye çe-

kilir (Şekil 19).
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Şekil 19. Egzersiz D3 (ÇELİKSOY,2017,sf:65)

D4. Oyuncular 6 m. çizgisi üzerinde yana 2-3 m.  kayma adımı, öne sağ çapraz çıkış sonra geriye sağa çapraz 

çekilme şeklinde 6 m. üzerinde diğer köşeye kadar geçerler.(Şekil 20).

Şekil 20. Egzersiz D4

E.Geri Dönüş Egzersizleri
E1. Hücumun başlamasını engelleme egzersizi

Sağ kanattaki hücum oyuncusu hızlı hücuma çıkan arkadaşına topu uzun pas şeklinde atar. Topu atan oyuncu 

6 m. çizgisi üzerinden kayma adımıyla hızlı hücuma çıkan kanat oyuncusunun yerine geçer. Hücuma çıkan sol 

kanat oyuncusu aldığı topu karşısındaki kanat hücum oyuncusuna verir. Topu alan hücum oyuncusunun diğer 

kanattan hızlı hücuma çıkan arkadaşına uzun pas atmasını savunma oyuncusu engellemeye çalışır.  (Şekil 21)
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Şekil 21. Egzersiz E1 (MARCİNZKA,2016,sf:306)

E2.Hızlı geri çekilme egzersizi
Oyuncular iki kale sahası çapraz köşelerde ardarda dizilirler. Sağ kanattaki oyuncu hızlı hücuma çıkar. Kaleci 
hücuma çıkan oyuncuya topu atar. Topu alan oyuncu karşı kaleye doğru yönelerek pası kaleciye verir. Bu 
sırada karşı çaprazdaki hücum oyuncusu hızlı hücuma çıkar. Pası kaleciye veren oyuncu geri dönerek diğer 
taraftan hızlı hücuma çıkan oyuncuyu engellemeye çalışır. (Şekil 22)

Şekil 22.  Egzersiz E2 (MARCİNZKA,2016,sf:307)

E3 Hızlı Geri Çekilme Egzersizi
Oyuncular dört kale  sahası köşesinde ard arda dizilirler. Kaleci aynı anda aynı kale köşelerinden hızlı hücuma 
çıkan oyunculardan birine topu atar. Topu alan oyuncu kaleye yönelerek kaleciye pas verir. Bu sırada diğer 
kale sahası kanat oyuncuları hızlı hücuma çıkarlar. Daha önce hızlı hücuma çıkan oyuncular geriye dönerek 
diğer kanatlardan hızlı hücuma çıkan oyuncuları engellemeye çalışırlar. (Şekil 23)
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Şekil 23.  Egzersiz E2

E4 Hızlı geri çekilme egzersizi
6 hücum oyuncusu hücum bölgesine yerleşirler. Karşılarında 6 savunmacı vardır. Paslaşan hücum oyuncu-
larından biri topu kaleye atar. Topu alan savunma oyuncuları hızla hücuma çıkarlar. Bu sırada topu kaleye 
atan hücum oyuncuları, hücuma çıkan rakipten önce her oyuncu karşısındakini kontrol ederek onlardan önce 
savunmaya geri koşarlar. (Şekil 24).

Şekil 24. Egzersiz E3

E5 Savunmaya yerleşme egzersizi
Savunmacılar serbest atış çizgisinin ön tarafında rakip kaleye hücum edecek şekilde dizilirler. Kaleci topu 
ileriye çıkış yapan sol kanat oyuncusuna verir. Sol kanat oyuncusu pasını yanındaki sol oyun kurucuya vererek 
rakip sağ kanat hücum bölgesine koşar. Topu alan sol oyun kurucu sol kanat oyuncusunun boşalttığı alandan 
topu sürerek rakip kaleye doğru hareketlenir. Bu sırada savunma oyuncuları hücum oyuncularını kontrol ede-
rek hızla geri dönerlerken top ortaya-öne koşan sağ oyun kurucuya ondanda sağ oyun kurucuya aktarılır. Bu 
sırada savunmaya dönen oyuncular 6 m. çizgisiyle serbest atış çizgisi arasındaki bölgede rakibi karşılayacak 
şekilde savunma pozisyonlarını alırlar. (Şekil 25).
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Şekil 25.  EgzersizE3(MARCİNZKA,2016,sf:307)

F. Bireysel savunmaya Yönelik Oyunlar
F1. Bir grup kendi arasında paslaşırken diğer grup oyuncuları paslaşan takımın oyuncularıyla  sahanın her 
yerinde adama savunma yaparlar ve rakibin pas almasını engellemeye çalışırlar.

F2. Bir grup kendi arasında paslaşırken diğer grup oyuncuları paslaşan takımın oyuncularıyla adam adama 
sahanın her yerinde savunma yaparlar. Top rakibin elindeyken dokunduklarında top kendilerine geçer.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Çalışmalarımız aktif erkek hentbolcular üzerinde yapılmıştır. Yapılacak çalışmalara göre farklı pozisyondaki 
oyunculardan ve görüntülerin anlaşılırlığı açısından o alanda daha yetenekli ve fiziki özellikleri daha iyi du-
rumda olanlar göz önünde bulundurulmuştur. Konuların hazırlanması ve görüntülerin toparlanması için 5 ay 
süre belirlenmiştir. Bu aşamada ilk 4 ay konuların toparlanıp yazılması, son 1 ay içerisinde de görüntülerin 
düzenlenmesi planlanmıştır. Video görüntüler hazırlanırken çalışmalar için gerekli olan farklı materyaller de 
kullanılmıştır.

Çalışmalarımız da çeşitli temel savunma tekniklerinin uygulanış biçimleri ve tanımları belirtilmiştir. Her biri 
tanım olarak ve video görüntülerle basitleştirilmiş olarak hazırlanmıştır. Sade ve anlaşılır olmasına dikkat 
edilmiştir. 

Bu temel savunma teknikleri hentbolun içerisinde büyük öneme sahiptir. Her oyuncunun temel olarak bu 
bireysel savunma tekniklerini vücut hareketlerinin detaylarıyla birlikte doğru tekniklerle öğrenmesi gerekir. 
Üst düzeyde başarı elde edebilmek için, alt yapılardan itibaren hentbolcularda yeti haline dönüşmesi gereken 
temel savunma becerileri, doğru egzersiz sıralamalarıyla beraber verilen motorik özelliklerin gelişiminin de 
sağlayacağı katkıyla hedefi yakalama şansı sağlayabilecektir. Bu aşamada psikolojik hazırlık da antrenman-
larda ihmal edilmemesi gereken bir unsurdur.
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Hentbolda Bireysel Savunma Teknikleri

ÖZET 

Hentbolda bireysel savunma hareketlerinin ön plana çıktığı oyun anlayışı gelişmiştir. Oyuncuların temel sa-
vunmada, başarılı olması oyunun kalitesini ve savunmanın önemini artırmıştır. Bu çalışmanın amacı, bireysel 
savunma tekniklerinin hentbol oyununun içerisinde doğru ve etkili kullanması suretiyle savunmada daha iyi 
performans olarak sahaya yansıtılmasına katkı sağlamaktır. Araştırma grup 18-24 yaş aralığında, 12 erkek 
sporcudan oluşturulmuştur. Sporculardan bilgilendirmiş onay formaları doldurtularak alınmıştır. Çalışmalar 
spor salonunda yapılmıştır. Hentbolda bireysel savunma hareketlerinin geliştirme amacıyla yapılan bu ça-
lışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun 
egzersizlerin yapılandırmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Eş değiştirme, faul yapma, blok, top çalma 
ve hataya zorlama başlıkları altında toplam 20 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunul-
muştur. Bireysel savunma hareketleri (eş değiştirme, faul yapma, blok, top çalma, eş değiştirme) maç per-
formansı etkileyen önemli parametrelerdendir. Müsabaka boyunca bireysel savunma hareketlerinin oyunun 
her bölümünde yer aldığı görülmektedir. Her oyuncunun temelden olarak bireysel savunma tekniklerini vücut 
hareketlerinin detaylarıyla birlikte doğru tekniklerle öğrenmesi planlanmalıdır. Bu nedenle bireysel savunma 
tekniklerinin müsabaka içinde en az hataya indirgenerek uygulanması için tüm antrenman seanslarında uy-
gulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Bireysel Savunma Teknikleri

Individual Defense Techniques in Team Handball
 
ABSTRACT

The game conception in handball in which the individual defensive drills stand out has improved. The fact that 
the players are successful in the basic defense increases the quality and the significance of the game. The 
aim of this study is to contribute to use the individual defensive techniques effectively and accurately and 
thus obtain much better performance in defense. The sample group consisted of twelve male players in age 
range of 18-24 years. The informed consent forms were obtained from the players.  The training was carried 
out at a sports hall. The study, which was conducted for improving individual defensive drills in handball, 
was an action research for configurating proper exercises ranging from the simple to the complex to solve 
problems encountered during the game. 20 exercises under the titles of fouling, blocking, tackling, changing 
the player and forcing the opponent the mistake were expressed theoretically and presented visually. The 
individual defensive drills (blocking, fouling, tackling, changing the player and forcing the mistake) are among 
the most important parameters which influence the match performance. The individual defensive drills can 
be seen every part of the game. It must be planned for each player to learn the essential individual defensive 
techniques with the correct technique and details of body movements. For this reason, individual defensive 
techniques should be implemented in each training session to reduce minimum mistakes during the game. 

Keywords: Team Handball, Individual Defense Techniques.



32

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL



33

Hentbolda Bireysel Savunma TeknikleriBireysel – Grup – Takım Savunma Taktikleri

HE
NT

BO
L

İÇİNDEKİLER

ÖZET

SUMMARY

İÇİNDEKİLER

RESİMLER VE ŞEKİLLER

GİRİŞ

1. Hentbolda Eş Değişimi

1.1. Eş Alma

1.2. Pivot Değişimi

1.3. Eş Aktarma

2. Faul Yapma

2.1. Faul Yapma Nedir?

2.2. Tekli Faul

2.3. Eşli Faul

2.4. Sıçramış Oyuncuya Yapılan Faul

3. Blok

3.1. Alçak Atışların Blokla Savunulması

3.1.1. Kalça Yüksekliğinde Yapılan Atışların Savunulması

3.1.2. Yana Bükülü Atışların Savunulması

3.2. Yüksek Atışların Blokla Savunulması

3.2.1. Savunma Bloğu

3.2.2. Temel Atışı Bloklama

3.2.3. İkili Blok

3.2.4. Sıçrayarak Atışları Bloklama
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3.2.6. Kaleci Blok İş Birliği

3.2.7. Blokta Yapılan Hatalar
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4.1. Pas Arası

4.2. Zamanlama
5. Hataya Zorlama

5.1. Tek Başına Hataya Zorlama
5.1.1. Rakibi Kenar Köşelere İtme
5.1.2 Erken Şut Atmaya Zorlama

5.2. Takım Halinde Hataya Zorlama
5.2.1 Bire Bir Oyunculara Çıkma
YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri

Aksiyon Araştırması
BULGULAR
A 1 – Eş Değiştirme Çalışması
A 2– Pivot Değişimi
A 3 –Eş Aktarma
B 1  – Faul Yapma
B 2  – Tekli Faul- Temel savunma duruş çalışması
B 3  – Eşli Faul
B 4  – Öne Çıkma Faul Yapma
B 5  – Sıçramış Oyuncuya Yapılan Faul
C 1  – Kalça Yüksekliğinde Yapılan Atışların Savunulması
C 2  – Yana Bükülü Atışın savunulması
C 3  – Yüksek Atışların Bloklanması
C 4  – Temel Atışı Bloklama
C 5  – İkili Blok
C 6  – Kaleci Blok iş Birliği
C 7  – Blokta Hata yapmama
D 1  – Top Çalma
D 2  – Pas Arası ve Zamanlama
E 1  – Hataya Zorlama Erken Şut Attırma
E 2  – Bire Bir Oyunculara Çıkma
TARTIŞMA VE SONUÇ
KAYNAKLAR
EKLER
EK 1 - BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAY FORMU
EK 2 - MASTER COACH TEZİ PAYLAŞIM ONAY FORMU

RESİMLER VE ŞEKİLLER
Şekil 1. Pivot Değişimi basamaklaması (MARCZİNKA, 2016, sf:96)

Şekil 2. Faul Basamaklandırması (MARCZİNKA, 2016, sf:96)

Şekil 3. Temel Savunma Duruşu Basamaklandırması (MARCZİNKA, 2016, sf:96)

Şekil 4. Sıçramış Oyuncuya Yapılan Faul Basamaklandırılması (MARCZİNKA, 2016, sf:96)

Şekil 5. Blok Pozisyonu Alma

Şekil 6. Koltukaltı atışını engelleme (MARCZİNKA, 2016, sf:96)
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Şekil 7. Yana Bükülü atışı engelleme

Şekil 8. Temel atışı bloklama (MARCZİNKA, 2016, sf:96)

Şekil 9. İkili Blok Basamaklandırılması (MARCZİNKA, 2016, sf:96)

Şekil 10. Sıçrayarak atışı blokla engelleme (MARCZİNKA, 2016, sf:96)
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Şekil 30. C 7-Blokta Hata yapmama
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GİRİŞ
Tüm spor branşlarında olduğu gibi, hentbolda bireysel savunmanın önemi büyüktür. Maçın kazanılmasında 
hücumun etkisi kadar savunmanın da iyi olması oldukça önem taşımaktadır. Savunma takım halinde yapıl-
masına karşın eş değişimi, faul yapma, blok, top çalma, hataya zorlama oyunun kazanılmasında ve kaybe-
dilmesinde çok önemli yere sahiptir. Savunmada bireysel savunma ve oyuncuların takım halinde savunması 
birlikte hareket etmekten geçen bir durumdur. Oyuncuların bireysel ve takım halinde savunması ve aynı za-
manda kaleciyle olan uyumları da savunmanın kalitesini ortaya koymaktadır. Hentbolda geliştirilen hücumda 
atış taktik ve tekniklerinin yanında, hücumda başarılı oyuncuların, savunmalarını yeteri kadar geliştirmemiş 
olması, hentbol oyun kurallarının hücum yapanlara yönelik avantajlı olması ve oyuncuların defans yapmaya 
hücum yapmak kadar istekli olmamaları, antrenmanlarda defanstan çok hücuma yer verilmesi, defansın zor 
yapılabilmesini ve önemini ortaya koymaktadır (SEVİM,1997,syf.141). Hentbolda topun rakibe geçmesiyle birlikte, 
oyuncuların ve kalecinin savunma görevi başlamış demektedir.  

Eş Değişimi: Hentbolda karşısında hücum yapan oyuncunun peşinden gitmek yerine tekrardan karsısına ge-
len farklı bir oyuncuyu savunma pozisyonuna alması ve kendi oyuncusunun da takım arkadası tarafından 
savunulmasına eş degişimi denir.

Faul yapma: Hücum yapan oyuncunun gol atmasını veya farklı varyasyonlar yapmasını engellemek için rakip 
oyuncuya yapılan kural dışı harekete faul denir.

Blok yapmak: Rakip oyuncu kaleye doğru şut attığında topun kaleye gitmesi engellemek veya hızını azaltmak 
için oyuncunun sıçrayarak iki elini veya tek elini yukarı, sağa, sola veya aşağı hareketlendirerek yaptığı ey-
lemdir.

Top Çalma: Top önden, arkadan veya yandan, rakibin elinden doğru giderken topun engellenerek topu tutma-
mız, çelmemiz veya engellememize top çalma denir.

Hataya Zorlama: Rakip takım oyuncusunu savunmada yanıltma, hücumlarını mümkün olduğunca rahatsız 
etme, önleme ve hatadan dolayı kendi lehine yararlanmasına hataya zorlama denir.

1.Hentbolda Eş Değişimi

1.1.Eş Alma
Hentbolda karşısında hücum yapan oyuncunun peşinden gitmek yerine tekrardan karşısına gelen farklı bir 
oyuncuyu savunma pozisyonuna alması ve kendi oyuncusunun da takım arkadaşı tarafından savunmasına eş 
alma denilmektedir. Oyun içerisinde rakip oyuncu küçük çapraz, büyük çapraz ve benzeri oyunlar yapabilir 
ancak bu gibi durumlarda oyuncunun peşinden gitmek mantıklı değildir. Kendi savunduğumuz oyucunun pe-
şinden gitmek yerine karşımıza gelen oyuncuyu almak daha mantıklıdır. Tabiki bu durumda yanında savunma 
yapan oyuncunun diğer oyuncuyu paylaşması önemlidir, bu durumda en büyük önem uyumdur. Savunma ya-
pan oyuncular eş değişiminde takım arkadaşları ile uyum içerisinde olmalıdır. Hentbolda eş değişimi genelde 
kanattan gelen oyuncu ve pivotlarla daha fazla yapılmaktadır. Pivot sabit kalmayıp hareketli olduğu için sa-
vunmayı yanıltabilir. Savunma oyuncuları oyunun akışına, savunmanın durumuna ve hücumun davranışlarına 
göre savundukları hücum oyuncularını değiştirirler. 

Bu durum oyunun akışında sık sık ve değişik pozisyonlar da ortaya çıkabilir. Bu nedenle modern oyun öğreti-
lerinde adam değişme çalışmaları antrenmanlarda gereken yeri almaktadır. 
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Adam değişmeyi uygularken şu ilkelere dikkat edilmektedir;
• Hücum oyuncusunun atış kolu kontrol edilir.
• Hücum oyuncusu ile beraber hareket edilir, kale atışı ve pasları önlemeye çalışılır.

Hücum oyuncusu diğer savunma oyuncusuna aktarılır.

1.2. Pivot Değişimi
Pivot, takımda ve oyun içinde topla az buluşmasına karşın etkili atış yapan kişidir. İyi pivot topsuz oyunu çok 
iyi bildiği için, savunmada pivot değişiminde sıkıntı yaşatabilir. Süratli ve çabuk olması savunmayı yanıltabilir. 
Pivotlar genelde topla olan görevi olan her türlü kaleye atışı ve pası görev esnasında sonuç almaya yöneliktir. 
Topsuz görevlerde ise perdeleme, rakibin hücumunu engelleme, pozisyon değiştirme ve rakibi yanıltma yer 
almaktadır. Bu ikinci görevi sırasında pivot, sayı yapmaktan çok takım arkadaşlarını sonuç almaya yöneltir. 
Sonuç olarak pivot değişiminde ise savunma pozisyonunda iken arkamızdaki pivotun yer değişmesi sonucu 
savunma yapan oyunculardan yakın olana pivotu aktarmasına denir.

Şekil 1. Pivot Değişimi Basamaklaması (MARCZİNKA, 2016,syf. 96).

1.3. Eş Aktarma
Savunma oyuncuları oyunun akışına, savunmanın durumuna ve hücumun davranışlarına göre savundukları 
hücum oyuncularını değiştirirler. Bu durum oyunun akışında sık sık ve değişik pozisyonlar da ortaya çıkar. Bu 
nedenle adam değişme çalışmaları antrenmanlarda gereken yeri almalıdır. Savunma daima diyalog içinde 
olmalı ve sürekli iletişim kurmalıdır.

Adam değişmeyi uygularken şu ilkelere dikkat edilmelidir;
*Hücum oyuncusunun atış kolu kontrol edilir.
*Hücum oyuncusu ile beraber hareket edilir, kale atışı ve pasları önlemeye çalışılır.
*Hücum oyuncusu diğer savunma oyuncusuna aktarılır.
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2. Faul Yapma

2.1. Faul Yapma Nedir?
Öncelikle faul nedir? Hücum yapan oyuncuyu gol atmasını veya farklı varyasyonlar yapmasını engellemek için 
rakip oyuncuya yapılan kural dışı harekete faul denir (www.seslisozluk.net). Top rakibe geçtiği anda savunma 
oyuncusunun görevi başlar. Savunma oyuncusunun amacı, topu tekrar kazanmak rakibin hücumlarını müm-
kün olduğu kadar rahatsız etmek, önlemek ve yapılan hatalardan kendi lehine yararlanmak olmalıdır. Her ne 
kadar faul kural dışı hareket olarak degerlendirilse bile hentbolda cok önemli bir yeri vardır. Faul bazen rakibi 
yıldırır, bazen pasife zorlar bazen ise zorunlu atışa iter bu durum bir takımın lehine olabilir. Rakibimiz hücum 
organizasyonu kurarken, onu durdurmak için faul yapabiliriz. Ön orta savunması ve atışın geldiği taraftaki 
koridor için, hızlı hücum geçişlerini engellemek için faul yapabiliriz. Sık sık faul yaparak savunmamızın gücünü 
gösterebilir rakibi yıldırabiliriz. Rakip takımı pasifize etmeye ve sonrasında erken şut atmaya itebiliriz.

Rakibe hücum gücü tanımamak ve topu kendimize kazandırmak için faul yapabiliriz.

Şekil 2. Faul Basamaklandırması (MARCZİNKA, 2016,syf. 96).

2.2. Tekli Faul
Tekli Faullerde en önemli etken temel savunma duruşlarıdır. Hücum oyuncusunu her an ve her koşulda dur-
durmak temel savunma duruşunun uygulanmasıyla sağlanır. Hücum oyuncusunun hareketleri savunma 
oyuncusunu devamlı olarak temel duruşta olmaya zorlar. Bu duruşun amacı, savunma oyuncusunun hücum 
oyuncusuyla her an uygun bir pozisyonda kalmasını sağlamaktır. Böylece bire bir savunmada engellemeye 
yönelik olarak takım arkadaşlarına yardım ettiği gibi aynı zamanda sistemli bir savunmayı da oturtmuş olur.

Kısaca hücuma yönelik hareketleri durdurmaya hazır olan uygun duruş şeklidir (MARCZİNKA, 2016,syf. 96).
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Şekil 3. Temel Savunma Duruşu Basamaklandırması (MARCZİNKA, 2016, syf. 96).

Temel duruşta bacaklar omuz genişliğinde birbirine paralel açık olabileceği gibi asıl duruş şekli öne adım 
şeklinde olmalıdır. Bu duruşta bacaklar öne adım şeklinde ve bacaklar omuz genişliğinde açık, ayakuçları ileri 
bakar durumda, dizler hafif bükülüdür. Vücut ağırlığı her iki bacağa eşit şekilde aktarılmış olmalıdır. Vücudun 
üst kısmı hafifçe öne eğik, kollar dirseklerden hafif bükülü, yukarı doğru açık olmalıdır. Eller açık, parmak uç-
ları hafifçe önü gösterecek durumdadır.  Baş ve bakış rakip oyuncunun vücut hareketlerini ve topu görecek 
şekilde dik olmalıdır (MURATLI, 1985,syf. 11).

Hentbolün karakteristik özelliği, savunma ve hücum arasında vücut temasının olmasıdır. Hücum oyuncuları, 
şut sırasında ve savunma oyuncularını geçmede fiziksel pozisyon ve kuvvetlerini en üst seviyede kullanırlar. 
Bunun karşısında savunma oyuncuları da fiziksel temaslarla gol girişimlerini engellerler. Temas dinamik bir 
harekettir. Savunma ile hücum arasında belirli kurallar dahilinde yapılan fiziksel bir harekettir. Bu fiziksel 
temaslar, yerde ve havada olmak üzere iki şekilde gerçekleşir (MARCZİNKA, 2016,syf. 154).

2.3. Eşli Faul
Eşli fauller bir ya da birden fazla takım arkadaşının da yardımıyla rakip oyuncuyu engellemek, tutmak veya 
eylemi yapmasına izin vermemeye denir. Hentbolda çok büyük öneme sahiptir. Bazen kişinin gücünün yet-
mediği anda takım arkadaşınında yardımıyla bu durum engellenebilir. Kişinin gücünün yetmediği anda takım 
arkadaşınında yardımıyla bu durum faulde öne çıkma ve geriye çekilme hallerini doğurur. Savunmacı 6 m. 
çizgisi üzerinde temel savunma duruşunda kayma adımıyla 9 m. çizgisine kadar çıkar, kayma adımıyla aynı 
şekilde geri çekilir (ÇELİKSOY, SALMAN, 2017, syf.161-162).

2.4. Sıçramış Oyuncuya Yapılan Faul
Savunma oyuncusu, hücum oyuncusunun yerdeki hareketlerinden sonra sıçrayarak yapacağı atışlara karşı 
yeniden hazırlık yapmalıdır. Bu tekniği uygulamada doğru yer ve mesafe dışında doğru zamanlama yapmak 
en önemli eylemdir. Sonuca götüren bu savunma hareketleri, dizlerin hafifçe bükülü olması, kolların yukarıda 
engelleme pozisyonunda olması şeklinde başlar. Sonraki aşamada da iki bacak üzerinde sıçrayarak, rakibin 
bacaklarından biraz uzak bir şekilde, yüz yüze ve göğüs göğse rakibin toplu koluna en yakın eliyle müdahale 
ederken diğer el de rakibin kalçasında olmalıdır Savunma oyuncusu havadayken vücut dengesini korumalı ve 
yere çift ayak düşmeli ve peşinden gelecek rakibin ikinci hareketlerini de savunmaya hazır olmalıdır.
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Temas sadece atış yapan oyunculara değil toplu-topsuz pivot savunmalarında, adam adama savunmada kı-
saca oyunun her alanında, kurallar çerçevesinde diğer oyunculara da uygulanır. Bu temas şekilleri çok hafif 
temastan vücut vücuda temasa kadar gidebilir (MARCZİNKA, 2016,syf.155). 

Şekil 4. Sıçramış Oyuncuya Yapılan Faul Basamaklandırılması (MARCZİNKA, 2016, syf. 96).

3. Blok

Hentbolda; rakibin hücum gücünü etkisiz hale getirmek için, rakibe uygun bir hücum şansı tanımamak veya 
topu kendi takımımıza kazandırmak için yapılan bir savunma tekniğidir.

Bloktan önce her iki ayak yanyana omuz genişliğinde veya biraz açıktır. Ağırlık ön bölümde ve yere sabittir. 
Eller rahatça omuzların üzerindedir. Avuçlar kaleye dönüktür. Parmaklar açık, dizler biraz bükülü hücum ha-
reketi takip edilir. Sırt bölgesi diktir.

Blok zamanı geldiğinde ağırlık seri bir şekilde düşürülür. Kalça geri gider, sırt düzdür. Dizler 90 derece kıvrıl-
dığında durur ve sıçramaya hazır olunur. Yüz düzdür. Aşağıya bakmaz veya açısı değiştirilemez.

Blok yapan oyuncu dik olarak sıçrar. Kollar düz ve omuzlardan parmak uçlarına kadar gergindir. Baş parmak-
ların açıklığı topun aradan geçemeyeceği kadardır.

• Eğer blok yapan oyuncunun bilekleri kaleyi göstermeyecek kadar sıçramadıysa vücut sıçradığı yüksek-
likte dik olarak kalır. 

•  Eğer blok yapan oyuncunun ön kollarının veya dirseklerinin bir kısmının kaleyi göstermeyecek üzerine 
geçirebilirse kollarının öne doğru iter. Bu oyuncunun hücumdan hemen sonra topu kesmesini sağlar.

Blok yapan oyuncular her zaman oldukları yerden sıçramazlar. Bazen de sağa veya sola hareket ederek blok 
yapmak durumunda kalabilirler. Bu durumlar şu şekilde sınıflandırılmaktadır:
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Savunma bloğu: Hedefi engellemek için son fırsatta ellerin topun gidiş yoluna koyarak engellemesidir. Zorlu 
oyun durumlarında sıkça görülen bir görünüm çeşitli uygulama biçimleri için bir fırsat sunar bireysel veya 
toplu olarak engellenebilir ve ikide havada veya yerde gerçekleşebilir (MARCZİNKA, 2016, syf. 153).

İyi bir blok yapan oyuncu şu özelliklere sahip olmalıdır.
• İyi bir sıçrama kapasitesine sahip olmalı,
• Blok tekniğini iyi bilmelidir,
• Sıçrama zamanını iyi tayin edebilmeli,
• Sıçrama yerini iyi seçmeli,
• Sıçrama yönünü iyi tayin edip ona göre blok tekniğini uygulayabilmeli,
• Havada bir an bekleyebilmeli,
• İyi bir düşüş tekniğine sahip olmalı,
• Bloktan sonraki hareketi izleyebilmelidir,

Şekil 5. Blok Pozisyonu Alma

3.1. Alçak Atışların Blokla Savunulması

3.1.1. Kalça Yüksekliğinde Yapılan Atışların Savunulması
Kalça yüksekliğinde yapılan kale atışları genellikle savunma arasından sürpriz biçimde uygulanan atışlardır. 
Bu atışlara kaleciler genellikle hazırlık yapamazlar ve topu son anda görürler. Bu nedenle sürpriz biçimde 
yapılan bu atışların savunulmasında kaleci gövdesini, kollarını ve bacaklarını birlikte kullanabilir. Önemli olan 
savunma bölgesinin genişletilmesidir (ÇELİKSOY, SALMAN, 2017, syf. 160-161).   
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Top genellikle vücudun her iki tarafında omuz seviyesinin altına atılır. Böylece her iki elinizin bir araya gelmesi 
ihtimali ortadan kalkmış olur. Bu yüzden bu durumda atış kolu, sadece elin üzerindeki vuruşun nötralize edil-
mesinde (dengelenmesinde) rol alır.      

Şekil 6. Koltukaltı atışını engelleme (MARCZİNKA, 2016, syf. 96)

Oyuncu, temel pozisyondan yan bir şekilde a’da görüldüğü gibi kolun atış tarafındaki açık bir avuç içi ile birlik-
te gelen topun tahmin edilen yönüne doğru uzanır. Şut çekilen kol tarafında bacak ile yana doğru adım atmak 
ve üst gövdeyi hafifçe aynı yöne yaslamak suretiyle engelleme alanının aralığı önemli ölçüde artırılabilir. En-
gelleme anında sadece bir el topu durdurur ve diğer el ile gövde olası vücut teması için hazırlanırken, temasın 
etkili olmasını sağlar (MARCZİNKA, 2016, syf. 165).

3.1.2. Yana Bükülü Atışların Savunulması
Koltuk altı atışını nötralize etmenin (dengelenmenin) aksine, bu durumda her iki kol da blokaj için kullanılabilir. 
Bu avantaj, atıcının atışı hazırlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyması ve bu sayede savunmacıya, bir 
yandan diğer tarafın yanına doğru ilerlemesi için yeterli zaman tanınması gerektiğinden kaynaklanır. Bunu 
yaparak, bu kol sadece engelleme yarıçapını arttırmaz aynı zamanda yüze ekstra koruma sağlar. Kaplanan 
alanın büyüklüğü, bir yan adım ve gövde üzerine gelecek olan topa doğru eğilerek uzatılabilir. Savunma, atıcı-
nın atma kolunu küçük hareketlerle atıncaya kadar takip etmeli ve mümkün olduğu kadar gol tarafını kapat-
maya çalışmalıdır.  Daha sonra engelleme anında topu her iki kolla durdurmaya çaba göstermelidir, böylece 
topun etkisi iki kol arasında bölünür (MARCZİNKA, syf. 2016, 166).
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Şekil 7. Yana Bükülü Atışı Engelleme

3.2. Yüksek Atışların Blokla Savunulması

3.2.1. Savunma Bloğu
Hedefi engellemek için son fırsatta elleri topun gidiş yoluna koyarak atışı engellemektir. Bu teknik, savunma-
nın en karakteristik unsurlarından biridir ve hedef çekim tekniklerinin gelişimi doğrultusunda önemi fazladır. 
Defans şutu engellemeye karar vererek, taktik olarak iki hedefe ulaşabilir. Bunlar hedeflenen atışı engelle-
mek ve mümkün olduğu kadar çok gol açısını kapatacak şekilde durmaktır. Her ne kadar engelleme, kolların 
işlevi olarak kabul edilse bile, bazen üst gövde ve bazen de üst bacak nadiren de olsa, atışı nötralize etmede 
rol alır. Zorlu oyun durumlarında sıkça görülen bir görünüm, çeşitli uygulama biçimleri için bir fırsat sunar- 
bireysel veya toplu olarak engellenebilir ve her ikisi de havada veya yerde gerçekleştirilebilir (MARCZİNKA, syf. 
2016, 166).

Savunma bloğunun müsabaka kazanmada yeri çok önemlidir.

3.2.2. Temel Atışı Bloklama
Genellikle başımızın üstünden atılan atışlardır. Savunmacılar her an hazır olmalıdırlar. Eller arasında boşluk 
olmamalı, parmaklar yukarıyı göstermelidir.

Temel pozisyonda oyuncu kollarını çapraz olarak başının üstünde yükseltir ve aynı zamanda küçük bir adım 
atar. Bunu yaparak, sabit duruşu koruyarak küçük hareketlerle müdahale etmek için en iyi pozisyonu bulma-
ya çalışır. Engelleme anında Avuç içi açılır, parmaklar gerilir, kaslar bükülür ve kollar topun tüm etkisini alır. 
Bloktan seker topun yönü, kolların aşağı doğru ve bileğin geri çekme hareketinden etkilenerek topun yeniden 
kazanılmasını kolaylaştırır (MARCZİNKA, 2016, syf. 164).
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Şekil 8. Temel atışı bloklama (MARCZİNKA, 2016, syf. 96)

3.2.3. İkili Blok
Yan yana blok, temas mesafesinin atıcıya uzak olduğu durumlarda, çizgideki iki yada daha fazla savunmacının 
birlikte kale atışını engelleyebilmesi için kullanılır.

Savunmacıların küçük adımlarla birbirine yakınlaşarak kendileri için en iyi pozisyonu oluşturmaya çalışırlar. 
Kollar devamlı şekilde şutörün kol hareketlerini takip eder. Vücudunu dönmeden ve kolların çapraz yapmadan 
savunulur. Blok anında kolların geriye doğru hareketi olur ki top durdurulabilsin ve şutun etkisi azaltılabilsin 
(MARCZİNKA, 2016, syf. 167).

Şekil 9. İkili Blok Basamaklandırılması (MARCZİNKA, 2016, syf. 96) 
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3.2.4. Sıçrayarak Atışları Bloklama
Bunu yaparak, rakibi üzerinde geçici olarak bir adım avantaj kazanabilir ve hareketlerini hücum oyuncusunun 
çekim eylemine göre uygulayabiliriz.

Atıcı ve savunma oyuncusu arasındaki mesafeye bağlı olarak, bloklama temel pozisyondan veya ileriye doğru 
bir adım ile gerçekleştirilebilir. Her iki durumda da sıçrama için hazırlık olarak, savunma oyuncusu kendi 
ağırlık merkezini düşürür ve ardından kendini güçlü bir şekilde birinden veya muhtemelen iki bacağından 
iter. Eller çapraz olarak yukarı doğru, birbirine yakın ve atıcının atış kolunun hareketini takip etmek için avuç 
içleri açık olarak kaldırılır. Atıcı, havada iken atış pozisyonunu değiştirirse, savunma oyuncusu vücuduyla eği-
lerek değişime adapte olmalıdır. Blok anında, kollar veya eller topu durdurur ve hareket ettirerek atışın etkisi 
azaltır. Biraz ileriye doğru omuz ve el bileğinden biraz geriye doğru geri dönen topun yönünü etkileyebilir 
(MARCZİNKA, 2016, syf. 166).

Şekil 10. Sıçrayarak Atışı Blokla Engelleme (MARCZİNKA, 2016, syf. 96)

3.2.5. Kademeli Blok

Eller ve kollar mümkün olduğu kadar yer kaplamalı ama yine de giden topu durdurmak için birbirine yeterince 
yakın olmalıdır.

Atışın etkisinin azalması için iki el de blok amacıyla kullanılmalı, biraz çaprazlama hareket etmeli, eğer müm-
künse topa başka türlü yetişilemiyorsa zıplayarak atışı engellemeye çalışmalıdır. Savunucunun kolu atışı en-
gellemeye ne kadar yakın olursa alan o kadar iyi yer kaplanabilir ve topun etkisi daha azalır.

Blok süreci boyunca oyuncu hızlı hareket etmeli ve her zaman hücum oyuncusunun alternatif çözüm yolu için 
hazır olmalıdır. Fakat sadece oyuncuyu engellemeye çalışmak hedefin önemli yüzeyini kaplar ve bunu yaparak 
oyuncu kalecinin işini hafifletir ve onu tedirgin ederek atıcının yönelimini engeller. Ayrıca bloklama ile atışları 
boşa çıkararak, hücum edenler güvenlerini kaybedebilir ve hatta bazen top tekrar kazanılabilir bir karşı atak 
şansı için top kazanabilir.

Bunun yanı sıra sadece değişik blok teknikleri pratik yaparak; zamanlama, zıplama, uyumlu çalışma ve ritim 
duygusu gibi diğer beceriler de geliştirilebilir. Bazen hücum oyuncuları havadaki hareketlerini tam olarak 
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tamamlayamaz ve sonrasında bir atış girişiminde bulunabilirler ya da blokcular arasından düz dalma yapa-
bilirler. Bu yüzden, ayrıca savunmacılar alan güvenliğinin bilincinde olup gözlerini hücumlardan ayırmayarak 
sıradaki atış girişimini engelleyebileceklerdir (MARCZİNKA, 2016, syf. 168-169).

3.2.6. Kaleci Blok İş Birliği    

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

3.2.7. Blokta Yapılan Hatalar
• İkili blokta arkadaşından uzak sıçrama,
• Baş parmakları öne doğru tutma,
• Ellerin arasında topun geçebileceği kadar boşluk bırakma,
• Sıçrarken elleri aşağıdan getirme hatası yapma,
• Yeterli sıçrama yapmama,
• Topun geçeceği yeri görüp ona göre elleri hareket ettirmeme,
• Gözleri kapatma,topu izlememe,
• Bloktan düştükten sonra ikinci bir harekete hazır olmama,
• Dengesiz sıçrama,
• Yavaş hareket etme,
• Bilekleri serleştirip, parmakları germeme,
• Bilek basma hareketini zamansız yapma,
• İkili blokta dört elin yan yana gelmemesi.
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Şekil 11. Hatalı Blok Örneği

4. Top Çalma

Hücum takımının kontrolündeki topun paslaşırken veya dripling yaparken defans oyuncusu tarafından kontrol 
altına alınmasına top çalma denir. Top çalma için antisipasyon (öncelleme), zamanlama ve çeviklik gereklidir. 
Topun süreleceği ve pasın atılacağı zamanı öncellemek defans oyuncusunun oyun zekasına bağlıdır. Zaman-
lama kadar hız ve çeviklikte top çalmada önemlidir. Yapılacak zamanlama ve hızlanma hatası defansta gide-
rilmesi zor bir boşluk yaratacaktır.

Rakip takım oyuncularının yapmış olduğu pas akışını engeleme veya topu kapmaya denir. Rakip takım oyun-
cularını hataya zorlayarak topu calma veya rakip oyucunlarının pas yüklemesi yaptığı anda araya girerek rakip 
kaleye ilerlemeye denir. Yapılan pası tutma veya çelme, doğru zamanla ile birlikte yapılan çıkış, hızlı başlayan 
rakip takımın topunu engeleme bu noktada çok önemlidir. Müsabaka esnasında kalecinin başlattığı uzun 
mesafe hızlı hücumu oyuncumuzun veya kaleden çıkarak kalecimizin tutması top çalmaya en büyük örnektir.
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Şekil 12. Top Çalma basamaklandırması 1

Şekil 13. Top Çalma basamaklandırması 2 
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4.1. Pas Arası
Pas arası icin zamanlama önemlidir. Takım uyumu aynı anda doğru sezgi ile rakip oyuncunun top elinden çık-
tıgı anda yapılan pası alarak hucuma gitmeye denir. Pas arasında savunma arası boşaldığı için çok doğru ve 
yerinde hareket edilmelidir. Aksi taktirde kalemizde rakip takıma rahat bir pozisyon vermiş olabiliriz.

4.2.Zamanlama
* Hızlı olma 
* Sezgi (öncelleme)
* Hücum oyuncusunun top elden çıkmasıyla yön almamız
* Savunmadaki oyuncularla sözlü ve sözsüz iletişim

Top çalma zamanlamasına dikkat edilecek noktalardır.

5.Hataya Zorlama
Top rakibe kaptırıldığı anda savunma oyuncusunun görevi başlar. Savunma oyuncusunun amacı topu tekrar 
kazanmak, rakibin hücumlarını mümkün olduğu kadar rahatsız etmek, önlemek ve yapılan hatalardan kendi 
lehine yararlanmak olmalıdır.

Bireysel savunma çalışmaları antrenmanlarda büyük yer tutar. Unutulmaması gereken temel ilke, takım sa-
vunmasının ancak iyi öğrenilmiş bireysel savunma ile başarıya ulaşacağıdır.

5.1.Tek Başına Hataya Zorlama
Tek başına hataya zorlama da akıl gücünün ve doğru zamanlamanın önemi büyüktür. Ayrıca burda ayakların 
çalışması, hız, cabukluk ve karşısındakinin ne düşündüğünü (antipasyon) çözebilme önemlidir. Çünkü hücum 
oyuncusunun ne yapacağını bilmediğimiz için sadece onun yaptığı hamleyi gördüğümüz anda müdale etmek 
zorundayız. Hataya zorlamak için şunlar yapılabilir.

* Adım hakkını tamamlamış oyuncunun kale atışını zorlaması
* Top sürme hakkını tamamlamış oyuncunun pas atacağı arkadaşına baskı yapılarak hataya zorlama
* Pas atmak için sırçramış oyuncunun pas yollarını engellemek

5.1.1. Rakibi Kenar Köşelere İtme

Oyun pozisyonlarına göre rakip etkisiz kalacağı saha kenarlarına ve köşelere doğru sürülmelidir. Özellikle 
ikili mücadelelerde bu durum daha kolay gerçekleşir. Böylece rakibin atış kolu daha iyi savunulacak ve rakip, 
sahanın bu noktalarında gol şansı bulamayacaktır. Top büyük ihtimal ile kalecide kalacaktır.
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Şekil 14. Rakibi Kenar Köşelere İtme Basamaklandırılması

5.1.2. Erken Şut Atmaya Zorlama
Rakip takım oyuncusu adımlamasını bitirdiği anda sağ ve sol tarafında pas vereceği arkadaşlarının üzerine 
çıkarak pas akışını engelleyip hatalı yürümeye zorlamalı veya oyuncuyu erken şuta zorlamalıyız. Rakip oyuncu 
kararsız kalıp kalemize istemsiz bir şut atacaktır.

5.2.Takım Halinde Hataya Zorlama
Savunma yapan oyuncularımız hem rakibi hem de diğer oyuncuları aynı anda görebilecek bir görüş açısına 
sahip olunmalıdır. Takım halinde hataya zorlamada savunmamız doğru pozisyonu önemlidir. Genellikle oyu-
nun skor anlamında rakip takımın üstünlüğünde 1-1 yani adam adama oynayarak takım halinde rakibimizi 
hataya zorlayabiliriz. Rakip takım sağ oyun kurucu ortaya pas vereceginde öne cıkarak sol oyun kurucusuna 
pas verecegınde hem orta oyun kurucuya hemde sol oyun kurucuya savunmamızın çıkması durumunda pas 
seçenegi azalan rakip oyuncu hataya sevkedilebilir veya uzun pasa yönlendirilebilir hatta erken şuta dahi 
zorlanabilir.

5.2.1 Bire Bir Oyunculara Çıkma
En önemli etkenlerden birisi rakip takıma olan mesafedir. Oyuncu mesafesini iyi korumalı onu geçebileceği 
durumlarda hamleler yapmalıdır.

Hentbolün karakteristik özelliği, savunma ve hücum arasında vücut temasının olmasıdır. Hücum oyuncuları, 
şut sırasında ve savunma oyuncularını geçmede fiziksel pozisyon ve kuvvetlerini en üst seviyede kullanırlar. 
Bunun karşısında savunma oyuncuları da fiziksel temaslarla gol girişimlerini engellerler. Temas dinamik bir 
harekettir. Savunma ile hücum arasında belirli kurallar dahilinde yapılan fiziksel bir harekettir. Bu fiziksel 
temaslar, yerde ve havada olmak üzere iki şekilde gerçekleşir (MARCZİNKA, 2016, syf. 154).

Savunma oyuncuları oyunun akışı, savunma durumu ve hücum davranışlarına göre savundukları oyuncular 
arasında değişim yapabilmektedirler. (SEVİM, 1985, syf. 40).

Skor üstünlüğümüzü kaybettiğimizde oyun içerisindeki tüm oyuncularımızı her biri bir adam alacak şekilde 
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paylaştırmalı rakip takımın pas akışını kesmeli rakip takımı bire bir oynamaya zorlamalı ve bu durumdan fay-
dalanarak hataya zorlayabiliriz. Hentbol’da savunma oyuncuların görevlerine bakıldığında;

• Temel tekniğin uygulanması
• Toplu ve topsuz oyuncunun savunulması
• Alanın savunulması
• Atışların savunulması (MURATLI, ÖNER, 1985, syf. 10).  

Şekil 15. Adam Adama Oyuncuları Yerleştirme 

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbol Kaleci Savunma anlaşması için uygulanan egzersizlerde, 18-24 yaş grubunda 12 erkek hentbolcu ile 
çalışılmıştır. Antrenmanlar spor salonunda gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılardan egzersizler öncesinde / Bilgilendirilmiş onay formu doldurtularak alınmıştır.

Aksiyon Araştırması
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre; temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar ise, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; 
aksiyon araştırmaları ise, bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile 
çözümüne yöneliktir (Karasar, 1994, syf. 23).
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Uygulamalı araştırmalar da (ürettikleri bilgi düzeyi bakımından, temel araştırmalardaki ayrıma ek olarak) 
kendi içinde, iki sınıfa ayrılabilir. Bunlar aksiyon araştırmaları ile AR-GE araştırmalarıdır. Aksiyon araştırmaları, 
uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf olanların da katılmasıyla, var olan 
uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak, durumu iyileştirmek için alınması gereken önlemleri 
belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü katılma ile, “görüş birliği” ya 
da ona yakın bir anlaşma sağlayabilen önlemlerin ortaya çıkartılmasıdır. Aksiyon araştırmaları belli bir yer 
ve katılanlarla sınırlı ürünler verir. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar yerel niteliklidir, genelleme amacı taşı-
maz. Aksiyon araştırması, olgusal verilerin elde edilemediği ya da çeşitli seçeneklerin var olduğu durumlarda 
özellikle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemlerin çözümünü sistemleştirir; 
çözümlerin, gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler (Karasar, 1994, 27-28; Gökçe ve 
Çukurçayır, 2006, syf. 27).

Bu çerçevede hentbolda bireysel savunma tekniğinin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon 
araştırmasıdır.

BULGULAR

A 1 – Eş Değiştirme Çalışması

Eş Değiştirme Egzersizleri

Şekil 16. A 1- Eş Değiştirme Çalışması 

A 1 – Eş Değiştirme Çalışması

Açıklama

Bu çalışma 2:2 – 3:3 – veya daha fazla hücum savun-
ma şeklinde de uygulanabilir. Çalışmada antrenörün 
düdük sesiyle oyuncular takibine başlıyor. Oyuncular 
kendi savunma bölgesinde aktif durumdadırlar. 
Sürekli iletişim içindedirler. 
Rakip takım çapraz veya farklı varyasyonlar yapabilir 
ve biz ise yerimizde kalmalıyız.
Karşımızdaki oyuncunun peşinden gitmeyerek takım 
arkadaşımıza devrederek çalışmamızı devam ettiri-
yoruz.

Anahtar Noktalar

Eş değiştirmenin düzgünlüğü temponun
düşürülmemesi gözlenmelidir.

Varyasyonları

Egsersizler basitten başlayarak uygulanmalıdır.
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A 2– Pivot Değişimi

Eş Değiştirme Egzersizleri

 

Şekil 17. A 2- Pivot Değişimi    

A 2– Pivot Değişimi

Açıklama

Dört hücum yapan oyuncuyu üç savunmacı savunur-

larken. Amaç top hangi oyuncunun elinde ise kay-

ma adımını yapmalarıdır. Pivot sürekli olarak takım 

arkadaşlarımıza devredilmelidir. Çalışma bu şekilde 

devam ederken. 

Kayma adımı çok önemlidir. 

Savunmacı topun olduğu yere hareketlendiğinde ya-

nındaki savunmacı bir önceki savunduğumuz oyun-

cuya yönelmelidir.

Anahtar Noktalar

Antrenör kayma adımlarına ve pivot paylaşımlarına 

dikkat etmelidir.

Varyasyonları

Egzersizler basitten başlayarak sıralandırılmalıdır.
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A 3 – Eş Aktarma

Eş Değiştirme Egzersizleri

Şekil 18. A 3- Eş Aktarma

A 3 –Eş Aktarma 

Açıklama

Hücum oyunlarıyla birlikte hareket edilir. Hücum 

oyuncusu diğer savunma oyuncusuna aktarılır Atış 

Kolu Kontrol edilir. 

Savunma diyalog içindedir. 

Hücumun davranışına göre savundukları hücum 

oyuncularını değiştirirler.

Anahtar Noktalar

Antrenör atış kolunun kontrol edilip edilmediğine 

dikkat etmelidir. 

Oyuncuları iletişim içinde olmaları için uyarmalıdır.

Varyasyonları

Egzersizler basitten başlayarak sıralandırılmalıdır. 

Savunmacılar için yelek alan sınırlaması

kullanılmalıdır.
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B 1 – Faul Yapma

Faul Yapma Egzersizleri

Şekil 19. B 1  – Faul Yapma

B 1  – Faul Yapma.

Açıklama

Her oyuncu karşısına bir eş almalıdır. Atış koluna 

göre faul yapmalıdır. Daha sonra topu kendisi alır ve 

karşısındaki eşi bu sefer kendisine faul yapar çalış-

ma bu şekilde devam eder. Bire bir faul çalışma ha-

reketi başlar. Antrenörün düdük sesi ile sonlandırılır.

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan faulleri atış kolu uygunluğunda olup 

olmadığını kontrol eder.

Varyasyonları

Egzersizler basitten başlayarak sıralandırılmalıdır. 

Eşler kendi fiziki uygunluğuna göre karşısına eş ala-

caktır.
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B 2 – Tekli Faul- Temel Savunma Duruş Çalışması

Faul Yapma Egzersizleri

Şekil 20. B 2 -Tekli Faul- Temel savunma duruş çalışması

B 2  – Tekli Faul- Temel savunma duruş çalışması

Açıklama

Her oyuncu karşısına bir eş almalıdır. Atış koluna 

göre faul yapmalıdır. Daha sonra topu kendisi alır ve 

karşısındaki eşi bu sefer kendisine faul yapar çalış-

ma bu şekilde devam eder. Bire bir faul çalışma ha-

reketi başlar. Antrenörün düdük sesi ile sonlandırılır.

Anahtar Noktalar

Antrenör temel savunma duruş pozisyonlarına iyi 

bakmalıdır. 

Çalışma düşük tempoda yapılmalıdır.

Varyasyonları

Egzersizler belirlenmiş alan içerisinde yapılabilir. Dik-

meler kullanılabilir.

B 3 – Eşli Faul

Faul Yapma Egzersizleri

Şekil 21. B 3-  Eşli Faul

B 3 – Eşli Faul

Açıklama

2:2-3:3 veya daha fazla savunma oyuncuları ile ya-

pılabilir. Hücum oyuncuları iyi bir pas trafiğiyle top 

yüklerken savunmayı geçip şut pozisyonu ararlar. 

Çalışmada amaç eşli savunmanın müsabaka 

içerisinde en uygun şekilde planlanmasıdır.

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan faulün düzgünlüğüne kurallar doğ-

rultusunda olup olmadığına bakabilir. Çalışma tem-

polu yapılmalıdır.

Varyasyonları

Egzersizler belirlenmiş alan içerisinde yapılabilir. Dik-

meler kullanılabilir. Kukalar kullanılabilir.
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B 4 – Öne Çıkma Faul Yapma

Faul Yapma Egzersizleri

Şekil 22. B 5- Sıçramış Oyuncuya Yapılan Faul

B 4  – Öne Çıkma Faul yapma

Açıklama

İki savunmacı 3-4 m. arayla kale sahası üzerinde 

temel savunma duruşundadırlar.  Karşılarında birer 

hücum oyuncusu vardır. Hücum oyuncuları kendi 

aralarında paslaşırlar. Savunma oyuncuları pası alan 

hücum oyuncusuna doğru öne çıkar. ve faul yapar.

Anahtar Noktalar

Antrenör hücum oyuncusunun zamanlamasına dik-

kat etmelidir. 

Belirlenen süreyi antrenörler uygulayabilirler.

Varyasyonları

Egzersizler basitten başlayarak sıralandırılmalıdır. 

Savunmacılar yelek kullanabilirler

B 5 – Sıçramış Oyuncuya Yapılan Faul

Faul Yapma Egzersizleri

Şekil 23. B 5- Sıçramış Oyuncuya Yapılan Faul

B 5  – Sıçramış Oyuncuya Yapılan Faul

Açıklama

İki oyuncu karşılıklı dururlar. Toplu oyuncu durduğu 
yerde sıçrayarak atış gösterir. Temel savunma 
duruşundaki oyuncu çift ayak sıçrayarak bir eliyle 
oyuncunun toplu koluna temas ederken diğer eliyle 
kalçaya temas eder.

Anahtar Noktalar

Antrenör hücum oyuncusunun sıçraması esnasında 
savunma oyuncusunun atış koluna yapmış olduğu 
hamleye dikkat edebilir. Yanlış yapılan fauller(2 da-
kika ve kırmızı kart) antrenör tarafından uyarılabilir.

Varyasyonları

Egzersizler basitten başlayarak sıralandırılmalıdır. 
Dikmeler alan sınırlamaları için kullanılabilir.
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C 1 – Kalça Yüksekliğinde Yapılan Atışların Savunulması

Blok Yapma Egzersizleri

Şekil 24. C 1- Kalça Yüksekliğinde Yapılan Atışların Savunulması

C 1 – Kalça Yüksekliğinde Yapılan Atışların Savunul-
ması

Açıklama

Alttan atış yapılacak Ortada toplanmış oyuncularda 
top vardır. Sağdan ve soldan oyuncularla pas verilip 
koşarak pas alınır öndeki savunma oyuncularının sa-
vunmasında atış yapılacaktır. Savunma her defasın-
da atış kolu tarafı alınacaktır. Savunmacılar her atış 
öncesi şapkalara temas edecektir.

Anahtar Noktalar

Antrenör yapılan egzersizin düzgünlüğüne ve zaman-
lamaya dikkat etmelidir. Çalışma süresi Antrenör ta-
rafından belirlenmelidir.

Varyasyonları

Egzersizler basitten başlayarak sıralandırılmalıdır. 
Dikmeler ve kukalar alan sınırlamaları için kullanıla-
bilir. Savunmacılar yelek kullanabilir.

C 2 – Yana Bükülü Atışın Savunulması

Blok Yapma Egzersizleri

Şekil 25. C 2- Yana Bükülü Atışın savunulması

C 2 – Yana Bükülü Atışın savunulması

Açıklama

Savunmacılar 3 numaralı savunma bölgesinde yer 
alır hücum oyuncuları 12 metre üzerinden pas alır sa-
vunmacının üzerine doğru adımlar 9 metre üzerine 
geldiğinde yana bükülü bir şekilde şut atar savunma 
bu şutu bloklar savunma her blok lama öncesinde 
pivotuna dokunarak blok lamaya gelir

Anahtar Noktalar

Antrenör savunmacıları kontrol edebilir. Onları hız ve 
zamanlama konusunda uyarabilir. 
Antrenörün düdük sesi bazen savunmacılar için uyarı 
niteliğinde uygulanabilir.

Varyasyonları

Dikmeler ve kukalar alan sınırlamaları için kullanıla-
bilir. Savunmacılar yelek kullanabilir.
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C 3 – Yüksek Atışların Bloklanması

Blok Yapma Egzersizleri

Şekil 26. C 3- Yüksek Atışların Bloklanması

C 3- Yüksek Atışların Bloklanması

Açıklama

Basit bir çalışmadır. Savunmada iki oyuncu yer alır 
hücumdakiler ise arkadaşından pas aldıktan sonra 
kaleye iki blok yapan arkadaşının üzerinden şut atar. 
Şut atıldıktan sonra sağ taraftaki blok yapan oyuncu 
şut atılan bölgeye gider şutu atan oyuncu blok yap-
maya geçer .

Anahtar Noktalar

Antrenör oyuncuların reaksiyonuna dikkat etmelidir. 
Blok yapmadan tekrar şuta giden oyuncuları gözden 
kaçırmamalıdır.

Varyasyonları

Oyuncular için dikme ve kukalar belirginlik için kul-
lanılabilir.

C 4 – Temel Atışı Bloklama

Blok Yapma Egzersizleri

Şekil 27. C 4 -Temel Atışı Bloklama  

C 4 – Temel Atışı Bloklama

Açıklama

Sol oyun kurucu topu sol kanata atar ve orta oyun 
kurucu ile yer değişimi yaparlar. Ortadan sol oyun 
kurucuya hareketli gelen orta oyun kurucu kanattan 
pası alarak savunmanın üzerine doğru hareketle-
nir. Ve pası orta oyun kurucuya yer değişimi yapmış 
oyuncuya verir ve blok üstü atışlar başlar devamında 
diğer taraftarda aynı çalışma devam eder savunma-
da iki savunmacı vardır ve ikili blok yapar

Anahtar Noktalar

Antrenör ikili blok yapan oyuncuları kontrol edebilir. 
Oyuncuların blok esnasında ellerinin dik ve iki savun-
macının kollarının yan yana gelmesine dikkat edebilir 
ve onları uyarabilir.

Varyasyonları

Oyuncular için dikme ve kukalar belirginlik için kul-
lanılabilir. 
Savunma oyuncularına yelek giydirilebilir.
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C 5 – İkili Blok

Blok Yapma Egzersizleri

 

Şekil 28. C 5-  İkili Blok

C 5  – İkili Blok

Açıklama

Savunmada toplamda 3 oyuncu vardır. Hücum yapan 

oyuncular sağ ve sol oyun kuruculara ayrılırlar sa-

vunmacılardan birisi ortada 7 metre çizgisi hizasında 

kalır diğer 2 savunmacı sağ ve sol oyun kurucuların 

karşısında yer alır ortadaki savunmacı atak yönüne 

göre bloğu ikiler daha sonra diğer tarafa gider ora-

daki savunma bloğunu ikiler sürekli sağ ve sol tarafa 

giderek savunmayı ikiler çalışma bu şekilde devam 

eder.

Anahtar Noktalar

Antrenör blok yapan oyuncuları kontrol edebilir. Blok 

yapan oyuncunun ortadaki olanı özellikle kontrol edi-

lebilmelidir. Her sağ ve sol tarafa bloğu eşlemek için 

gitmesindeki doğru zamanlama gerekebilir. 

Varyasyonları

Oyuncular için dikme ve kukalar belirginlik için kul-

lanılabilir. 

Savunma oyuncularına yelek giydirilebilir.
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C 6 – Kaleci Blok İş Birliği

Blok Yapma Egzersizleri

 
Şekil 29. C 6- Kaleci Blok İş Birliği

C 6  – Kaleci Blok iş Birliği

Açıklama

Kanat ve uzak atış bölgelerine yerleşir oyuncula-
rımız. Kanat Topu oyuna sokar. Sol kanat topu orta 
oyun kurucuya pas olarak verir. Orta oyun kurucu 
sağ oyun kurucu ile çapraz yapar. Çapraz sonrası 
sağ oyun kurucu blok üzerinden atış yapar. Savun-
manın orta kısmında üç savunmacı vardır. Ortadaki 
savunmacı sağa sola yardıma gider ve ikili blok yapar 
. Blok atış kolu tarafını alır. Kaleci ise diğer bölgeyi 
savunduğu gibi atış kolu tarafından dikkat eder. Sağ 
ve sol kanatlardan top oyuna sokularak çalışmaya 
devam edilir.

Anahtar Noktalar

Antrenör kaleci ve oyuncularının uyumuna dikkat 
edebilir. Atış kolu için gösterilen bloklar için sık sık 
egzersizi durdurabilir. Doğru blok tercihine kadar 
tekrarlar yapılabilir.

Varyasyonları

Basitten karmaşığa doğru yapılabilir. Savunmacılar 
yelek giyebilirler. Huni ve kukalar kullanılabilir.
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C 7– Blokta Hata Yapmama

Blok Yapma Egzersizleri

 
Şekil 30. C 7-Blokta Hata yapmama

C 7  – Blokta Hata yapmama

Açıklama

Savunmacılar normal savunma alanlarında yer alır 
ve aralarında boşluk olur daha sonra atış gerçekleş-
tiğin de yan yana gelirler önemli nokta dört elinde 
yan yana gelebilmesidir. Takım arkadaşı ile birlikte 
hareket yeterli sıçrama egzersiz 20 tekrar ile devam 
edebilir.

Anahtar Noktalar

Savunmacılar uyarılabilir. Savunmacıların seri ve ça-
buk olmaları istenilebilir. 
Tekrar sayısı oyuncuların kondisyon durumuna göre 
artırılabilir.

Varyasyonları

Basitten karmaşığa doğru yapılabilir. Savunmacılar 
yelek giyebilirler. 
Huni ve kukalar alanın belirlenmesi için kullanılabilir.

D 1 – Top Çalma

Top Çalma Egzersizleri

 
Şekil 31. D 1 - Top Çalma 

D 1  – Top Çalma

Açıklama

Çalışma 3:3 4:4 5:5 veya 6-6 olarak yaptırılabilir. 
Çalışmada kaleci topu hızlı hücumla başlatır. 
Oyuncularda geri dönüş sağlayarak kalecinin attığı 
topu yakalarlar. Daha sonra topu yakalayan oyuncu 
başlangıç alanına geri döner.

Anahtar Noktalar

Antrenör zamanlamaya önem verebilir. Antrenör top 
çalmak için koşan oyuncunun koşu yolunu belirle-
yebilir ona yardımcı olabilir. Pivot oyuncularını geri 
dönüş top çalmada tercih etmeyebiliriz. Ayrıca şut 
hangi bölgeden atılmışsa diğer taraftaki oyuncuları-
mızdan koşmalarını isteyebiliriz.

Varyasyonları

Basitten zora doğru yapılabilir. 
Alan sınırlandırmaları için dikmeler kullanılabilir.
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D 2 – Pas Arası ve Zamanlama

Top Çalma Egzersizleri

Şekil 32. D 2-  Pas Arası ve Zamanlama

D 2  – Pas Arası ve Zamanlama

Açıklama

Çalışma ikiye iki başlar iki kişi hücum iki kişi 
ise savunmadadır. Daha sonra hücum yapan 
oyuncunun doğru zamanlama ile öne çıkarak atılan 
pasın arasına girerek topu çalması beklenmektedir.

Anahtar Noktalar

Antrenörün düdük sesi ile savunmacılar çıkış yapa-
bilirler. 
Antrenör doğru zamanlama için antrenmanı sık sık 
kesebilir. 
Oyuncuya top çalınamadığında savunmaya dönüş ve 
neler yapması gerektiği söylenebilir. 

Varyasyonları

Basitten zora doğru yapılabilir. Oyuncular için farklı 
renklerde yelekler kullanılabilir. 
Oyun alanını sınırlandırma için dikmeler kullanılabilir.

E 1 – Hataya Zorlama Erken Şut Attırma

Hataya Zorlama Egzersizleri

Şekil 33. E 1- Hataya Zorlama Erken Şut Attırma

E 1 - Hataya Zorlama Erken Şut Attırma

Açıklama

Altı oyuncu savunmada altı oyuncu ise hücumda yer 

alır top orta oyun kurucuda iken savunma oyuncuları 

sağ ve sol oyun kurucularına çıkar ve hücum oyun-

cusunu farklı varyasyonlar yapmaya zorlar. Top sür-

me hakkı tamamlamış oyuncunun pas atacağı arka-

daşına baskı yaparak hataya zorlama

Anahtar Noktalar

Antrenör oyuncuların toplu ve topsuz hareketlerine 

dikkat etmelidir. Zamanlamaya dikkat edebilir. 

Adam paylaşımı konusunda uyarılarda bulunabilir.

Varyasyonları

Basitten zora doğru yapılabilir. Oyuncular için farklı 

renklerde yelekler kullanılabilir. 
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E 2 – Bire Bir Oyunculara Çıkma

Hataya Zorlama Egzersizleri

Şekil 34. E 2- Bire Bir Oyunculara Çıkma

E 2 - Bire Bir Oyunculara Çıkma

Açıklama

Tüm oyuncular karşı hücum yapan oyunculara her 

birisi bir kişi alacak şekilde savunma yaparlar. Amaç 

oyuncuyu bire bir oynamaya ve hata yapmaya zorla-

maktır. Takım halinde herkes adamını iyi paylaşacak 

şekilde savunma yapmalıdır.

Anahtar Noktalar

Antrenör oyuncuların toplu veya topsuz adam takibi-

ne dikkat edebilir. 

Oyuncuların reaksiyonlarını takip edebilir. 

Oyuncular arasındaki iletişimleri takip edebilir.

Varyasyonları

Basitten zora doğru yapılabilir. Oyuncular için farklı 

renklerde yelekler kullanılabilir. 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Çalışmaların tamamı aktif erkek hentbolcular üzerinde yapılmıştır. Yapılacak çalışmalara göre farklı pozisyon-
daki oyunculardan ve görüntülerin anlaşılırlığı açısından o alanda daha yetenekli ve fiziki özellikleri daha iyi 
durumda olanlar göz önünde bulundurulmuştur. Konuların hazırlanması ve görüntülerin toparlanması için 7 
ay süre belirlenmiştir. Bu aşamada ilk 5 ay konuların toparlanıp yazılması, son 2 ay içerisinde de görüntülerin 
düzenlenmesi planlanmıştır. Video görüntüler hazırlanırken çalışmalar için gerekli olan farklı materyaller de 
kullanılır.

Hentbolun içerisinde savunmanın önemi büyüktür. Bu yüzden antrenmanlarda savunma tekniklerinin yer 
alması için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Çalışmalarımızda çeşitli bireysel savunma tekniklerinin uygulanış 
biçimleri ve tanımları belirtilmiştir. Her biri tanım olarak ve video görüntülerle basitleştirilmiş olarak hazırlan-
mıştır. Sade ve anlaşılır olmasına dikkat edilmiştir. 

Bireysel savunma teknikleri hentbolun içerisinde büyük öneme sahiptir. Her oyuncunun temelden olarak 
bireysel savunma tekniklerini vücut hareketlerinin detaylarıyla birlikte doğru tekniklerle öğrenmesi planlan-
mıştır. Bireysel savunmalar oyuncu için sahanın her noktasında uygulanmak üzere gerekli olan çalışmalardan 
yapılmıştır. Savunma topu kaybettiğimiz an itibariyle oyunun her alanında başlamaktadır. Hentbol oyununu 
seyir açısından da güzelleştiren ve ilgiyi arttıran olgular olarak bireysel savunmalar göze çarpmaktadır. 
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Sonuç olarak ortaya koyduğumuz bu çalışma kendi deneyimlerimiz ve çalışmalarımızda kullandığımız başarılı 
bir prensip üzerinden planlanmıştır. Her çalıştırıcı bu şekilde düşünmeyebilir. Kendi sistemi ve farklılıklarını 
uygulayabilir.
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Hentbolda Yüklemelere Ve Çapraz Geçişlere Karşı Savunma Grup Taktikleri

ÖZET 

Etkili bir takım savunması için, en az iki oyuncunun koordineli çalışması gerekir. Hücum oyuncularının hücuma 
yönelik pozisyon değiştirme gibi grup hücumlarına karşı, bir savunma oyuncusunun başarılı olabilmesi ancak 
takım arkadaşlarının yardımı ile gerçekleşir. Bu çalışmanın amacı: Her takım oyuncusunun güçlü yanlarını 
takımın lehine en iyi şekilde kullanabilmeleri, defansif görevleri eşit ve ekonomik bir şekilde paylaşabilmeleri 
için imkanlar ortaya çıkarmaktır. Araştırma grubu 14-19 yaş grubu 14 bayan hentbolcudan oluşmuştur. Egzer-
sizlere katılan sporculardan antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş onay formu doldurtularak alınmıştır. 
Hentbolda yüklemelere karşı ve çapraz geçişlere karşı, savunma grup taktiklerinin geliştirilmesi amaçlı yapı-
lan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla 
uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Öne çıkma emniyet alma, eş alma eş 
aktarma ve grup halinde blok yapma becerilerinin geliştirilmesine yönelik toplam 28 egzersiz kuramsal olarak 
anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Grup taktiklerine yönelik yapmış olduğumuz, seçilmiş antrenman di-
rilleri sonucunda sporcularımızın yardımlaşma, dayanışma yani grup taktiklerinden yararlanma becerilerinin 
arttığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Savunma Grup Taktikleri, Yüklenmeler Karşı, Çapraz Geçişlere Karşı.

Defense Group Tactics Against Crossing and Piston Movements in Team Handball

ABSTRACT

At least two players should work coordinately for an effective team defense. Success of a defensive player 
against the group attacks such as attackers’ change position for attack is possible only with the helps of 
their team-mates. The purpose of this study is to reveal the means for each team player to best use their 
strengths for the favor of the team and share their defensive duties equally and economically. The sample 
group consisted of 14 female handball players aged between 14-19 years. The informed consent form was 
obtained from the players participating in the exercises before the training sessions. This study aiming at 
improving defensive group tactics against charges and crisscross in the handball, was an action research 
for configurating proper exercises ranging from the simple to the complex to solve problems encountered 
during the match. A total of twenty-eight exercises, for improvement of skills of stepping forward, securing 
defense, synchronous receiving, synchronous transfer and group blocking, were explained theoretically and 
presented visually. As a result of selected training drills for group tactics, the players were observed in coop-
eration, solidarity, namely increasing their skills of utilizing group tactics.

Keywords: Group Defense Tactics, Against Piston Movement, Against Crosses, 
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KULLANILACAK YARI SAHA VE TAM SAHA OYUNCU YERLEŞİM ÖRNEKLERİ



74

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL



75

Yüklemelere Karşı Çapraz Geçişlere KarşıBireysel – Grup – Takım Savunma Taktikleri

HE
NT

BO
L

GİRİŞ
Etkili bir takım savunması için, en az iki oyuncunun koordineli çalışması gerekir. Hücum oyuncularının hücuma 
yönelik mevki değiştirme gibi grup manevralarına karşı, bir savunma oyuncusunun başarılı olabilmesi ancak 
takım arkadaşlarının yardımı ile gerçekleşir. 

Grup savunması, her oyuncunun güçlü yanlarını takımın lehine en iyi şekilde kullanabilmeleri ve savunma 
görevlerini eşit ve ekonomik bir şekilde paylaşabilmeleri için imkanlar sunar. Özellikle hücum organizasyonun 
yer aldığı orta alandaki savunma oyuncularının pozisyonlarında, topa sahip olan hücum oyuncusuna karşı iki 
katı savunma yapılması gerekir ki bunun gerçekleşebilmesi için grup savunması olmazsa olmazdır. Takımın 
düzeyinde ilerlemeler oldukça ve takım halinde oynama alışkanlıkları arttıkça yardımlaşma ve dayanışma üst 
seviyeye çıkacak, bireysel oynama davranışlarında azalmalar görülecektir.

Savunmada grup taktiklerinin en iyi şekilde uygulanabilmesi için öne çıkma emniyet alma, eş alma eş aktar-
ma ve grup halinde blok aşamalarının oyuncu grubuna çok iyi öğretilmiş olması gerekmektedir. Konumuzun 
ön bilgileri verildikten sonra asıl konumuz olan yüklemelere karşı ve çapraz geçişlere karşı savunma grup 
taktikleri daha anlaşılır hale gelecektir.

1.Grup Taktiği
Takım taktiğinden önceki aşamasını oluşturan grup taktiği, en az iki oyuncunun katılımı ile gerçekleşir. Grup 
taktiği hücumda ve savunmadaki oyuncuların; amaca yönelik ekonomik hareketlerini içerir. Doğru ve müm-
kün olduğu oranda alışkanlık haline getirilmiş olan bireysel yetenekler, teknik, taktik, moral ve mücadele gücü 
grup taktiğini oluşturur. 

Grup taktiklerinin hatasız uygulanabilmesi için oyuncuların düşünce ve davranışlarını birleştirmeleri uyum 
içinde hareket etmeleri gerekmektedir. İki, üç belki de dört savunma oyuncusunun iş birliği, tüm takımın 
başarısını önemli bir şekilde artıracaktır.

Grup taktiklerinin başarıya ulaşması için bireysel teknik becerilerin çok iyi öğrenilmiş olması gerekir. Taktik, 
oyunun amaçlarına ulaşılabilmesi için organize bir şekilde hazırlıkların yapılmasından ve önlemlerin alınma-
sından meydana gelir. Oyun içerisinde gol atmak ve gol yememek esasına dayanan davranışları gerçekleşti-
rebilmek için, kendi takımımız ve rakip takımın sahip olduğu bütün özellikleri, iç ve dış faktörleri hesap ederek, 
amaçlı ve planlı uygulama yapabilmek olarak tanımlanabilir.

Takım sporlarında taktik, sporcuların bireysel, grup ve takım halinde saha, zaman, rakip ve kendi takım arka-
daşını dikkate alarak nerede, ne zaman, nasıl ve ne şekilde davranması gerektiğidir. Taktik verimlilik, durum-
ları değerlendirmeye yani algılama yeteneğine, buna uygun sürecini bilmeye ve buna uygun teknomotorik 
reaksiyon yeteneğine bağlıdır (SEVİM, 2007, sf. 429).

1.1.Grup Taktiklerini Etkileyen Faktörler 
Antrenman içeriklerinin uygulanmasında sporcunun dikkati, taktik amaca yönlendirilmelidir. Çünkü yeni baş-
layanlar ve çocuklar bunun ayrımına pek varamazlar. Burada sporcunun, önlemlerin belirleyici etkileri ve 
rakibin beklenen davranışları hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Görsel eğitim, gözlem ve uygulamalarla (gös-
tererek) desteklenmelidir (MURAT-LI, 1998, sf. 244).

• Takımın verimliliğini artıran faktörlerden birisi de; oyuncuların sosyal ve kolektif şekilde hareket etme-
leridir.

• Antrenörler, yürütme ve yönetme bilinci içinde, oyuncularda birlikte hareket etme yeteneğini geliştir-
melidirler.
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• Antrenörler, bilgi verme sürecinde, oyuncularına daha fazla karar verdirmeyi amaçlayan inisiyatif ka-
zandırma yöntemlerini benimsemelidirler.

• Doğru bilgiyi alan ve bu bilgiler ışığında yeterli antrenmanları yaparak teknik ve taktik bilgisini geliştiren 
doğru stratejileri benimseyen, özgüvenli ve yüksek ve karar verme yeteneği gelişmiş sporcular çok 
daha başarılı olacaklardır.

• Grup taktiklerinde; oyuncuların bir müsabakanın gidişinde, beceri edinilmesini etkileyen ilkeleri keşfet-
melerinin istendiği durumlarda, oyuncuların gelişimi daha doğru ve sürdürülebilir olarak gerçekleşe-
cektir.

• Antrenörler, oyuncularına deneme ve yanılma pratiklerinin sonucunda, dikkatli ve doğru şekilde amaca 
yönlendirmelidirler.

• Antrenörler, oyuncularını çok iyi tanımalı ve özelliklerini iyi bilmeli planlamayı bu çerçevede yapabilme-
lidir.

1.2. Hentbol Grup Taktikleri Çeşitleri
Grup taktiklerini iki başlık altında inceleyebiliriz:

1. Hücumda grup taktikleri
2.Savunmada grup taktikleri

Hücumda grup taktikleri dörde ayrılır:
1. Çapraz geçiş
2. Perdeleme yuvarlanma
3. Paralelde dalma
4. Ver kaç 

Savunmada grup taktikleri ise üç ayrılır:
1. Öne çıkma, emniyete alma
2. Eş alma, eş aktarma 
3. Grup bloğu

1.3.Grup Taktiklerinin Öğretimi
Bir oyuncu grubuna taktik beceriler öğretilirken, basitten karmaşığa doğru bir yol izlenmelidir. Hücumda ve 
savunmada, oyuncuların yapması gereken davranışlar açık bir şekilde anlatılmalıdır. Teknik öğretimde; bireye 
beceri kazandırılırken, taktik öğretim de ise gruba yönelik bir çalışma yapılır. Grup taktiklerini öğretirken, ba-
samakların yavaş çıkılması ve sık tekrarların yapılması gerekir. Antrenörler gruba taktik çalışma yaptırırken 
uzun süreli konuşmalardan kaçınmalı, antrenmanlar arasında düşünce desteği ve çözüm yollarını sporculara 
göstermeli, alternatifleri çoğaltmalıdırlar. 

Bir öğrenme birimi hem grupla öğretime, hem de bireyselleştirilmiş öğretime olanak vermelidir (SENEMOĞLU, 
1995, sf. 449).

Grup taktiklerini öğretirken tümevarım yöntemi kullanılmalıdır.
•  Parçadan bütüne
•  Kolaydan zora
•  Az oyuncudan çok oyuncuya
•  Yavaş tempodan hızlı tempoya
•  Pasif savunmadan aktif savunmaya 
•  Müsabaka şartlarına uygun olarak bir yol izlenmelidir.
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2. SAVUNMADA GRUP TAKTİKLERİ

Grup savunması, iki veya daha fazla savunma oyuncusunun, yardımlaşma ve dayanışma içinde yaptıkları sa-
vunmadır. Grup savunması öne çıkma emniyet alma, eş alma eş aktarma ve en az iki oyuncunun blok yapma 
aşamalarından oluşur. Oyuncuların, antrenman ve müsabakalarda hücuma kıyasla savunma yapma arzu ve 
istekleri düşüktür. Antrenörler, oyuncularına savunma yapmaktan zevk aldıracak ve antrenmanları daha cazip 
hale getirecek antrenman programı hazırlamalıdırlar.

Birebir savunma yaşamsal olmasına rağmen, etkili savunma her oyuncunun koordineli bir savunma faaliyeti 
ve takımın tek vücut olarak sistematik çalışmasını zorunlu kılmaktadır. Herhangi bir savunma sisteminde, 
savunmacılar tarafından alınan pozisyon onlara bitişiklerindeki savunmacılarla birlikte çalışma fırsatı sunar 
(MARCZINKA, 2016, sf. 321).

Bir savunmanın başarılı olması için, yalnızca bireysel yeteneklerin mükemmel olması yetmez, tüm takım oyun-
cularının beraber hareket etmesi ve iş birliği ile olur. Ayrıca grup savunmasında, oyuncuların yardımlaşma ve 
dayanışma taktik becerilerini, en üst noktaya çıkarmaları gerekir. Hücum oyuncularının uyguladıkları taktik 
davranışlara karşı, savunma oyuncularının hücum varyasyonlarını bozmak için uyguladıkları, taktik girişimleri 
savunmada grup taktikleri olarak nitelendirilebilir.

Grup savunması, hem teknik hem de taktik gücü geliştirdiği gibi takım arkadaşlarının düşünce ve eylem bir-
liğini sağlamaya da yardımcı olur. Grup savunması, oyuncunun gelişiminde olumlu sonuçlar meydana getirir. 
Bunlara kısaca değinecek olursak:

• Güç düzeyine göre, farklı çalışmalar organize etme becerisini kazandırır.
•  Daha iyi gözlem yapma ve amaca yönelik eleştiri yapabilme yeteneğini geliştirir.
•  Kişisel emniyet duygusu arttığı gibi davranışlarını takım arkadaşları ile uyumlu hale getirir.

     Savunmada grup taktiklerini üç başlık altında toplayabiliriz:
1. Öne çıkma emniyete alma
2. Eş alma eş aktarma
3. Grup bloğu

 Savunma grup taktiklerinin başarı ile uygulanabilmesi için bazı önemli noktalar vardır:

•  Savunma oyuncuları, kendi ve takımındaki oyuncuların özelliklerini iyi bilmeleri ve aynı zaman da rakibin 
özelliklerini de iyi bilmeleri gerekir.

•  Savunma ilkelerini ve savunmadaki rollerini iyi anlamış olmaları gerekir.

•  Savunma da iletişimi etkili kullanmaları ve iş birliğini geliştirmeleri önemlidir.

•  Savunma tekniklerinin iyi öğrenilmiş olması. 

•  Yardımlaşma ve dayanışma davranışlarını en üst noktaya çıkarmaları gerekir.

•  Hücum oyuncularının varyasyonlarına karşı hızlı reaksiyon yeteneğine sahip olmaları gerekir.
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2.1. Öne Çıkma Emniyete Alma

Topa sahip olan hücum oyuncusunun atış yapma, aldatma ve içeri dalma gibi uygulayacağı hareketleri en-
gellemek amacıyla, bir savunma oyuncusunun öne çıkarak savunma yapması gerekir. Öne çıkan oyuncunun 
arkada bıraktığı boşluğu yanındaki diğer savunma oyuncunun doldurması, emniyete alması gerekir.

Öne çıkan savunma oyuncusunun arkada bıraktığı boşluğu diğer savunma oyuncuları tarafından doldurulma-
sına öne çıkma emniyete alma denir. Öne çıkan ve emniyete alan oyuncuların farklı görevleri vardır. Öne çık-
manın ve emniyete almanın özünde temel teknik olan kayma adımlarına dayanmaktadır. Öne çıkma emniyet 
alma oyuncular arasındaki iletişimi zorunlu kılmaktadır.

2.1.a. Öne Çıkma Emniyete Almayı Uygulayan Oyuncuların Görevleri

Öne Çıkan Oyuncunun Görevleri
•  Hücum oyuncusunu 9m’ye yakın bir yerde karşılamalıdır.
•  Rakip oyuncunun, atış kolu kontrol altında tutulmalıdır.
•  Aldatmalara karşılık verebilmelidir.
•  Hücum oyuncusunu pasif bölgeye yönlendirmelidir.
• Hücum oyuncusunun takım arkadaşına pas vermesi ile birlikte pas yönünde geri dönmelidir.

Emniyete Alan Oyuncunun Görevleri
• Hücum oyuncusunun pas vermesi ile birlikte sorumlu olduğu hücum oyuncusunu karşılamak için öne 

çıkmaya hazır olmalıdır.                        
• Topla birlikte hücum eden oyuncu öne çıkan savunma oyuncusunu geçerse bire bir mücadele etmeye 

hazır olmalıdır.
• Rakip oyuncu atış yaparsa blok yapmak için hazırlıklı olmalıdır.
• Öne çıkan takım arkadaşının bıraktığı boşluğu zamanında kapatmalı ve iletişimi etkili kurmalıdır.

Hücum oyuncusuna yükselerek savunma yapması (Şekil 1).

Şekil 1. Öne çıkma çalışması
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Öne çıkan savunma yapan oyuncu rakibinin pas vermesi ile birlikte pas yönünde geri dönmesi (Şekil 2).

Şekil 2.  Geriye dönme çalışması

Emniyet alma genelde bitişikteki oyuncular tarafından yanlara kayma adımlarla olur (Şekil 3).

Şekil 3. Yanlara kayma adımları ile emniyete alma çalışması
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Birinci oyuncu öne çıkarken ikinci oyuncunun emniyete alarak yardımlaşmaları (Şekil 4).

Şekil 4. Öne çıkma emniyete alma çalışması

Bir oyuncu öne çıkarken diğer oyuncu en kısa zamanda çapraz geriye dönerek emniyete alır. Böylece öne 
çıkma emniyete alma taktiği gerçekleşmiş olur (şekil 5).

Şekil 5. Üç savunma oyuncusunun öne çıkma emniyet alma çalışması
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Toplu oyuncuya bir savunma oyuncusu öne çıkarken diğer savunma oyuncularının emniyet alması (şekil6).

Şekil 6. Savunma anlayışına göre takım olarak öne çıkma emniyete alma

2.2. Eş Alma Eş Aktarma  
Savunma oyuncuları, topla yüklenen hücum oyuncularının çapraz geçiş, perdeleme ve yer değiştirme gibi var-
yasyonlarına karşı geliştirdikleri bir taktik olarak, eş alma eş aktarmayı uygularlar. Savunma oyuncuları kendi 
savunma bölgesine giren bir hücum oyuncusunun savunmasını üstlenmesine eş alma, kendi savunma yaptığı 
bölgenin dışına çıkan hücum oyuncusunu diğer savunma oyuncusuna teslim etmesine de eş aktarma denir. 
Bu hareketler peş peşe yapıldığında eş alma eş aktarma taktiği meydana gelmiş olur. Bir savunma oyuncu-
sunun, sorumlu olduğu bir hücum oyuncusunu, savunması için başka bir savunma oyuncusuna devretmesine 
ve diğer hücum oyuncusunu savunmasına eş alma eş aktarma denir.

Eş alma eş aktarma eylemini bir savunma oyuncusu ardışık olarak uygulamaktadır. Birinci savunma oyuncusu 
önce bir hücum oyuncusunu savunur (eş alma) sonra o oyuncuyu başka bir savunma oyuncusuna aktarır. 
Grup çalışması aktarma aşamasında ortaya çıkar ( ÇELİKSOY, 2017, sf. 66).

Savunmada, oyuncuların eş alma eş aktarma taktiğini uygularken üzerinde durulması gereken önemli detay-
lar vardır. 

•  Zamanlamayı iyi ayarlamaları çok önemlidir.
•  Etkili iletişim kurmalıdırlar. 
•  Perdelemeye takılmamaları gerekir.
•  Hücum oyuncusunun atış kolu devamlı kontrol altında tutulmalıdır.
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Hücum oyuncularının kendi savunma oyuncusuna değil, pas yaptığı takım arkadaşının savunmasına doğru 
yüklemesi (şekil 7).      

Şekil 7. Savunma bölgesine giren rakip oyuncuyu alma ve takip etme çalışması (MARCZINKA, 2016, sf. 331).

Savunma oyuncusu yükleme yapan hücum oyuncusunu bitişikteki savunma oyuncusuna aktarmasıdır. Atış 
koluna baskı yapılması önemlidir (şekil 8).

Şekil 8. Hücum oyuncusunu alma, takip ettikten sonra komşu oyuncuya aktarma çalışması
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Hücum oyuncuları çapraz geçiş yaparken savunma oyuncuları da karşı taktik olarak eş alma eş aktarmayı 
uygulaması gerekir (Şekil 9).

Şekil 9. Çapraz Geçişe Karşı Eş Alma Eş Aktarma Çalışması (ÇELİKSOY, 2017, sf. 67).

2.3. Grup Bloğu (ikili, üçlü blok)
İki veya daha fazla oyuncunun, kaleye atılan topu elleri ve kollarıyla engelleyecek şekilde grup halinde hare-
ket etmelerine grup bloğu denir. Kaleye atış yapacak hücum oyuncusu durdurulamamış ve atış koluna baskı 
yapılamamış ise hücum oyuncusunun kale atışına karşı yapılacak en son müdahale blok yapmaktır. Bireysel 
blok, grup bloğunun temelini oluşturur, bu yüzden bireysel blok tekniklerinin çok iyi öğrenilmiş olması gerekir. 

Grup bloğu en az iki oyuncu tarafından uygulanacağı için bireysel bloğa nazaran savunma etkisi daha fazla 
olacaktır. Grup halinde blok yapacak oyuncuların beraber hareket etmeleri ve zamanlamayı iyi ayarlamaları 
çok önemlidir. Ayrıca grup bloğunun kaleci ile olan işbirliği unutulmamalıdır. Özellikle grup bloğu; serbest 
atışlarda ve uzaktan atılan şutlarda grup bloğu uygulanır.

Kale atışı yapacak oyuncu durdurulamamış, atış koluna baskı yapılamamış ise bu oyuncunun kale atışına karşı 
yapılacak en son müdahale blok yapmaktır ( ÇELİKSOY, 2017, sf. 68).

Blok yapacak oyuncunun sahip olması gereken özellikler.
• İyi bir blok tekniğine sahip olmalıdır.
• Sıçrama kapasitesinin yüksek olması gerekir.
• Sıçrama zamanlamasını iyi ayarlamalıdır.
• Havada bekleme süresini rakibin atışına göre ayarlayabilmelidir.
• İyi bir düşüş tekniğine sahip olmalıdır.
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Grup halinde blok uygulamasının en iyi şekilde öğretilebilmesi için önce bireysel bloktan başlamak ve sonra-
sında grup bloğunu çalışılması gerekir (Şekil 10, 11 ve 12).    

 
Şekil 10. Çizgide bireysel blok çalışma

Şekil 11. İkili blok çalışması
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Şekil 12. Üçlü blok çalışması

3. Çapraz Geçiş
İki veya daha fazla oyuncunun koşu yollarının birbirini çapraz kesecek şekilde yer değiştirirken, paslaşarak 
kale atışı pozisyonu hazırlama girişimlerine çapraz geçiş denir. Çapraz geçiş oyuncularının zevkle uyguladık-
ları hentbola özgü bir taktiktir. Çapraz geçiş sahanın her bölgesinde görev yapan iki oyuncu arasında uygu-
lanabilir. Savunma oyuncularının önünde uygulanan çapraz geçişin amacı; takım arkadaşına şut pozisyonu 
hazırlamak, savunma oyuncusuna perdeleme yaparak dalma için uygun ortam hazırlamak için çapraz geçiş 
çok sık uygulanır. Çapraz geçişin oyuncu sayısına ve bölgelere göre çeşitleri vardır.

•  Oyuncu sayısına göre: İkili çapraz, üçlü çapraz, beşli çapraz ve takımın bütün oyuncularının katıldığı 
çapraz geçişler vardır.

•  Bölgelere göre: Kanat çaprazı, oyun kurucu çaprazı ve pivot çaprazı gibi çapraz geçişler vardır.
• 3.1. Çapraz Geçişlere Karşı Savunma Grup Taktikleri
•  Savunmada devamlı iletişim halinde olmaları 
•  Seri bir şekilde hücum oyuncularının varyasyonlarına karşılık vermeleri
•  Savunma oyuncularının öngörülerinin yüksek olması 
•  Antrenmanlarda çok sık tekrar yapılması
•  Savunmacılar arasındaki iş birliği tanımının iyi yapılmış ve uygun antrenmanlarla hazırlanmış olması 

gerekir (SİBİLA, 2016, sf. 2).
•  Savunmacıların temel tekniksel ve taktiksel ilkelerini ve grup taktiksel uyumlarını eğitebilecekleri te-

mel egzersizlerin hazırlanması (SİBİLA, 2016, sf. 6).

Çapraz geçişlere karşı savunma grup taktiklerini açıkladıktan sonra konunun daha net anlaşılır hale gelmesi 
için çizimlerle desteklemek faydalı olacaktır.
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Orta oyun kurucunun, sol oyun kurucu ve sağ oyun kurucu ile çapraz geçiş çalışması (şekil 13 ve 14).

Şekil 13. Çapraz geçiş yapan oyuncuları kesişme noktasında durdurmak (soldan)

Şekil 14. Çapraz geçiş yapan oyuncuları kesişme noktasında durdurmak (sağdan)
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4. Yükleme Hareketi
Hücum oyuncularının en önemli teknik hareketlerinden birisi de yükleme hareketidir. Hentbolda yükleme 
hareketi hücum oyuncuları tarafından savunma arasındaki boşluklardan seri geçmek için öne doğru ve topla 
birlikte uyguladıkları bir dalma hareketi olarak tanımlanabilir. Bu sebeple yükleme hareketi mümkün oldukça 
çabuk ve seri bir şekilde savunma oyuncularının yakalamasına müsaade etmeden, hücum oyuncuları tarafın-
dan uygulanması gerekir. Yüklemenin en önemli amaçlarından biri toplu oyuncunun hızla kaleye yönelmesi ve 
savunmayı üzerine çektikten sonra takım arkadaşına uygun pozisyon bulmasına ortam hazırlamaktır.

Yükleme hareketi hentbolun olmazsa olmazıdır. Bu sebeple her hentbolcunun bu teknik hareketi mükemmel 
uygulaması gerekir. Çocuk yaşlarda hentbolun temellerinden olan yükleme hareketi doğru bir şekilde verilmiş 
olması diğer aşamalara geçişi kolaylaştıracaktır.

Yükleme hareketinin tüm hücum oyuncuları tarafından iyi ve inandırıcı olarak uygulanması savunma oyuncu-
larının çok zor durumda kalmalarına ve hata yapmalarına neden olacağı hiçbir zaman unutulmamalıdır. Hent-
bolda başarının sırrı hızlı paslaşmak ve en hızlı şekilde doğrudan kaleye yönelik yükleme hareketi yapmak 
olduğu genç sporcuları çok erken yaşlarda en iyi şekilde öğretilmelidir (ÇELİKSOY, 2017, sf. 21).

Hücum oyuncularının mevkisine göre savunma oyuncularının öne çıkma yanlara kayması (Şekil 15).

Şekil 15. Savunma oyuncularının kayma ve öne çıkma yönleri

4.1. Yüklemelere Karşı Savunma Grup Taktikleri
•  Hücum oyuncusunun yüklemeye başladığında savunma oyuncusu gelen hücum oyuncusunu karşıla-

malı ve yanındaki savunma oyuncusuna teslim edene kadar hücum oyuncusunu kontrol etmelidir. 
•  Aldatmaya karşılık verebilmesi oldukça önemlidir. Bu yüzden uygun savunma duruşunda olması gere-

kir.
•  Atış kolu devamlı kontrol altında olması gerekir. Savunma oyuncuları birbirlerine yakın ve hızlı kayma 

adımlarla hareket etmelidirler. 
•  Yüklemelerde kat ve perdeleme fazla olduğunda savunma oyuncuları devamlı iletişim halinde olmalıdır.
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•  Her alan savunmasında iyi bir takım taktiğinin yanında iki ya da üç savunma oyuncusunun grup taktiği 
çok önemlidir (SİBİLA, 2016, sf. 2).

•  Savunmadaki anahtar durumları netleştirip sonrasında temel eğitici kuralların uygulanabileceği egzer-
sizler hazırlanmalıdır.

Yüklemelere karşı savunma grup taktiklerini açıkladıktan sonra, konunun daha anlaşılır hale gelmesi için, 
çizimlerle desteklemek faydalı olacaktır.

Top oyun kurucalardayken savunma dizilişinin nasıl olması gerektiği ve savunma oyuncularının durması gere-
ken yerlerin net bir şekilde açıklaması (Şekil 16, 17 ve 18).

Şekil 16. Top sol oyun kurucudayken savunma dizilişi    

Şekil 17. Top orta oyun kurucudayken savunma dizilişi
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Şekil 18. Top sağ oyun kurucudayken savunma dizilişi

YÖNTEM

ARAŞTIRMA GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ
Hentbolda savunmada grup taktiklerinin geliştirilmesi için uygulanan egzersizlerde, 14-19 yaş grubunda 14 ka-
dın hentbolcu ile çalışılmıştır. Antrenmanlar spor salonunda ger-çekleştirilmiştir. Katılımcılardan egzersizler 
öncesinde Veli Onay Formu ve Bilgilendirilmiş Onay Formu doldurtularak alınmıştır. Alıştırmalar 3 bölümde 
toplam 19 egzersizden oluşmuştur.

Aksiyon Araştırması
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: Temel araştırmalar, kuram geliş-tirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; ak-
siyon araştırmaları ise bilinen uygulamalarda karşılaşı-lan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile 
çözümüne yöneliktir (KARASAR, 1994, sf. 23).

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

Aksiyon araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütücülüğünde uygulayıcıların ve probleme taraf olanların 
da katılmasıyla, var olan uygulamanın eleştirel bir değerlendirilme-sini yaparak durumu iyileştirmek için alın-
ması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araş-tırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü 
katılma ile “görüş birliği” ya da ona yakın bir anlaşma sağlayabilen önlemlerin ortaya çıkartılmasıdır. Aksiyon 
araştırmaları belli bir yer ve katılanlarla sınırlı ürünler verir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar yerel niteliklidir, 
genelleme amacı taşımaz. Aksiyon araştırması, olgusal verilerin elde edilemediği ya da çeşitli seçeneklerin 
var olduğu durumlarda özellikle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemlerin 
çözümünü sistemleştirir; çözümlerin, gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler (KARA-
SAR, 1994, sf. 27-28; GÖKÇE, ve ÇUKURÇAYIR, 2006, sf. 27). Bu çerçevede hentbolda savunmada grup taktikleri-
nin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araştırmasıdır.
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BULGULAR

A Çapraz Geçişlere Karşı Savunma Egzersizleri
A 01 Egzersizi: Sol oyun kurucu, orta oyun kurucuya pas verir. Orta oyun kurucu, sağ oyun kurucuyla çapraz 
geçiş yapar. Sağ oyun kurucu pası sol oyun kurucuya verir.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncusu hücum oyuncularını kesişme noktasında durdurması ve savunma 
oyuncularının ne zaman öne çıkıp ne zaman geri dönmesi gerektiği söylenmelidir. Pivotun kontrolü önemlidir.

A 01/ Şekil 19. Orta oyun kurucu sağ oyun kurucu çaprazına karşı ikili savunma

A 02 Egzersizi: Sağ oyun kurucu, orta oyun kurucuya pas verir. Orta oyun kurucu, sol oyun kurucuyla çapraz 
geçiş yapar. Sol oyun kurucu pası sağ oyun kurucuya verir. 
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncusu hücum oyuncularını kesişme noktasında durdurması ve savunma 
oyuncularının ne zaman öne çıkıp ne zaman geri dönmesi gerektiği söylenmelidir. Pivotun kontrolü önemlidir.

A 02/ Şekil 20. Orta oyun kurucu sol oyun kurucu çaprazına karşı ikili savunma
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A 03 Egzersizi: Orta oyun kurucu, topu sol oyun kurucuya verip sağ oyun kurucuyla topsuz çapraz yapar. Topu 
alan sağ oyun kurucu hücumu sonuçlandırır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncularının iletişimi, öne çıkma geri gelme zamanlamaları ve pivotun kontrolü 
önemlidir.

A 03/ Şekil 21. Orta ile sağ oyun kurucu topsuz çaprazı

A 04 Egzersizi: Orta oyun kurucu, topu sağ oyun kurucuya verip sol oyun kurucuyla topsuz çapraz yapar. Topu 
alan sol oyun kurucu, hücumu sonuçlandırır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncularının iletişimi, öne çıkma geri gelme zamanlamaları ve pivotun kontrolü 
önemlidir.

A 04/ Şekil 22. Orta ile sol oyun kurucunun topsuz çaprazı
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A 05 Egzersizi: Orta oyun kurucu sol oyun kurucu ile çapraz geçiş yapar. Sol oyun kurucu savunmayı sağ 
tarafa çektikten sonra topu tekrar orta oyun kurucuya atar. Orta oyun kurucu içeri doğru yükleyip topu sol 
kanada atar. Sol kanat hücumu sonlandırır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncuları toplu hücum oyuncusunu yükselerek karşılamalı, hızlı kayma adımlar-
la hareket etmeli ve toplu hücum oyuncusunu ikili sıkıştırmaları gerekir.

A 05/ Şekil 23. Orta ile sol oyun kurucu çaprazı

A 06 Egzersizi: Orta oyun kurucu sağ oyun kurucu ile çapraz geçiş yapar. Sağ oyun kurucu savunmayı sağ 
tarafa çektikten sonra topu tekrar orta oyun kurucuya atar. Orta oyun kurucu içeri doğru yükleyip topu sağ 
kanada atar. Sağ kanat hücumu sonlandırır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncuları toplu hücum oyuncusunu yükselerek karşılamalı, hızlı kayma adımlar-
la hareket etmeli ve toplu hücum oyuncusunu ikili sıkıştırmaları gerekir.

A 06/ Şekil 24. Orta ile sağ oyun kurucu çaprazı
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A 07 Egzersizi: Orta oyun kurucu sol oyun kurucu sol oyun kurucu ile çapraz geçiş yapar. Topu alan sol oyun 
kurucu, sağ oyun kurucuya atar. Bu esnada sağ kanat, sağ oyun kurucu ile çapraz geçiş yapar ve hücumu 
sonlandırır.
Anahtar Noktalar: Topla yüklenen hücum oyuncularına yükselerek savunma yapmaları istenir. Hücumun ka-
nat çaprazında savunmanın birbirine yaklaşıp ikili sıkıştırmaları gerekmektedir.

A 07/ Şekil25. Orta ile sol oyun kurucu, sağ oyun kurucu ile sağ kanat çaprazı

A 08 Egzersizi: Orta oyun kurucu sol oyun kurucu sol oyun kurucu ile çapraz geçiş yapar. Topu alan sol oyun 
kurucu, sağ oyun kurucuya atar. Bu esnada sağ kanat, sağ oyun kurucu ile çapraz geçiş yapar ve hücumu 
sonlandırır.
Anahtar Noktalar:  Topla yüklenen hücum oyuncularına yükselerek savunma yapmaları istenir. Hücumun 
kanat çaprazında savunmanın birbirine yaklaşıp ikili sıkıştırmaları gerekmektedir.

A 08/ Şekil26. Orta ile sağ oyun kurucu, sol oyun kurucu ile sol kanat çaprazı
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A 09 Egzersizi: Sağ oyun kurucu, topu orta oyun kurucuya verir. Orta oyun kurucu, sol oyun kurucu ile çapraz 
geçiş yapar. Topu alan sol oyun kurucu, sağ oyun kurucu ile çapraza girer. Sol oyun kurucu, mevkisine geçen 
orta oyun kurucu hücumu sonlandırır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncularının, çapraz geçiş yapan hücum oyuncularını kesişme noktalarında 
bastırmaları, iletişim halinde olmaları, içeri dalmaları önlenmeli ve pivot devamlı kontrol altında tutulmalı.

A 09/ Şekil 27. Orta oyun kurucu ile sol oyun kurucudan başlayan üçlü çapraz

A 06 Egzersizi: Sol oyun kurucu, topu orta oyun kurucuya verir. Orta oyun kurucu, sağ oyun kurucu ile çapraz 
geçiş yapar. Topu alan sağ oyun kurucu, sol oyun kurucu ile çapraza girer. Sağ oyun kurucu, mevkisine geçen 
orta oyun kurucu, hücumu sonlandırır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncularının; çapraz geçiş yapan hücum oyuncularını kesişme noktalarında 
bastırmaları, iletişim halinde olmaları, içeri dalmaları önlenmeli ve pivot devamlı kontrol altında tutulmalı.

A 10/ Şekil 28. Orta oyun kurucu ile sağ oyun kurucudan başlayan üçlü çapraz
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A 11 Egzersizi: Orta oyun kurucu, topu sol oyun kurucuya verir; sol oyun kurucu, sol kanat ile çapraz geçiş 
yapar. Topu alan sol kanat oyuncusu, hücumu sonlandırır.
Anahtar Noktalar: Çapraz geçiş esnasında sağ kanat savunmasının zamanlaması çok önemlidir. Savunmadaki 
sağ oyun kurucunun, hücumun sol oyun kurucusunu takip etmelidir. Ortadaki savunma oyuncusu kanattan 
gelen savunma oyuncusuna yardım etmelidir.

A 11/ Şekil 29. Sol oyun kurucu ile sol kanat çaprazı

A 12 Egzersizi: Orta oyun kurucu, topu sağ oyun kurucuya verir; sağ oyun kurucu, sağ kanat ile çapraz geçiş 
yapar. Topu alan sağ kanat oyuncusu, hücumu sonlandırır.
Anahtar Noktalar: Çapraz geçiş esnasında sol kanat savunmasının zamanlaması çok önemlidir. Savunmadaki 
sol oyun kurucunun, hücumun sağ oyun kurucusunu takip etmelidir. Ortadaki savunma oyuncusu kanattan 
gelen savunma oyuncusuna yardım etmelidir.

 

A 12/ Şekil 30. Sağ oyun kurucu ile sağ kanat çaprazı
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A 13 Egzersizi: Sol oyun kurucu, orta oyun kurucuya pas verir. Orta oyun kurucu, sağ oyun kurucu ile çapraz 
geçiş yapar. Topu alan sağ oyun kurucu, topsuz kat eden diğer orta oyun kurucuya pas verir. Topu alan orta 
oyun kurucu, sol oyun kurucu ile çapraz geçiş yapar. Çapraz yapan oyun kurucular yer değiştirirler.
Anahtar Noktalar: Çapraz geçişin zamanlamasına ve pasın şiddetine dikkat edilmelidir. Savunma oyuncu-
larının çapraz geçiş sırasında hücum oyuncularına baskı yapmaları ve pivotun boş bırakılmamasına dikkat 
edilmesi istenir.

A 13/ Şekil 31. Orta ile sağ oyun kurucudan başlayarak ikili çapraz

A 14 Egzersizi: Sağ oyun kurucu, orta oyun kurucuya pas verir. Orta oyun kurucu, sol oyun kurucu ile çapraz 
geçiş yapar. Topu alan sol oyun kurucu, topsuz kat eden diğer orta oyun kurucuya pas verir. Topu alan orta 
oyun kurucu, sağ oyun kurucu ile çapraz geçiş yapar. Çapraz geçiş yapan oyun kurucular yer değiştirirler.
Anahtar Noktalar: Çapraz geçişin zamanlamasına ve pasın şiddetine dikkat edilmelidir. Savunma oyuncu-
larının çapraz geçiş sırasında hücum oyuncularına baskı yapmaları ve pivotun boş bırakılmamasına dikkat 
edilmesi istenir.

 

A 14/ Şekil 32. Orta ile sol oyun kurucudan başlayan ikili çapraz

        



97

Yüklemelere Karşı Çapraz Geçişlere KarşıBireysel – Grup – Takım Savunma Taktikleri

HE
NT

BO
L

B Grup Halinde Blok Egzersizleri
B 01 Egzersizi: Orta oyun sol oyun kurucu ile çapraz geçiş yapar. Topu alan sol oyun kurunun blok üstü şutu 
ile hücum sonlanır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncuları şut atacak hücum oyuncusuna karşı yükselerek ikili blok yapar.

B 01/ Şekil 33. Orta ile sol oyun kurucu çaprazına karşı ikili blok

B 02 Egzersizi: orta oyun kurucu, sağ oyun kurucu ile pas alış verişinden sonra blok üstü şutu ile hücumu 
sonlandırır.
Anahtar Noktalar: savunma oyuncularının topla yüklenen hücum oyuncusuna yükselip pastan sonra top yö-
nünde kaymaları ve ikili blok yapmaları istenir.

B 02/ Şekil 34. Orta ile sağ oyun kurucu çaprazına karşı ikili blok
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B 03 Egzersizi: Sağ oyun kurucu orta oyun kurucuya pas verir. Orta oyun kurucu, sol oyun kurucu ile çapraza 
girer. Sol oyun kurucu, sağ oyun kurucuya uzun pas atar. Sağ oyun kurucu hücumu sonlandırır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncularının yüklemeye zamanında karşılık vermeleri gerekir. Ortada duran 
savunma oyuncusunun çok hızlı olması istenir.

B 03/ Şekil 35. Sağ oyun kurucuya karşı ikili blok

B 04 Egzersizi: Sol oyun kurucu, ortaya pas verir. Orta oyun kurucu, sağ oyun kurucu ile çapraza girer. Sağ 
oyun kurucu sol oyun kurucuya uzun pas atar. Sol oyun kurucu oyunu sonlandırır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncularının yüklemeye zamanında karşılık vermeleri gerekir. Ortada duran 
savunma oyuncusunun çok hızlı olması istenir

B 04/ Şekil 36. Sol oyun kurucuya karşı ikili blok
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B 05 Egzersizi: Orta oyun kurucu sağ ve sol oyun kurucularla pas alış verişinden sonra blok üstü şutu
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncularının toplu hücum oyuncularına yükselmeleri ve top yönünde kayma 
adımlarla şut atacak orta oyun kurucuya üçlü blok yapılır.

B 05/ Şekil 37. Orta oyun kurucuya karşı üçlü blok

B 06 Egzersizi: Sol oyun kurucu, orta oyun kurucuya pas verir. Orta oyun kurucu, sağ oyun kurucu ile çapraza 
girer. Sağ oyun kurucunun şutu ile sonuçlanır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncularının yüklemeye zamanında karşılık vermeleri ve topa doğru hızlı kaya-
rak şut atan hücum oyuncusuna zamanını iyi ayarlayıp blok yapmalarına dikkat etmelidirler.

B 06/ Şekil 38. Sağ oyun kurucuya karşı üçlü blok
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B 07 Egzersizi: Sağ oyun kurucu orta oyun kurucuya pas verir. Orta oyun kurucu sol oyun kurucu ile çapraza 
girer. Sol oyun kurucunun şutu ile sonuçlanır
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncularının yüklemeye zamanında karşılık vermeleri ve topa doğru hızlı kaya-
rak şut atan hücum oyuncusuna zamanını iyi ayarlayıp blok yapmalarına dikkat etmelidirler.

B 07/ Şekil 39. Sol oyun kurucuya karşı üçlü blok

C Yüklemelere Karşı Savunma Grup Egzersizleri
C 01 Egzersizi:  Hücum oyuncularının ikili pas alış verişi
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncularının toplu oyuncuya yükselip pas yönünde geri gelmesi ve zamanlama-
ya dikkat çekilir.

C 01/ Şekil 40. Pas alış verişine karşı ikili savunma
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C 02 Egzersizi:  Hücum oyuncularının yükleyerek ikil pas alış verişi
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncularının toplu oyuncuya yükselip pas yönünde geri gelmesi ve zamanlama-
ya dikkat çekilir. Pivotun boş bırakılmaması önemlidir.

C 02/ Şekil 41. İkili yüklemeye karşı savunma

C 03 Egzersizi: Orta oyun kurucu sağ veya soldan başlayarak üçlü yükleme yapılır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncuları top yönünde seri kayma adımlar ile hareket etmeleri gerekir. Pivotun 
kontrolü önemlidir.

C 03/ Şekil 42. Üçlü yüklemeye karşı savunma
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C 04 Egzersizi: Sol kanattan başlanarak savunma oyuncularının boşluklarına doğru devamlı yüklemeleri iste-
nir. Yükleme seri ve içeri doğru olmalıdır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncusu hücum oyuncusunun atış kolunun kontrol etmesi istenir ve yanındaki 
savunma oyuncusuna teslim edene kadar önünde durması istenir.

C 04 /Şekil 43. Soldan başlayan yüklemeye karşı eş alma eş aktarma

C 05 Egzersizi: Sağ kanattan başlanarak savunma oyuncularının boşluklarına doğru devamlı yüklemeleri iste-
nir. Yükleme seri ve içeri doğru olmalıdır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncusu hücum oyuncusunun atış kolunun kontrol etmesi istenir ve yanındaki 
savunma oyuncusuna teslim edene kadar önünde durması istenir.

C 05 /Şekil 44. Sağdan başlayan yüklemeye karşı eş alma eş aktarma
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C 06 Egzersizi: Yüklemeye sağ kanattan başlanarak savunma oyuncularının boşluklarına doğru devamlı yük-
lemeleri istenir. Yükleme seri ve içeri doğru olmalıdır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncusundan, hücum oyuncusunun atış kolunun kontrol etmesi ve yanındaki 
savunma oyuncusuna teslim edene kadar önünde durması istenir. Savunmanın devamlı iletişim içinde olması 
ve pivotun paylaşımı çok önemlidir.

C 06/ Şekil 45. Sağdan başlayan yüklemelere karşı öne çıkma emniyet alma

C 07 Egzersizi: Yüklemeye sol kanattan başlanarak savunma oyuncularının boşluklarına doğru devamlı yükle-
meleri istenir. Yükleme seri ve içeri doğru olmalıdır.
Anahtar Noktalar: Savunma oyuncusundan, hücum oyuncusunun atış kolunun kontrol etmesi ve yanındaki 
savunma oyuncusuna teslim edene kadar önünde durması istenir. Savunmanın devamlı iletişim içinde olması 
ve pivotun paylaşımı çok önemlidir.

C 07/ Şekil 46. Soldan başlayan yüklemelere karşı öne çıkma emniyet alma
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Savunmacılar arasındaki işbirliğinin tanımının iyi yapılmış ve uygun antrenmanlarla hazırlanmış olması gerek-
liliği, her alan savunmasında iyi bir takım taktiğinin yanında 2 ya da 3 oyuncunun savunma grup taktiği için 
çok belirleyici olduğu vurgulanmaktadır. Her takım oyuncusunun, güçlü yanlarını takımın lehine en iyi şekilde 
kullanabilmeleri ve defansif görevleri eşit ve ekonomik bir şekilde paylaşabilmeleri için imkanlar ortaya çı-
karmakta olduğu belirtilmektedir.

Günümüzde savunmaya verilen değerin gittikçe artığı gözlemlenmiştir. Özellikle hücum oyuncularının zevk 
aldığı, çapraz geçişlere ve hentbolun olmazsa olmazı yüklemelere müsabakalarda çok sık rastlanmaktadır. Bu 
yüzden antrenman programı hazırlanırken, bu hücum varyasyonlarına karşı savunmayı nasıl şekillendirmemiz 
gerektiğinin üzerinde durulmalı ve çok sık tekrarlar yapılması gerekmektedir. Yaptığımız bu çalışmalar so-
nucunda; amacın savunmada yardımlaşmayı ve dayanışmayı artırmak olduğu unutulmamalıdır. Savunmanın 
başarısı takımın hedeflere ulaşmasını kolaylaştıran oyunun en önemli bölümü olduğu vurgulanmalıdır. 

Sonuç olarak; Oyuncuların antrenmanlarda ve müsabakalarda savunma yapma motivasyonları artırılmalıdır. 
Antrenörler savunmanın önemini vurgulayarak, savunma antrenmanlarını daha cazip hale getirecek ve oyun-
cuların savunma yapmaktan zevk alacak çalışma yollarını araştırmalıdırlar. Savunmacıların temel tekniksel 
ve taktiksel ilkelerini ve grup taktiksel uyumlarını artıracak egzersizlere antrenmanlarda her zaman yer ve-
rilmelidir. 
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Hentbolda Adam Adama Savunma

ÖZET 

Adam adama savunma, Avrupa ve Dünya hentbolundaki üst düzey takımların nadiren kullandığı bir savunma 
türüdür. Genel amaç olarak hücum oyuncularının atış pozisyonundan olduğunca uzak tutabilmek için ve hü-
cum oyuncularını hataya zorlayacak baskılı ve sonuca çok hızlı bir şekilde gitmek için kullanılan bu savunma 
türü, alt yapıda hentbolcuların doğru antrene edilmesi ile ilerde uygulanacak bölge ve kombine savunmanın alt 
yapısını oluşturacaktır. Bu araştırmanın amacı; adam adama savunmanın amaçları, avantajları, dezavantajları 
ve farklı uygulamalarını kuramsal olarak aktardıktan sonra, basamaklamalı ve doğru egzersizlerle takımlara 
kurgulanmasını sağlamaktır. Araştırma grubu, 18-34 yaş grubu 16 elit erkek hentbolcudan oluşmuştur. Egzer-
sizlere katılan sporculardan, antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş onay formu doldurtularak alınmıştır. 
Hentbolda adam adama savunmanın geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan 
sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik 
bir aksiyon araştırmasıdır. Farklı uygulamalarıyla adam adama savunmanın geliştirilmesine yönelik toplam 
24 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Sonuç olarak; alt yapılarda doğru ant-
renman kurgularıyla geliştirilen adam adama savunma prensipleri, gerek bölge savunmalarında (3:2:1, 5:1, 
4:2 ya da kombine savunmalar 5:0+1, 4:0+2) gerekse de çizgi savunmalarında bireysel savunma özelliklerini 
geliştirecek en önemli stratejik planlamadır. Bu kurguyu doğru alıp beceri haline dönüştüren savunmacılarla, 
üst yapılarda her tür savunma kurgusu oluşturulabilir. 

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Adam Adama Savunma, Bireysel Savunma Teknikleri

Man To Man Defense in Team Handball
The Man-To-Man Defense in Team Handball

ABSTRACT

The man-to-man defense is a kind of defense which is rarely used by senior teams in European and world 
handball.  The general purpose of this tactic is to keep the opponent offense player as away from shoot-
ing position as possible by using an aggressive defense tactic which forces the offense players to make a 
mistake in order to lead the team to the result rapidly. This type of defense with the proper training of the 
players in under age category level will constitute the foundation of future zone and combined defense.  The 
objective of this study is to help the teams implement the man-to-man defense strategy with step by step 
correct exercises by explaining theoretically the objectives, advantages, disadvantages, and different appli-
cations of this strategy. The sample group consisted of 16 elite male handball players in age group of 18-34 
years. Before the training sessions, the informed consent form was obtained from the players, participating 
in the exercises. Being conducted to improve the man-to-man defense in handball, this study was an action 
research for configurating proper exercises ranging from the simple to the complex to solve problems en-
countered during the game. A total of 24 exercises were explained theoretically and presented visually for 
the development of the man-to-man defense along with its different applications. To sum up, the man to 
man defense principles, developed with correct training configurations in under age categories, are the most 
important strategic planning which will improve individual defense skills in both zone defense (3:2:1, 5:1, 4:2 or 
combined defenses 5:0+1, 4:0+2) and line defense. Any kind of configurations can be created in the elit level 
with the defenders who have acquired this configuration correctly and transformed it into a skill.

Keywords: Handball, Man-to-Man Defense, Individual Defense Techniques
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GİRİŞ
Adam adama savunma, Avrupa ve Dünya hentbolundaki üst düzey takımların nadiren kullandığı bir savunma 
türüdür.

Genel amaç olarak hücum oyuncularının atış pozisyonundan olduğunca uzak tutabilmek için ve hücum 
oyuncularını hataya zorlayacak baskılı ve sonuca çok hızlı bir şekilde gitmek için kullanılan bir savunma 
türüdür.

Minik yıldız ve genç yaş grubundaki hentbolcuların eğitilmesinde adam adama savunma ilerde uygulanacak 
bölge ve kombine savunmanın alt yapısını oluşturacaktır.

Genellikle Asya ülkelerinde geleneksel olarak üst takımlarda kullanılır (Örnek: Kore ve Japonya).

Avrupa ve Dünya hentbolunda daha çok alt yaş kategorisinde kullanılan bir savunma sistemidir. Avrupa’daki 
alt yapı takımlarının birçoğundaki temel eğitim felsefesi, adam adama savunma sistemi bu yaş grubuna 
eğitim olarak verilmiştir. Buradaki amaç diğer savunma türlerine geçişi kolaylaştırmaktır. Bu anlayış alt yapı 
sporcularında savunma istek ve mücadele yeteneklerini geliştirmek açısından olumlu bir etki yaratmıştır.

1. HENTBOLDA TAKIM SAVUNMA SİSTEMLERİ
1.1. Bölge Savunması

• Adam adama savunma, günümüz hentbolunda en çok kullanılan savunma türüdür. Her oyuncunun sa-
vunduğu ve sorumlu olduğu belirli bir bölge vardır. Bu bölgedeki hücum oyuncularına savunma yapılır 
ve atış yapmaları önlenmeye çalışılır. Bu savunma çok iyi bir yardımlaşma ve işbirliği gerektirir. Bu 
savunmada rakip oyuncunun özellikleri ve  rakip takımın taktiği iyi analiz edilmelidir.

• Bölge savunmalarının temel ilkeleri,
• Oyuncular mutlaka birbirleri ile iletişim içinde olmalıdır.
• Yerinde ve zamanında oyuncu (eş) değişimi yapılmalıdır.
• Atış pozisyonundaki oyuncu bir an adam- adama savunma ilkelerine göre savunulmalıdır.
• Yanındaki oyuncu ile uyumlu olmalıdır (SEVİM, 2006.sf.171).

1.1.1. 6:0 Bölge Savunması
6:0 Savunma, bölge savunmaları içinde en fazla kullanılan savunma türüdür. Kendi içinde farklılıklar göstere-
bilir.

• Topa dönük
• Adama dönük
• Defansif
• Ofansif

6:0 Savunma genişliği fazla, derinliği az olan bir savunma türüdür. Yakın atış bölgesi savunması daha kolaydır, 
dış atış gücü az olan takımlara karşı etkilidir. Rakibin durumuna göre ofansif, defansif ya da topa ve adama 
dönük olarak uygulanabilir (ÇELİKSOY 2017 sf.117 ).

1.1.2. 5:1 Bölge Savunması
5:1 Savunma, dış atış gücü yüksek ve etkili pivot oyuncusu olan takımların oyun sistemini bozmak için kullanı-
lan ve oyun içerisinde farklılıklar gösteren bir savunma şeklidir. Klasik 5:1 savunma yerleşimine baktığımızda, 
2 kanat savunmacı (SL1-SĞ1), 2 iç savunmacı (SL2, SĞ2) 1 arka orta savunmacı (AO) ve 1 de ön orta savunmacı 
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(ÖO) olarak değerlendirebiliriz. Bu yerleşimde, 5:1 savunmayı daha açık veya kapalı savunma türü olarak düşü-
nebiliriz. Oyuncular temel iki çizgi hattında pozisyon alırlar.  İlk bölge 6 metre çizgisi hattında SL1, SL2, AO, SĞ2, 
SĞ1 ve ikinci bölge de 9 m çizgisinin dışında ve alanın ortasında yer alan ÖO olarak yerleşilir. ÖO, kale sahasının 
en uzağında, ön savunma bölgesi yaklaşık 9 metrede bulunur

1.1.3. 3:2:1 Bölge Savunması
• Bu savunma şeklide günümüz hentbolunda çok kullanılan bir savunma türüdür.
• Üç oyuncu kale sahası bölgesinde yer alır, iki oyucu 7-9 metre alanı içerisinde, önde savunma yapan 

oyuncu ise rakip takımın özelliğine göre 9-11 metre alanı içerisinde ya da daha yüksek baskılı savunma 
yapabilir.

• Çizgi ve kale sahasını koruyan oyuncular kayma adımları ve koşular yaparak pivot, kanat oyuncularını 
ve kale sahasını kontrol ederler (SEVİM, 2006. sf.175.)

1.1.4. 4:2 Bölge Savunması
Bu savunma türü etkili pivot ve kanat oyuncularına sahip olmayan ancak etkili dış atış yapabilen oyunculara 
sahip takımlara karşı uygulanır.

Dört oyuncunun kale sahası çizgisi üzerinde kontrollü, diğer iki oyuncunun ise önde ve yüksekte savunulma-
sı istenmektedir. Kale sahası bölgesini savunan oyuncular hücum oyuncularını yakından savunmalıdır. Hü-
cum oyuncularına geniş alan kaldığı için bu alanı kullanmalarına izin verilmemelidir. Yukarıda savunma yapan 
oyuncular ise rakip takımın oyun anlayışını bozmalı ve etkili atış yapmalarını engellemelidir.

1.2 Kombine Savunma
Eğer hücum eden takımın çok iyi bir veya birkaç hücum oyuncusu varsa taktiksel önlem olarak adam adama 
savunma ile bölge savunması kombin edilir. Amaç rakibin etkili olan bazı oyuncularını, güçlü savunma özelliği 
olan oyuncular ile kontrol etmek ve etkisiz hale getirmektir.

1.2.1. 5:0+1 Kombine Savunma
Savunma oyuncularından biri rakip takımın en etkili hücum oyuncusunu adam adama savunurken, diğer 5 
oyuncu kale sahası bölgesinde  6:0 savunma ilkeleri doğrultusunda bölge savunması yapar, amaç rakibin 
hücum düzenini ve oyun anlayışını bozmaktır.

1.2.2. 4:0 + 2 Kombine Savunma
Çok etkili iki oyun kurucuya ya da etkili oyunculara sahip takımlara karşı uygulanabilir. İki savunma oyuncusu, 
etkili iki hücum oyuncusunu savunurken diğer 4 oyuncu kale sahasını bölge savunması anlayışı içinde kontrol 
etmelidir. Önde oynayan iki oyuncu zaman zaman içe dönük oynayarak rakibin geniş alan bulmasını engeller.
(ÇELİKSOY 2017 sf.131)

1.2.3. 4+1+1 Kombine Savunma
Günümüz modern hentbolunda çok kullanılan bir savunma türü değildir. Takım geriye düştüğünde, hücum 
oyucularını hataya ve top kaybına zorlamak, topu kısa zamanda kazanmak ve hızlı hücumla bitirmek hedeftir. 
Bu savunma şeklinde 6 metre üzerinde dört oyuncu 9 metre üzerinde ön savunma 12 metre üzerinde diğer 
bir ön savunma bulunur. Ön savunmalar aynı hat üzerinde bir çizgi oluşturur. 12 metre üzerindeki ön savunma 
kendi merkez alanını boşaltmaz topun sağdan sola, soldan sağ tarafa aktarımını engeller. 9 metre üzerin-
deki ön savunma ise iç savunmalara yardım eder, toplu oyun kurucularını dış çizgiye doğru yönlendirir atış 
açılarının oluşmasına izin vermez.



113

Hentbolda Adam Adama SavunmaBireysel – Grup – Takım Savunma Taktikleri

HE
NT

BO
L

8 
 

1.2.2. 4:0 + 2 Kombine Savunma 
 Çok etkili iki oyun kurucuya ya da etkili oyunculara sahip takmlara karş uygulanabilir. İki 
savunma oyuncusu, etkili iki hücum oyuncusunu savunurken diğer 4 oyuncu kale sahasn 
bölge savunmas anlayş içinde kontrol etmelidir. Önde oynayan iki oyuncu zaman zaman içe 
dönük oynayarak rakibin geniş alan bulmasn engeller.(ÇELİKSOY 2017 sf.131) 

1.2.3. 4+1+1 Kombine Savunma 
Günümüz modern hentbolunda çok kullanlan bir savunma türü değildir. Takm geriye 
düştüğünde, hücum oyucularn hataya ve top kaybna zorlamak, topu ksa zamanda 
kazanmak ve hzl hücumla bitirmek hedeftir. Bu savunma şeklinde 6 metre üzerinde dört 
oyuncu 9 metre üzerinde ön savunma 12 metre üzerinde diğer bir ön savunma bulunur. Ön 
savunmalar ayn hat üzerinde bir çizgi oluşturur. 12 metre üzerindeki ön savunma kendi 
merkez alann boşaltmaz topun sağdan sola, soldan sağ tarafa aktarmn engeller. 9 metre 
üzerindeki ön savunma ise iç savunmalara yardm eder, toplu oyun kurucularn dş çizgiye 
doğru yönlendirir atş açlarnn oluşmasna izin vermez.   

 

Şekil 1. 4+1+1 Kombine Savunma 

 

 

Şekil 1. 4+1+1 Kombine Savunma

2. ADAM ADAMA SAVUNMA

Şekil 2. Adam Adama Savunma Dizilişi

• Adam adama savunma; her oyuncunun sorumlu olduğu, belirli bir hücum oyuncusunu savunduğu oyun-
cu odaklı bir oyundur ve rakip takım topa sahip olduğu sürece sürdürülür. 

• Takımın aktiviteleri 6 parçalı bölgesel mücadelelere dayanır ve başarısı bu alanlardaki eşleşmelerin 
sonuçlarına bağlıdır. 

• Yani, burada oyuncunun sorumluluğu birebir de etkili savunma yapabilme kabiliyetinin artmasıdır. Çün-
kü bir oyuncu birebir durumda kaybettiğinde ve rakip sayı yapma şansı yakaladığında bütün takım 
etkinliğini kaybeder. 

• Bu nedenle takımın başarısı için, her savunmacının adam adama savunmada başarılı olmak zorunda 
olduğu bazı prensiplerin göz önünde bulundurulması pratik olacaktır. 
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2.1. Adam Adama Savunma Kurgusu
2.1.1. 6:6 Defans ve Hücum Pozisyonları

Top Sol Oyun Kurucuda Dışa Doğru Hareketlenirse  

Şekil 3. Top sol oyun kuruca da dışa doğru hareketlenirse

• Sağ iki numaralı savunma sol oyun kurucuyu merkez alana hareketlendirmeyecek şekilde konumlanır, dış çizgiye doğru yönlendirir, atış 

açısını daraltır.

• Sağ kanat savunması sol kanat hücum oyuncusuna top aldırmayacak şekilde yakın markaja alır, sol oyun kurucunun topla kaleye yönel-

mesi halinde yardıma gider.

•  Arka orta savunma top sol oyun kurucu iken topla  pivot arasında olur pivotun yükselerek top almasını engeller.

•  Ön savunma dış çizgiye yönelen sol oyun kurucudan dolayı orta oyun kurucuyu hareketlendirmez ve tam markaja alır.

•  Sol iki numaralı savunma oyuncusu sağ oyun kurucunun katını engellediği gibi ve ayrıca arka orta savunma ve ön savunma oyuncularına 

yaklaşır. 

•  Sol kanat savunması ayağı çizgide pivota yakın sağ kanadı kontrol edecek şekilde pozisyon alır.

Sol oyun kurucu 2 numaralı savunma oyuncusunun üzerinden merkeze doğru hücum eder ise:

Şekil 4. Sol oyun kurucu içe doğru hareketlenirse
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•  Top sol oyun kurucudayken merkez alana doğru hücum ettiğinde sağ iki numaralı savunma toplu oyun 
kurucunun koşu yolunu kapatır merkeze hareketlenmesine izin vermez.

•  Ön savunma oyuncusu yüzü sol oyun kurucuya dönük orta oyun kurucuya yakın bir eli temas edecek 
şekilde bekler, toplu sol oyun kurucu merkeze doğru hareketlenirse koşu yolunu kapatır oyunu kesme-
ye çalışır.

•  Sol iki numaralı savunma oyuncusu yüzü sol oyun kurucuya dönük biraz daha orta ve pivot savunmala-
rına yarıma yetişecek şekilde pozisyon alır.

•  Sol kanat savunması çizgiye ve içe yakın sol kanatın kat etmesine izin vermez.
•  Sağ kanat savunması sağ kanat hücum oyuncusuyla adam adama oynar.
•  Arka orta savunma kesinlikle pivotla adam adama oynar, topla pivot arasında olur pas yolunu kapatır.

Top orta oyun kurucu da ise:

Şekil 5. Top orta oyun kurucuda ise

Top orta oyun kurucudaysa ön savunma öncelikle orta oyun kurucunun hareketlenmesine izin vermez orta 
oyun kurucu hareketlenirse orta oyun kurucuyu atış kolunun tersine doğru yönlendirmeye çalışır. Diğer sa-
vunma oyuncuları kendi hücum oyuncularıyla adam adama oynarlar. Orta oyun kurucu ön savunmayı geçerse 
geçtiği taraftaki iki numaralı savunma oyuncuları kapanır.

Sağ oyun kurucu 2 numaralı savunma oyuncusunun üzerinden dış çizgiye doğru hücum eder ise:
•  Sol iki numaralı savunma sağ oyun kurucuyu merkez alana hareketlendirmeyecek şekilde konumlanır 

dış çizgiye doğru yönlendirir atış açısını daraltır.
•  Sol kanat savunması sağ kanat hücum oyuncusuna top aldırmayacak şekilde yakın markaja alır. Sol 

oyun kurucunun topla kaleye yönelmesi halinde yardıma gider.
•  Arka orta savunma top sol oyun kurucu iken topla topla pivot arasında olur, pivotun yükselerek top 

almasını engeller.
•  Ön savunma dış çizgiye yönelen sol oyun kurucudan dolayı orta oyun kurucuyu hareketlendirmez ve 

tam markaja alır.
•  Sağ iki numaralı savunma oyuncusu sol oyun kurucunun katını engellediği gibi ve ayrıca arka orta sa-

vunma ve ön savunma oyuncularına yaklaşır. 
•  Sağ kanat savunması ayağı çizgide pivota yakın sol kanadı  kontrol edecek şekilde pozisyon alır.
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Sağ oyun kurucu 2 numaralı savunma oyuncusunun üzerinden merkeze doğru hücum eder ise:
•  Top sağ oyun kurucudayken merkez alana doğru hücum ettiğinde sol iki numaralı savunma toplu oyun 

kurucunun koşu yolunu kapatır ve merkeze hareketlenmesine izin vermez.
•  Ön savunma oyuncusu yüzü sağ oyun kurucuya dönük orta oyun kurucuya yakın bir eli temas edecek 

şekilde bekler. Toplu sağ oyun kurucu merkeze doğru hareketlenirse koşu yolunu kapatır oyunu kes-
meye çalışır.

•  Sol iki numaralı savunma oyuncusu yüzü sağ oyun kurucuya dönük biraz daha orta ve pivot savunma-
larına yarıma yetişecek şekilde pozisyon alır.

•  Sağ kanat savunması çizgiye ve içe yakın sol kanatın kat etmesine izin vermez.
•  Sol kanat savunması sağ kanat hücum oyuncusuyla adam adama oynar.
•  Arka orta savunma kesinlikle pivotla adam adama oynar. Topla pivot arasında olur, pas yolunu kapatır

Top sağ kanatta ise:

Şekil 6. Top sağ kanat oyuncusunda ise

•  Savunma oyuncusu baskılı ve hücum oyuncusunu dip çizgiye dar açıya sürüklemeli.
•  Sol 2 numaralı savunma oyuncusu sağ oyun kurucuya tam baskılı adam adama savunma yapar.
•  Ön orta savunma orta oyun kurucunun top alma ve koşu yolunu kapatır.
•  Sağ 2 numaralı savunma pivot ve ön savunmaya yakın kontrollü bir şekilde pozisyon alır.
•  Sağ kanat savunması hem uzun pası hem de katı engelleyecek baskılı adam adama savunma yapar.

Top sol kanatta ise:
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Şekil 7.Top sol kanat oyuncusunda ise

•  Sağ kanat savunma oyuncusu baskılı ve hücum oyuncusunu dip çizgiye dar açıya yönlendirmeli.
•  Sağ 2 numaralı savunma oyuncusu sol oyun kurucuya tam baskılı adam adama savunma yapar.
•  Ön orta savunma orta oyun kurucunun top alma ve koşu yolunu kapatır.
•  Sol 2 numaralı savunma pivot ve ön savunmaya yakın kontrollü bir şekilde pozisyon alır.
•  Sol kanat savunması hem uzun pası hem de katı engelleyecek baskılı adam adama savunma yapar.

Top pivot oyuncusunda ise:

Şekil 8. Top pivot oyuncusunda ise

•  Top pivot oyuncusunda iken kanat savunmaları tam baskılı adam adama oynamalıdır.
•  Sağ ve sol 2 numaralı savunmalar oyun kurucuları kenar çizgilere yönlendirmelidir 
•  Ön orta savunma kesinlikle orta oyun kurucuyu hareketlendirmemeli, merkez alanı sağlama almalı 

yakın temasta olmalıdır.
•  Arka orta savunmanın pivot la arasındaki mesafe sıfıra yakın olmalıdır. Pivotun kaleye yüzünü dönme-

sine izin verilmediği gibi oyun kuruculara da topu servis etmesine izin verilmemelidir.
•  Pivot oyuncusu kendi sağına ya da soluna dönüş yaparsa döndüğü taraftaki kanat oyuncusu kademeye 

girer.
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Top orta oyun kurucu da, sağ ya da sol oyun kurucu ile çapraz yapıyor ise:

Şekil 9. Top orta oyun kurucuda ise

Orta oyun kurucu sol ya da sağ oyun kurucuyla çapraz yaparsa eş değişimi yapılabilir, eş değişmeden kendi 
adamları takip edilebilir. Çapraz sonrası sağ ya da sol 2 numaralı savunmalar çaprazın pozisyonuna göre yar-
dıma gidebilir. Kanat savunmaları kanat oyuncularının kat etmesine yükselip top almasına( olası topsuz oyun 
kurucu katları sonrası) izin vermez.

Pivot topu alır ve perde yaparsa:

Şekil 10. Topu pivot alır ve perde yaparsa

Arka orta savunma kesinlikle pivotu öne doğru taşımalı, perde yapmasına izin vermemelidir. Sağ ve sol iki 
numaralı savunmaları sesli uyarmalı olası bir değişimde yüzü kaleye dönük toplu adamı almalıdır. Sağ ya da 
sol oyun kurucuya perdeye gidiyorsa ön savunma oyunu kesmek için yardım etmeli, iki numaralı savunma 
oyuncuları iç yardıma gitmeli kanat savunmaları baskılı savunma yapmalıdır.
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2.2. Adam Adama Savunma İlkeleri
•  Adam Adama savunma; tam sahada ve kendi yarı alanında veya sadece kendi gol alanının önünde oy-

nanabilir.
•  Adam adama savunma sisteminde hücum takımının top kaybından sonra oyuncuların çok hızlı bir şe-

kilde bütün sahada en yakın rakip oyuncunun gözetilmesi ve kontrolünün sağlanması istenir.
•  Her hücum oyuncusu her defasında aynı savunma oyuncusu tarafından savunulacaksa o zaman sa-

vunmacılar kendi savunma alanına dönmelidir. Örneğin, orta saha serbest atış çizgisi üzerinde rakipleri 
bekler ve onları savunurlar.

•  Bu savunma türü diğer savunma sistemleri kadar çok işbirliği gerektirmez, bireysel savunma ön plan-
dadır.

•  Adam adama savunma maçta daha zayıf bir rakibe karşı ya da maçın belli bir bölümünde rakibi şaşırt-
mak ya da maçın olumsuz gelişmesini engellemek için yapılır.

•  Adam adama savunmada, tüm savunma oyuncuları elinde top bulunan hücum oyuncusu ile sürekli göz 
temasında bulunmalıdır.

•  Kalecinin uyarıları her zaman dikkate alınmalıdır (ÇELİKSOY,2017, sf. 113)

2.3. Adam Adama Savunmanın Avantajları
•  Hücum başlangıcında rakibin atağının bozulması, 
•  Rakip takımın hücum organizasyonunu bozmak gol yollarından uzak tutmak hataya zorlamak,
•  Rakip oyuncuların toplu ve topsuz hareket alanlarını kapamak,
•  Etkili uzak atış yapan oyuncuları baskı altına almak,
•  Rakibin oyun anlayışını bitirmek,
•  Taktik oyun anlayışını engellemek,
•  Oyuncuların kendi topu ile hareketlenmelerini ve basit hataya yönlendirmek,
•  Erken top kaparak hızlı hücum şansı yakalamak,
•  Pasif oyuna etkin bir savunma sağlamak,
•  Bireysel savunma özelliklerinin gelişmesine olumlu katkı sağlamaktır.

2.4. Adam Adama Savunmanın Dezavantajları
•  Savunması zayıf oyuncularını güçlü hücum oyuncuları ile eşleşmesi,
•  Yüksek tempoda oyun anlayışı ile yorgunluğun çabuk oluşması,
•  Toplu topsuz katlı oyunlarda kolay pozisyon verme,
•  Ceza alma riski diğer savunma türlerine göre daha fazla olması,
•  Pivot oyuncusuna daha fazla hareket alanı bulması,
•  Perdeleme yuvarlanma ve çapraz geçiş riski yüksek bir savunmadır.

2.5. Adam Adama Savunma Yapacak Oyuncuların Özellikleri 
•  En üst düzey fiziksel duruma sahip olma,
•  Aşırı esneklik,
•  İyi gelişmiş karar verme,
•  İyi derecede taktik becerisi,
•  Stres altında ve oksijen yetersizliğinde bile mükemmel teknik,
•  Çeşitli alanlar ve adam adama savunmalar arasındaki yumuşak geçişler,
•  Kombine alan ve adam adama savunmaya esnek yaklaşım,
•  Hücum ve savunma arasında hızlı geçiş yapma yeteneği,
•  Savunmada tepki yerine eyleme geçme,
•  Rakiplerin ve kendi oyuncularının hareketlerini yüksek öngörme kabiliyeti
•  Ve en son olarak hücumları ve geri çekilmeleri yürütmede en yüksek hıza sahip olma,
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•  Hücum oyuncusu çabuk ve hareketli ise biraz uzaktan, hareketsiz ve ağır ise yakından savunmaktır 
(KÖNIG, 2009).

2.6. Savunma Oyuncularının Yapması Gerekenler 
•  Oyuncu her zaman savunduğu oyuncuyla kendi kalesi arasında pozisyon almalıdır. Savunduğu oyuncu-

nun şut attığı koluna hafifçe yakın olmalıdır ki ilk aşamada atışlarını engelleyebilsin.
•  Oyuncunun gözü, kendi kalesinden uzaklık durumuna göre daima savunduğu oyuncuda olmalı, oyuncu-

yu uzaktayken ya da yakındayken takip etmelidir.
•  Topun hareketini ve takım arkadaşlarının pozisyonlarını her zaman göz önünde bulundurmalı ve onlarla 

karşılıklı olarak işbirliği içinde olmalıdır.
•  Eğer gerekirse takım arkadaşıyla hücum oyuncu değişmeli, fakat çok uzun süre onunla kalmamalıdır.
•  Atak oyuncusunu sayı bölgesi tehlike alanının dışında tutmaya zorlayarak tuttuğu atak oyuncusunu 

oyunun dışında tutmaya gayret etmeli, atak oyuncusunu kenar çizgisine yönlendirmeli ve pas alış veri-
şini engellemelidir. 

•  Eğer güvenlik riski oluşmadan gerçek bir şans doğduğuysa uygun teknikle top çalma girişiminde bu-
lunmalıdır.

•  Adam adama savunmada kalecinin uyarıları her zaman dikkate alınmalıdır

2.7. Adam Adama Savunmada Oyuncu Prensipleri
•  Oyuncular sahanın derinliğini ve genişliğini kullanırlar. Sonuç olarak, topsuz alanı açmak zorundadırlar. 

Alan açıldığında dinamik olarak kullanılmalıdır.
•  Adam adama savunmada tüm saha kullanılabilir. Oyuncular sahanın her yerinde savunma yapmaya 

teşvik edilmelidir.
•  Topu olan veya olmayan adam adama savunma, rakibinizin size başarı hissi verdiği yoğun bir öğrenme 

sürecidir. Dahası, eğiticiye antrenörlerin antrenmanlarda ve hatta müsabakalarda bile, uygun partner-
leri (fizik, zihinsel kapasite, teknik, taktiksel anlamda) eşleştirme şansı verir.

•  Adam adama savunma aynı zamanda bireysellik anlamına gelir, düellolar demektir. Rakibinin “üstesin-
den gelmek” için bir oyuncu hızlı bacaklara, topun idaresinde ustalığa (top sürme, top sürme sırasında 
dürtme) ve topsuz gevşek koşma yeteneğine  vb. sahip olmalıdır.

•  Savunma, hızı provoke eder. Oyuncular topu aktif olarak kazanmak zorundadır, bu yüzden kararlar 
zaman baskısı altında alınmalıdır ve hücum ile savunma arasında hızlı bir geçiş yapmak şarttır.

•  Hücum oyunun bir başka özelliği (adam adama) oyundaki durumların sık sık değişmesi, tepki yerine 
harekete geçilmesi ve kişinin çevresel görüşünün sürekli olarak iyileştirilmesidir.

•  Adam adama savunma avantajlarından biri de cesur ve risk almaya hazır olan belirli tipte hücum oyun-
cuları “oluşturma” şansıdır.

•  Ayrıca, hücum oyunu, oyuncuların hata yapabileceği, birbirlerinden öğrenebilecekleri ve neyi başarabi-
leceklerini gösterebilecekleri durumlar yaratır. Böylece bir başarı hissi kazanırlar.

•  Oyuncular harekete geçmek için sabit bir baskıya maruz kalırlar. Topsuz atak yapan oyuncu, topu alma-
dan önce ilk olarak serbest koşu yapmalıdır. Bu şekilde savunma, hücum oyuncusunun iyileştirilmesini 
ve etkililiğini belirler.

2.8.  Adam Adama Savunmada Temel Kurallar
•  Size atanan rakibinizi bulun,
•  Gözlerinizi adamınızdan ve toptan ayırmayın,
•  Oyuncunuzu önünüzde tutun. Pozisyonunuz rakibiniz ile kendi hedefiniz arasında olmalıdır,
•  Ayaklarınızı topa verdiğiniz ağırlıkla omuz genişliğinde açın,
•  Dizleriniz hafifçe bükülmüş olmalıdır,
•  Vücudunuzun ağırlık merkezini azaltın,
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•  Kollarınızı, size atanan oyuncuyu karşılamaya veya ona eşlik etmeye her zaman hazır olacak şekilde 
yerleştirin,

•  Takım arkadaşınızı destekleyin,
•  Eğer hücum oyuncuları önünüzde geçerse, önünüzden geçen oyuncuyu karşılamalı ve onu yardımcı 

oyuncunuzla değişmelisiniz.,
•  Topsuz oyuncu kat ederse savunma oyuncusu takibi bırakmaz, eş değişmesi gerekirse oyuncuyu arka-

daşı ile değişirler.

2.9. Antrenörlerin Yapması Gerekenler 
Adam adama savunmanın hızlı ve çok yönlü hücum karşısında bir engel oluşturabilmesi için, çok iyi uygu-
lanması gerekir. Yani, savunma ve hücum varyasyonlarında, hangi oyuncunun kimin ile eşleşeceği, doğru 
planlanmalıdır. Eğer rakip takım biliniyorsa, antrenör, rakibin her oyuncusunun karakteristik özelliklerini ça-
lışmalarda anlatarak, bunun uygulamasını yapabilir, takımı ve kendisini hazırlayabilir. Fakat bilinmeyen rakip-
lerle karşılaşılıyorsa, rakibin atakları ve rakip oyuncuların belirli karakteristik özellikleri analiz edilene kadar 
oyuna alan savunmasıyla başlamak akıllıca olacaktır. Bu aşamadan sonra daha önce planlanan adam adama 
savunmaya geçiş yapılabilir. Her durumda, benzer fiziksel ve teknik özellikleri olan oyuncuların birbiriyle eş-
leştirilmesi için çaba harcanmalı, fakat bu eşleşme kesinlikle savunma oyuncularının avantajına olmalıdır. Da-
hası, oyuncuların saha içerisinde aldıkları pozisyonlar kadar birbirleriyle iletişimleri de hücum ve savunmada 
koordinasyon içerisinde olmalıdırlar.

3. Adam Adama Savunma Türleri
Adam adama savunmanın birçok alternatifi olduğundan dolayı, takımın hazırlığına ve becerilerine göre hangi 
şekilde uygulanacağının önceden belirlenmesi gerekir. Adam adama savunmada, bir hücum oyuncusu yakın 
mesafeden ya da uzak mesafeden kontrol edeceği bir takımın adam adama savunmayı kaleye en yakın ala-
nında mı yapacağı, kendi yarı alanı olarak mı genişleteceği, ya da bütün sahada mı yapacağı gibi seçenekleri 
vardır. 

Habersiz bir şekilde uygulandığında, her hücum oyuncusunu doğru marke ettiğiniz takdirde, sayı tehlike böl-
gesinde adam adama savunma, topu çalmak için uygun olmasının yanında, hücum oyuncularında skor yapma 
konusunda sorunlar yaratacaktır

3.1. Yarı Saha Baskılı
Yarı saha baskısı daha riskli olsa da adam adama savunma daha ekonomik bir yoldur. Bu baskı biçiminde sa-
vunmacılar rakiplerine göz kulak olurken ve daha önceden belirlenmiş hücum oyuncularını ararken orta saha 
çizgisine çekilirler ve rakiplerini sadece yaklaştıklarında markaja alırlar. Bu baskı biçimi bireysel becerileri ve 
ayakları hızlı olan oyuncular gerektirir. Adam adama savunmanın bu biçimi sadece hareketliliği yüksek olan 
takımlar için tavsiye edilir. Müsabakanın her hangi bir anında rakip takım oyuncularının hareket alanlarını 
daraltmak, gol bölgesinden uzakta tutmak ve etkisiz kale atışı uygulatmak amacı ile uygulanır. (MARCZINKA, 
2016)

3.2. Tam Saha Baskılı
Tam saha baskılı adam adama savunma uygulamasının en riskli ve yorucu, fakat en etkili yoludur. Bu baskı 
biçiminde savunmacılar topu kaybettikten sonra geri çekilmezler; top kaybından hemen sonra sorumlu ol-
dukları hücum oyuncusunu kontrole alırlar ve topu yeniden kazanmak için yakın savunma uygularlar. Plana 
göre belirlenmiş hücumcusunu kontrole almak çok zor olduğundan ve gecikmeye yol açtığından, oyunun du-
rumuna göre en yakındaki oyuncuyu kontrol altına almak daha kolay ve pratiktir. Tam saha prese dayalı adam 
adama savunma, kontra atağa karşı daha saldırgan bir savunma biçimi olarak tanımlanır. En iyi şekilde takım 
rakip yarı sahada topu kaybettikten sonra çok çabuk bir şekilde geri alıp skor şansı yarattığında uygulanır 
(MARCZINKA, 2016). 
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3.3. Yakın Adam Adama Savunma
Bir hücum oyuncusunu bireysel olarak kontrol etmenin en saldırgan ve etkili fakat en zor yoludur. Genellikle 
topla kaleye yaklaşan hücum oyuncularına karşı uygulanır. Yakın savunmada, rakip oyuncu topla ya da top-
suz olsun savunmacı hücum oyuncusunu, sürekli baskı altında tutar, her hareketini engeller ve ulaşılacak 
mesafede hep onu takip eder. Savunmacının görevi atak oyuncusuyla kendi arasındaki mesafeyi kısaltarak 
hücumcunun işini zorlaştırmak ve saha içerisinde hareketlilik alanını daraltmaktır. 

Savunma oyuncusu elinde top olan ve top sürme hakkını kullanan oyuncunun arkadaşlarına pas vermesini 
engelleyerek hata yapmaya zorlar ( MARCZINKA, 2016).

3.4. Uzak Adam Adama Savunma
Uzak adam adama savunma daha az etkili, pasif, fakat bireysel olarak daha uygulanabilir yoludur. Genellikle 
kaleye en yakın bölgede, doğrudan tehdit oluşturmayan hücumcular için kullanılır. 

Bu savunma tipinde, savunma oyuncusu hücum oyuncusunu kol mesafesinden hemen dışında, sürekli olarak 
onu takip ederek gerçekleştirir. Defans oyuncusu, hücumcunun topu alıp topla oynamasına izin vererek onu 
hata yapmasını bekler. Defans oyuncusu, rakiple kendi arasında güvenli bir uzaklıkta durarak, hücum oyuncu-
sunun hücum girişimlerine reaksiyon verebilecek alan ve zamanı yaratırken aynı zamanda gerektiğinde yar-
dım edebilecek bir mesafede olur. Bu pozisyonlanma biçiminin avantajı, pası sezip araya girerek ya da rakip 
oyuncu top sürerken, topu kaparak, kazanıp topa sahip olabilme fırsatını yaratmasıdır ( MARCZINKA, Z.2016).

3.5. Kaleye En Yakın Bölgenin Savunulması
Kaleye en yakın bölgede, baskı uygulama açısından en az riskli ve makul adam adama markaj türüdür. Bu 
savunma şeklinde, savunma oyuncuları, rakip oyuncuyu hayali bir skor tehlike bölgesi limiti içerisinde marke 
eder. Bu savunmayı yaparak, hücum oyuncularının, pozisyon almaları önemli ölçüde engellenir, başlangıç 
aşamasındaki hücum organizasyonunu etkiler ve bozar; direkt şut ihtimalini azaltır. Dahası, geçici de olsa, boş 
pozisyon bulan hücum oyuncusu kaleye en yakın bölgeye ulaştığında, topa sahip oyuncunun iki savunmacı 
tarafından kontrol edilmesi fırsatını verir (MARCZINKA.2016).

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda adam adama savunmanın geliştirilmesi için uygulanan egzersizlerde, (Ör; 18-34 yaş grubunda 16 
erkek hentbolcu ile çalışılmıştır.) Antrenmanlar spor salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Aksiyon Araştırması
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; ak-
siyon araştırmaları, bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların uygulayıcıların da katılması ile çözü-
müne yöneliktir (Karasar, 1994, sf:23).

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

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

Bu çerçevede hentbolda adam adama savunmanın geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araş-
tırmasıdır.

BULGULAR

A. Savunmaya Hazırlık Egzersizleri

Şekil 11. A 01 Çapraz geçiş 

A 01: Çapraz geçiş çalışması, daha çok oyuncuların küçük koşular yaparak pas alış verişi yapılırken savunma 
oyuncusu da kullanılarak eş değişmesi çalışması yapılır, bu çalışma 2 savunma oyuncusu ile de yapılabilir.

Şekil 12. A 02 Oyun egzersizi
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A 02: Hücum oyuncularının şortlarının arkasında triko bulunur. Ortadaki savunma oyuncusu antrenörün ko-
mutu ile hücum oyuncusunun diğer hücum oyuncusunun arkasındaki trikosunu almasına izin vermemeye 
çalışır. Antrenörün komutu ile savunma oyuncusu yön değiştirir diğer oyuncuyu savunmaya başlar.

Şekil 13. A 03 Tam saha oyun egzersizi

A 03: Tam sahada oynanır hunileri istenen zaman içinde en çok toplayan gurup kazanır. Savunmadaki oyuncu 
hücum oyuncusuna değerse hücum oyuncusu kendi sahasına döner. Kale sahasının içine giren oyuncu iste-
diği huniyi alır, kendi kale sahasına götürür. Oyuncuların sayıları artarak devam eder (5/5- 6/6 -7/7 vs.)

Şekil 14. A 04 Savunma egzersizi

A 04: Bu çalışmada amaç, savunma oyuncusunun hücum oyuncusunu dikmeden uzak tutmak ve yapılan 
topsuz aldatmalara reaksiyon göstermesini sağlamaktır. Savunma ve hücum oyuncuları 15-20 saniye çalışır 
ve değişirler.
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Şekil 15. Birebir savunma çalışması 

A 05: Birebir çalışmada amaç savunma oyuncusundan istendik davranışlar beklemek, hücum oyuncusunu dar 
açılara yönlendirmek ve dripling yapan oyunculara göre de savunma özelliğini geliştirmektir.

B. Savunma Egzersizleri

Şekil 16. B 01 İkiye iki savunma çalışması 

B 01: İkiye iki savunma hücum savunma çalışması, bir dikme kullanılarak hücum oyuncularının bu dikmeye 
dokunmaları istenir. Savunmacının görevi hücum oyuncularını uzak tutmak ve engellemektir.
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Şekil 17. İkiye bir savunma çalışması 

B 02: İkiye bir hücum savunmada, savunma oyuncusundan istenilen tamamen bir hücum oyuncusuna odak-
lanmasıdır. Göz ucu ile diğer oyuncu da takip edilir. Amaç, karşı kaleye kadar oyuncunun rahat topla buluş-
masını engellemektir. (Diğer oyuncunun top sürmemesi istenir.)

Şekil 18. B 03  İkiye iki hücum savunma

B 03: Tam saha ikiye iki, top sürme hakkı olmadan hücum eden oyunculara baskı kurma çalışması istenilir. 
Savunma oyuncuları eş değişme yapabilir ve rakibi sürekli kontrolsüz top almaya zorlar.
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Şekil 19. B 04 Bölgesel ikiye iki savunma çalışması

B 04: Bu çalışmada kanat oyun kurucu, orta oyun kurucu ve pivotun savunulması çalışması istenilir, amaç eş 
değişimi ve perde yuvarlanma çalışmasını iyi savunmaktır.

Şekil 20. B 05 İkiye iki top sürmeden çalışma

B 05: İkiye iki top sürmeden hücum savunma çalışması, savunma oyuncuları arkasında pasif bir oyuncu (ka-
leci) olabilir. Pas alış verişi bu oyuncuyla sağlanabilir. Savunma oyuncularından tam baskılı adam adama 
savunma yapmaları istenir
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Şekil 21. B 06 Pas kat çalışması

 

B 06: Klasik pas kat çalışması, pas veren hücum oyuncusu kat eder ve kat eden hücum oyuncusunu savunma 
oyuncusu sonuna kadar takip eder ve yeni gelen oyuncuyu alır diğer tarafa taşır. Kat eden hücum oyuncuları 
diğer oyuncuların arkalarına geçer.

Şekil 22. B 07 Üçe üç baskılı savunma

B 07:  Üçe üç oynarken sol oyun kurucunun katı olursa savunma oyuncusu onunla kat eder ve top almasını 
engeller. Diğer savunma oyuncuları kendi hücum oyuncularını kontrol ederler, gerekirse eş değişimi yapılır.
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Şekil 23. B 08 Üçe üç baskılı savunma (2)

 

B 08: Üçe üç baskılı adam adama oynanırken sol oyun kurucu dışa doğru oynar ise savunma oyuncusu onu 
kenara doğru taşımaya çalışır ve atış açısını daraltır. Ön ve diğer oyun kurucu savunması hafif içe yardım 
pozisyonu alır.

Şekil 24. B 09 Dörde dört sol tarafta savunma

     
B 09: Bir bölgede dörde dört baskılı adam adama savunma yaparak hücum oyuncularının kanat katı, perde, 
yuvarlanma ve çapraz geçişlerle oynamaları durumlarında tedbir almaları ve çözüm üretmeleri istenir.

• Kanat hücum oyuncusuna top aldırmamak,
• Pivot oyuncusunun perde yapmasını engellemek,
• Orta ya da sol oyun kurucunun katı sonrası eş değişimi yapılır.
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Şekil 25. B 10 Dörde dört sağ tarafta savunma

B 10:  Dörde dört bir bölgede baskılı adam adama yaparak hücum oyuncularının kanat katı perde yuvarlanma 
ve çapraz geçişlerle oynamaları durumlarında tedbir almaları ve çözüm üretmeleri istenir.

• Kanat hücum oyuncusuna top aldırmamak
• Pivot oyuncusunun perde yapmasını engellemek
• Orta ya da sağ oyun kurucunun katı sonrası eş değişme gibi

Şekil 26. B 11 Orta bölgede baskılı adam adama 

B 11: Kanat oyuncuları olmadan baskılı adam adama çalışması, savunma oyuncularından hücum oyuncularının 
rahat top almamaları, kat ve yer değişikliklerinde eş değişimi ve adam takibini doğru yapmaları istenir.
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Şekil 27. B 12 Beşe beş baskılı savunma

B 12: Sol kanat oyuncusu olmadan baskılı adam adama çalışması, savunma oyuncularından hücum oyuncula-
rının rahat top almamaları kat ve yer değişikliklerinde eş değişimi ve adam takibini doğru yapmaları istenir. 
Top sağ oyun kurucuda iken eğer sağ kanat kat ederse kat takibi yapılır. Pivot savunması ile değişimi yapı-
labilir. Diğer oyuncular kendi hücum oyuncularını kontrol ederken göz ucu ile de toplu oyuncu kontrol edilir.

Şekil 28. B 13 Kat çalışmaları sonrası beşe beş savunma

B 13: Sol kanat oyuncusu olmadan baskılı adam adama çalışması, savunma oyuncularından hücum oyuncu-
larının rahat top almamaları kat ve yer değişikliklerinde eş değişimi ve adam takibini doğru yapmaları istenir 
(Orta oyun kurucu katı gibi). Burada kat takip edilir, sol oyun kurucu ve sol kanat savunmaları hafif içe doğru 
toplu oyuncuya yanaşabilir.
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Şekil 29. B 13 Beşe beş baskılı savunma (2)

B 14: Sağ kanat oyuncusu olmadan baskılı adam adama çalışması, savunma oyuncularından hücum oyuncu-
larının rahat top almamaları kat ve yer değişikliklerinde eş değişimi ve adam takibini doğru yapmaları istenir. 
Kat var ise tüm savunma oyuncuları pozisyon hatası yapmadan daha dikkatli olmalıdırlar.

Şekil 30. B 15  Altıya altı baskılı savunma

B 15: Önce yarı sahada baskılı adam adama savunma yapmaları istenir. Burada istendik davranış, orta oyun 
kurucudan ya da sağ sol oyun kuruculardan yapılan katlar mutlaka önce takip edilmeli ve sonra eş değişimi 
yapılmalıdır. Yine göz ve ses ile iletişim sağlanmalıdır.
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Şekil 31. B 16 Kaleye en yakın bölgede savunma 

B 16: Kaleye en yakın bölgede adam adama her savunma oyuncusunun tamamen kendi hücum oyuncularına 
odaklanması istenir. Kat ve yer değişiklikleri takip ve kontrol edilir.

Şekil 32. B 17 Sol oyun kurucu içe hareketlenirse

B 17: Sol oyun kurucu içe doğru yönelirse ön orta savunma içe doğru kapanır. Pivot savunması toplu oyuncu ile 
pivot arasında kalır. Uzak kanat oyuncusu içe doğru yanaşır. Sağ oyun kurucu savunması içe gömük kontrollü 
adam adama savunma pozisyonu alır.
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Şekil 33. B 18 Sol oyun kurucu dışa hareketlenirse 

B 18: Uzak ve kontrollü adam adama savunma yapmaları istenir. Sol oyun kurucu dışa doğru yönlenirse ka-
nat savunması top aldırmaz. Pivot savunması toplu oyuncuya doğru hafif yanaşır. Uzak kanat biraz içe doğru 
kapanır. Uzak oyun kurucu savunması içe doğru gömük, orta ön kontrollü savunma yapar.

Şekil 34. B 19 Tam saha baskılı savunma

B 19: Tam saha baskılı adam adama savunma yapmaları istenir. Burada amaç rakip oyuncularının daha 
uzakta olması ve kontrolsüz yakalanmalarıdır. Daha çok hücum gücü az olan takımlara ya da alt yapı grup-
larında uygulanır. Hücum oyuncuları eğer savunma oyuncularını geçerler ise hücum oyuncusunu kaleden 
uzak pozisyonda tutmak ve dar açılara yönlendirmek gerekir.
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TARTIŞMA VE SONUÇ

Hentbolda adam adama savunma, özellikle alt yapılarda hentbolda gelişmiş ülkelerde vazgeçilmez eğitsel 
oyunlarla desteklenir. Tüm savunma türlerinin temeli olarak kabul edilen adam adama savunma, bazı ülkele-
rin minik kategorilerinde zorunlu olarak periyot, devre ya da bütün maçta uygulatılmaktadır. Müsabakalarda 
zorunlu olarak oynatılması kısmen tartışılırken, aslında geçerli olan antrenmanlarla adam adama savunma-
nın geliştirilmesidir.

Alt yapılarda doğru antrenman kurgularıyla geliştirilen adam adama savunma prensipleri, gerek bölge sa-
vunmalarında (3:2:1, 5:1, 4:2 ya da kombine savunmalar 5:0+1, 4:0+2) gerekse de çizgi savunmalarında birey-
sel savunma özelliklerini geliştirecek en önemli stratejik planlamadır. Bu kurguyu doğru alıp beceri haline 
dönüştüren savunmacılarla, üst yapılarda her tür savunma kurgusu oluşturulabilir. 

Genellikle bazı Asya (Kore, Japonya) ve Afrika ülkelerinde (Mısır, Tunus, Cezayir, Fas.) geleneksel takım savun-
ma taktiği olarak görülen adam adama savunma, müsabaka sonucuna göre akut olarak da antrenör tercihi 
olabilir (Müsabaka bitimine az süre kala birkaç farklı mağlubiyet durumunda).

Ayrıca sonuca daha çabuk ulaşmak için, rakibin bireysel hücum özelliklerinin sınırlı olduğu takımlara karşı 
da tercih edilebilen adam adama savunma türünde, sporcuların fiziksel-motorik özelliklerinin yanı sıra psi-
kolojik anlamda da karşılaşacağı baskılara reaksiyon gösterecek yapıya sahip olmaları beklenir.

Bu tür savunmaların tercih edilmesinin bir başka sebebi de, hızlı hücum şansını daha efektif kullanma olası-
lığıdır. Hem savunma hem de hızlı hücum sorumlulukları optimal şekilde antrene edilmiş sporcuların adam 
adama savunmadan, diğer savunma türlerine geçişleri de aynı etkinlikte olabilecektir.

Takımlarında adam adama savunmayı uygulamak isteyen antrenörler sporcularına alt yapıdan itibaren ge-
rek pozisyona yönelik sorumlulukları gerekse de yan savunmacılarla olan işbirliğini, ilgili kuramsal doğrular 
ve uygulama yaklaşımları paralelinde çok iyi antrene etmelidir. Fiziksel ve motorik hazırlık, adam adama sa-
vunmanın en önemli ihtiyacıdır. Çok yönlü gelişim çerçevesinde ve oyun ortamında tasarlanan alt yapılarda 
bacak çalışmaları, seviye yükseldikçe dayanıklılık ve kuvvet parametreleriyle beslenmiş kurgulara dönüşür.
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Hentbolda 6:0 Savunma

ÖZET 

Savunma takım sporlarının iki temel bileşeninden bir tanesidir. Takımın karakteristik yapısına en uygun sa-
vunma sistemi seçilmelidir. 6:0 savunma sistemi, en yaygın kullanılan temel savunma sistemlerden biri olarak 
tüm dünya hentbolunda karşımıza çıkmaktadır. Bu sistem kendi içinde hücuma yönelik veya defansa yönelik 
olarak farklı stillere sahiptir. Kendi içinde değişen stiller genişlik, sıklık ve derinlik açısından farklılık göster-
mektedir. Bunun için takım koordinasyonu büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı antrenörlerin 
kendi takımlarına uygulayacakları savunma sistem seçimlerine yardımcı olabilmektir. Araştırma grubu, 14 – 18 
yaş grubu 17 erkek hentbolcudan oluşmuştur. Egzersizlere katılan sporculardan, antrenmanların öncesinde 
bilgilendirilmiş onay formları alınmıştır. Hentbolda 6:0 bölge savunmasının geliştirilmesi amaçlı yapılan bu 
çalışma, müsabaka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uy-
gun egzersizlerin yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Bu çalışmada 6:0 savunma sisteminin 
çeşitleri ve bu çeşitlerin uygulanması sırasında oluşan avantaj ve dezavantajlar tartışılmaktadır. 6:0 savunma 
sisteminin öğretimini en alt seviyeden toplam 57 egzersiz, kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunul-
muştur. 6:0 savunmada bulunan pozisyonlar için ayrı ayrı ve pozisyonların birlikte yapılan alıştırmalarından 
örnekler verilmiştir. Üst düzey takımlarda bu çalışma basamaklarını kullanabilir veya bu doğrultuda yeni 
alıştırmalar üretebilirler. 

Anahtar Kelimeler: Hentbol, 6:0 Savunma.

The 6:0 Defense in Team Handball

ABSTRACT

Defense is one of the two main components of team sports. The most appropriate defense system should be 
chosen for the characteristic structure of the team. We can encounter with the 6:0 defense system which 
is one of the most widely used basic defense systems, in worldwide team handball. This system in itself has 
different styles for attacking or defense.  Changing styles within themselves vary in width, frequency, and 
depth. For this reason, team coordination is of vital importance. The purpose of this study was to help for 
the trainers to select the defense system they will use for their own teams. The sample group consisted of 
17 male handball players in the age group of 14 - 18 years.  Informed consent forms were obtained from the 
players participating in the exercises during the training sessions. Being conducted to improve the 6:0 zone 
defense in team handball, this study was an action research for configurating proper exercises ranging from 
the simple to the complex to solve problems encountered during the game. In this study, the variety of 6:0 
defense system and the advantages and disadvantages emerging during the application of these varieties 
were discussed. A total of 57 exercises from the lowest level of the teaching of the 6:0 defense system were 
mentioned theoretically and presented visually. The examples separately for the positions in the 6:0 defense 
and from practices for the positions being done together were given. Senior teams can also use these steps 
of this study or bring out new practices accordingly. 

Keywords: Team Handball, 6:0 Defense
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1. HENTBOLDA SAVUNMA
Takım sporlarında olduğu gibi hentbolda da savunma çok önemli bir yer tutmaktadır. Hentbolda kale saha-
sının önünde bulunan 6 sporcu ile savunma yapılmaktadır. Hentbolda savunma, hücumda kaybedilen top ile 
başlar. Saha oyuncuları kaybettikleri top sonrası en kısa zamanda savunmadaki görev bölgelerine ulaşmak 
zorundadır.

2. HENTBOLDA SAVUNMANIN AŞAMALARI
A. GERİ ÇEKİLME

Oyuncular kaybedilmiş toptan sonra en kısa zamanda geri çekilmelidir. Burada dikkat edilmesi gereken en 
önemli kural ise geri çekilirken, rakip takımın hücum olanaklarını da düşünmektir. Geriye çekilmek ile ilgili 
Türk hentbolunun çok büyük sorunları vardır. Sporcularımızı yetiştirirken bu konuya çok dikkat etmemiz ge-
rekmektedir (SEVİM, 2002).

B. GEÇİCİ BÖLGE VE ADAM ADAMA SAVUNMA
Rakibin hızlı hücumuna karşı ilk direnci oluşturabilmek için kendi bölgesi olmamasına rağmen oyun kesilme-
lidir. Rakibin oyunu kesilene kadar aynı zamanda adam adama savunma’ da yapılmalıdır. Bu direnci oyuncular 
kale sahasına girmeden yerine getirmelidirler. Bütün savunma oyuncuları geri çekilmiş ve kendi bölgelerinde 
olmasalar bile, oyun akışı kesilene kadar bulundukları bölgenin savunmasını tam olarak yerine getirmelidirler 
(SEVİM, 2002).

C. ORGANİZE OLMAK
Takım uyguladığı savunma sistemini oluşturabilmek için, oyun kesilmemiş ise sadece birbirine komşu oyun-
cular yer değiştirebilirler; bu da topun ters tarafta olması ile olur. Birbirine uzak pozisyonda olan oyuncular 
ise kesinlikle yer değiştirmemelidir. Pozisyonlarını değiştirmeyen oyuncular, hakemin oyunu durdurmasını 
beklerler. Duran oyun ile birlikte en kısa zamanda oyuncular yer değiştirirler (SEVİM, 2002).

D. BİR SİSTEM İÇERSİNDE SAVUNMA
Sporcuların bireysel özelliklerine göre ve takımın benimsediği bir savunma sistemi ile savunma yapılır. Belir-
lenen bu sistem aynı zamanda rakibin özelliklerine göre şekillendirilmelidir (SEVİM, 2002).

3. HENTBOLDA SAVUNMA ÇEŞİTLERİ
Hentbolda üç ayrı savunma çeşitliliği vardır. Bunlar Adam Adama savunma, Bölge savunması ve Kombine 
savunmadır (SEVİM, 2002).

3.1.  ADAM ADAMA SAVUNMA
Adam adama savunmada her bir savunmacının karşısında bir hücum oyuncusu bulunmaktadır. Yeni başlayan 
hentbolcularda adam adama savunma uygulanması çok önemlidir. Diğer tüm savunma çeşitlerinin altyapısını 
oluşturur (SEVİM, 2002).

3.2. BÖLGE SAVUNMASI
Hentbolda en çok kullanılan savunma türüdür. Her oyuncunun sorumlu olduğu bir bölgesi vardır. Ayrıca kom-
şu bölgelere yardım etmesi gerekmektedir. Bölge savunmalarında şu temel ilkeler önemlidir:

• Konuşarak anlaşma sağlanmalı
• Yerinde ve zamanında adam değişimi yapılmalı
• Atış pozisyonundaki hücum oyuncusuna yükselmeli
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Rakip takımın özelliklerine göre değişik bölge savunmaları mevcuttur. Bu savunmalardan bazıları şunlardır: 
6:0 Çizgi veya Bölge savunması, 5:1 Bölge savunması, 4:2 Bölge savunması, 3:2:1 Bölge savunmaları gibi (SEVİM, 
2002).

3.2.1. 6:0 Çizgi veya Bölge savunması

10 
 

 

3. HENTBOLDA SAVUNMA ÇEŞİTLERİ 

Hentbolda üç ayr savunma çeşitliliği vardr. Bunlar Adam Adama savunma, Bölge 

savunmas ve Kombine savunmadr (SEVİM, 2002). 

 

3.1. ADAM ADAMA SAVUNMA 

Adam adama savunmada her bir savunmacnn karşsnda bir hücum oyuncusu 

bulunmaktadr. Yeni başlayan hentbolcularda adam adama savunma uygulanmas çok 

önemlidir. Diğer tüm savunma çeşitlerinin altyapsn oluşturur (SEVİM, 2002). 

 

3.2. BÖLGE SAVUNMASI 

Hentbolda en çok kullanlan savunma türüdür. Her oyuncunun sorumlu olduğu bir 

bölgesi vardr. Ayrca komşu bölgelere yardm etmesi gerekmektedir. Bölge savunmalarnda şu 

temel ilkeler önemlidir: 

 Konuşarak anlaşma sağlanmal 

 Yerinde ve zamannda adam değişimi yaplmal 

 Atş pozisyonundaki hücum oyuncusuna yükselmeli 

 Rakip takmn özelliklerine göre değişik bölge savunmalar mevcuttur. Bu 

savunmalardan bazlar şunlardr: 6:0 Çizgi veya Bölge savunmas, 5:1 Bölge savunmas, 4:2 

Bölge savunmas, 3:2:1 Bölge savunmalar gibi (SEVİM, 2002). 

 

3.2.1. 6:0 Çizgi veya Bölge savunmas 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Şekil: 1 

Oyuncular kale sahas önünde dizilirler. Şekil 1’ de görüldüğü gibi her bölgenin bir 

numaras vardr. Belirlenen her bölgede bir savunma oyuncusu bulunmaktadr. Her savunmac 

1 
2 3 3 2

1

Şekil: 1

Oyuncular kale sahası önünde dizilirler. Şekil 1’ de görüldüğü gibi her bölgenin bir numarası vardır. Belirlenen 
her bölgede bir savunma oyuncusu bulunmaktadır. Her savunmacı ilk olarak kendi bölgesinden ve daha sonra 
komşu bölgelerine yardımcı olmaktan birinci dereceden sorumludur.

3.2.1.1. 6:0 DEFANSİF SAVUNMA PRENSİPLERİ
Defansif savunmada sadece sağa ve sola kayma adımları ve dış atışlara karşı blok yapılır. Buradaki amaç 
rakibi dış atışlara ve kanat atışlarına zorlamaktır (Şekil: 2).
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Defansif savunmada sadece sağa ve sola kayma admlar ve dş atşlara karş blok yaplr. 

Buradaki amaç rakibi dş atşlara ve kanat atşlarna zorlamaktr (Şekil: 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                             Şekil: 2 

 

3.2.1.2. 6:0 DEFANSİF SAVUNMA BÖLGELERİNİN DAVRANIŞLARI 

 

A. 1 No’lu Savunmalar 

Top kendi bölgelerine yakn ise hücum oyuncusunun kale sahasna giriş açsn daraltacak 

şekilde savunma yapar. Top kendi bölgesine uzak ise savunmada sklk yaratarak komşu 2 no’lu 

savunma oyuncularnn bölgesine kadar yanaşr. 

B. 2 No’lu Savunmalar 

Top kendi bölgelerine yakn ise hücum oyuncusunun kale sahasna girişini daraltacak 

şekilde 1 ve 3 no’lu savunma oyuncular ile yardmlaşrlar. Dş atşlara karş blok yaparlar. Top 

kendi bölgesine uzak ise savunmada sklk yaratarak komşu 1 veya 3 no’lu savunma 

oyuncularnn bölgesine kadar yanaşr. 

C. 3 No’lu Savunmalar 

Top kendi bölgelerine yakn ise hücum oyuncusunun kale sahasna girişini daraltacak 

şekilde 2 ve diğer 3 no’lu savunma oyuncular ile yardmlaşrlar. Top kendi bölgesine uzak ise 

savunmada sklk yaratarak komşu 2 veya diğer 3 no’lu savunma oyuncularnn bölgesine kadar 

yanaşr. 

 

3.2.1.3. 6:0 DEFANSİF SAVUNMANIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 

AVANTAJ  DEZAVANTAJ 
Rakibin 9m dş atşlar zayf ise Rakibin dş atşlar kuvvetli ise 
9m dş atşlarda kalecimiz güçlü ise Sporcularmzn fizikleri küçük ise 

1 
2 3 3 2

1

Şekil: 2

3.2.1.2. 6:0 DEFANSİF SAVUNMA BÖLGELERİNİN DAVRANIŞLARI

A. 1 No’lu Savunmalar
Top kendi bölgelerine yakın ise hücum oyuncusunun kale sahasına giriş açısını daraltacak şekilde savunma 
yapar. Top kendi bölgesine uzak ise savunmada sıklık yaratarak komşu 2 no’lu savunma oyuncularının bölge-
sine kadar yanaşır.
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B. 2 No’lu Savunmalar
Top kendi bölgelerine yakın ise hücum oyuncusunun kale sahasına girişini daraltacak şekilde 1 ve 3 no’lu sa-
vunma oyuncuları ile yardımlaşırlar. Dış atışlara karşı blok yaparlar. Top kendi bölgesine uzak ise savunmada 
sıklık yaratarak komşu 1 veya 3 no’lu savunma oyuncularının bölgesine kadar yanaşır.

C. 3 No’lu Savunmalar
Top kendi bölgelerine yakın ise hücum oyuncusunun kale sahasına girişini daraltacak şekilde 2 ve diğer 3 no’lu 
savunma oyuncuları ile yardımlaşırlar. Top kendi bölgesine uzak ise savunmada sıklık yaratarak komşu 2 veya 
diğer 3 no’lu savunma oyuncularının bölgesine kadar yanaşır.

3.2.1.3. 6:0 DEFANSİF SAVUNMANIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

AVANTAJ DEZAVANTAJ

Rakibin 9m dış atışları zayıf ise Rakibin dış atışları kuvvetli ise

9m dış atışlarda kalecimiz güçlü ise Sporcularımızın fizikleri küçük ise

Pivot pozisyon almakta zorlanır Rakip pivotun fiziksel üstünlüğü olması

Kanatlar pozisyon almakta zorlanır Rakibin kanat oyuncuları kuvvetli ise

3.2.1.4. 6:0 OFANSİF SAVUNMA PRENSİPLERİ
Ofansif savunmada ise hücum oyuncularının oyununu bölmeye ( Faul yaparak ) yönelik yüksek çıkılır ve tekrar 
geriye dönülür (Şekil: 3).

12 
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Kanatlar pozisyon almakta zorlanr Rakibin kanat oyuncular kuvvetli ise 
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Ofansif savunmada ise hücum oyuncularnn oyununu bölmeye ( Faul yaparak ) yönelik 

yüksek çklr ve tekrar geriye dönülür (Şekil: 3). 

 

 

 

 

 

 

                                                               Şekil: 3 

 

A. Her savunma oyuncusu kendi bölümünü savunur. 

B. Her savunma oyuncusu komşu bölgelerine yardmc olur. 

C. Savunma oyuncular ayn yükseklikte reaksiyon gösteremez. 

D. Tüm savunma oyuncular  ‘’PİVOT’’  un önünde 7m civarnda reaksiyon 

gösterirler. 

E. Savunma oyuncular pivotu kale sahas içerisine doğru ittirirler. 

F. İki bölge arasn pivot perdelemesi ile kesinlikle böldürülmemeli. 

G. Savunma oyuncular top tarafna her zaman yoğunlaşmallar. 

H. Öne çkan savunma oyuncusunun arkas her zaman komşu bölge savunmalar 

tarafndan daraltlmaldr (Şekil: 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
2 3 3 2

1

Şekil: 3

A. Her savunma oyuncusu kendi bölümünü savunur.
B. Her savunma oyuncusu komşu bölgelerine yardımcı olur.
C. Savunma oyuncuları aynı yükseklikte reaksiyon gösteremez.
D. Tüm savunma oyuncuları ‘’PİVOT’’ un önünde 7m civarında reaksiyon gösterirler.
E. Savunma oyuncuları pivotu kale sahası içerisine doğru ittirirler.
F. İki bölge arasını pivot perdelemesi ile kesinlikle böldürülmemeli.
G. Savunma oyuncuları top tarafına her zaman yoğunlaşmalılar.
H. Öne çıkan savunma oyuncusunun arkası her zaman komşu bölge savunmaları tarafından daraltılmalı-

dır (Şekil: 4).
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BU ŞEKİLDE HEP BİR SAVUNMA ÜÇGENİ OLUŞUR

13 
 

BU ŞEKİLDE HEP BİR SAVUNMA ÜÇGENİ OLUŞUR 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                             

 

                                                                              Şekil: 4 

İ. Savunma oyuncusu hücum oyuncusunun atş kolu tarafn daha çok 

önemsemeli. Kaleci ile işbirliğine gidilmelidir. Örneğin; kaleci yakn köşeyi 

savunurken, savunma uzak köşeyi blokla kapatr. (SİCHELSCHMİDT, 2003). 

 

3.2.1.5. 6:0 OFANSİF SAVUNMA BÖLGELERİNİN DAVRANIŞLARI 

A. SAVUNMA 1 NO’LU BÖLGELER. KANAT SAVUNMA OYUNCULARI 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Şekil: 5 

Savunma bölgesine hücum oyuncusu topla yaklaşrsa; Şekil: 5 

 Eğer PİVOT uzak bölgelerde ise OFANSİF savunma yapar. 

 Eğer PİVOT kendi bölgesinde veya komşu bölgesinde ise DEFANSİF savunma 

yapar. PİVOT mutlaka savunmann önünde tutulur. 

 Top ters kanat veya ters oyun kurucuda ise kendisine yakn oyun kurucuya 

yükselir. (SİCHELSCHMİDT, 2003). 

 

B. SAVUNMA 2 NO’LU BÖLGELER. İÇ SAVUNMA OYUNCULARI 

1 1

Şekil: 4

I. Savunma oyuncusu hücum oyuncusunun atış kolu tarafını daha çok önemsemeli. Kaleci ile işbirliğine gidilmeli-

dir. Örneğin; kaleci yakın köşeyi savunurken, savunma uzak köşeyi blokla kapatır. (SİCHELSCHMİDT, 2003).

3.2.1.5. 6:0 OFANSİF SAVUNMA BÖLGELERİNİN DAVRANIŞLARI
A. SAVUNMA 1 NO’LU BÖLGELER. KANAT SAVUNMA OYUNCULARI
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                                                               Şekil: 5 

Savunma bölgesine hücum oyuncusu topla yaklaşrsa; Şekil: 5 

 Eğer PİVOT uzak bölgelerde ise OFANSİF savunma yapar. 

 Eğer PİVOT kendi bölgesinde veya komşu bölgesinde ise DEFANSİF savunma 

yapar. PİVOT mutlaka savunmann önünde tutulur. 

 Top ters kanat veya ters oyun kurucuda ise kendisine yakn oyun kurucuya 

yükselir. (SİCHELSCHMİDT, 2003). 

 

B. SAVUNMA 2 NO’LU BÖLGELER. İÇ SAVUNMA OYUNCULARI 

1 1

Şekil: 5

Savunma bölgesine hücum oyuncusu topla yaklaşırsa; Şekil: 5
• Eğer PİVOT uzak bölgelerde ise OFANSİF savunma yapar.

• Eğer PİVOT kendi bölgesinde veya komşu bölgesinde ise DEFANSİF savunma yapar. PİVOT mutlaka savunmanın 

önünde tutulur.

• Top ters kanat veya ters oyun kurucuda ise kendisine yakın oyun kurucuya yükselir. (SİCHELSCHMİDT, 2003).
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B. SAVUNMA 2 NO’LU BÖLGELER. İÇ SAVUNMA OYUNCULARI

14 
 

 

 

 

 

 

 

 

     Şekil: 6 

Hücum oyuncusunun topla kaleye doğru hareketlenmesine OFANSİF savunma yapar ve 

topun uzaklaşmas ile birlikte geriye çekilerek SAVUNMA ÜÇGENİ’ ni oluşturarak pivotu kontrol 

altna alr (SİCHELSCHMİDT, 2003). Şekil: 6 

C. SAVUNMA 3 NO’LU BÖLGELER. ORTA SAVUNMA OYUNCULARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Şekil: 7 

Sağ oyun kurucudan orta oyun kurucuya gelen pas ile sol oyun kurucu bölgesine yakn 3 

numaral savunma yükselir. Sol oyun kurucudan orta oyun kurucuya gelen pasta ise sağ oyun 

kurucu bölgesine yakn 3 numaral savunma yükselir. Orta oyun kurucudan uzaklaşan top ile 

birlikte tekrar geri çekilerek savunma üçgenini oluştururlar ve pivotu kontrol altna alrlar 

(SİCHELSCHMİDT, 2003). Şekil: 7 

 

3.2.1.6. 6:0 OFANSİF SAVUNMANIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI 

AVANTAJ  DEZAVANTAJ 
Faul yaparak sürekli rakibin oyunu kesilir Rakip katl oyun yaparsa 
Dş atşlarda rakip rahatsz edilir Çapraz geçiş sonras kademe kaybolmas 
Rakibin pas akş kesilir Rakibin pivotuna fazla alan verilir 
Hareketli savunma oyuncularmz var ise Rakibin kanatlarna fazla alan verilir 

 

3.3. KOMBİNE SAVUNMA 

2 2

3 3

Şekil: 6

Hücum oyuncusunun topla kaleye doğru hareketlenmesine OFANSİF savunma yapar ve topun uzaklaşması 
ile birlikte geriye çekilerek SAVUNMA ÜÇGENİ’ ni oluşturarak pivotu kontrol altına alır (SİCHELSCHMİDT, 2003 
Şekil: 6

C. SAVUNMA 3 NO’LU BÖLGELER. ORTA SAVUNMA OYUNCULARI
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3.3. KOMBİNE SAVUNMA 

2 2

3 3

Şekil: 7

Sağ oyun kurucudan orta oyun kurucuya gelen pas ile sol oyun kurucu bölgesine yakın 3 numaralı savunma 
yükselir. Sol oyun kurucudan orta oyun kurucuya gelen pasta ise sağ oyun kurucu bölgesine yakın 3 numaralı 
savunma yükselir. Orta oyun kurucudan uzaklaşan top ile birlikte tekrar geri çekilerek savunma üçgenini 
oluştururlar ve pivotu kontrol altına alırlar (SİCHELSCHMİDT, 2003). Şekil: 7

3.2.1.6. 6:0 OFANSİF SAVUNMANIN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI

AVANTAJ DEZAVANTAJ

Faul yaparak sürekli rakibin oyunu kesilir Rakip katlı oyun yaparsa

Dış atışlarda rakip rahatsız edilir Çapraz geçiş sonrası kademe kaybolması

Rakibin pas akışı kesilir Rakibin pivotuna fazla alan verilir

Hareketli savunma oyuncularımız var ise Rakibin kanatlarına fazla alan verilir
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3.3. KOMBİNE SAVUNMA
Rakip takımda çok etkili bir veya iki oyuncu bulunuyorsa, taktik önlem olarak adam adama savunma ile bölge 
savunması kombine edilir. Bunlara örnek olarak; 5:0 + 1 Şekil: 8 veya 4:0 + 2 Şekil: 9 (SEVİM, 2002).

15 
 

Rakip takmda çok etkili bir veya iki oyuncu bulunuyorsa, taktik önlem olarak adam 

adama savunma ile bölge savunmas kombine edilir. Bunlara örnek olarak; 5:0 + 1 Şekil: 8 veya 

4:0 + 2 Şekil: 9 (SEVİM, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Şekil: 8                    Şekil: 9 
 

 

 

YÖNTEM 

 

1. Araştrma Grubunun Özellikleri 

Hentbolda 6:0 savunma araştrmasna genç erkek hentbolcular katlmştr ( 17 sporcu, 14 

– 18 yaş ). Antrenmanlar 90 dakika/günlük, haftada 4 gün ve 8 hafta boyunca günün ayn 

saatinde okul spor salonunda gerçekleştirilmiştir. Katlmclardan egzersizler öncesinde "VELİ 

ONAY FORMU" doldurtularak alnmştr. 

 

 

2. Aksiyon Araştrmas  

Geleneksel snflandrmalardaki genel anlayşa göre: temel araştrmalar, kuram 

geliştirmeye yönelik bilgi üretmeye; uygulamal araştrmalar, temel araştrmalarla elde edilen 

bilginin uygulamaya aktarlmasna; aksiyon araştrmalar ise, bilinen uygulamalarda karşlaşlan 

pratik sorunlarn, uygulayclarn da katlmas ile çözümüne yöneliktir (KARASAR, 1994) 

Uygulamal araştrmalar da (ürettikleri bilgi düzeyi bakmndan, temel araştrmalardaki 

ayrma ek olarak) kendi içinde, iki snfa ayrlabilir. Bunlar aksiyon araştrmalar ile AR-GE 

araştrmalardr. 

Aksiyon araştrmalar, uzman araştrmaclarn yürütücülüğünde, uygulayclarn ve 

probleme taraf olanlarn da katlmasyla, var olan uygulamann eleştirel bir değerlendirilmesini 

yaparak, durumu iyileştirmek için alnmas gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan 

Şekil: 8                                                                                                          Şekil: 9

YÖNTEM

1. Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda 6:0 savunma araştırmasına genç erkek hentbolcular katılmıştır ( 17 sporcu, 14 – 18 yaş ). Antren-
manlar 90 dakika/günlük, haftada 4 gün ve 8 hafta boyunca günün aynı saatinde okul spor salonunda gerçek-
leştirilmiştir. Katılımcılardan egzersizler öncesinde “VELİ ONAY FORMU” doldurtularak alınmıştır.

2. Aksiyon Araştırması 
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; ak-
siyon araştırmaları ise, bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile 
çözümüne yöneliktir (KARASAR, 1994)

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

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

Bu çerçevede hentbolda temel topsuz hareketlerin geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon araş-
tırmasıdır.
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BULGULAR

A. 01 – 12 BİREYSEL SAVUNMA EGZERSİZLERİ

A – 01

a b

Temel Savunma Duruşu Alıştırma-
sı:

Temel savunma duruşunu basit bir 

eşli alıştırma ile öğretebiliriz;

a: Sporcular karşılıklı hazır ol duru-

şunda birbirlerinin dengesini elleri 

(avuç içi) ile bozmaya çalışırlar.

b: Sporcular karşılıklı ayakları 

omuz genişliğinde açık ve sabit 

duruşta birbirlerinin dengesini el-

leri (avuç içi) ile bozmaya çalışırlar.

c: Sporcular karşılıklı ayakları biri 

önde diğeri geride yine sabit du-

ruşta birbirlerinin dengesini elleri     

( avuç içi ) ile bozmaya çalışırlar.

d: Sporcular karşılıklı hareketlidir-

ler ve birbirlerinin dengesini elleri 

( avuç içi ) ile bozmaya çalışırlar.

Not: Sporcular bu 4 alıştırma so-

nunda hangi duruşun doğru oldu-

ğunu kendileri bulurlar.

(FELDMANN, Defence makes the 

difference Teil 1, 1996 / 9-10)c d
Resim: 1/a-b-c-d
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A – 02

   

Temel Savunma Duruşu:
-	 Ayaklar önlü arkalı,
-	 Yere temas sadece parmak uçları ile,
-	 Dizlerde ve belde hafif bükülme,
-	 Vücut ağırlığı ayaklar üzerine eşit dağıtılır,
-	 Üst gövde dik duruş,
-	  Kollar hafif bükülü.

(FELDMANN, Defence makes the difference Teil 1, 

1996 / 9-10)

Resim: 2
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a

Ritimle Adımlar: 1
Resim a - b: Sporcular karşılıklı duruşta hafif sekme-
ler ile eş zamanlı bir sağ bir sol ayaklarının iç kısım-
larını birbirlerine değdirirler.

Düzeltme:
-	 Yüksek tempo
-	 Kısa zemin teması
-	 Topuklar ile yere temas yok

Varyasyon:
-	 Çalışma esnasında paslaşma yapılır

(FELDMANN, Defence makes the difference Teil 1, 
1996 / 9-10)

b
Resim: 3/a-b
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a   b

Ritimle Adımlar: 2
Sporcular karşılıklı duruşta hafif 

sekmeler ile eş zamanlı bir sağ 

bir sol ayakları ile:

a: Sağ ayak içi ile temas sonrası 

sola bas,

b: Sol topuk ile temas sonrası sol 

ayak tekrar yerine bas,

c: Sağ ayak dışı ile temas sonrası 

sağa bas,

d: Sol ayak içi ile temas sonrası 

sağa bas,

e: Sağ topuk ile temas sonrası 

sağ ayak tekrar yerine bas,

f: Sol ayak dışı ile temas sonrası 

sola bas,

Düzeltme:
-	 Yüksek tempo
-	 Kısa zemin teması
-	 Topuklar ile yere temas yok

Varyasyon:
-	 Çalışma esnasında paslaş-

ma yapılır

(FELDMANN, Defence makes the 

difference Teil 1, 1996 / 9-10)

c d

e f
 

A – 04Resim: 4/a-b-c-d-e-f
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a b

Kayma Adımı:
Resim a - b: Sporcular dizlerinin 
arasına sıkıştırdıkları bir top ile 
kayma adımı yaparlar.
İpucu:
-	 Sporcular topu tutabilmek 

için kısa kayma adımları 
yaparlar, ayaklar hep yer ile 
temastadır.

Düzeltme:
-	 Top düşürülmemeli

(FELDMANN, Defence makes the 
difference Teil 1, 1996 / 9-10)

Resim: 5/a-b

A – 06

 

  

 a
  

b c

Yön Değiştirmeler:
Resim a -  b - c: Sporcular yana doğru sprint atarlar. Yaklaşık 5 – 6m sonra stop ederler ve ters yöne dö-
nüp tekrar sprint ederler. 
İpucu:
-	 Sporcular stop ettikleri adımları ile tekrar ters yöne aynı adımla yönelirler.

(FELDMANN, Defence makes the difference Teil 1, 1996 / 9-10)

Resim: 6/a-b-c
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A – 07

a

c

b

d

Topa Yönelik Alıştırmalar – 1 
Oyuncular ikişerli karşı karşıya du-
rurlar ( takriben araları 3m ). Öne 
geriye hareketlenerek ortadaki 
topu yere tiplerler. Topun ortada 
dik olarak tiplenmesi gerekiyor. 
Topa hamle yaparken önde dayan-
ma adımı yapılmalı ve çabuk bir 
şekilde 2-3 adım geriye çekilmeli.
Düzeltme:
-	 Yüksek tempo ile olmalı,
-	 Dayanma adımları patlayıcı 

olmalı,
-	 Sektirme yüksekliği bel hi-

zasını geçmemeli,
-	 El ve dayanma adımını her 

tiplemede değiştirmeli.
(FELDMANN, Defence makes the 

difference Teil 2, 1997 / 1)
Resim: 7/a-b-c-d

A – 08

a

c

b

d

Topa Yönelik Alıştırmalar – 2
Oyuncular ikişerli karşı karşıya 
dururlar ( takriben araları 3m ). 
Öne geriye hareketlenerek orta-
daki topa temas ederek havada 
tutarlar. Topun ortada dik olarak 
tiplenmesi gerekiyor. Topa ham-
le yaparken önde dayanma adımı 
yapılmalı ve çabuk bir şekilde 2-3 
adım geriye çekilmeli.
Düzeltme:

-	 Yüksek tempo ile olmalı,
-	 Dayanma adımları patlayı-

cı olmalı,
-	 Tipleme yüksekliği baş hi-

zasını geçmemeli,
-	 El ve dayanma adımını her 

tiplemede değiştirmeli.
(FELDMANN, Defence makes the 
difference Teil 2, 1997 / 1)

Resim: 8/a-b-c-d
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A – 09 

Topa Yönelik Alıştırmalar – 3  
Oyuncular ikişerli karşı karşıya 
dururlar. Her iki elleri ile birlikte 
ortada topu tutarlar. Topu birbirle-
rinden çekip almaya çalışırlar.
Düzeltme:
-	 Topu parmakları ile tutma-

lılar.
İpucu:
-	 Bu alıştırmada nizami faul’ 

de yapılıyor ve aynı zaman-
da yarışmacı bir alıştırma.

(FELDMANN, Defence makes the 
difference Teil 2, 1997 / 1)

Resim: 9

A – 10 

  

Topa Yönelik Alıştırmalar – 4 
Oyuncular ikişerli karşı karşıya du-
rurlar. Sadece bir elleri ile birlikte 
ortada topu tutarlar. Topu birbirle-
rinden çekip almaya çalışırlar.
Düzeltme:
-	 Bu alıştırma hem sağ el 

hem de sol el ile yapılmalı
İpucu:
-	 Yaşlarına uygun top kulla-

nılmalı ki topu tutabilsinler.
(FELDMANN, Defence makes the 
difference Teil 2, 1997 / 1)

Resim: 10
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A – 11

a b c

Vücuda Yönelik Alıştırmalar – 1
Oyuncular ikişerli karşı karşıya dururlar ( takriben araları 3m ). Öne geriye hareketlenerek ortada omuzları 
ile birbirlerini karşılarlar.
Düzeltme:
-	 Bu alıştırma hem sağ omuz hem de sol omuz ile yapılmalı.

(FELDMANN, Defence makes the difference Teil 2, 1997 / 1)
Resim: 11/a-b-c

A – 12

a b c

Vücuda Yönelik Alıştırmalar – 2
Oyuncular üçerli gruplar oluştururlar. Resim a, b ve c’ de olduğu gibi. Ortadaki oyuncu vücudu ile savunma 
yapar. Savunmanın arkasındaki oyuncu savunmanın her iki elinden arkadan tutar. Savunmanın önündeki 
hücum oyuncusu ise arkadaki oyuncuya dokunmaya çalışır.
Düzeltme:

-	 Savunma oyuncusunun duruşu önemlidir. Dizleri hafif bükülü, kesinlikle topuk ile temas olmamalı 
ve ayaklar paralel konumda olmamalı.

(FELDMANN, Defence makes the difference Teil 2, 1997 / 1)
Resim: 12/a-b-c
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B – 01

Şekil: 10

1:1 Toplu Alıştırma  – 1
Hücum oyuncularının her birinde top var-
dır. Savunma ile tek paslaşma sonrası pa-
söre pas verilir. Pasöre verilen pas sonra-
sı savunmayı sınırlı alan içerisinde vücut 
aldatması ile geçerek pas almaya çalışır.

Düzeltme:
-	 Savunma paslaşma sonrası hücum 

ile arasındaki mesafeyi belirler.
 
İpucu:
-	 Savunma oyuncusu 10 savunma 

yapmalı ki yaptığı yanlışları düzel-
tebilsin.

-	 Pasörler hem sağ taraftan hem de 
sol taraftan pas vermeli.

-	 Sayıca fazla olan gruplarda sağ ve 
sol oyun kurucu pozisyonunda alış-
tırma yapılabilir.

(FELDMANN, Defence makes the differen-
ce Teil 3, 1997 / 2)

Şekil: 11
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B – 02

Şekil: 12

1:1 Toplu Alıştırma  – 2
Hücum oyuncularının her birinde top 
vardır. Savunma ile tek paslaşma sonra-
sı herhangi bir pasöre pas verilir. Pasöre 
verilen pas sonrası savunmayı sınırlı alan 
içerisinde vücut aldatması ile geçerek pas 
almaya çalışır.
Düzeltme:
-	 Savunma paslaşma sonrası hücum 

ile arasındaki mesafeyi belirler.
İpucu:
-	 Pasörler topu en fazla 3 saniye el-

lerinde tutabilirler, pas vermek için. 
Hücum oyuncusu 3 saniye içerisin-
de savunmayı geçemez ise diğer 
pasöre pas verilir.

-	 Savunma oyuncusu temel duruşu-
nu pas verilen yöne doğru yapar. 
Topu ve hücum oyuncusunu aynı 
anda kontrol altında tutar.

(FELDMANN, Defence makes the differen-
ce Teil 3, 1997 / 2)

Şekil: 13
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B – 03

Şekil: 14

Top Sürmeye Karşı 1:1 Alıştırma:
Hücum oyuncularının her birinde top var-
dır. Savunma ile tek paslaşma sonrası 
hücum oyuncusu top sürerek savunmayı 
geçmeye çalışır. Savunma oyuncusu ise 
hücum oyuncusunun geçişini önlemeye ve 
sürülen topu çelmeye çalışır.
Düzeltme:
-	 Savunma paslaşma sonrası hücum 

ile arasındaki mesafeyi belirler.
İpucu:
-	 Sayıca fazla olan gruplarda sağ ve 

sol oyun kurucu pozisyonunda alış-
tırma yapılabilir.

(FELDMANN, Defence makes the differen-
ce Teil 3, 1997 / 2)

B – 04

Şekil: 15

Tek Pasörle 1:1 Alıştırma:
Hücum oyuncularının her birinde top var-
dır. Savunma ile tek paslaşma sonrası hü-
cum oyuncusu top sürerek veya pasöre 
pas vererek savunmayı geçmeye çalışır. 
Savunma oyuncusu ise hücum oyuncusu-
nun geçişini, sürülen topu çelmeye veya 
alacağı pası engellemeye çalışır.
Düzeltme:
-	 Savunma paslaşma sonrası hücum 

ile arasındaki mesafeyi belirler.
İpucu:
-	 Hücum oyuncuları sabırla savun-

mayı geçmeye çalışmalı. Top süre-
rek veya tekrar tekrar pasöre pas 
vererek topsuz aldatmalar ile sa-
vunmayı geçmeye çalışmalılar.

-	 Sayıca fazla olan gruplarda sağ ve 
sol oyun kurucu pozisyonunda alış-
tırma yapılabilir.

(FELDMANN, Defence makes the differen-
ce Teil 3, 1997 / 2)
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B – 05

Şekil: 16

Çift Pasörle 1:1 Alıştırma:
Hücum oyuncularının her birinde top var-
dır. Savunma ile tek paslaşma sonrası 
hücum oyuncusu top sürerek veya iki pa-
sörden birine pas vererek savunmayı geç-
meye çalışır. Savunma oyuncusu ise hü-
cum oyuncusunun geçişini, sürülen topu 
çelmeye veya alacağı pası engellemeye 
çalışır.
Düzeltme:
-	 Savunma paslaşma sonrası hücum 

ile arasındaki mesafeyi belirler.
İpucu:
-	 Savunma oyuncusu ofansif savun-

mayı çok iyi yapmalı. Her iki taraftan 
gelecek pasları ve topsuz geçişleri 
engellemeli. Hücum oyuncuları sa-
bırla savunmayı geçmeye çalışmalı.

-	 Sayıca fazla olan gruplarda sağ ve 
sol oyun kurucu pozisyonunda alış-
tırma yapılabilir.

(FELDMANN, Defence makes the differen-
ce Teil 3, 1997 / 2)

B – 06

Şekil: 17

1:1 Alıştırma:
Hücum oyuncusu pasöre pas verdikten 
sonra, savunma ile birlikte kenar çizgisi-
ne ayakları ile değdikten sonra pasörden 
topu alarak kaleye hücum eder. Savunma 
oyuncusu ise hemen ofansif savunma po-
zisyonunu alarak kale ile hücum oyuncusu 
arasında hücumu engeller.
Düzeltme:
-	 Savunma pas sonrası hücum ile 

arasındaki mesafeyi belirler.
İpucu:
-	 Savunma için bu alıştırma geniş 

alan ve yüksek tempo gerektirmek-
tedir.

-	 Sayıca fazla olan gruplarda sağ ve 
sol taraftan değişmeli yapılabilir.

(FELDMANN, Defence makes the differen-
ce Teil 3, 1997 / 2)
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C. 01 – 06 2:2 SAVUNMA EGZERSİZLERİ

SAVUNMA DURUŞLARINDA DÜZELTMELER

TOPLU OYUNCUYA KARŞI 1:1 TOPSUZ OYUNCUYA KARŞI 1:1

-	 Hücum oyuncusu ile kendi kalesi arasında 
durur

-	 Oyun alanı ortasına doğru temel duruş
-	 Yere temas ayakuçları ile
-	 Kalça ve dizlerle hafif bükülü duruş ile ağır-

lık merkezi ayaklar üzerinde
-	 Üst beden dik duruş
-	 Topa yöneltilen savunma kolu
-	 Hücum ile aradaki mesafe kontrol altında 

olmalı
-	 Direkt atış veya paslara blok
-	 Hücum oyuncusunu-  kenar çizgisine doğ-

ru yönlendirme
-	 Top sürme bitiminde atış ve pasa blok

-	 Hücum oyuncusu ile kendi kalesi arasında du-
rur

-	 Top yönüne doğru temel duruş
-	 Yere temas ayakuçları ile
-	 Kalça ve dizlerle hafif bükülü duruş ile ağırlık 

merkezi ayaklar üzerinde
-	 Üst beden dik duruş
-	 Hücum oyuncusuna ve topa bakış veya gö-

rüşü aynı anda, rakibe yakın el ile pas arası 
tehdidini oluşturmak

-	 Hücum ile aradaki mesafe kontrol altında ol-
malı

-	 Topa doğru düz geçişleri engelleme
-	 Top yoluna doğru geçişleri engelleme

Tablo: 1 (FELDMANN, Defence makes the difference Teil 4, 1997 / 5)

C – 01 

Şekil: 18

2:2 Orta Alanda Alıştırma:
Savunma ile paslaştıktan sonra iki savun-
macı iki hücum oyuncusunu engellemeye 
çalışır.
Düzeltme:
-	 Tablo: 1

İpucu:
-	 Savunmacılar eş değişimi yapmaz-

lar.
Varyasyon:
-	 Hücum oyuncularına kısıtlama geti-

rilebilir, en fazla iki tip yapabilir gibi.
(FELDMANN, Defence makes the differen-
ce Teil 4, 1997 / 5)
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C – 02 

Şekil: 19

2:2 Pasör İle Alıştırma:
İki savunmacı ve iki hücum oyuncusu be-
lirlenen alan içerisinde ortada bulunan 
pasör yardımı ile hücum ederler. Savun-
macılar hücumu engellemeye çalışırlar.

Düzeltme:
-	 Tablo: 1

İpucu:
-	 Savunmacılar eş değişimi yaparlar.
-	 Hücum oyucuları toplu veya topsuz 

pozisyon değiştirebilirler.
(FELDMANN, Defence makes the differen-
ce Teil 4, 1997 / 5)

C – 03 

Şekil: 20

2:2 Pasör ile Alıştırma:
Hücum oyuncusu pasöre pas verdikten 
sonra, savunmalar ile birlikte kenar çiz-
gisine ayak ile temas ederler.  Sonra pa-
sörden topu alarak kaleye hücum ederler. 
Savunma oyuncuları ise hemen ofansif sa-
vunma pozisyonunu alarak kale ile hücum 
oyuncuları arasında hücumu engellerler.

Düzeltme:
-	 Tablo: 1

Ağırlık noktası:
-	 Savunmacılar ofensif duruşla-

rını yapmalılar ve eş değişimi 
yapabilirler.

İpucu:
-	 Savunma için,  bu alıştırma geniş 

alan ve yüksek tempo gerektirmek-
tedir.

(FELDMANN, Defence makes the differen-
ce Teil 4, 1997 / 5)



165

Hentbolda 6:0 SavunmaBireysel – Grup – Takım Savunma Taktikleri

HE
NT

BO
L

C – 04 

Şekil: 21

2:2 Çift Pasör ile Genişlemesine Alıştırma:
Savunma ile paslaştıktan sonra hücum 

oyuncusu pasöre veya partneri ile pas-

laşarak kaleye hücum ederler. Pasörler 

kendi aralarında pas yapabilirler. Hücum 

oyuncuları her iki pasör ile pas yapabilir-

ler. Kaleye ortadan hücum ederler. 

Düzeltme:
-	 Tablo: 1

Varyasyon:
-	 Savunmacılar eş değişimi yapmaz-

lar. ( 9m dışı adam adama )
-	 Savunmacılar ofensif duruşlarını 

yapmalılar ve eş değişimi yapabi-
lirler.

(FELDMANN, Defence makes the differen-

ce Teil 4, 1997 / 5)

C – 05
 

Şekil: 22

2:2 Çift Pasör ile Derinlemesine Alıştırma:
 Savunma ile paslaştıktan sonra hücum 
oyuncusu pasöre veya partneri ile pas-
laşarak kaleye hücum ederler. Pasörler 
kendi aralarında pas yapabilirler. Hücum 
oyuncuları her iki pasör ile pas yapabilir-
ler. Kaleye ortadan hücum ederler. 

Düzeltme:
-	 Tablo: 1

Varyasyon:
-	 Savunmacılar eş değişimi yapmaz-

lar. ( 9m dışı adam adama )
-	 Savunmacılar ofensif duruşlarını 

yapmalılar ve eş değişimi yapabi-
lirler.

(FELDMANN, Defence makes the differen-
ce Teil 4, 1997 / 5)
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A

Şekil: 23

2:2 Pivot ile Derinlemesine Alıştırma:
Hücum oyuncusu savunma ile paslaştık-
tan sonra pivot oyuncusu 9m dışına çıkar, 
pivot yükselirken, pivot savunmacısı ant-
renörün eline temas eder, bu sayede pivo-
ta zaman kazandırılmış olunur. Belirlenen 
alan içerisinde 2:2 hücum yapılır.

Düzeltme: 
-	 Tablo: 1

Ağırlık noktası:
-	 Eş değişimi pozisyona yönelik yapıl-

malı.
Organizasyon:
-	 Alıştırma bir Sol bir sağ oyun kurucu 

pozisyonunda yapılır. Sağ oyun ku-
rucu pozisyonunda yapılırken pivot 
ve savunma rolleri değişir.

(FELDMANN, Defence makes the differen-
ce Teil 4, 1997 / 5)

D. 01 – 04 3:3 SAVUNMA EGZERSİZLERİ

D – 01

Şekil: 24

3:3 Orta Alanda Alıştırma:
Savunma ile paslaştıktan sonra üç 

savunmacı üç hücum oyuncusunu 

engellemeye çalışır.

Düzeltme:
-	 Tablo: 1

İpucu:
-	 Savunmacılar eş değişimi yapmaz-

lar.

Varyasyon:
-	 Hücum oyuncularına sınırlama ge-

tirilir;  top sürme yasağı, top sürme 
sınırlaması veya top sürme zorun-
luluğu.

(FELDMANN, Defence makes the differen-

ce Teil 4, 1997 / 5)
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Şekil: 25

3:3 Tek Tarafta Pasör İle Alıştırma:
Savunma ile paslaştıktan sonra üç savun-

macı üç hücum oyuncusunu engellemeye 

çalışır. Pasör ile pas yapılabilir. Pasör tüm 

hücum oyuncularına pas verebilir.

Düzeltme:
-	 Tablo: 1

İpucu:
-	 Savunmacılar eş değişimi yapmaz-

lar ( 9m dışı adam adama ) veya eş 
değişimi yapılır.

(FELDMANN, Defence makes the differen-

ce Teil 4, 1997 / 5)

D – 03

Şekil: 26

3:3 Ortada Pasör İle Alıştırma:
Savunma ile paslaştıktan sonra üç savun-
macı üç hücum oyuncusunu engellemeye 
çalışır. Pasör ile pas yapılabilir. Pasör tüm 
hücum oyuncularına pas verebilir. Savun-
macılar ofansif temel savunma duruşlarını 
yaparlar.
Düzeltme:
-	 Tablo: 1

İpucu:
-	 Savunma için bu alıştırma geniş 

alan ve yüksek tempo gerektirmek-
tedir.

Varyasyon:
-	 Hücum oyuncularına sınırlama ge-

tirilir;  top sürme yasağı, top sürme 
sınırlaması veya top sürme zorun-
luluğu.

-	 Savunmacılara eş değişimi serbest 
veya yasak.

(FELDMANN, Defence makes the differen-
ce Teil 4, 1997 / 5)
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A

Şekil: 27

3:3 Pivot ile Pas Alışverişi ile Alıştırma:
Hücum oyuncusu savunma ile paslaştık-
tan sonra pivot oyuncusu 9m dışına çıkar, 
pivot yükselirken, pivot savunmacısı ant-
renörün eline temas eder, bu sayede pivo-
ta zaman kazandırılmış olunur. Belirlenen 
alan içerisinde 3:3 hücum yapılır.
Düzeltme:
-	 Tablo: 1

İpucu:
-	 Eş değişimi pozisyona yönelik yapıl-

malı.
-	 Pozisyonlar arası tüm varyasyonlar 

yapılabilir.
Organizasyon:
-	 Alıştırma bir sol bir sağ oyun kurucu 

pozisyonunda yapılır. Sağ oyun ku-
rucu pozisyonunda yapılırken pivot 
ve savunma rolleri değişir.

(FELDMANN, Defence makes the differen-
ce Teil 4, 1997 / 5)

E. 01 – 05 BLOK EGZERSİZLERİ

E – 01

33 
 

E. 01 – 05 BLOK EGZERSİZLERİ 

E – 01 

 
 
                                 A 
                              
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   = A                      Kale içi hedefler 
   = B 

= C  Şekil: 28 

Blok Alştrmas – 1 
Savunmac iki hücum oyuncusu arasnda kayma 
admlar yapar. Karşsna geldiği hücum oyuncusu 
ile pas yapar ( al-ver ). Antrenör sağ veya sol 
kolunu kaldrrsa sağ veya sol hücum oyuncular 
kaleye şut çeker. 
Varyasyon: 

‐ A takm, B ve C takmna karş kaç tane 
blok yapar ( her savunma takmna 10 atş 
gerçekleşir ). Atş yapan oyunculara hedef 
belirlenir. Hedef dş atşlar da savunmann 
artsdr. 

‐ Hedef yerleri değiştirilebilir. 
‐ Atş yapan oyuncular srasyla ( dayanma – 

alçak dayanma – sçrayarak ) atşlar 
yaparlar. 

Organizasyon: 
‐ Kale ip ile üç bölüme ayrlr. 1.grup 

3.bölgeye, 2.grup 2.bölgeye ve 3.grup 
1.bölgeye atş yaparlar. 

‐ A, B ve C gruplar her 10 atştan sonra 
değişirler. 

(Renate SCHUBERT, 1998) 
 

E – 02  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 29 

 
Blok Alştrmas – 2 
Sağ kanat sağ oyun kurucuya pas verir, sağ oyun 
kurucu orta oyun kurucuya pas verir. Orta oyun 
kurucu kaleye atş yapar. Savunma oyuncusu 
kanattan topu takip ederek kayma adm yapar ve 
atş ile birlikte blok yapar. Bu pas sralamas ayn 
anda iki taraftan ayn anda başlar. Ortaya bloka 
gelen savunmaclar, blok sonras diğer savunma 
grubunun arkasna geçerler. 
Varyasyon: 

‐ Savunmann dikkatini en üst seviyede 
tutabilmek için antrenörün uyars ile sağ 
ve sol oyun kurucularda kale atş yaparlar.

Organizasyon: 
‐ Kale önüne dik olarak bağlanan iki adet 

jimnastik minderi atş bölgelerini 
oluştururlar. 

‐ Kale atş sonras ikinci paslaşma serisi 
başlar. 

(Renate SCHUBERT, 1998) 

1 
2

3

1 2 3 

Şekil: 28

Blok Alıştırması – 1
Savunmacı iki hücum oyuncusu arasında 
kayma adımları yapar. Karşısına geldiği 
hücum oyuncusu ile pas yapar ( al-ver ). 
Antrenör sağ veya sol kolunu kaldırırsa 
sağ veya sol hücum oyuncuları kaleye şut 
çeker.
Varyasyon:
-	 A takımı, B ve C takımına karşı kaç 

tane blok yapar ( her savunma ta-
kımına 10 atış gerçekleşir ). Atış 
yapan oyunculara hedef belirlenir. 
Hedef dışı atışlar da savunmanın 
artısıdır.

-	 Hedef yerleri değiştirilebilir.
-	 Atış yapan oyuncular sırasıyla ( da-

yanma – alçak dayanma – sıçraya-
rak ) atışları yaparlar.

Organizasyon:
-	 Kale ip ile üç bölüme ayrılır. 1.grup 

3.bölgeye, 2.grup 2.bölgeye ve 
3.grup 1.bölgeye atış yaparlar.

-	 A, B ve C grupları her 10 atıştan son-
ra değişirler.

(Renate SCHUBERT, 1998)
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Blok Alıştırması – 2
Sağ kanat sağ oyun kurucuya pas verir, 
sağ oyun kurucu orta oyun kurucuya pas 
verir. Orta oyun kurucu kaleye atış yapar. 
Savunma oyuncusu kanattan topu takip 
ederek kayma adımı yapar ve atış ile bir-
likte blok yapar. Bu pas sıralaması aynı 
anda iki taraftan aynı anda başlar. Ortaya 
bloka gelen savunmacılar, blok sonrası 
diğer savunma grubunun arkasına geçer-
ler.
Varyasyon:
-	 Savunmanın dikkatini en üst sevi-

yede tutabilmek için antrenörün 
uyarısı ile sağ ve sol oyun kurucu-
larda kale atışı yaparlar.

Organizasyon:
-	 Kale önüne dik olarak bağlanan iki 

adet jimnastik minderi atış bölge-
lerini oluştururlar.

-	 Kale atışı sonrası ikinci paslaşma 
serisi başlar.

(Renate SCHUBERT, 1998)

E – 03

Şekil: 30

Blok Alıştırması – 3
Sağ kanat orta oyun kurucuya pas verir, 
orta oyun kurucu sağ oyun kurucuya pas 
verir. Sağ oyun kurucu kaleye atış yapar. 
Savunma oyuncusu kanattan topu ta-
kip ederek kayma adımı yapar ve atış ile 
birlikte blok yapar. Bu pas sıralaması iki 
taraftan aynı anda başlar. Savunmanın 
dikkatini en üst seviyede tutabilmek için 
antrenörün uyarısı ile sağ, sol ve orta oyun 
kurucularda kale atışı yaparlar.
Varyasyon:
-	 Sağ – sol oyun kurucular veya orta 

oyun kurucular kendileri belirler 
atış zamanını veya topu kanatlara 
pas verip alıştırmanın tekrarlanma-
sına.

Organizasyon:
-	 Kale önüne dik olarak bağlanan iki 

adet jimnastik minderi atış bölgele-
rini oluştururlar.

-	 Kale atışı sonrası ikinci paslaşma 
serisi başlar.

(Renate SCHUBERT, 1998)
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Şekil: 30 

 
Blok Alştrmas – 3 
Sağ kanat orta oyun kurucuya pas verir, orta oyun 
kurucu sağ oyun kurucuya pas verir. Sağ oyun 
kurucu kaleye atş yapar. Savunma oyuncusu 
kanattan topu takip ederek kayma adm yapar ve 
atş ile birlikte blok yapar. Bu pas sralamas iki 
taraftan ayn anda başlar. Savunmann dikkatini 
en üst seviyede tutabilmek için antrenörün uyars 
ile sağ, sol ve orta oyun kurucularda kale atş 
yaparlar. 
Varyasyon: 

‐ Sağ – sol oyun kurucular veya orta oyun 
kurucular kendileri belirler atş zamann 
veya topu kanatlara pas verip alştrmann 
tekrarlanmasna. 

Organizasyon: 
‐ Kale önüne dik olarak bağlanan iki adet 

jimnastik minderi atş bölgelerini 
oluştururlar. 

‐ Kale atş sonras ikinci paslaşma serisi 
başlar. 

(Renate SCHUBERT, 1998) 
E – 04  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 31 

 
Blok Alştrmas – 4 
Sol oyun kurucu mevkiinde bulunan ilk oyuncu 
pasörle paslaşr ve kaleye ( dayanma veya 
sçrayarak ) atş atar. Savunma top yönünde 
kayma admlar ile topu takip eder ve atş ile 
birlikte blok yapar. Daha sonra ayn oyuncu bir 
yay çizerek sağ oyun kurucu pozisyonuna gelir ve 
ikinci pas alr ve sçrayarak atş yapar. Savunma 
oyuncusu ikinci atş da blok ile engellemeye 
çalşr. Savunma oyuncusu ikinci blok sonras 
ikinci kaleciden hzl hücum pas alr ve top 
sürerek atş atan grubun arkasna geçer. İki atş 
yapan hücum oyuncusu şimdi savunmaya geçer. 
Varyasyon: 

‐ İlk atşlar sağ oyun kurucu pozisyonundan 
da yaplmal. 

‐ Savunma oyuncusu hzl hücuma 
çkabilmek için en az 2 veya 3 başarl blok 
yapabilmeli. 

(Renate SCHUBERT, 1998) 

2 1 

Şekil: 31

Blok Alıştırması – 4
Sol oyun kurucu mevkiinde bulunan ilk 
oyuncu pasörle paslaşır ve kaleye ( dayan-
ma veya sıçrayarak ) atış atar. Savunma 
top yönünde kayma adımları ile topu takip 
eder ve atış ile birlikte blok yapar. Daha 
sonra aynı oyuncu bir yay çizerek sağ oyun 
kurucu pozisyonuna gelir ve ikinci pası alır 
ve sıçrayarak atış yapar. Savunma oyun-
cusu ikinci atışı da blok ile engellemeye 
çalışır. Savunma oyuncusu ikinci blok son-
rası ikinci kaleciden hızlı hücum pası alır 
ve top sürerek atış atan grubun arkasına 
geçer. İki atış yapan hücum oyuncusu 
şimdi savunmaya geçer.
Varyasyon:
-	 İlk atışlar sağ oyun kurucu 

pozisyonundan da yapılmalı.
-	 Savunma oyuncusu hızlı hücuma çı-

kabilmek için en az 2 veya 3 başarılı 
blok yapabilmeli.

(Renate SCHUBERT, 1998)

2

1
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Blok Alştrmas – 5 
A ile B ve E ile D sürekli birbirleri ile paslaşrlar. 
Kanat da bulunan C ortaya doğru hareketlenir ve 
B’ nin yanndan geçerken B’ den pas alr ve kale 
atş yapar. A ise kayma adm sonras blok yapar. 
Atş ile birlikte diğer kanattan F ortaya doğru 
hareketlenir ve C’ nin yanndan geçerken C’ den 
pas alr ve kale atş yapar. E ise kayma sonras 
blok yapar. 
Varyasyon: 

‐ C ortaya doğru hareketlenir ve D nin sağ 
yanndan geçerken D’ den pas alr ve kale 
atş yapar. E kayma adm ile C’ ye blok 
yapar. Ayn şekilde F, B’ nin sol yanndan 
geçerek pas alr ve kale atş yapar. A 
kayma adm ile F’ ye blok yapar. 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 8 ile 10 

blok yaplr. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 

 

 

 

F. 01 – 06 1 NOLU BÖLGELER ( KANAT SAVUNMASI ) EGZERSİZLERİ 

F – 01  

 
 
5x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 33 

1 Numaral, Kanat Savunma Alştrmas – 1 
Sağ kanattan sol kanada kadar yükleme ile pas 
yaplr. En son sol kanat, kanat savunmas ile 1:1 
oynar. Hücum yapan oyuncu kale arkasnda 5 
defa Blok sçramas yapar ve top sürerek sağ 
kanada geçer. Yükleme yapan hücum oyuncular 
bir sonraki pozisyon için pas verdikleri bölgeye 
geçerler. Kanat savunmas tüm hücum 
oyuncularna karş savunma yapmş olur. 
Varyasyon: 

‐ Yarşma şeklinde yaplr; tüm takm kanat 
savunmasna karş. Hangi kanat savunmas 
en az gol ve pozisyon verir.        ( 7m faulü 
olursa 2 gol yerine geçer ) 

Organizasyon: 
‐ Alştrma her iki kalede ayn anda 

yaplabilir. 
‐ Kanat savunmasnn alan belirlenmeli. 

(Renate SCHUBERT, 1998) 
 

A 

B

C 

D 

E F

Şekil: 32

Blok Alıştırması – 5
A ile B ve E ile D sürekli birbirleri ile pas-
laşırlar. Kanat da bulunan C ortaya doğru 
hareketlenir ve B’ nin yanından geçerken 
B’ den pas alır ve kale atışı yapar. A ise 
kayma adımı sonrası blok yapar. Atış ile 
birlikte diğer kanattan F ortaya doğru ha-
reketlenir ve C’ nin yanından geçerken C’ 
den pas alır ve kale atışı yapar. E ise kay-
ma sonrası blok yapar.
Varyasyon:

-	 C ortaya doğru hareketlenir ve D 
nin sağ yanından geçerken D’ den 
pas alır ve kale atışı yapar. E kay-
ma adımı ile C’ ye blok yapar. Aynı 
şekilde F, B’ nin sol yanından ge-
çerek pas alır ve kale atışı yapar. 
A kayma adımı ile F’ ye blok yapar.

Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 

8 ile 10 blok yapılır.
(Renate SCHUBERT, 1998)

F. 01 – 06 1 NOLU BÖLGELER ( KANAT SAVUNMASI ) EGZERSİZLERİ

F – 01
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Şekil: 32 

 
Blok Alştrmas – 5 
A ile B ve E ile D sürekli birbirleri ile paslaşrlar. 
Kanat da bulunan C ortaya doğru hareketlenir ve 
B’ nin yanndan geçerken B’ den pas alr ve kale 
atş yapar. A ise kayma adm sonras blok yapar. 
Atş ile birlikte diğer kanattan F ortaya doğru 
hareketlenir ve C’ nin yanndan geçerken C’ den 
pas alr ve kale atş yapar. E ise kayma sonras 
blok yapar. 
Varyasyon: 

‐ C ortaya doğru hareketlenir ve D nin sağ 
yanndan geçerken D’ den pas alr ve kale 
atş yapar. E kayma adm ile C’ ye blok 
yapar. Ayn şekilde F, B’ nin sol yanndan 
geçerek pas alr ve kale atş yapar. A 
kayma adm ile F’ ye blok yapar. 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 8 ile 10 

blok yaplr. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 

 

 

 

F. 01 – 06 1 NOLU BÖLGELER ( KANAT SAVUNMASI ) EGZERSİZLERİ 

F – 01  
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Şekil: 33 

1 Numaral, Kanat Savunma Alştrmas – 1 
Sağ kanattan sol kanada kadar yükleme ile pas 
yaplr. En son sol kanat, kanat savunmas ile 1:1 
oynar. Hücum yapan oyuncu kale arkasnda 5 
defa Blok sçramas yapar ve top sürerek sağ 
kanada geçer. Yükleme yapan hücum oyuncular 
bir sonraki pozisyon için pas verdikleri bölgeye 
geçerler. Kanat savunmas tüm hücum 
oyuncularna karş savunma yapmş olur. 
Varyasyon: 

‐ Yarşma şeklinde yaplr; tüm takm kanat 
savunmasna karş. Hangi kanat savunmas 
en az gol ve pozisyon verir.        ( 7m faulü 
olursa 2 gol yerine geçer ) 

Organizasyon: 
‐ Alştrma her iki kalede ayn anda 

yaplabilir. 
‐ Kanat savunmasnn alan belirlenmeli. 

(Renate SCHUBERT, 1998) 
 

A 

B

C 

D 

E F

Şekil: 33

1 Numaralı, Kanat Savunma Alıştırması – 1
Sağ kanattan sol kanada kadar yükleme 
ile pas yapılır. En son sol kanat, kanat sa-
vunması ile 1:1 oynar. Hücum yapan oyun-
cu kale arkasında 5 defa Blok sıçraması 
yapar ve top sürerek sağ kanada geçer. 
Yükleme yapan hücum oyuncuları bir son-
raki pozisyon için pas verdikleri bölgeye 
geçerler. Kanat savunması tüm hücum 
oyuncularına karşı savunma yapmış olur.
Varyasyon:
-	 Yarışma şeklinde yapılır; tüm takım 

kanat savunmasına karşı. Hangi 
kanat savunması en az gol ve 
pozisyon verir.        ( 7m faulü olursa 
2 gol yerine geçer )

Organizasyon:
-	 Alıştırma her iki kalede aynı anda 

yapılabilir.
-	 Kanat savunmasının alanı belirlen-

meli.
(Renate SCHUBERT, 1998)
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Şekil: 34 

1 Numaral, Kanat Savunma Alştrmas – 2 
Sol kanat antrenör ile pas alşverişi yaptktan sonra 
karşsndaki savunma oyuncusu ile 1:1 oynar. Savunma 
sonras savunmac hzl hücuma çkar ve kaleciden aldğ pas 
ile top sürerek sol oyun kurucu grubunun arkasna geçer. Bu 
esnada sol kanat oyuncusu hücum sonras kayma admlar ile 
sağ kanat savunmasna gider. Sağ kanat antrenör ile pas 
alşverişi yaptktan sonra karşsndaki savunma oyuncusu ile 
1:1 oynar. Savunma sonras savunmac hzl hücuma çkar ve 
kaleciden aldğ pas ile top sürerek sağ oyun kurucu 
grubunun arkasna geçer. Bu esnada sağ kanat oyuncusu 
hücum sonras kayma admlar ile sol kanat savunmasna 
gider.  
Varyasyon:  

‐ Hücum kanat oyuncular savunmaya karş nasl hücum 
edeceklerine kendileri karar verir. ( 1:1 veya dayanma 
atş ) 

‐ Savunmaya geçenler 7m kadar kayma adm yaparlar, 
öne doğru antrenöre dokunurlar tekrar geriye inerler 
ve savunma yapacaklar yere tekrar kayma adm ile 
devam ederler. 

Organizasyon: 
‐ Bu alştrma yar saha için çok uygundur. 

(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 35 

1 Numaral, Kanat Savunma Alştrmas – 3 
Sağ kanat topu antrenöre pas atar. Antrenör sağ oyun 
kurucuya pas verir ve sağ oyun kurucu piston pas ile 
sağ kanada verir. Sağ kanat savunmaya karş 1:1 veya 
dayanma adm ile kaleye atş yapar. Sağ kanat ve 
savunmac arasnda oyun olurken diğer taraftaki kanat 
savunmas önündeki işaret çubuğunun etrafndan 
koşarak savunmada yerini alr. Sağ tarafta yaplan 
alştrmann ayns sol tarafta yaplr. Sol kanat ve 
savunmac arasnda oyun olurken diğer taraftaki kanat 
savunmas önündeki işaret çubuğunun etrafndan 
koşarak savunmada yerini alr. 
Varyasyon: 

‐ Kanat savunmasnn alan büyütülür. 
‐ İşaret çubuğunun mesafesi uzatlr. 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 3 ile 6 tekrar 

yaplr. 
‐ Rotasyon şu şekilde olmal. Savunma yapan sağ 

– sol oyun kurucu pozisyonuna, oyun kurucular 
savunmaya geçerler (Renate SCHUBERT, 1998). 

A

A 

Şekil: 34

1 Numaralı, Kanat Savunma Alıştırması – 2
Sol kanat antrenör ile pas alışverişi yaptık-
tan sonra karşısındaki savunma oyuncusu 
ile 1:1 oynar. Savunma sonrası savunmacı 
hızlı hücuma çıkar ve kaleciden aldığı pas 
ile top sürerek sol oyun kurucu grubunun 
arkasına geçer. Bu esnada sol kanat oyun-
cusu hücum sonrası kayma adımları ile 
sağ kanat savunmasına gider. Sağ kanat 
antrenör ile pas alışverişi yaptıktan sonra 
karşısındaki savunma oyuncusu ile 1:1 oy-
nar. Savunma sonrası savunmacı hızlı hü-
cuma çıkar ve kaleciden aldığı pas ile top 
sürerek sağ oyun kurucu grubunun arka-
sına geçer. Bu esnada sağ kanat oyuncu-
su hücum sonrası kayma adımları ile sol 
kanat savunmasına gider. 
Varyasyon: 
-	 Hücum kanat oyuncuları savunma-

ya karşı nasıl hücum edeceklerine 
kendileri karar verir. ( 1:1 veya da-
yanma atış )

-	 Savunmaya geçenler 7m kadar 
kayma adımı yaparlar, öne doğru 
antrenöre dokunurlar tekrar geri-
ye inerler ve savunma yapacakları 
yere tekrar kayma adımı ile devam 
ederler.

Organizasyon:
-	 Bu alıştırma yarı saha için çok uy-

gundur.
(Renate SCHUBERT, 1998)
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1 Numaralı, Kanat Savunma Alıştırması – 3
Sağ kanat topu antrenöre pas atar. Ant-
renör sağ oyun kurucuya pas verir ve 
sağ oyun kurucu piston pası ile sağ ka-
nada verir. Sağ kanat savunmaya karşı 1:1 
veya dayanma adımı ile kaleye atış yapar. 
Sağ kanat ve savunmacı arasında oyun 
olurken diğer taraftaki kanat savunması 
önündeki işaret çubuğunun etrafından 
koşarak savunmada yerini alır. Sağ tarafta 
yapılan alıştırmanın aynısı sol tarafta yapı-
lır. Sol kanat ve savunmacı arasında oyun 
olurken diğer taraftaki kanat savunması 
önündeki işaret çubuğunun etrafından 
koşarak savunmada yerini alır.
Varyasyon:
-	 Kanat savunmasının alanı büyütü-

lür.
-	 İşaret çubuğunun mesafesi uzatılır.

Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 3 

ile 6 tekrar yapılır.
-	 Rotasyon şu şekilde olmalı. Savun-

ma yapan sağ – sol oyun kurucu 
pozisyonuna, oyun kurucular savun-
maya geçerler (Renate SCHUBERT, 
1998).
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F – 04  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Şekil: 36 

1 Numaral, Kanat Savunma Alştrmas – 4 
Kenar çizgisinde bulunan sol kanat pasöre pas verir;  
Pasör kenar çizgisinde bulunan sol kanada tekrar pas 
verir ise dayanma adm ile kaleye şut çeker ( 1 ). 
Savunma ise pasöre verilen pas ile engel çubuğuna kadar 
kayma adm ile gelir. Pasörün pas ile tekrar kanat 
oyuncusunun karşsna gelir ve blok yapar. Pasör dip 
çizgide bulunan kanat oyuncusuna pas verir ise, kanat 
oyuncusu kanattan sçrayarak kaleye atş yapar ( 2 ). 
Savunma oyuncusu ise dip kanat oyuncusunun alann 
daraltmaya çalşr. Yaplan atşlar sonras kanat 
oyuncular yer değiştirirler. 

Varyasyon: 
‐ Savunmann kayma adm yapacağ mesafe uzatlr. 
‐ Savunma oyuncusu kanada atlan pas çelebilir. 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 6 ile 10 aras savunma yaplr. 
‐ Sağ kanat pozisyonundan da yaplmal. 
‐ Kanat oyuncular kale atşlar sonras yer değişirler. 
‐ Pozisyon değişimi; Savunma pasör olur, pasör kanat pozisyonuna geçer ve kanattan 

savunmaya geçilir (Renate SCHUBERT, 1998). 
  
F – 05  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 37 

 
1 Numaral, Kanat Savunma Alştrmas – 5 
Sol kanat sol oyun kurucuya pas verir ve ortaya kadar 
kat eder. Sol oyun kurucu topu orta oyun kurucuda 
bulunan pasöre pas verir. Sol oyun kurucu hemen kanat 
pozisyonuna açlr ve pasörden geri pas alr. Aldğ pas 
ile kaleye dayanma adm atş yapar. Savunmac ise kat 
eden oyuncuyu engel çubuğuna kadar takip eder ve pas 
almasn engeller. Sol oyun kurucuya gelen pas ile 
savunmac savunma yapmaya geri döner. 
 

Varyasyon: 
‐ Sol oyun kurucudaki oyuncular şu aksiyonlar yaparlar. 

1. Sçrayarak atş 
2. Dayanma atş ( yüksek veya alçak ) 
3. 1:1 oyun 

‐ Savunmac sol oyun kurucuya Ofansif savunma yapar. 
Organizasyon: 

‐ Savunmann performansna göre 4 ile 8 savunma yaplr. 
‐ Pozisyon değişimi; Savunma pasör olur, pasör kanat pozisyonuna geçer ve kanattan 

savunmaya geçilir (Renate SCHUBERT, 1998). 

1 

2 

Şekil: 36

1 Numaralı, Kanat Savunma Alıştırması – 4
Kenar çizgisinde bulunan sol kanat pasöre 
pas verir; 
Pasör kenar çizgisinde bulunan sol kana-
da tekrar pas verir ise dayanma adımı ile 
kaleye şut çeker ( 1 ). Savunma ise pasöre 
verilen pas ile engel çubuğuna kadar kay-
ma adımı ile gelir. Pasörün pası ile tekrar 
kanat oyuncusunun karşısına gelir ve blok 
yapar. Pasör dip çizgide bulunan kanat 
oyuncusuna pas verir ise, kanat oyuncusu 
kanattan sıçrayarak kaleye atış yapar ( 2 
). Savunma oyuncusu ise dip kanat oyun-
cusunun alanını daraltmaya çalışır. Yapılan 
atışlar sonrası kanat oyuncuları yer değiş-
tirirler.

Varyasyon:
-	 Savunmanın kayma adımı yapacağı mesafe uzatılır.
-	 Savunma oyuncusu kanada atılan pası çelebilir.

Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 6 ile 10 arası savunma yapılır.
-	 Sağ kanat pozisyonundan da yapılmalı.
-	 Kanat oyuncuları kale atışları sonrası yer değişirler.
-	 Pozisyon değişimi; Savunma pasör olur, pasör kanat pozisyonuna geçer ve kanattan savunmaya ge-

çilir (Renate SCHUBERT, 1998).
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Şekil: 37

1 Numaralı, Kanat Savunma Alıştırması – 5
Sol kanat sol oyun kurucuya pas verir ve 
ortaya kadar kat eder. Sol oyun kurucu 
topu orta oyun kurucuda bulunan pasöre 
pas verir. Sol oyun kurucu hemen kanat 
pozisyonuna açılır ve pasörden geri pas 
alır. Aldığı pas ile kaleye dayanma adımı 
atış yapar. Savunmacı ise kat eden oyun-
cuyu engel çubuğuna kadar takip eder ve 
pas almasını engeller. Sol oyun kurucuya 
gelen pas ile savunmacı savunma yapma-
ya geri döner.

Varyasyon:
-	 Sol oyun kurucudaki oyuncular şu aksiyonları yaparlar.

1. Sıçrayarak atış
2. Dayanma atışı ( yüksek veya alçak )
3. 1:1 oyun

-	 Savunmacı sol oyun kurucuya Ofansif savunma yapar.
Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 4 ile 8 savunma yapılır.
-	 Pozisyon değişimi; Savunma pasör olur, pasör kanat pozisyonuna geçer ve kanattan savunmaya ge-

çilir (Renate SCHUBERT, 1998).
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F – 06 

 

G. 01 – 08 2 NOLU BÖLGELER ( İÇ SAVUNMASI ) EGZERSİZLERİ 

G – 01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 39 

 
 
 
 
2 Numaral, İç Savunma Alştrmas – 1 
Savunmaclar El ele tutuşurlar ve kayma adm ile 
hücum oyuncularnn kaleye doğru düz girişlerini 
savunurlar. Hücum oyuncular önleri boş ise 
kaleye doğru şuta girerler, dolu ise pas verirler. 
Pas sonras gruplarnn arkasna geçerler.  
 
Varyasyon: 

‐ Belirlenen savunma alan değiştirilir ( dar 
veya Geniş ). 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 30 ile 45 

saniye aras çalşlr. 
‐ Oyun kurucu pozisyonlar birden fazla 

oyunculardan olmal. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 38 

1 Numaral, Kanat Savunma Alştrmas – 6 
Üç oyun kurucu aralarnda pozisyon atlamadan 
paslaşrlar. Savunma oyuncular engel çubuklarna 
kadar yükselirler ve geri çekilirler. Top sol oyun 
kurucuda iken sağ kanat savunmas yükselir. Top sağ 
oyun kurucuda iken sol kanat savunmas yükselir. Kanat 
savunmalarnn geri çekilmesi orta oyun kurucuya gelen 
pas ile olur. Antrenörün ikaz ile top hangi oyuncuda ise 
hemen antrenöre pas verir. Antrenöre verilen pas ile 
birlikte savunma oyuncular oyun kurucularn 
arkasndan kanat değiştirirler. Yer değişimi sonras ayn 
alştrma devam eder. 
Varyasyon: 

‐ Engel çubuklarnn yeri değiştirilir ( uzak veya 
yakn ). 

‐ Oyun kurucular istedikleri gibi pas yaparlar. 
Organizasyon: 

‐ Savunmann performansna göre 30 ile 45 
saniye aras çalşlr. 

‐ Oyun kurucu pozisyonlar ikişerli olmal. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 

A

Şekil: 38

1 Numaralı, Kanat Savunma Alıştırması – 6
Üç oyun kurucu aralarında pozisyon 
atlamadan paslaşırlar. Savunma oyuncuları 
engel çubuklarına kadar yükselirler ve 
geri çekilirler. Top sol oyun kurucuda iken 
sağ kanat savunması yükselir. Top sağ 
oyun kurucuda iken sol kanat savunması 
yükselir. Kanat savunmalarının geri 
çekilmesi orta oyun kurucuya gelen pas 
ile olur. Antrenörün ikazı ile top hangi 
oyuncuda ise hemen antrenöre pas verir. 
Antrenöre verilen pas ile birlikte savunma 
oyuncuları oyun kurucuların arkasından 
kanat değiştirirler. Yer değişimi sonrası 
aynı alıştırma devam eder.
Varyasyon:
-	 Engel çubuklarının yeri değiştirilir ( 

uzak veya yakın ).
-	 Oyun kurucular istedikleri gibi pas 

yaparlar.
Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 

30 ile 45 saniye arası çalışılır.
-	 Oyun kurucu pozisyonları ikişerli ol-

malı.
(Renate SCHUBERT, 1998)



178

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

G. 01 – 08 2 NOLU BÖLGELER ( İÇ SAVUNMASI ) EGZERSİZLERİ

G – 01

Şekil: 39

2 Numaralı, İç Savunma Alıştırması – 1
Savunmacılar El ele tutuşurlar ve kayma 
adımı ile hücum oyuncularının kaleye doğ-
ru düz girişlerini savunurlar. Hücum oyun-
cuları önleri boş ise kaleye doğru şuta 
girerler, dolu ise pas verirler. Pas sonrası 
gruplarının arkasına geçerler. 

Varyasyon:
-	 Belirlenen savunma alanı değişti-

rilir ( dar veya Geniş ).

Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 

30 ile 45 saniye arası çalışılır.

-	 Oyun kurucu pozisyonları birden 
fazla oyunculardan olmalı.

G – 02

Şekil: 40

2 Numaralı, İç Savunma Alıştırması – 2
Savunmacı karşısındaki kat eden top-
lu hücum oyuncusunu diğer hücum 
oyuncusunun gelişine kadar taşır ve gelen 
hücum oyuncusunu karşılar. Karşıladığı 
hücum oyuncusunu tekrar diğer tarafa 
taşır.
Varyasyon:
-	 Belirlenen savunma alanı değiştirilir 

( dar veya geniş ).
Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 

30 ile 45 saniye arası çalışılır.
-	 Oyun kurucu pozisyonları birden 

fazla oyunculardan olmalı.
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G – 02  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 40 

 
 
 
 
2 Numaral, İç Savunma Alştrmas – 2 
Savunmac karşsndaki kat eden toplu hücum 
oyuncusunu diğer hücum oyuncusunun gelişine 
kadar taşr ve gelen hücum oyuncusunu karşlar. 
Karşladğ hücum oyuncusunu tekrar diğer tarafa 
taşr. 
 
Varyasyon: 

‐ Belirlenen savunma alan değiştirilir ( dar 
veya geniş ). 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 30 ile 45 

saniye aras çalşlr. 
‐ Oyun kurucu pozisyonlar birden fazla 

oyunculardan olmal. 
 
 

 

G – 03  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 41 

 
2 Numaral, İç Savunma Alştrmas – 3 
Üç savunmac A – B – C. Karşlarndaki sağ ve sol 
oyun kurucularn topsuz katlarn taşr. Hücum 
oyuncular kendi aralarnda paralel pas sonras kat 
ederler. A sol oyun kurucunun katn alr ve taşr. 
C sağ oyun kurucuya gelen pas ile yükselir, sağ 
oyun kurucu sol oyun kurucuya attğ pas ile kat 
eder ve C kat alr ve taşr. B sol oyun kurucuya 
gelen pas ile yükselir, sol oyun kurucu sağ oyun 
kurucuya attğ pas ile kat eder ve B kat alr ve 
taşr. Bu şekilde savunma oyuncular pozisyonlar 
kendi aralarnda değişirler. 
 
Varyasyon: 

‐ Belirlenen savunma alan değiştirilir ve 
pasör orta oyun kurucu eklenir ( dar veya 
geniş ). 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 30 ile 45 

saniye aras çalşlr. 
‐ Oyun kurucu pozisyonlar birden fazla 

oyunculardan olmal. 
 

A 

B C 

Şekil: 41

2 Numaralı, İç Savunma Alıştırması – 3
Üç savunmacı A – B – C. Karşılarındaki sağ 
ve sol oyun kurucuların topsuz katlarını 
taşır. Hücum oyuncuları kendi aralarında 
paralel pas sonrası kat ederler. A sol oyun 
kurucunun katını alır ve taşır. C sağ oyun 
kurucuya gelen pas ile yükselir, sağ oyun 
kurucu sol oyun kurucuya attığı pas ile 
kat eder ve C katı alır ve taşır. B sol oyun 
kurucuya gelen pas ile yükselir, sol oyun 
kurucu sağ oyun kurucuya attığı pas ile 
kat eder ve B katı alır ve taşır. Bu şekil-
de savunma oyuncuları pozisyonları kendi 
aralarında değişirler.
Varyasyon:
-	 Belirlenen savunma alanı değiştirilir 

ve pasör orta oyun kurucu eklenir ( 
dar veya geniş ).

Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 

30 ile 45 saniye arası çalışılır.
-	 Oyun kurucu pozisyonları birden 

fazla oyunculardan olmalı.

G – 04

40 
 

G – 04  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 42 

 
2 Numaral, İç Savunma Alştrmas – 4 
A savunmacs karşsnda kat eden hücum 
oyuncusunu diğer B savunma oyuncusunun 
olduğu yere kadar taşr. Kat alan B savunma 
oyuncusu takibe devam eder. B savunmacs 
karşsna gelen diğer hücum oyuncusunu karşlar 
ve A savunma oyuncusunun olduğu yere kadar 
taşr ve teslim eder. Alştrma sürekli sağ ve 
soldan olmak üzere devam eder. 
 
Varyasyon: 

‐ Belirlenen savunma alan değiştirilir ve 
pasör orta oyun kurucu eklenir ( dar veya 
geniş ). 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 30 ile 45 

saniye aras çalşlr. 
‐ Oyun kurucu pozisyonlar birden fazla 

oyunculardan olmal. 
 

G – 05  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil: 43 

2 Numaral, İç Savunma Alştrmas – 5 
Sol oyun kurucu pozisyonunda A ve B gruplar olarak 
hücum oyuncular bulunur. B sol kanada pas verir ve 
geri pas aldğnda kaleye atş yapar. Savunmac 
belirlenen engel çubuğuna değdikten sonra blok 
yapar. A orta oyun kurucuya pas verir ve geri pas 
aldğnda kaleye atş yapar. Savunmac belirlenen 
engel çubuğuna değdikten sonra blok yapar. 
Alştrma bu şekilde devam eder. 
Hücum oyuncularnn atşlar; 
1.Seri: A = dayanma, B = sçrayarak 
2.Seri: A = sçrayarak, B = dayanma 
3.Seri: A ve B serbest 
 
Varyasyon: 

‐ Hücum oyuncular koşu yönlerini 
değiştirebilirler. 

‐ Hücum oyuncular atş aldatmas yapabilirler 
( dayanma sonras sçrayarak ). 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 6 ile 10 

blok yaplr. 
‐ Savunmac değişiminde hep pasörle değişir. 

İkinci pasör kaleciden olabilir. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 

A 
B 

2 

1 

A B 

Şekil: 42

2 Numaralı, İç Savunma Alıştırması – 4
A savunmacısı karşısında kat eden hücum 
oyuncusunu diğer B savunma oyuncusu-
nun olduğu yere kadar taşır. Katı alan B 
savunma oyuncusu takibe devam eder. B 
savunmacısı karşısına gelen diğer hücum 
oyuncusunu karşılar ve A savunma oyun-
cusunun olduğu yere kadar taşır ve tes-
lim eder. Alıştırma sürekli sağ ve soldan 
olmak üzere devam eder.
Varyasyon:
-	 Belirlenen savunma alanı değiştirilir 

ve pasör orta oyun kurucu eklenir ( 
dar veya geniş ).

Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 

30 ile 45 saniye arası çalışılır.
-	 Oyun kurucu pozisyonları birden 

fazla oyunculardan olmalı.
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Şekil: 42 

 
2 Numaral, İç Savunma Alştrmas – 4 
A savunmacs karşsnda kat eden hücum 
oyuncusunu diğer B savunma oyuncusunun 
olduğu yere kadar taşr. Kat alan B savunma 
oyuncusu takibe devam eder. B savunmacs 
karşsna gelen diğer hücum oyuncusunu karşlar 
ve A savunma oyuncusunun olduğu yere kadar 
taşr ve teslim eder. Alştrma sürekli sağ ve 
soldan olmak üzere devam eder. 
 
Varyasyon: 

‐ Belirlenen savunma alan değiştirilir ve 
pasör orta oyun kurucu eklenir ( dar veya 
geniş ). 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 30 ile 45 

saniye aras çalşlr. 
‐ Oyun kurucu pozisyonlar birden fazla 

oyunculardan olmal. 
 

G – 05  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil: 43 

2 Numaral, İç Savunma Alştrmas – 5 
Sol oyun kurucu pozisyonunda A ve B gruplar olarak 
hücum oyuncular bulunur. B sol kanada pas verir ve 
geri pas aldğnda kaleye atş yapar. Savunmac 
belirlenen engel çubuğuna değdikten sonra blok 
yapar. A orta oyun kurucuya pas verir ve geri pas 
aldğnda kaleye atş yapar. Savunmac belirlenen 
engel çubuğuna değdikten sonra blok yapar. 
Alştrma bu şekilde devam eder. 
Hücum oyuncularnn atşlar; 
1.Seri: A = dayanma, B = sçrayarak 
2.Seri: A = sçrayarak, B = dayanma 
3.Seri: A ve B serbest 
 
Varyasyon: 

‐ Hücum oyuncular koşu yönlerini 
değiştirebilirler. 

‐ Hücum oyuncular atş aldatmas yapabilirler 
( dayanma sonras sçrayarak ). 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 6 ile 10 

blok yaplr. 
‐ Savunmac değişiminde hep pasörle değişir. 

İkinci pasör kaleciden olabilir. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 

A 
B 

2 

1 

A B 

Şekil: 43

2 Numaralı, İç Savunma Alıştırması – 5
Sol oyun kurucu pozisyonunda A ve B 
grupları olarak hücum oyuncuları bulunur. 
B sol kanada pas verir ve geri pas aldığın-
da kaleye atış yapar. Savunmacı belirlenen 
engel çubuğuna değdikten sonra blok ya-
par. A orta oyun kurucuya pas verir ve geri 
pas aldığında kaleye atış yapar. Savunma-
cı belirlenen engel çubuğuna değdikten 
sonra blok yapar. Alıştırma bu şekilde de-
vam eder.
Hücum oyuncularının atışları;
1.Seri: A = dayanma, B = sıçrayarak
2.Seri: A = sıçrayarak, B = dayanma
3.Seri: A ve B serbest
Varyasyon:
-	 Hücum oyuncuları koşu yönlerini 

değiştirebilirler.
-	 Hücum oyuncuları atış aldatması 

yapabilirler ( dayanma sonrası sıç-
rayarak ).

Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 6 

ile 10 blok yapılır.
-	 Savunmacı değişiminde hep pasör-

le değişir. İkinci pasör kaleciden 
olabilir.

(Renate SCHUBERT, 1998)
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Şekil: 44 

2 Numaral, İç Savunma Alştrmas – 6 
Sol oyun kurucu orta oyun kurucuya pas verir ve 
arkasndan sağ oyun kurucu pozisyonuna geçer. 
Orta oyun kurucudan aldğ top ile kale atş yapar ( 
1 ). Sağ oyun kurucu orta oyun kurucuya pas verir ve 
arkasndan sol oyun kurucu pozisyonuna geçer. Orta 
oyun kurucudan aldğ top ile kale atş yapar ( 2 ). 
Savunmac orta oyun kurucuya top geldiğinde onun 
önüne doğru yükselir ve pas sonras sağ veya sol 
oyun kurucuya savunma yapar. 
Hücum oyuncularnn atşlar; 
1.Seri: Dayanma atşlar 
2.Seri: Sçrayarak atşlar 
3.Seri: Serbest isteğe göre 
Organizasyon: 

‐ Savunmann performansna göre 6 ile 10 
blok yaplr. 

‐ Savunmac değişiminde hep pasörle değişir. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 

 

 

G – 07  

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 45 

2 Numaral, İç Savunma Alştrmas – 7 
A sol kanatta bulunan pasör ( 2.kaleci ) ile paslaşr ve 
aldğ pas ile kale atş yapar (1 ). B ise orta oyun 
kurucuda bulunan pasör ile paslaşr ve aldğ pas 
sonras kaleye atş yapar ( 2 ). Savunmac ilk olarak 
sol kanada, engel çubuğuna kadar gider ve 
sonrasnda A ya savunma yapar. Hemen ardndan B 
ye savunma yapar. Alştrma bu şekilde devam eder. 
Hücum oyuncularnn atşlar; 
1.Seri: A = dayanma, B = sçrayarak 
2.Seri: A = sçrayarak, B = dayanma 
3.Seri: A ve B serbest 
 
Varyasyon: 

‐ Hücum oyuncular koşu yönlerini 
değiştirebilirler. 

‐ Hücum oyuncular 1:1 oynayabilirler. 
‐ Hücum oyuncular atş aldatmas yapabilirler 

( dayanma sonras sçrayarak ). 
Organizasyon: 

‐ Savunmann performansna göre 6 ile 10 
savunma yaplr. 

‐ Savunmac değişiminde hep pasörle değişir. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 44

2 Numaralı, İç Savunma Alıştırması – 6
Sol oyun kurucu orta oyun kurucuya pas 
verir ve arkasından sağ oyun kurucu po-
zisyonuna geçer. Orta oyun kurucudan al-
dığı top ile kale atışı yapar ( 1 ). Sağ oyun 
kurucu orta oyun kurucuya pas verir ve 
arkasından sol oyun kurucu pozisyonuna 
geçer. Orta oyun kurucudan aldığı top 
ile kale atışı yapar ( 2 ). Savunmacı orta 
oyun kurucuya top geldiğinde onun önüne 
doğru yükselir ve pas sonrası sağ veya sol 
oyun kurucuya savunma yapar.
Hücum oyuncularının atışları;
1.Seri: Dayanma atışlar
2.Seri: Sıçrayarak atışlar
3.Seri: Serbest isteğe göre
Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 6 

ile 10 blok yapılır.
-	 Savunmacı değişiminde hep pasör-

le değişir.
(Renate SCHUBERT, 1998)
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Şekil: 44 

2 Numaral, İç Savunma Alştrmas – 6 
Sol oyun kurucu orta oyun kurucuya pas verir ve 
arkasndan sağ oyun kurucu pozisyonuna geçer. 
Orta oyun kurucudan aldğ top ile kale atş yapar ( 
1 ). Sağ oyun kurucu orta oyun kurucuya pas verir ve 
arkasndan sol oyun kurucu pozisyonuna geçer. Orta 
oyun kurucudan aldğ top ile kale atş yapar ( 2 ). 
Savunmac orta oyun kurucuya top geldiğinde onun 
önüne doğru yükselir ve pas sonras sağ veya sol 
oyun kurucuya savunma yapar. 
Hücum oyuncularnn atşlar; 
1.Seri: Dayanma atşlar 
2.Seri: Sçrayarak atşlar 
3.Seri: Serbest isteğe göre 
Organizasyon: 

‐ Savunmann performansna göre 6 ile 10 
blok yaplr. 

‐ Savunmac değişiminde hep pasörle değişir. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 45 

2 Numaral, İç Savunma Alştrmas – 7 
A sol kanatta bulunan pasör ( 2.kaleci ) ile paslaşr ve 
aldğ pas ile kale atş yapar (1 ). B ise orta oyun 
kurucuda bulunan pasör ile paslaşr ve aldğ pas 
sonras kaleye atş yapar ( 2 ). Savunmac ilk olarak 
sol kanada, engel çubuğuna kadar gider ve 
sonrasnda A ya savunma yapar. Hemen ardndan B 
ye savunma yapar. Alştrma bu şekilde devam eder. 
Hücum oyuncularnn atşlar; 
1.Seri: A = dayanma, B = sçrayarak 
2.Seri: A = sçrayarak, B = dayanma 
3.Seri: A ve B serbest 
 
Varyasyon: 

‐ Hücum oyuncular koşu yönlerini 
değiştirebilirler. 

‐ Hücum oyuncular 1:1 oynayabilirler. 
‐ Hücum oyuncular atş aldatmas yapabilirler 

( dayanma sonras sçrayarak ). 
Organizasyon: 

‐ Savunmann performansna göre 6 ile 10 
savunma yaplr. 

‐ Savunmac değişiminde hep pasörle değişir. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 45

2 Numaralı, İç Savunma Alıştırması – 7
A sol kanatta bulunan pasör ( 2.kaleci ) ile 
paslaşır ve aldığı pas ile kale atışı yapar (1 
). B ise orta oyun kurucuda bulunan pa-
sör ile paslaşır ve aldığı pas sonrası kaleye 
atış yapar ( 2 ). Savunmacı ilk olarak sol 
kanada, engel çubuğuna kadar gider ve 
sonrasında A ya savunma yapar. Hemen 
ardından B ye savunma yapar. Alıştırma 
bu şekilde devam eder.
Hücum oyuncularının atışları;
1.Seri: A = dayanma, B = sıçrayarak
2.Seri: A = sıçrayarak, B = dayanma
3.Seri: A ve B serbest
Varyasyon:
-	 Hücum oyuncuları koşu yönlerini 

değiştirebilirler.
-	 Hücum oyuncuları 1:1 oynayabilirler.
-	 Hücum oyuncuları atış aldatması 

yapabilirler ( dayanma sonrası sıç-
rayarak ).

Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 6 

ile 10 savunma yapılır.
-	 Savunmacı değişiminde hep pasör-

le değişir.
(Renate SCHUBERT, 1998)
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Şekil: 46 

 
2 Numaral, İç Savunma Alştrmas – 8 
Sol oyun kurucu antrenör ile paslaşr ve snrl 
alanda 1:1 oynar. Atş sonras sağ oyun kurucu 
pozisyonuna koşar ve sağ kanatta bulunan pasör 
den ( 2.kaleci ) pas alr ve kaleye atş yapar. 
Savunmac 1:1 oyundan sonra hemen sağ oyun 
kurucunun karşsna geçip savunmasn yapar. 
Kale atşn yapan savunmaya, savunmac ise sol 
oyun kurucu pozisyonuna geçer. 
 
Organizasyon:  

‐ Her oyuncu 8 veya 10 kez savunma 
yapana kadar alştrma devam eder. 

‐ Sol oyun kurucular kaleye atş 
yapamadklar zaman tekrar antrenör ile 
paslaşr. 

‐ Alan snrlamas yaplarak alştrmann 
zorluğu değiştirilir.  

(Renate SCHUBERT, 1998) 
 

H. 01 – 06 3 NOLU BÖLGELER ( ORTA SAVUNMASI ) EGZERSİZLERİ 

H – 01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 47 

 
3 Numaral, Orta Savunma Alştrmas – 1 
Hücum oyuncular şu pas srasna göre pas 
yaparlar ( sağ kanat – sağ oyun kurucuya, sağ 
oyun kurucu – sol kanata, sol kanat – sol oyun 
kurucuya, sol oyun kurucu – sağ kanata ). Bir 
savunmac her defasnda sağ ve sol oyun 
kurucularn gelişine göre öne doğru çkar. Pas 
 sonras tekrar engel çubuğuna döner. 
İpucu: 
Sağ ve sol oyun kuruculara orta savunmann hzl 
çkş çalşlyor. Örnek olarak 2 nolu savunmaclar 
pivot savunmasnda kaldklar zaman. 

Varyasyon: 
‐ Sağ ve sol oyun kurucular kanatlara sçrayarak pas atarlar. Savunmada ofansif savunma ile 

onlara savunma yapar. 
‐ Savunmac ekstra bir sağlk topu ile reaksiyon gösterir. 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 30 ile 45 saniye aras çalşlr. 
‐ Oyun kurucu pas alrken ortaya doğru hareketli olmallar. 
‐ Savunmac her seferinde hücum oyuncusuna değmeli. 

(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 46

2 Numaralı, İç Savunma Alıştırması – 8
Sol oyun kurucu antrenör ile paslaşır ve sı-
nırlı alanda 1:1 oynar. Atış sonrası sağ oyun 
kurucu pozisyonuna koşar ve sağ kanatta 
bulunan pasör den ( 2.kaleci ) pas alır ve 
kaleye atış yapar. Savunmacı 1:1 oyundan 
sonra hemen sağ oyun kurucunun karşı-
sına geçip savunmasını yapar. Kale atışını 
yapan savunmaya, savunmacı ise sol oyun 
kurucu pozisyonuna geçer.
Organizasyon: 
-	 Her oyuncu 8 veya 10 kez savunma 

yapana kadar alıştırma devam eder.
-	 Sol oyun kurucular kaleye atış ya-

pamadıkları zaman tekrar antrenör 
ile paslaşır.

-	 Alan sınırlaması yapılarak alıştırma-
nın zorluğu değiştirilir. 

(Renate SCHUBERT, 1998)

H. 01 – 06 3 NOLU BÖLGELER ( ORTA SAVUNMASI ) EGZERSİZLERİ
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Şekil: 46 

 
2 Numaral, İç Savunma Alştrmas – 8 
Sol oyun kurucu antrenör ile paslaşr ve snrl 
alanda 1:1 oynar. Atş sonras sağ oyun kurucu 
pozisyonuna koşar ve sağ kanatta bulunan pasör 
den ( 2.kaleci ) pas alr ve kaleye atş yapar. 
Savunmac 1:1 oyundan sonra hemen sağ oyun 
kurucunun karşsna geçip savunmasn yapar. 
Kale atşn yapan savunmaya, savunmac ise sol 
oyun kurucu pozisyonuna geçer. 
 
Organizasyon:  

‐ Her oyuncu 8 veya 10 kez savunma 
yapana kadar alştrma devam eder. 

‐ Sol oyun kurucular kaleye atş 
yapamadklar zaman tekrar antrenör ile 
paslaşr. 

‐ Alan snrlamas yaplarak alştrmann 
zorluğu değiştirilir.  

(Renate SCHUBERT, 1998) 
 

H. 01 – 06 3 NOLU BÖLGELER ( ORTA SAVUNMASI ) EGZERSİZLERİ 

H – 01  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 47 

 
3 Numaral, Orta Savunma Alştrmas – 1 
Hücum oyuncular şu pas srasna göre pas 
yaparlar ( sağ kanat – sağ oyun kurucuya, sağ 
oyun kurucu – sol kanata, sol kanat – sol oyun 
kurucuya, sol oyun kurucu – sağ kanata ). Bir 
savunmac her defasnda sağ ve sol oyun 
kurucularn gelişine göre öne doğru çkar. Pas 
 sonras tekrar engel çubuğuna döner. 
İpucu: 
Sağ ve sol oyun kuruculara orta savunmann hzl 
çkş çalşlyor. Örnek olarak 2 nolu savunmaclar 
pivot savunmasnda kaldklar zaman. 

Varyasyon: 
‐ Sağ ve sol oyun kurucular kanatlara sçrayarak pas atarlar. Savunmada ofansif savunma ile 

onlara savunma yapar. 
‐ Savunmac ekstra bir sağlk topu ile reaksiyon gösterir. 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 30 ile 45 saniye aras çalşlr. 
‐ Oyun kurucu pas alrken ortaya doğru hareketli olmallar. 
‐ Savunmac her seferinde hücum oyuncusuna değmeli. 

(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 47

3 Numaralı, Orta Savunma Alıştırması – 1
Hücum oyuncuları şu pas sırasına göre 
pas yaparlar ( sağ kanat – sağ oyun ku-
rucuya, sağ oyun kurucu – sol kanata, sol 
kanat – sol oyun kurucuya, sol oyun kuru-
cu – sağ kanata ). Bir savunmacı her defa-
sında sağ ve sol oyun kurucuların gelişine 
göre öne doğru çıkar. Pas
 sonrası tekrar engel çubuğuna döner.
İpucu:
Sağ ve sol oyun kuruculara orta savun-
manın hızlı çıkışı çalışılıyor. Örnek olarak 
2 nolu savunmacılar pivot savunmasında 
kaldıkları zaman.
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Varyasyon:
-	 Sağ ve sol oyun kurucular kanatlara sıçrayarak pas atarlar. Savunmada ofansif savunma ile onlara 

savunma yapar.
-	 Savunmacı ekstra bir sağlık topu ile reaksiyon gösterir.

Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 30 ile 45 saniye arası çalışılır.
-	 Oyun kurucu pas alırken ortaya doğru hareketli olmalılar.
-	 Savunmacı her seferinde hücum oyuncusuna değmeli. (Renate SCHUBERT, 1998)
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Şekil: 48 

3 Numaral, Orta Savunma Alştrmas – 2 
Sol kanat sol oyun kurucudaki pasöre pas verir, 
arkasndan geçerek pas alr ve orta oyun kurucu 
pozisyonuna yakn bölgeden kaleye atş yapar. 
Savunmac bu atş defansif blok ile savunur ( 1 ). Bu 
arada sağ kanat sağ oyun kurucudaki pasöre pas 
verir, arkasndan geçerek pas alr ve orta oyun 
kurucu pozisyonuna yakn bölgeden kaleye atş 
yapar. Savunmac bu atş defansif blok ile savunur   
( 2 ). Savunmac yaptğ defansif bloğun arkasndan 
hemen orta oyun kurucunun dayanma atşn ofansif 
savunma ile blok yapar ( 3 ). 
Varyasyon: 

‐ Sol kanat sol oyun kurucu pozisyonundan 
kale atş yapar. 

‐ Bir kez tip yapp sağ oyun kurucu 
pozisyonundan kaleye atş yapar. 

Organizasyon: 
‐ Savunma kaleci arasnda işbirliği yaplr. 

(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 49 

 
3 Numaral, Orta Savunma Alştrmas – 3 
Orta oyun kurucuda bulunan pasör ile sol oyun 
kurucu pas alş verişi yapar, orta oyun kurucudan 
aldğ pas ile kaleye dayanma veya sçrayarak atş 
yapar ( 1 ). Ardndan sağ oyun kurucu pasör ile 
pas alşverişi yapar, aldğ pas 9m doğru yükselen 
pivota pas verir. Savunmac pivotun pozisyonunu 
bozmaya çalşr. 
 
Varyasyon:  

‐ Sağ ve sol oyun kurucular istedikleri an 
atş veya pivota pas verebilirler. 

‐ Orta oyun kurucudaki pasör pivot boşta 
ise pas verebilir. 

Organizasyon: 
‐ Sağ ve sol oyun kurucular pozisyon sonras 

yer değiştirirler. 
‐ Pivot kaleye atş yapamaz ise oyun 

kurucuya geri pas verir. 
‐ Savunmann performansna göre 6 ile 10 

savunma yaplr. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 48

3 Numaralı, Orta Savunma Alıştırması – 2
Sol kanat sol oyun kurucudaki pasöre pas 
verir, arkasından geçerek pas alır ve orta 
oyun kurucu pozisyonuna yakın bölgeden 
kaleye atış yapar. Savunmacı bu atışı de-
fansif blok ile savunur ( 1 ). Bu arada sağ 
kanat sağ oyun kurucudaki pasöre pas 
verir, arkasından geçerek pas alır ve orta 
oyun kurucu pozisyonuna yakın bölgeden 
kaleye atış yapar. Savunmacı bu atışı de-
fansif blok ile savunur   ( 2 ). Savunmacı 
yaptığı defansif bloğun arkasından he-
men orta oyun kurucunun dayanma atışını 
ofansif savunma ile blok yapar ( 3 ).
Varyasyon:
-	 Sol kanat sol oyun kurucu pozisyo-

nundan kale atışı yapar.
-	 Bir kez tip yapıp sağ oyun kurucu 

pozisyonundan kaleye atış yapar.
Organizasyon:
-	 Savunma kaleci arasında işbirliği 

yapılır.
(Renate SCHUBERT, 1998)
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Şekil: 48 

3 Numaral, Orta Savunma Alştrmas – 2 
Sol kanat sol oyun kurucudaki pasöre pas verir, 
arkasndan geçerek pas alr ve orta oyun kurucu 
pozisyonuna yakn bölgeden kaleye atş yapar. 
Savunmac bu atş defansif blok ile savunur ( 1 ). Bu 
arada sağ kanat sağ oyun kurucudaki pasöre pas 
verir, arkasndan geçerek pas alr ve orta oyun 
kurucu pozisyonuna yakn bölgeden kaleye atş 
yapar. Savunmac bu atş defansif blok ile savunur   
( 2 ). Savunmac yaptğ defansif bloğun arkasndan 
hemen orta oyun kurucunun dayanma atşn ofansif 
savunma ile blok yapar ( 3 ). 
Varyasyon: 

‐ Sol kanat sol oyun kurucu pozisyonundan 
kale atş yapar. 

‐ Bir kez tip yapp sağ oyun kurucu 
pozisyonundan kaleye atş yapar. 

Organizasyon: 
‐ Savunma kaleci arasnda işbirliği yaplr. 

(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 49 

 
3 Numaral, Orta Savunma Alştrmas – 3 
Orta oyun kurucuda bulunan pasör ile sol oyun 
kurucu pas alş verişi yapar, orta oyun kurucudan 
aldğ pas ile kaleye dayanma veya sçrayarak atş 
yapar ( 1 ). Ardndan sağ oyun kurucu pasör ile 
pas alşverişi yapar, aldğ pas 9m doğru yükselen 
pivota pas verir. Savunmac pivotun pozisyonunu 
bozmaya çalşr. 
 
Varyasyon:  

‐ Sağ ve sol oyun kurucular istedikleri an 
atş veya pivota pas verebilirler. 

‐ Orta oyun kurucudaki pasör pivot boşta 
ise pas verebilir. 

Organizasyon: 
‐ Sağ ve sol oyun kurucular pozisyon sonras 

yer değiştirirler. 
‐ Pivot kaleye atş yapamaz ise oyun 

kurucuya geri pas verir. 
‐ Savunmann performansna göre 6 ile 10 

savunma yaplr. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 49

3 Numaralı, Orta Savunma Alıştırması – 3
Orta oyun kurucuda bulunan pasör ile sol 
oyun kurucu pas alış verişi yapar, orta 
oyun kurucudan aldığı pas ile kaleye da-
yanma veya sıçrayarak atış yapar ( 1 ). 
Ardından sağ oyun kurucu pasör ile pas 
alışverişi yapar, aldığı pası 9m doğru yük-
selen pivota pas verir. Savunmacı pivotun 
pozisyonunu bozmaya çalışır.
Varyasyon: 
-	 Sağ ve sol oyun kurucular istedikleri 

an atış veya pivota pas verebilirler.
-	 Orta oyun kurucudaki pasör pivot 

boşta ise pas verebilir.
Organizasyon:
-	 Sağ ve sol oyun kurucular pozisyon 

sonrası yer değiştirirler.
-	 Pivot kaleye atış yapamaz ise oyun 

kurucuya geri pas verir.
-	 Savunmanın performansına göre 6 

ile 10 savunma yapılır.
(Renate SCHUBERT, 1998)
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Şekil: 50 

 
3 Numaral, Orta Savunma Alştrmas – 4 
Sol, orta ve sağ oyun kurucularda ikişer oyuncu 
olur. Kale sahasnda iki pasör ( antrenör ve 
2.kaleci )bulunur. Bunlar srayla istedikleri oyun 
kurucuya pas verirler. Sol ve sağ oyun kurucular 
kaleye dayanma veya sçrayarak atş yaparlar. 
Orta oyun kurucu ise istediği atş ( dayanma veya 
sçrayarak ) veya 1:1 oyun oynar.  
 
 
Organizasyon: 

‐ Savunmann performansna göre 6 ile 10 
savunma yaplr. 

‐ Pasörler pas arasndaki zaman belirlerler. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 51 

 
3 Numaral, Orta Savunma Alştrmas – 5 
Savunma ve hücum oyuncular art arda iki aksiyon 
yaparlar: 
Sol oyun kurucuda bulunan pasör ile pas 
alşverişinden sonra, orta oyun kurucu snrl 
alanda 1:1 oynar. Atş sonras orta oyun kurucu 
orta sahaya doğru duran engel çubuğunun 
arkasndan dolaşarak sağ oyun kurucuda bulunan 
pasörden pas alr ve kaleye atş yapar. Savunma 
oyuncusu ise 1:1 oyundan sonra kale direğine 
değer ve tekrar ortadan gelen oyuncuya savunma 
yapar. Orta oyun kurucu 2.atşndan sonra 
savunmaya geçer. 
 
Varyasyon: 

‐ Savunma ve hücum oyuncusu arasnda 
yarşma yaplr; orta oyun kurucu  1:1 
oyunda kaç gol atar. 

Organizasyon: 
‐ Savunma ve hücum oyuncularnn 1:1 

oyun sonras koşu mesafeleri ayn olmal. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 50

3 Numaralı, Orta Savunma Alıştırması – 4
Sol, orta ve sağ oyun kurucularda ikişer 
oyuncu olur. Kale sahasında iki pasör ( 
antrenör ve 2.kaleci )bulunur. Bunlar sı-
rayla istedikleri oyun kurucuya pas verir-
ler. Sol ve sağ oyun kurucular kaleye da-
yanma veya sıçrayarak atış yaparlar. Orta 
oyun kurucu ise istediği atışı ( dayanma 
veya sıçrayarak ) veya 1:1 oyun oynar. 
Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 6 

ile 10 savunma yapılır.
-	 Pasörler pas arasındaki zamanı be-

lirlerler.
(Renate SCHUBERT, 1998)
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Şekil: 50 

 
3 Numaral, Orta Savunma Alştrmas – 4 
Sol, orta ve sağ oyun kurucularda ikişer oyuncu 
olur. Kale sahasnda iki pasör ( antrenör ve 
2.kaleci )bulunur. Bunlar srayla istedikleri oyun 
kurucuya pas verirler. Sol ve sağ oyun kurucular 
kaleye dayanma veya sçrayarak atş yaparlar. 
Orta oyun kurucu ise istediği atş ( dayanma veya 
sçrayarak ) veya 1:1 oyun oynar.  
 
 
Organizasyon: 

‐ Savunmann performansna göre 6 ile 10 
savunma yaplr. 

‐ Pasörler pas arasndaki zaman belirlerler. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 51 

 
3 Numaral, Orta Savunma Alştrmas – 5 
Savunma ve hücum oyuncular art arda iki aksiyon 
yaparlar: 
Sol oyun kurucuda bulunan pasör ile pas 
alşverişinden sonra, orta oyun kurucu snrl 
alanda 1:1 oynar. Atş sonras orta oyun kurucu 
orta sahaya doğru duran engel çubuğunun 
arkasndan dolaşarak sağ oyun kurucuda bulunan 
pasörden pas alr ve kaleye atş yapar. Savunma 
oyuncusu ise 1:1 oyundan sonra kale direğine 
değer ve tekrar ortadan gelen oyuncuya savunma 
yapar. Orta oyun kurucu 2.atşndan sonra 
savunmaya geçer. 
 
Varyasyon: 

‐ Savunma ve hücum oyuncusu arasnda 
yarşma yaplr; orta oyun kurucu  1:1 
oyunda kaç gol atar. 

Organizasyon: 
‐ Savunma ve hücum oyuncularnn 1:1 

oyun sonras koşu mesafeleri ayn olmal. 
(Renate SCHUBERT, 1998) 
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Şekil: 51

3 Numaralı, Orta Savunma Alıştırması – 5
Savunma ve hücum oyuncuları art arda iki 
aksiyon yaparlar:
Sol oyun kurucuda bulunan pasör ile pas 
alışverişinden sonra, orta oyun kurucu sı-
nırlı alanda 1:1 oynar. Atış sonrası orta oyun 
kurucu orta sahaya doğru duran engel çu-
buğunun arkasından dolaşarak sağ oyun 
kurucuda bulunan pasörden pas alır ve 
kaleye atış yapar. Savunma oyuncusu ise 
1:1 oyundan sonra kale direğine değer ve 
tekrar ortadan gelen oyuncuya savunma 
yapar. Orta oyun kurucu 2.atışından sonra 
savunmaya geçer.
Varyasyon:
-	 Savunma ve hücum oyuncusu ara-

sında yarışma yapılır; orta oyun ku-
rucu  1:1 oyunda kaç gol atar.

Organizasyon:
-	 Savunma ve hücum oyuncularının 

1:1 oyun sonrası koşu mesafeleri 
aynı olmalı.

(Renate SCHUBERT, 1998)

H – 06
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Şekil: 52 

 
3 Numaral, Orta Savunma Alştrmas – 6 
Sağ ve sol oyun kurucuda bulunan ( antrenör ve 
2.kaleci ) birer pasör. Savunmada 2 orta savunma 
ve bir pivot bulunur. Sol oyun kurucuda bulunan 
pasörden orta oyun kurucuya gelen pasa ( 2nolu ) 
savunma sağ oyun kurucu tarafndaki orta 
savunma çkar ve 2:2 oyun oynanr. Sağ oyun 
kurucuda bulunan pasörden orta oyun kurucuya 
gelen pasa ( 1nolu ) savunma sol oyun kurucu 
tarafndaki orta savunma çkar ve 2:2 oyun 
oynanr.  
Varyasyon: 

‐ Hücum sonlandrlmaz ise, orta oyun 
kurucu tekrar sağ veya sol oyun kurucuda 
bulunan pasör ile paslaşr. 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 8 ile 10 

savunma yaplr. 
 

 

 

İ. 01 – 02 2 ve 3 NOLU BÖLGELER ( İÇ ve ORTA SAVUNMASI ) EGZERSİZLERİ 

İ – 01  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 53 

2 ve 3 Numaral, İç ve Orta Savunma Alştrmas – 1 
A, B, C ve D ( iç ve orta savunmalar ) savunma 
oyuncularn arasnda sabit duran 3 pivot 
bulunmaktadr. Sol, orta ve sağ oyun kurucu 
pozisyonlarnda oyuncular bulunur: 
Top sol oyun kurucuda ise A yükselir, B, C ve D 
savunmaclar pivot savunmalarnda durur. Sol oyun 
kurucudan orta oyun kurucuya gelen pas ile C 
yükselir, A, B ve D savunmaclar pivot 
savunmalarnda dururlar. Orta oyun kurucudan sağ 
oyun kurucuya gelen pas ile D yükselir, A, B ve C pivot 
savunmalarnda dururlar. Sağ oyun kurucudan orta 
oyun kurucuya gelen pas ile B yükselir, A, C ve D pivot 
savunmalarnda dururlar. Paslaşma ve savunma bu 
şekilde devam eder.  
Varyasyon: 

‐ Hücumun paslaşma yönü değişebilir. 
‐ Kale atş sadece pivotlara gelen pas ile yaplr. 
‐ Kale atş tüm pozisyonlardan yaplr. 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 12 ile 14 

savunma yaplr. 

A 

A 

1 2 

2 1 

B C D 

Şekil: 52

3 Numaralı, Orta Savunma Alıştırması – 6
Sağ ve sol oyun kurucuda bulunan ( ant-
renör ve 2.kaleci ) birer pasör. Savunmada 
2 orta savunma ve bir pivot bulunur. Sol 
oyun kurucuda bulunan pasörden orta 
oyun kurucuya gelen pasa ( 2nolu ) savun-
ma sağ oyun kurucu tarafındaki orta sa-
vunma çıkar ve 2:2 oyun oynanır. Sağ oyun 
kurucuda bulunan pasörden orta oyun 
kurucuya gelen pasa ( 1nolu ) savunma 
sol oyun kurucu tarafındaki orta savunma 
çıkar ve 2:2 oyun oynanır. 
Varyasyon:
-	 Hücum sonlandırılmaz ise, orta 

oyun kurucu tekrar sağ veya sol 
oyun kurucuda bulunan pasör ile 
paslaşır.

Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 8 

ile 10 savunma yapılır.
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Şekil: 52 

 
3 Numaral, Orta Savunma Alştrmas – 6 
Sağ ve sol oyun kurucuda bulunan ( antrenör ve 
2.kaleci ) birer pasör. Savunmada 2 orta savunma 
ve bir pivot bulunur. Sol oyun kurucuda bulunan 
pasörden orta oyun kurucuya gelen pasa ( 2nolu ) 
savunma sağ oyun kurucu tarafndaki orta 
savunma çkar ve 2:2 oyun oynanr. Sağ oyun 
kurucuda bulunan pasörden orta oyun kurucuya 
gelen pasa ( 1nolu ) savunma sol oyun kurucu 
tarafndaki orta savunma çkar ve 2:2 oyun 
oynanr.  
Varyasyon: 

‐ Hücum sonlandrlmaz ise, orta oyun 
kurucu tekrar sağ veya sol oyun kurucuda 
bulunan pasör ile paslaşr. 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 8 ile 10 

savunma yaplr. 
 

 

 

İ. 01 – 02 2 ve 3 NOLU BÖLGELER ( İÇ ve ORTA SAVUNMASI ) EGZERSİZLERİ 

İ – 01  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil: 53 

2 ve 3 Numaral, İç ve Orta Savunma Alştrmas – 1 
A, B, C ve D ( iç ve orta savunmalar ) savunma 
oyuncularn arasnda sabit duran 3 pivot 
bulunmaktadr. Sol, orta ve sağ oyun kurucu 
pozisyonlarnda oyuncular bulunur: 
Top sol oyun kurucuda ise A yükselir, B, C ve D 
savunmaclar pivot savunmalarnda durur. Sol oyun 
kurucudan orta oyun kurucuya gelen pas ile C 
yükselir, A, B ve D savunmaclar pivot 
savunmalarnda dururlar. Orta oyun kurucudan sağ 
oyun kurucuya gelen pas ile D yükselir, A, B ve C pivot 
savunmalarnda dururlar. Sağ oyun kurucudan orta 
oyun kurucuya gelen pas ile B yükselir, A, C ve D pivot 
savunmalarnda dururlar. Paslaşma ve savunma bu 
şekilde devam eder.  
Varyasyon: 

‐ Hücumun paslaşma yönü değişebilir. 
‐ Kale atş sadece pivotlara gelen pas ile yaplr. 
‐ Kale atş tüm pozisyonlardan yaplr. 

Organizasyon: 
‐ Savunmann performansna göre 12 ile 14 

savunma yaplr. 

A 

A 

1 2 

2 1 

B C D 

Şekil: 53

2 ve 3 Numaralı, İç ve Orta Savunma Alış-
tırması – 1
A, B, C ve D ( iç ve orta savunmalar ) sa-
vunma oyuncuların arasında sabit duran 3 
pivot bulunmaktadır. Sol, orta ve sağ oyun 
kurucu pozisyonlarında oyuncular bulu-
nur:
Top sol oyun kurucuda ise A yükselir, B, C 
ve D savunmacıları pivot savunmalarında 
durur. Sol oyun kurucudan orta oyun ku-
rucuya gelen pas ile C yükselir, A, B ve D 
savunmacıları pivot savunmalarında du-
rurlar. Orta oyun kurucudan sağ oyun ku-
rucuya gelen pas ile D yükselir, A, B ve C 
pivot savunmalarında dururlar. Sağ oyun 
kurucudan orta oyun kurucuya gelen pas 
ile B yükselir, A, C ve D pivot savunmala-
rında dururlar. Paslaşma ve savunma bu 
şekilde devam eder. 
Varyasyon:
-	 Hücumun paslaşma yönü değişebi-

lir.
-	 Kale atışı sadece pivotlara gelen 

pas ile yapılır.
-	 Kale atışı tüm pozisyonlardan yapı-

lır.
Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 12 

ile 14 savunma yapılır.
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Şekil: 54 

 
2 Ve 3 Numaral, İç ve Orta Savunma Alştrmas – 2 
A, B, C ve D ( iç ve orta savunmalar ) savunma 
oyuncularn arasnda hareketli 2 pivot bulunmaktadr. 
Sol, orta ve sağ oyun kurucu pozisyonlarnda 
oyuncular bulunur: 
Top sol oyun kurucuda ise A yükselir, B, C ve D 
savunmaclar pivot savunmalarnda durur. Sol oyun 
kurucudan orta oyun kurucuya gelen pas ile C 
yükselir, A, B ve D savunmaclar pivot 
savunmalarnda dururlar. Orta oyun kurucudan sağ 
oyun kurucuya gelen pas ile D yükselir, A, B ve C pivot 
savunmalarnda dururlar. Sağ oyun kurucudan orta 
oyun kurucuya gelen pas ile B yükselir, A, C ve D pivot 
savunmalarnda dururlar. Paslaşma ve savunma bu 
şekilde devam eder.  
Varyasyon: 

‐ Hücumun paslaşma yönü değişebilir. 
‐ Kale atş sadece pivotlara gelen pas ile yaplr. 
‐ Kale atş tüm pozisyonlardan yaplr. 

Organizasyon: 
Savunmann performansna göre 12 ile 14 savunma 
yaplr. 
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Şekil: 54

2 Ve 3 Numaralı, İç ve Orta Savunma Alış-
tırması – 2
A, B, C ve D ( iç ve orta savunmalar ) savun-
ma oyuncuların arasında hareketli 2 pivot 
bulunmaktadır. Sol, orta ve sağ oyun kuru-
cu pozisyonlarında oyuncular bulunur:
Top sol oyun kurucuda ise A yükselir, B, C 
ve D savunmacıları pivot savunmalarında 
durur. Sol oyun kurucudan orta oyun ku-
rucuya gelen pas ile C yükselir, A, B ve D 
savunmacıları pivot savunmalarında du-
rurlar. Orta oyun kurucudan sağ oyun ku-
rucuya gelen pas ile D yükselir, A, B ve C 
pivot savunmalarında dururlar. Sağ oyun 
kurucudan orta oyun kurucuya gelen pas 
ile B yükselir, A, C ve D pivot savunmala-
rında dururlar. Paslaşma ve savunma bu 
şekilde devam eder. 
Varyasyon:
-	 Hücumun paslaşma yönü değişebi-

lir.
-	 Kale atışı sadece pivotlara gelen 

pas ile yapılır.
-	 Kale atışı tüm pozisyonlardan yapı-

lır.
Organizasyon:
Savunmanın performansına göre 12 ile 14 
savunma yapılır.
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J. 01 – 02 TÜM BÖLGELER EGZERSİZLERİ 

J – 01  

 

      Şekil: a 
 
 
 
 
 

 
      Şekil: b 
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      Şekil: d 
 
 
 
 
 
      Şekil: e 
 
 
 
 
 
      Şekil: f  
 
 
 
 
 
 
     Şekil: g 
 
 
 
 

 
6:0 Savunma Alştrmas – 1 
 
A, B, C, D, E ve F savunma oyuncularn arasnda 
hareketli 2 pivot bulunmaktadr. Sol kanat, sol oyun 
kurucu, orta oyun kurucu, sağ oyun kurucu ve sağ 
kanat pozisyonlarnda oyuncular bulunur: 
Top sol kanatta ise A yüksek, B, C, D ve E 
savunmaclar çizgi veya pivot savunmalarnda, F 
savunmas sağ oyun kurucunun önünde ( şekil: a ).  
 
Top sol oyun kurucuda ise B yüksek, A, C, D ve E 
savunmaclar çizgi veya pivot savunmalarnda, F 
savunmas sağ oyun kurucunun önünde ( şekil: b ). 
 
Top sol oyun kurucudan orta oyun kurucuya gelir ise 
D yüksek, A, B, C, D ve F savunmaclar çizgi veya pivot 
savunmalarnda ( şekil: c). 
 
Top sağ oyun kurucuda ise E yüksek, B, C, D ve F 
savunmaclar çizgi veya pivot savunmalarnda, A 
savunmas sol oyun kurucunun önünde ( şekil: d ). 
 
Top sağ kanat ta ise F yüksek, B, C, D ve E 
savunmaclar çizgi veya pivot savunmalarnda, A 
savunmas sol oyun kurucunun önünde ( şekil: e  ). 
 
Top sağ oyun kurucuda ise E yüksek, B, C, D ve F 
savunmaclar çizgi veya pivot savunmalarnda, A 
savunmas sol oyun kurucunun önünde ( şekil: f  ). 
 
Top sağ oyun kurucudan orta oyun kurucuya gelir ise 
C yüksek, A, B, D, E ve F savunmaclar çizgi veya pivot 
savunmalarnda ( şekil: g ).  
Paslaşma ve savunma bu şekilde devam eder.  
 
Varyasyon: 

‐ Hücumun paslaşma yönü değişebilir. 
‐ Kale atş tüm pozisyonlardan yaplr. 

 
Organizasyon: 

‐ Savunmann performansna göre 12 ile 14 
savunma yaplr. 
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Şekil:55/a-b-c-d-e-f-g

6:0 Savunma Alıştırması – 1

A, B, C, D, E ve F savunma oyuncuların arasında hareket-
li 2 pivot bulunmaktadır. Sol kanat, sol oyun kurucu, orta 
oyun kurucu, sağ oyun kurucu ve sağ kanat pozisyonlarında 
oyuncular bulunur:
Top sol kanatta ise A yüksek, B, C, D ve E savunmacıla-
rı çizgi veya pivot savunmalarında, F savunması sağ oyun 
kurucunun önünde ( şekil: a ). 

Top sol oyun kurucuda ise B yüksek, A, C, D ve E savunmacı-
ları çizgi veya pivot savunmalarında, F savunması sağ oyun 
kurucunun önünde ( şekil: b ).

Top sol oyun kurucudan orta oyun kurucuya gelir ise D 
yüksek, A, B, C, D ve F savunmacıları çizgi veya pivot savun-
malarında ( şekil: c).

Top sağ oyun kurucuda ise E yüksek, B, C, D ve F savunma-
cıları çizgi veya pivot savunmalarında, A savunması sol oyun 
kurucunun önünde ( şekil: d ).

Top sağ kanat ta ise F yüksek, B, C, D ve E savunmacıları çizgi 
veya pivot savunmalarında, A savunması sol oyun kurucu-
nun önünde ( şekil: e  ).

Top sağ oyun kurucuda ise E yüksek, B, C, D ve F savunma-
cıları çizgi veya pivot savunmalarında, A savunması sol oyun 
kurucunun önünde ( şekil: f  ).

Top sağ oyun kurucudan orta oyun kurucuya gelir ise C 
yüksek, A, B, D, E ve F savunmacıları çizgi veya pivot savun-
malarında ( şekil: g ). 
Paslaşma ve savunma bu şekilde devam eder. 

Varyasyon:
-	 Hücumun paslaşma yönü değişebilir.
-	 Kale atışı tüm pozisyonlardan yapılır.

Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 12 ile 14 savunma 

yapılır.
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       Şekil: d 
 
 
 
 
 
       Şekil: e 
 
 
 
 
 
 

       Şekil: f 
 
 
 
 
 

 
       Şekil: g 

 
 
 
6:0 Savunma Alştrmas – 2 
 
A, B, C, D, E ve F savunma oyuncularn arasnda 
hareketli 1 pivot bulunmaktadr. Sol kanat, sol oyun 
kurucu, orta oyun kurucu, sağ oyun kurucu ve sağ 
kanat pozisyonlarnda oyuncular bulunur: 
Top sol kanatta ise A yüksek, B, C, D ve E 
savunmaclar çizgi veya pivot savunmalarnda, F 
savunmas sağ oyun kurucunun önünde ( şekil: a ).  
 
Top sol oyun kurucuda ise B yüksek, A, C, D ve E 
savunmaclar çizgi veya pivot savunmalarnda, F 
savunmas sağ oyun kurucunun önünde ( şekil: b ). 
 
Top sol oyun kurucudan orta oyun kurucuya gelir ise 
D yüksek, A, B, C, D ve F savunmaclar çizgi veya 
pivot savunmalarnda ( şekil: c). 
 
Top sağ oyun kurucuda ise E yüksek, B, C, D ve F 
savunmaclar çizgi veya pivot savunmalarnda, A 
savunmas sol oyun kurucunun önünde ( şekil: d ). 
 
Top sağ kanat ta ise F yüksek, B, C, D ve E 
savunmaclar çizgi veya pivot savunmalarnda, A 
savunmas sol oyun kurucunun önünde ( şekil: e  ). 
 
Top sağ oyun kurucuda ise E yüksek, B, C, D ve F 
savunmaclar çizgi veya pivot savunmalarnda, A 
savunmas sol oyun kurucunun önünde ( şekil: f  ). 
 
Top sağ oyun kurucudan orta oyun kurucuya gelir ise 
C yüksek, A, B, D, E ve F savunmaclar çizgi veya 
pivot savunmalarnda ( şekil: g ).  
Paslaşma ve savunma bu şekilde devam eder.  
 
 
Varyasyon: 

‐ Hücumun paslaşma yönü değişebilir. 
‐ Kale atş tüm pozisyonlardan yaplr. 

 
Organizasyon: 

‐ Savunmann performansna göre 12 ile 14 
savunma yaplr. 
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Şekil:56/a-b-c-d-e-f-g

6:0 Savunma Alıştırması – 2

A, B, C, D, E ve F savunma oyuncuların arasında hareket-
li 1 pivot bulunmaktadır. Sol kanat, sol oyun kurucu, orta 
oyun kurucu, sağ oyun kurucu ve sağ kanat pozisyonlarında 
oyuncular bulunur:
Top sol kanatta ise A yüksek, B, C, D ve E savunmacıları çizgi 
veya pivot savunmalarında, F savunması sağ oyun kurucu-
nun önünde ( şekil: a ). 

Top sol oyun kurucuda ise B yüksek, A, C, D ve E savunmacı-
ları çizgi veya pivot savunmalarında, F savunması sağ oyun 
kurucunun önünde ( şekil: b ).

Top sol oyun kurucudan orta oyun kurucuya gelir ise D 
yüksek, A, B, C, D ve F savunmacıları çizgi veya pivot savun-
malarında ( şekil: c).

Top sağ oyun kurucuda ise E yüksek, B, C, D ve F savunma-
cıları çizgi veya pivot savunmalarında, A savunması sol oyun 
kurucunun önünde ( şekil: d ).

Top sağ kanat ta ise F yüksek, B, C, D ve E savunmacıları çizgi 
veya pivot savunmalarında, A savunması sol oyun kurucu-
nun önünde ( şekil: e  ).

Top sağ oyun kurucuda ise E yüksek, B, C, D ve F savunma-
cıları çizgi veya pivot savunmalarında, A savunması sol oyun 
kurucunun önünde ( şekil: f  ).

Top sağ oyun kurucudan orta oyun kurucuya gelir ise C 
yüksek, A, B, D, E ve F savunmacıları çizgi veya pivot savun-
malarında ( şekil: g ). 
Paslaşma ve savunma bu şekilde devam eder. 

Varyasyon:
-	 Hücumun paslaşma yönü değişebilir.
-	 Kale atışı tüm pozisyonlardan yapılır.

Organizasyon:
-	 Savunmanın performansına göre 12 ile 14 savunma 

yapılır.
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6:0 Savunma iki farklı uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi öne çıkmadan sadece kay-
ma adımları ile blok yapılan 6:0 savunma. Özellikle 70’li yıllarda fiziksel üstünlüğü yüksek olan ülkeler tercih 
etmişlerdir. İkincisi ise öne çıkarak yani ofansif 6:0 savunma. Bu’ da kendi içinde farklı pozisyonlara çıkarak ( 
kanatlar veya oyun kurucular ) veya tüm pozisyonlara öne çıkarak savunma yapma şeklidir. 6:0 savunma te-
mel diziliş ve kayma adımlarının dışında pivot pozisyonuna göre ve ikinci pivot ile hücum edildiğinde savunma 
diziliş ve oyuncu paylaşımı yapılması önemlidir. Kanat veya oyun kurucu katı ile ikinci pivota giriş ve savunma-
nın yeniden pozisyon alması için gerekli alıştırmalar uygulamak gereği doğmuştur. 

Günümüz hentbolunda 6:0 savunma çoğunlukla ofansif yani öne çıkarak yapılan savunma şekli ile karşımıza 
çıkmaktadır. Kanat savunmalarının (1 numara) oyundaki öneminin arttığı görülmektedir. Bu sayede rakip hü-
cum oyuncularını rahatsız ederek, daha fazla oyunu kesmektedirler.

Bu çalışmada yapılan egzersizler altyapı ve üstyapılarda da uygulanabilir egzersizlerdir. Başlangıçta temel 
savunma duruşu ve adımlama egzersizleri ile sporcuların savunma yaparken yere sağlam basmaları hedef-
lenmiştir. Aynı zamanda vücut koordinasyonunun geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmada kanat savunma-
larının (1 numara) gerek oyun kurucu savunmasına yardım etmesi gerekse pas arası yapması için bu pozis-
yondaki oyunculara özel savunma alıştırmaları yaptırılmıştır. Sonraki egzersizlerle bölgesel, komşu bölgelerle 
işbirliği ve 6:0 ofansif savunmanın temeli oluşturulmuştur. Son olarak değişen oyun kuralları nedeniyle kaleci 
oyuncu değişimiyle 7:6 özel durumu için 6:0 savunma prensipleri ileri çalışmalarda incelenmelidir. 
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Hentbolda 5:1 Bölge Savunması

ÖZET 

Dünyada kurgulanan bölge savunma yaklaşımlarından, güncel olarak üst düzey takımların kullandığı önemli 
savunmalardan biri 5:1 savunmadır. Genel amaç olarak, takımların en fazla atış pozisyonu bulduğu bölgenin 
savunulmasının öncelikli olarak hedeflendiği bu savunma türünde, özellikle ön ve arka ortada oynayacak özel 
nitelikli savunmacılara ihtiyaç vardır. Gerçekleştirilen savunma sonrası, olası hızlı hücum seçenekleri de bu 
savunma ve savunmacıların özelliklerine göre kurgulanmalıdır. Bu araştırmanın amacı; 5:1 savunmanın amaç-
ları, avantajları, dezavantajları ve farklı uygulamalarını kuramsal olarak aktardıktan sonra, basamaklamalı 
ve doğru egzersizlerle takımlara kurgulanmasını sağlamaktır. Araştırma grubu, 18-34 yaş grubu 16 elit erkek 
hentbolcudan oluşmuştur. Egzersizlere katılan sporculardan, antrenmanların öncesinde bilgilendirilmiş onay 
formu doldurtularak alınmıştır. Hentbolda 5:1 savunmanın geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, müsaba-
ka sırasında karşılaşılan sorunların çözümü için basitten karmaşığa doğru sıralamayla uygun egzersizlerin 
yapılandırılmasına yönelik bir aksiyon araştırmasıdır. Farklı uygulamalarıyla 5:1 savunmanın geliştirilmesine 
yönelik toplam 61 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Sonuç olarak; hücumda 
farklı özelliklerdeki oyunculara ya da farklı taktiklere karşı çözüm üretilebilen 5:1 savunma, etkili hücum oyun-
cusunu engelleyip hedef alanındaki gol yolunu kapatabilir, savunmayı ilgili tarafta güçlendirebilir ve en önem-
lisi diğer savunma türlerine esnek geçiş yapılabilir. Takımlarında 5:1 savunmayı uygulamak isteyen antrenörler 
sporcularına, alt yapıdan itibaren gerek pozisyona yönelik sorumlulukları gerekse de yan savunmacılarla olan 
işbirliğini çok iyi öğretmelidir. Bu tür savunmaların en önemli ihtiyacı, basitten karmaşığa giden bu uzun yolda 
antrenörlerin antrenmanlarda vazgeçilmez başlıklarından biri olan fiziksel hazırlıktır.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Bölge Savunması, 5:1 Savunma.

The 5:1 Zone Defense in Team Handball

ABSTRACT

One of the important defenses currently used by senoir teams among zone defense approaches built in the 
world is the 5:1 defense system. As the main objective, in this defense system which primarily intends to de-
fend the zone finding most shot positions by the teams, especially quality front and middle back defenders 
are needed. After the defense made, possible rush options are also established based on features of the 
defense and defenders.  The purpose of this study is to transfer theoretically the objectives, advantages, 
disadvantages, and different applications of 5:1 defense system and to provide teams to set up it in staging 
and with correct exercises. The sample group consisted of 16 male elite handball players aged between 18-34 
years. The informed consent form was obtained from the players, participating in the exercises, before the 
training sessions. This study, which was conducted to improve the 5:1 defense system in handball, was an ac-
tion research for configurating proper exercises ranging from the simple to the complex to solve problems 
encountered during the game. A total of 61 exercises for improving the 5:1 defense system with its different 
applications were expressed theoretically and presented visually. In conclusion, the 5:1 defense system, which 
can develop solutions against different attack tactics or attack players with different characteristics, is able 
to prevent an effective player and cover up the path to the goal, reinforce the defense on the related side, 
and most importantly, enable a flexible transition to other defense types. The coaches, who want to imple-
ment 5:1 defense in their teams, should train their players about the responsibilities related to their positions 
as well as the co-operation with their side defenders beginning from the youth development. The major 
requirement of such defenses is the physical preparation which is one of the trainers’ essential topics during 
training in this long process ranging from simple to complex path.

Keywords: Team Handball, Zone Defense, 5:1 Defense
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Dünyada kurgulanan bölge savunma yaklaşımlarından, güncel olarak üst düzey takımların kullandığı önemli 
savunmalardan biri 5:1 savunmadır. Genel amaç olarak, takımların en fazla atış pozisyonu bulduğu bölgenin 
savunulmasının öncelikli olarak hedeflendiği bu savunma türünde, özellikle ön ortada oynayan özel nitelikli 
savunmacılara ihtiyaç vardır. Öte yanda, diğer bölge savunmalarında olduğu gibi (3:2:1, 6:0, 4:2 …) hem kanat, 
hem de iç savunmacıların özel görevleri ve hücum oyuncularının etkinliğine göre kurgulanmış sorumluluk 
alanları mevcuttur. Bir önemli savunma pozisyonu da arka ortadır ki; bu pozisyon da aynı ön orta gibi özel 
savunmacılara ihtiyaç duyulan bir bölgedir. Gerçekleştirilen savunma sonrası, olası hızlı hücum seçenekleri 
de bu savunma ve savunmacıların özelliklerine göre kurgulanmalıdır.

1. 5:1 BÖLGE SAVUNMASI
5:1 savunmasındaki savunmacıların görevleri, verilen sorumluluklara bağlı olabilir. Verilen görev ve hücum 
oyuncularının özelliklerine göre, savunmadaki pozisyon savunmacılarının görev alanları, yerleri ve müdaha-
lelerinde farklılıklar oluşabilir. Klasik 5:1 savunma yerleşimine bakıldığında, 2 kanat savunmacı (SL1-SĞ1), 2 iç 
savunmacı (SL2, SĞ2) 1 arka orta savunmacı (AO) ve 1 de ön orta savunmacı (ÖO) olarak değerlendirebilinir.
Bu yerleşimde, 5:1 savunmayı daha açık veya kapalı savunma olarak düşünülebilir.. Oyuncular temel iki çizgi 
hattında pozisyon alırlar.  İlk hat 6 metre çizgisi hattında SL1, SL2, AO, SĞ2, SĞ1 ve ikinci hat da 9 m çizgisinin 
dışında ve alanın ortasında yer alan ÖO olarak yerleşilir. ÖO, kale sahasının en uzağında ön savunma yaklaşık 
9 metrede bulunur (Şekil 1) (SIBILA, 2012, sf:1).

9 
 

GİRİŞ 
 
Dünyada kurgulanan bölge savunma yaklaşmlarndan, güncel olarak üst düzey 

takmlarn kullandğ önemli savunmalardan biri 5:1 savunmadr. Genel amaç olarak, 
takmlarn en fazla atş pozisyonu bulduğu bölgenin savunulmasnn öncelikli olarak 
hedeflendiği bu savunma türünde, özellikle ön ortada oynayan özel nitelikli savunmaclara 
ihtiyaç vardr. Öte yanda, diğer bölge savunmalarnda olduğu gibi (3:2:1, 6:0, 4:2 …) hem 
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bu pozisyon da ayn ön orta gibi özel savunmaclara ihtiyaç duyulan bir bölgedir. 
Gerçekleştirilen savunma sonras, olas hzl hücum seçenekleri de bu savunma ve 
savunmaclarn özelliklerine göre kurgulanmaldr. 

1. 5:1 BÖLGE SAVUNMASI 
 
5:1 savunmasndaki savunmaclarn görevleri, verilen sorumluluklara bağl olabilir. 

Verilen görev ve hücum oyuncularnn özelliklerine göre, savunmadaki pozisyon 
savunmaclarnn görev alanlar, yerleri ve müdahalelerinde farkllklar oluşabilir. Klasik 5:1 
savunma yerleşimine baktğmzda, 2 kanat savunmac (SL1-SĞ1), 2 iç savunmac (SL2, SĞ2) 1 
arka orta savunmac (AO) ve 1 de ön orta savunmac (ÖO) olarak değerlendirebiliriz. Bu 
yerleşimde, 5:1 savunmay daha açk veya kapal savunma olarak düşünebiliriz. Oyuncular 
temel iki çizgi hattnda pozisyon alrlar.  İlk hat 6 metre çizgisi hattnda SL1, SL2, AO, SĞ2, SĞ1 
ve ikinci hat da 9 m çizgisinin dşnda ve alann ortasnda yer alan ÖO olarak yerleşilir. ÖO, 
kale sahasnn en uzağnda ön savunma yaklaşk 9 metrede bulunur (Şekil 1) (SIBILA, 2012, 
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Şekil 1. Klasik 5:1 Savunma Yerleşimi Şekil 1. Klasik 5:1 Savunma Yerleşimi

1.1. 5:1 Bölge Savunmasının Amaçları
5:1 Bölge savunmasının genel amaçları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Her bir savunma oyuncusu, sorumluluğundaki hücum oyuncusunun kendi bölgelerinde topla oynama-
sına izin vermemelidir. Toplu oyuncuyu kontrol etmelidir.

• Savunmacılar takım arkadaşları hata yaparsa arkadaşlarının yanındaki ya da arkasındaki alanı her 
zaman yardımlaşarak korumalıdır.

• Savunma bir bütün olarak topun olduğu yönde kaymalıdır, sıklığı sağlamalıdır.
• Savunma oyuncuları pozisyonlarını değiştirmemeli, hücum oyuncularını savunma bölgesi içine sokma-

malıdır.
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• Pivotun arka alanda topu alması önlenmelidir, hücum oyuncularıyla pivotun pas açısı kapatılmalıdır.
• Top ters taraftayken savunmacılar topla pivot arasında olmalıdır.
• Pivotun perde yapmasına izin verilmemelidir.  Toplu oyun kurucu ile pivotun ilişkisi engellenmelidir.
• Gol tehlikesi olmadıkça sorumlu olunan savunma alanları terk edilmemelidir.
• Savunma oyuncuları en az iki hücum oyuncusunun hareketlerini kontrol etmeli ve pozisyondan uzak 

tutabilmelidir.
• Ön savunma, çizgiye atılacak paslarda topun kendi arkasına geçmesine izin vermemelidir.
• Farklı savunma hattındaki savunmacılar birbirleri ile temas halinde olmalıdır.
• Savunmacılar arasında iletişim sağlanmalıdır (MARCZINKA, 2016, sf: 341).

1.2. 5:1 Bölge Savunmasının Avantajları
5:1 Bölge savunmasının avantajları, aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Rakip hücum organizasyonu kurarken, hazırlık yaparken engel teşkil eder,
• Uzak mesafeden şut atan oyunculara karşı engel teşkil eder,
• Ön orta savunması ve atışın geldiği taraftaki koridor için, hızlı hücuma geçişte daha iyi pozisyonlanma 

sağlar,
• Oyun kurucuların kenar çizgiye doğru dar açıdan atış yapmasına sebep olur,
• Oyun kurucuların ve orta oyun kurucunun düz dalmalarına izin vermez, 
• Savunma blokları arasındaki sıklığı sağlar. (MARCZINKA, 2016, sf: 341).

1.3. 5:1 Bölge Savunmasının Dezavantajları
5:1 Bölge savunmasının dezavantajları, aşağıdaki gibi sıralanabilir:

• Geniş alan kaplamada yetersiz olması,
• Her bir savunmacıya daha fazla alan düşmesi, daha yüksek kondisyonlu özelliklere ihtiyaç duyulması,
• Oyuncuların bölge savunmalarına geçişlerinde zorlanması, fiziki yetersizlik,
• Savunma istek ve arzusunun yetersizliği,
• Farklı çizgilerde savunmacılar arasındaki yardımlaşmanın zorlaşması olarak düşünülebilir. (MARCZINKA, 

2016, sf: 342, SEVİM, 2010, sf: 112).

1.4. 5:1 Bölge savunmasında pozisyon görevleri
1.4.1. Kanat savunmacılarının (SL1 – SĞ1) görevleri
Kanat savunmacıları (SL1 – SĞ1) Şekil 2’deki gibi yerleşir.

11 
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 Kanat hücum oyuncularn kontrol etmek ve toplu adam 1'e1 savunmak, 
 Kendi bölgesindeki 2 numaral savunma oyuncusuna ve takm arkadaşna yardm 

etmek, 
 Hücum kanat oyuncusunu kontrollü bir şekilde durdurmak ve yönlendirmek, 
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yükselmeli ön savunma yerinde kalmal (MARCZINKA, 2016, sf: 342). 
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• Kanat hücum oyuncularını kontrol etmek ve toplu adamı 1’e1 savunmak,
• Kendi bölgesindeki 2 numaralı savunma oyuncusuna ve takım arkadaşına yardım etmek,
• Hücum kanat oyuncusunu kontrollü bir şekilde durdurmak ve yönlendirmek,
• Top ters taraftaysa savunmanın yoğunluğunu sağlamak ve 2 numaralı savunma arkadaşı ile savunma 

blokları arasındaki mesafeyi kısaltmak,
• Top ters taraftayken 6m çizgisi üzerinde sağ-sol oyun kurucuların hizasına kadar gelmek,
• Topun aktarımına göre hem oyun kurucuyu hem de kanat oyuncusunu savunmak,
• Kanat savunmaları çizgi üstünde top ters taraftayken savunma bloğu içinde hücum eden oyun kuru-

cuların karşısına kadar gelmelidir,
• Atış yapan oyun kurucunun olduğu bölgedeki kanat savunması hızlı hücum için yükselebilir ters taraf-

taki kanat savunması hattını bozmamalıdır,
• Kanat oyuncusu kat ederse kanat savunması kat eden kanadın oyun kurucusuna yükselmeli ön savun-

ma yerinde kalmalı (MARCZINKA, 2016, sf: 342).

1.4.2. İç savunmacıların (SL2 – SĞ2) görevleri
İç savunmacılar (SL2 – SĞ2) Şekil 3’deki gibi yerleşir.

Şekil 3. 5:1 Savunmada İç Savunmacıların Yerleşimi

• Sağ-sol oyun kurucuları kontrol etmek,
• Toplu oyun kurucunun merkeze hareket etmesini engellemek,
• Oyun kurucu merkeze doğru hareket ederse hücum oyuncusunu ön savunmaya doğru yönlendirmek,
• Arka orta savunma tarafından boşaltılan alanı veya pivotu kontrol etmek,
• Arka orta savunmanın boşalttığı yeri, merkezi sağlama almak ( pivot 1-2 arasında ise, pivot 2/3 arasında 

ise ) savunma arkadaşları ile savunmanın sıklığını sağlamak ve arttırmak,
• Oyun kurucuları merkezden uzak tutmak dış çizgiye doğru yönlendirmek,
• 2 numaralı savunmacılar hücum oyuncularını dış çizgiye doğru yönlendirmeli, hücum oyuncusunun atış 

açısını daraltmalıdır. (MARCZINKA, 2016, sf: 343).
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1.4.3. Arka orta savunmacının (AO) görevleri
Arka orta savunmacı (AO) Şekil 4’deki gibi yerleşir.

Şekil 4. 5:1 Savunmada Arka Orta Savunmacının Yerleşimi

• Pivotu almak veya bir oyuncu gol alanı çizgisine hareket ederse oyuncuyu karşılamak,
• Bütün savunmayı yönlendirmek,
• 2 numaralı oyuncu tarafından geriye bırakılan alanı ve pivotu kontrol etmek,
• Savunma blokları arasındaki sıklığı sağlamak,
• Merkez alanı savunmak,
• Pivotun dönüşünü engellemek ve atış kolunu kendisinden uzaklaştırmamak, (Atış açısını daraltmak.)
• Çok gerekli olmadıkça arka orta savunma oyuncusu, savunma bölgesini boşaltmamalıdır (SEVİM, 2010, 

sf: 114).

1.4.4. Ön orta savunmacının (ÖO) görevleri
Ön orta savunmacı (ÖO) Şekil 5’deki gibi yerleşir.

Şekil 5. 5:1 Savunmada Ön Orta Savunmacının Yerleşimi
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• Orta oyun kurucunun merkeze hareketlenmesini engellemek,
• Toplu oyuncunun topunu almak (çelmek), oyunu kesmek, toplu oyuncuyu durdurmak,
• İyi bir şekilde pozisyon almak, yapılan atağı durdurmak ve hücumu başarısız kılmak için yapılacak hü-

cum organizasyonunu etkisiz kılmak,
• Topun sağdan sola aktarımını engellemek pas yollarını tıkamak geciktirmek,
• Savunma üçgenini oluşturmak ve savunmanın yoğunluğunu sağlamak,
• Merkez alanı boşaltmamak,
• Ön savunma oyuncusu kendi alanını terk etmemeli, topun sağdan-sola; soldan – sağa aktarımını en-

gellemeli, 
• Oyun kurucu kat ederse ön savunma geri çekilmeli ama merkezi boşaltmamalıdır (BİLGE,2012, sf:5).

1.5. Pozisyon işbirliği prensipleri
1.5.1. Kanat – İç savunma işbirliği

Şekil 6. Top Kanat Oyuncusundayken

•	 Eğer top kendi savunduğu hücum oyuncusundaysa amacı hareketlendirmeden oyuncuyu durdurmaktır 
ya da kontrollü bir şekilde yönlendirmektir.

•	 İç savunma çizgiyi ve oyun kurucuyu kontrol eder.
•	 Bu aşamada antrenör top aldırmama görevi verirse, kanat hücum oyuncusunun topu almaması için 

yükselip baskı yapabilir.
•	 Oyuncu top almışsa kendi savunma bölgesine iner iç savunmanın güvenliğine yardım eder.
•	 Top ters kanatta ya da ters oyun kurucudayken kanat savunması, çizgide iç savunmaya biraz daha 

yardıma gidebilir, oyun kurucu hizasında çıkıp baskı yapabilir (BİLGE,2012, sf. 6)
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Şekil 7. Top Yan Oyun Kurucudayken (1)

• Top oyun kurucuya verildiğinde çizgiye gömülür.
• İç savunma oyuncusunun kademesine girer.

Şekil 8. Top Yan Oyun Kurucudayken (2)

• Oyun kurucu kendi önündeki savunmayı, iç taraftan geçerse ve atış kolu ve şut açısı oluşursa kanat 
savunması 6m çizgisine paralel kademeye girer.

• Oyun kurucu kendi önündeki savunmayı iç taraftan geçer de atış kolu kaleye paralel kalırsa, hücumdaki 
kanat oyuncusuna gidecek pası kesecek şekilde yana ya da dik olarak yapar.

Şekil 9. Top Orta Oyun Kurucudayken
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•  Top orta oyun kurucuya gittiğinde kanat savunması iç savunmaya yaklaşır.
•  Kanat savunması iç savunmayla birlikte savunmanın yoğunluğunu artırır.

Kanat savunmacının, kendi savunduğu hücum oyun oyuncusunun katı durumunda,
a) Top oyun kurucudayken kat olursa (kat iç savunmanın arkasından) katı takip eder katı ve takip ettiğini 

sesle uyararak takım arkadaşlarına bildirir.
b) Kat takibinden sonra adam değişikliği yapmadan 6 m’de adam adama oynaya bilir.
c) Kat takibinde arka orta savunma ile adam değişikliği yapabilir ve 5:1 bölge savunmasının temel bölge 

mantığı çerçevesinde alanı korur. 

Şekil 10. Kanat Oyuncusunun Katında 5:1 Savunma Kurgusu (1)

Şekil 11. Kanat Oyuncusunun Katında 5:1 Savunma Kurgusu (2)

d) Eğer kat iç savunmanın önünden kat ederse, kat eden oyuncuya kurallar çerçevesinde müdahale ede-
rek zamanlamasını bozup, iç savunma oyuncusuna aktarır. Bu pozisyon aktarımını yaptıktan sonra: 
a. Çizgide kayıp oyun kurucunun karşısında yer alabilir.
b. Oyun kurucuya doğru yükselerek baskı yapabilir.
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Yan oyun kurucu katında, kanat savunmacı katı sesli olarak uyarır. Kanat hücum oyuncusu yükselmişse,  kanat 
savunması, kanat hücum oyuncusuna baskı yapabilir. Kanat hücum oyuncusuyla bölge savunmasında kalabilir 
(BİLGE,2012, sf:7-8).

Şekil 12. Yan Oyun Kurucu Katında 5:1 Savunma Kurgusu

1.5.2 İç savunma – Arka orta işbirliği
İç savunma, top karşı oyun kurucudayken; 7m hizasına kadar kademeye girer, arka orta savunma ile olası 
pivota gelecek pasları kesmek için doğru pozisyonu alırlar. Eğer bu pozisyonda kendi tarafından kat yapacak 
oyuncu olursa (oyun kurucu yâda kanat) kat eden oyuncunun çizgi kontrolü ona aittir. Her iki durumda da 
kanat savunmasının katı sesli olarak uyarması, hatta kanat katını geciktirmesi beklenir. Arka orta savunma ve 
iç savunmalar gelen katı ve pivotu savunurlar.

Şekil 13. Top Ters Taraftayken 5:1 Savunma Kurgusu

Oyun Kurucu katı sonrası, iç savunma katı takip ettikten sonra arka orta savunmayla pivot oyuncusu ile adam 
değişimi yapılır. Kanat katını takip ettikten sonra arka orta savunma ile adam değişimi yapılır.

Şekil 14. Yan oyun kurucu katı sonrası 5:1 Savunma Kurgusu
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Top kendi hücum oyuncusundayken geleneksel duruşu hücum oyuncusu topla beraber hızlanmadan 9 m’de 
kaleyle hücum oyuncusu arasında kalmak olmalıdır. İç savunmanın arka alanının kontrolü arka orta savunma 
tarafından kontrol edilir.

Şekil 15. İç Savunma Pozisyonu

Top orta oyuncudayken savunma üçgeni oluşturup kademeye girebilecek şekilde durmalıdır. Arka orta savun-
ma pivotu ve arka alanı kontrol eder (BİLGE,2012, sf:7-8).

Şekil 16. Top OOK’dayken İç Savunma Pozisyonu

1.5.3 Ön Orta – Arka Orta işbirliği
Top, orta oyun kurucudayken geleneksel duruş 9m üzerinde topla kale arasında olmalıdır. Temel görevi, orta 
oyun kurucu topla beraber hızlanmadan onu durdurabileceği pozisyonda karşılamaktadır. Top, yan oyun kuru-
cudayken gömülerek kendi oyuncusuyla topla kendi oyuncu kurucu arasında üçgeni sağlamalıdır. Top kanat 
oyuncularındayken 2 pozisyonda durabilir. Eğer baskılı bir 5:1 savunma yapılıyorsa topun olduğu alan güven-
ceye alınır. Ön savunma baskı yapar. Kapalı 5:1 savunma uygulanıyorsa kademesini 9m içinde yapar.
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Şekil 17. Ön Orta Savunma Pozisyonu

Arka ortanın en önemli görevi savunmada fazlalığı sağlamaktır. İkinci görevi çizgi güvenliğini sağlamaktır. 
Üçüncüsü ise kaleciyle hücum eden oyuncu arasında her zaman blok yapabilmek ve kademeye gire bilmek 
için doğru yerde bulunmaktır (BİLGE,2012, sf:9)

Şekil 18. Arka Orta Savunma Pozisyonu
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2. 5:1 Savunma kurgusu 
2.1. Tek Pivotlu hücuma karşı 5:1 kurgusu (6:6)

Şekil 19. Müsabakada 5:1 savunma görüntüsü

• Pivot 2 numaralı savunma üstünden 3 numaralı savunmanın arkasına hareket eder (pivot 2/3 arasında).
• Top, sol oyun kurucu da ise: Ön savunma sol oyun kurucu ve orta oyun kurucuyu kontrol ederek topun 

yönüne doğru geri döner ve arkasındaki ve önündeki alanı korur. İç savunma ve arka orta savunma 
pivotun merkeze doğru hareketlenmesini sağlar. Topla pivot arasındaki bağı keser.

• Top orta oyun kurucu da ise: ön savunma orta oyun kurucuyu kontrol eder, topun yönüne doğru ile-
ri-geri hareket eder, arka alanını ve pivotu sabitler.

• Top sağ oyun kurucu da ise: ön savunma sağ oyun kurucuyu ve orta oyun kurucuyu kontrol eder, topun 
yönüne göre ileri-geri gider arkasındaki alanı ve topun pas yolunu kapatır, iç savunma ve arka orta 
savunma, pivotun ve bölgenin emniyetini sağlar.

• Top orta oyun kurucudayken, pivot arka ortanın üstünde ise: ön savunmacı orta oyun kurucuyu kontrol 
eder, arka orta savunma topun yönüne göre hareket eder pozisyon alır ve güvenliği sağlar. İç savun-
malar da bölgelerini güvenli bir şekilde korur. Top orta oyun kurucu da iken ön, arka orta ve 2 numaralı 
savunmacılar, savunma üçgenini oluştururlar (MARCZINKA, 2016, sf: 344).

2.2.  Oyun kurucuların yer değişiminde 5:1 kurgusu (6:6)
Orta Oyun kurucu; yan oyun kurucuya pas verir ise

• Orta oyun kurucu pozisyonunu sol oyun kurucu ile değiştirirse: ön savunmacı karşısına gelen oyuncuyu 
karşılar 2 numaralı savunma da karşısındaki oyuncuyu sağlam alır arka orta savunma ve 2 numaralı 
savunma da pivot güvenliğini sağlar.

Kanattan Top Çalma
• Orta oyun kurucu topla birlikte sol oyun kurucu ile pozisyon değiştirirse: Ön orta savunma sol oyun 

kurucuyu alır, iç savunma da orta oyun kurucuyu alır, arka orta pivotun güvenliğini sağlar.
• Eğer uzun pas atılırsa ve pivot ters taraftaysa iç savunma top kapmaya çıkabilir.
• Eğer uzun pas atılırsa ve pivot aynı taraftaysa iç savunmacı pozisyonunu korur ve topu kapmayı düşü-

nebilir.
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2.3. Kanat ve oyun kurucuların katlarında 5:1 kurgusu (6:6)
Kanat kat ederse:
• Top diğer taraftayken sol kanat kat ederse, sol2 savunma gelen sol kanatın katını alır. İç savunma pi-

votu alır, arka orta topun olduğu alanda güvenliği sağlar. Sağ iç savunma sol kanadı kontrol eder, ön 
savunma alanını korur.

Oyun kurucu kat ederse:
• Sol oyun kurucu top diğer taraftayken kat ederse sol2 savunma pivotu alır, ön savunma pozisyonunu 

bozmaz.

2.4. Eksik hücuma karşı 5:1 kurgusu (6:5) 

Şekil 20. Müsabakada eksik hücuma karşı 5:1 görüntüsü

Sol oyun kurucu 2 numaralı savunma oyuncusunun üzerinden dış çizgiye doğru hücum eder ise;
• Top sol oyun kurucuda ise, 2 numara, arka, orta ve ön savunma arasındaki alan emniyete alınır. Hücum 

oyuncusu savunmanın yoğun olduğu yöne yönlendirilir. 
• Top orta oyun kurucuda ise: Ön savunma yükselir, rahatsız eder, hareketlenmesine izin vermez, arka 

orta savunma güvenliği sağlar, ön savunmanın arkasındaki alanı güvenliğe alır.
• Top sağ oyun kurucuda ise, 2 numaralı savunma yükselir, arka, orta ve ön savunma arasındaki alan 

emniyete alınır. Hücum oyuncusu, savunmanın yoğun olduğu yöne yönlendirilir.

Sol oyun kurucu 3 numaralı savunmaya karşı hücum eder ise;
• Top sol oyun kurucuda ise, ön savunma yükselir ve merkeze hareketlenmesine izin vermez, 2 numara 

ve arka orta savunma kendi alanlarını korur.
• Top orta oyun kurucuda ise, ön savunma yüksekte karşılar, hareketlenmesini engeller, atış açısını kapa-

tır. Arka orta savunmacı kendi alanını savunur ve ön savunmanın arkasını emniyete alır.
• Top sağ oyun kurucuda ise, ön savunma yükselir ve merkeze hareketlenmesine izin vermez. 2 numara 

ve arka orta kendi alanlarını savunur.
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Sol oyun kurucu yön değiştirirse;
• Sol oyun kurucu topla soluna hareketlenir ise, karşısındaki 2 numaralı savunma oyuncusu yükselir. 

Kontrollü bir şekilde hücum oyuncusunu kanat savunmasına yöneltir. Arka orta ve ön savunma arka-
sındaki alanı emniyete alır.

• Sol oyun kurucu topla merkeze doğru hareketlenirse, ön savunma gelen hücum oyuncusunu kontrollü 
bir şekilde karşılar, 2 numaralı savunma oyuncusu ve arka orta savunma arkadaki alanı korur.

• Top orta oyun kurucuda ise, ön savunma yükselir, oyunu kesmeye çalışır, 2 numaralı savunma topun 
yönüne doğru hareket eder, topun önüne geçer arka orta savunma kendi alanını ve arkayı korur.

• Top sağ oyun kurucuda ise, 2 numaralı savunma yükselir, ön savunma topun yönüne doğru geriye doğru 
hareket eder, oyuncunun pas yolunu tıkar. Arka orta savunma kendi alanını ve öndeki savunmacılarını 
arkasını emniyete alır.

Kanattan kanata uzun pas
• Sol kanat topu sağ kanada attıktan sonra, bütün savunma duvarı, blok halinde topun olduğu yerde 

yoğunluğu sağlar.
• Sağ kanat topu sağ oyun kurucuya verirse, 2 numaralı savunma sağ oyun kurucuyu kontrollü bir şekilde 

karşılar, arka orta ve ön savunmaya vakit kazandırır. Onlar da arkayı ve alanı emniyete alır.
• Sağ oyun kurucu topu orta oyun kurucuya verirse, ön savunma orta oyun kurucuyu kontrol eder, 2 

numaralı savunma yükselir, karşılar, pas ve şut atmasını engeller. Arka orta savunma bölgesini ve arka 
alanı korur (MARCZINKA, 2016, sf: 345).

2.5. Fazla hücuma karşı 5:1 kurgusu (5:6)

Şekil 21. Fazla hücuma karşı 5:1 kurgusu

Pivot, 2 numaralı savunmanın arkasında ise
• Top sol oyun kurucuda ise, ön savunma 8.5m kadar çekilir, sol oyun kurucu ile orta oyun kurucuyu kont-

rol eder. Savunmanın merkezinde sıklığı sağlar, emniyete alır, topun aktarımını engeller, aktarım hızını 
yavaşlatır. 2 numaralı savunma ve arka orta 7,5 m pivotu arkalarına alırlar, topun olduğu yerde yoğun-
luğu sağlarlar. Sol1 savunması, sağ oyun kurucunun önüne kadar gelir, 6m çizgisinin üzerinde bekler.

• Top orta oyun kurucuda ise, ön savunma orta oyun kurucuyu kontrol eder, orta oyun kurucunun mer-
keze girmesine izin vermez, topun yönüne göre geri ve yanlara hareket eder, arka alanını ve pivotu 
sabitler. Arka orta savunma arka alanı güvenceye alır. Kanat savunması ve 2 numaralı savunma pivotu 
emniyete alır.
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• Top sağ oyun kurucuda ise,  ön savunma sağ oyun kurucu ve orta oyun kurucuyu kontrol eder. İç sa-
vunması sağ oyun kurucu ile sağ kanadı kontrol eder, arka orta ve 2 numaralı savunmalar blok halinde 
kayar, savunmanın derinliğini emniyete alırlar. Sağ1 savunması sol oyun kurucunun önüne kadar yakla-
şır, sol oyun kurucu ile sol kanadı kontrol eder savunmanın derinliğini daraltır.

Orta oyun kurucu; sağ oyun kurucu ya da sol oyun kurucuya pas verir ise:
• Orta oyun kurucu pozisyonunu değiştirir ve sol oyun kurucu ile oynarsa, ön savunma merkezi boşaltma-

dan gelen oyuncuyu karşılar, kanat savunması, iç savunma ve arka orta savunma topun olduğu alanda 
yoğunluğu sağlar ve topla pivot arasında kalır. Ters taraftaki iç savunma, ön savunmanın arkasını gü-
venliğe alır, kanat savunması sağ oyun kurucunu karşısına gelir.

• Eğer uzun pas atılırsa ve pivot ters taraftaysa arka dörtlü hızlı bir şekilde blok halinde topun olduğu 
alana kayar, kesinlikle 1 numaralı savunma top kapmaya çıkmaz ve savunmadaki alanını korur,  ön 
savunma merkezi boşaltmaz. 

2.6. Fazla hücuma karşı 5:1 kurgusu (6:7)

Şekil 22. Fazla hücuma karşı 5:1 kurgusu (6:7)

Pivotlar, 1 ile 2 numaralı savunma arasında ise
• Top sol oyun kurucuda ise, ön savunma orta oyun kurucuyu rahatsız eder, topu almasını engellediği gibi 

uzun pası engeller. Kanat savunması ve 2 numaralı savunma yerlerini korur, pivotun güvenliğini sağlar. 
Arka orta savunmadaki derinliği sağlar ve merkezi emniyete alır.

• Top orta oyun kurucuda ise, ön savunma orta oyun kurucuyu kontrol eder, topun yönüne doğru geri 
hareket eder, savunmanın sıklığını sağlar, arka alanını sabitler.

• Top sağ oyun kurucuda ise, ön savunma sağ oyun kurucu ve orta oyun kurucuyu kontrol eder, topun 
yönüne göre ileri ve yana hareket eder, arkasındaki alanı ve topun pas yolunu kapatır, arka orta savun-
ma arka alanın güvenliğini sağlar. 2 numaralı savuma ve 1 numaralı savunma yerlerini korur ve pivotun 
güvenliğini sağlarlar.

Pivotlar 2 ile 3 numaralı savunma arasında ise
• Top orta oyun kurucuda ise, ön savunmacı orta oyun kurucuyu kontrol eder, arka orta savunma topun 

yönüne göre pozisyon alır ve güvenliği sağlar. 2 numaralı savunmacılar bölgelerini ve pivotun güvenliğini 
sağlar savunma üçgenini oluştururlar.

• Top sol oyun kurucuda ise, ön savunma geriye hareket eder, 1 numaralı savunma 2 numaralı savun-
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maya yaklaşır, arka orta pivotu alır. 2 numaralı savunma gelen oyun kurucuyu karşılar, ters taraftaki 2 
numaralı savunma pivotun önüne geçer, kanat savunması çizgi üstünde sağ oyun kurucunun karşısına 
kadar gelir.

• Top sağ oyun kurucuda ise, ön savunma orta oyun kurucu ve sağ oyun kurucuyu kontrol eder, kanat 
savunması 2 numaralı savunmaya yaklaşır. Arka orta savunma pivotu alır. 2 numaralı savunma gelen 
oyuncuyu karşılar ve merkez dışına yönlendirir. Ters taraftaki 2 numaralı savunma pivotun önüne geçer, 
kanat savunması çizgi üstünde pivotu, sol oyun kurucu ve sol kanadı kontrol eder.

3. 5:1 Bölge Savunmasının Varyasyonları:
3.1. Ön savunma ortada iken 

 

Şekil 23. Ön savunma ortada iken 5:1 kurgusu (MARCZINKA, 2016, sf:346)

• Orta oyun kurucunun oynamasına izin vermez, hücum organizasyonunu durdurur.
• Gol yollarını kapatır alanını sıkı, akılcı ve etkili kullanır.
• Oyun kurucuların geniş açıdan kaleye atışına olanak vermez.
• Topun oyuncular arasındaki pas trafiğini bozar.
• Savunmanın gücünü ve direncini arttırır.
• Savunma üçgenini oluşturur, savunmayı güçlendirir.
• Düz dalamalara karşı etkilidir (Oyun kurucu kontrol edilebilir).
• Diğer savunma(bölge) türlerine esnek geçişler yapar (6:0, 3:2:1, 4:2).
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3.2. Ön Savunma yardıma gittiğinde

Şekil 24. Ön savunma yardıma gittiğinde 5:1 kurgusu (MARCZINKA, 2016, sf:348)

• Bir hücum oyuncusunun etkinliğini bitirebilir.
• Hedef alanındaki gol yolunu kapatabilir.
• Yapılacak etkinliği etkisiz kılar.
• Savunmayı bir tarafta güçlendirir.
• Diğer savunma türlerine esnek geçiş yapar.

5:1 Savunma ve Uygulama Örnekleri:

Şekil 25. Müsabakalardan 5:1 örnekleri 1
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Şekil 26. Müsabakalardan 5:1 örnekleri 2

• Top Odaklı
• Saldırgan
• Arka alanı sağlama alma
• Orta alana odaklı

Şekil 27. Müsabakalardan 5:1 örnekleri 3
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Merkez savunma bir tarafa kaydırılır ise;
• Top odaklı 
• Agresif tutum
• Hücumun bir tarafına odaklı
• Hedef alanın gol yollarını kapatma

Şekil 28. Müsabakalardan 5:1 örnekleri 4

YÖNTEM

Araştırma Grubunun Özellikleri
Hentbolda 5:1 savunmanın kurgulanması ve geliştirilmesi için uygulanan egzersizlerde 18-34 yaş aralığında elit 
16 erkek hentbolcu ile çalışılmıştır. Haftada 8 antrenman yapan ve en üst düzey ligde oynayan hentbolcular, 
egzersizleri kendi antrenman salonlarında ve antrenman saatlerinde gerçekleştirmişlerdir. 

Aksiyon Araştırması
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: Temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; ak-
siyon araştırmaları ise, bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile 
çözümüne yöneliktir (Karasar, 1994, sf:23).
Uygulamalı araştırmalar da (ürettikleri bilgi düzeyi bakımından, temel araştırmalardaki ayrıma ek olarak) 
kendi içinde, iki sınıfa ayrılabilir. Bunlar aksiyon araştırmaları ile AR-GE araştırmalarıdır.
Aksiyon araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf olanla-
rın da katılmasıyla, var olan uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak, durumu iyileştirmek için 
alınması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü 
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katılma ile “görüş birliği” ya da ona yakın bir anlaşma sağlayabilen önlemlerin ortaya çıkartılmasıdır. Aksiyon 
araştırmaları belli bir yer ve katılanlarla sınırlı ürünler verir. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar yerel niteliklidir, 
genelleme amacı taşımaz. Aksiyon araştırması, olgusal verilerin elde edilemediği ya da çeşitli seçeneklerin 
var olduğu durumlarda özellikle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemlerin 
çözümünü sistemleştirir; çözümlerin, gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler (Kara-
sar, 1994, sf:27-28; Gökçe ve Çukurçayır, 2006, sf: 27).
Bu çerçevede hentbolda 5:1 savunmanın kurgulanması ve geliştirilmesi amaçlı yapılan bu çalışma, bir aksiyon 
araştırmasıdır.

BULGULAR
A. 5:1 Savunma Kurgusuna Yönelik Isınma Egzersizleri

Şekil 29. A 01 egzersizi

A 01. 2 oyuncuda 1 top karşılıklı kayma ile göğüs pas (köşeye kadar) yapılır, devamında karşı kaleye kadar düz 
pasla gidilir, geriye dönerken eşler yer değiştirir, aynı alıştırmaya devam ederler.

Şekil 30. A 02 egzersizi

A 02.  Oyunculardan bir tanesi altı metre çizgisi üstünden pas verir. Dokuz metre üstündeki sporcu öne pis-
tonlu hareket eder, çizgideki sporcu yükselir, arkadaşının atış koluna basar çizgiye iner pas alır ver köşeye 
kadar inilir. Devamında her iki oyuncu da karşı kaleye kadar rivörs yapar, pas verir (tam saha). Geriye döner-
ken aynı alıştırma devam eder, eşler yer değiştirir.
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Şekil 31. A 03 egzersizi

A 03. Oyunculardan bir tanesi altı metre çizgisi üstünden pas verir. Dokuz metre üstündeki sporcu öne pis-
tonlu hareket eder kol çeker tan dönüş yapar (yüzü karşı kaleye). Kola basan oyuncu toplu oyuncuyu sırtın-
dan iterek dokuz metrenin dışına taşır, çizgiye iner, pas alır verir. Dip çizgiye kadar alıştırma devam eder. 
Devamında her iki oyuncu da karşı kaleye kadar topukları kalçaya çekerek pas verirler ( tam saha). Geriye 
dönerken eşler yer değiştirir, aynı alıştırma tekrarlanır.

Şekil 32. A 04 egzersizi

A 04. Oyunculardan bir tanesi altı metre çizgisi üstünden, diğer oyuncuda dokuz metre üzerinden yüzleri bir-
birine dönük olarak öne doğru bir iki adım alıp havaya sıçrarlar ve iki oyuncu da göğüslerini birbirine havada 
temas ettirirler. Her iki oyuncuda yere iner inmez bir iki adım geriye alarak başlangıç pozisyonuna döner, dip 
çizgiye kadar alıştırma devam eder. Her iki oyuncu da karşı kaleye kadar pas ve ikili çapraz yaparak devam 
ederler. Geriye dönerken eşler yer değiştirir aynı alıştırma tekrarlanır.



219

Hentbolda 5:1 Bölge SavunmasıBireysel – Grup – Takım Savunma Taktikleri

HE
NT

BO
L

Şekil 33. A 05 egzersizi

A 05.  Her iki oyuncunun da yüzleri karşı kaleye dönük altı metre üzerindeki oyuncu öne doğru hareket eder-
ken dokuz metredeki oyuncu geriye doğru hareket eder. Dıştaki oyuncu içteki oyuncuya sırtını dayar ve kendi-
ni geriye iter, altı metre çizgisine yakın olan oyuncu diğer oyuncuyu öne doğru iter. Dip çizgiye kadar alıştırma 
devam eder. Oyuncular ayaklarını yanlara aç –kapa yaparken paslaşırlar. (Tam saha) Geriye dönerken eşler 
yer değiştirir aynı alıştırma yapılır.

Şekil 34. A 06 egzersizi

A 06. Altı metre üzerindeki oyuncu blok üstü atış yapar gibi bir iki adım alıp sıçrar. Dokuz metredeki oyuncu 
bunun üzerine bir iki adım alıp atışa gelen oyuncunun üzerine sıçrar ve havada atış koluna müdahale eder 
havada yakaladığı oyuncuyla birlikte yere iner inmez ayrılırlar bir iki adım geriye hareketlendikten sonra alış-
tırmayı dip çizgiye kadar tekrarlarlar. Oyuncular tam saha tip yapar pas verirler. Geriye dönerken eşler yer 
değiştirir aynı alıştırma yapılır.
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Şekil 35. A 07 egzersizi

A 07. Altı ve dokuz metrede koşullanan Her iki oyuncunun yüzleri bir birine dönük, ortadaki topu tutarlar, kollar 
gergin vücutları öne doğru bacaklar geride aynı anda karşılıklı ortadaki topu bir birlerine doğru iterlerken 
kayma adımlarıyla mesafe kat ederler. Alıştırmayı dip çizgiye kadar tekrarlarlar. Oyuncular tam saha sağ dizi-
ni karnına çekerken – sol ayak topuklarını kalçasına dokundurur ve paslaşmaya devam ederler. Aynı egzersiz 
geri dönüşte, görevler yer değiştirilerek yapılır.

Şekil 36. A 08 egzersizi

A 08. Oyunculardan bir tanesi altı metre çizgisi üstünden pas verir. Dokuz metre üstündeki sporcu arkada-
şından aldığı pasla öne doğru koşar altı metre üzerindeki sporcu gelen oyuncuyu karşılamak için öne doğru 
hareketlenir yakalar dokuz metrenin üzerine kadar taşır, bırakır ve başlangıç noktasına döner. Oyuncular 
pas alır, verirler ve dip çizgiye kadar alıştırmaya devam ederler. (Kucakla-omuzla-sırtla) Tam saha şut ve pas 
aldatması, Geriye dönerken eşler yer değiştirir aynı alıştırma yapılır.
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Şekil 37. A 09 egzersizi

A 09. Oyuncular çok hızlı bir şekilde çaprazlamasına tam saha dört kez git gel yaparlar(kısa kenarlar jog).

Şekil 38. A 10 egzersizi

A 10. Her iki oyuncu da bir top bulunur. Şapkaların etrafın da aynı anda dönerler ve paslaşırlar. Dönme işlemi 
bir ahenk içinde yapılmalı, oyuncuların birbirlerine olan uyumu üst düzeyde olmalıdır. Dönme işlemi bittiğinde 
oyuncular Yarı sahaya kadar sprint koşusu yaparlar. Jogla geri dönerler.
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Şekil 39. A 11 egzersizi

A 11.Her iki oyuncuda bir top bulunur ve eşler önlü arkalı sıralanır. Arkadaki oyuncu öndeki oyuncunun 
omuzundan tutar, dönme işlemini birlikte ahenk içinde yaparlar. Dönme işlemi bittiğinde, eşler yarı sahaya 
kadar paslaşırlar.

Şekil 40. A 12 egzersizi

A 12.  Her oyuncuda bir top bulunur. Antrenörün komutu ile oyunculardan topla çok hızlı yön değiştirmesi 
istenir. İkinci bir komutla birlikte oyuncular on- on beş metre sprint atarlar, jogla geriye dönerler. Kol çek 
hızla yön değiştir, on- on beş metre sprint jogla dönüş, tip yap hızla yön değiştir on- on beş metre sprint jogla 
dönüş. 
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Şekil 41. A 13 egzersizi

A 13. Her oyuncuda top bulunur. (kayma- koşma- diz çekme- sıçrama- diz çek topukla vs.) hareket halinde 
tam saha kullanılır komutla söyleneni yaparlar komutla top sürmeye devam ederler.

Şekil 42. A 14 egzersizi

A 14. Oyuncular ikişerli önlü arkalı sıralanırlar ve her oyuncuda bir top bulunur. Oyuncular tam saha top sü-
rerler. Antrenörün komutu ile öndeki oyuncu kollarından birini açar, arkadaki oyuncu açık olan alandan geçer, 
geçerken antrenör ün verdiği komutu uygular. Öne geçen oyuncu biraz top sürer, komutla durur ve kolunu 
açar. Arkasındaki oyuncu açık olan alandan seri geçiş yapar, komutları uygular(kol çekme-tip-rivörs-pas-şut 

aldatması gibi). Arkadaki oyuncu, öndeki oyuncuyu top sürerek takip eder ve onun yaptıklarını tekrarlar.
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Şekil 43. A 15 egzersizi

A 15. Her oyuncuda bir top bulunur. Oyuncular dip çizgiden kayma adımlarıyla yedi metre çizgisine kadar ge-
lirler. Orta sahaya kadar Top sürerek koşarlar. Başlangıç noktasına dönerken kısa kenarda jog, kısa kenarda 
seri dripling (kol çekme-aldatma-tip-rivörs).

Şekil 44. A 16 egzersizi

A 16.   Her oyuncuda top bulunur. Oyuncular tam saha kayma adımlarıyla dip çizgiye kadar inerler. Oyuncular 

orta sahaya çıkış yaparlarken, oyunculardan (pas aldatması, toplu –topsuz, tip- rivörs vs.)  istenir. Oyuncular, 

kısa kenarı top sürerek geçerler. Oyunculardan başlangıç noktasına inerlerken (pas aldatması, toplu –topsuz, 

tip- rivörs vs.)  yapmaları istenir.
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Şekil 45. A 17 egzersizi

A 17.  Her oyuncuda top bulunur. Oyuncular kale sahası çizgisinin üzerinden serbest atış çizgisine kadar top 
sürerler. Çok hızlı ve keskin bir dönüşle tekrar kale sahası çizgisine dönerler çalışma seri ve akıcı bir şekilde 
yedi metre çizgisine kadar devam eder. Orta sahaya kadar top sürerek hızlı koşu yapılır. Başlangıç noktasına 
dönerken top sürülür ve antrenörün verdiği komutlar doğrultusunda (dripling- kol çekme- şut, pas aldatması 

–tip-rivörs) istenir.      

Şekil 46. A 18 egzersizi

A 18. Her oyuncuda top bulunur. Oyuncular kale sahası çizgisinin üzerinden serbest atış çizgisine kadar top 
sürerler, çok hızlı ve keskin bir dönüşle tekrar kale sahası çizgisine dönerler. Çalışma seri ve akıcı bir şekilde 
dip çizgisine kadar devam eder. . Orta sahaya kadar top sürerek hızlı koşu yapılır. Başlangıç noktasına dö-
nerken top sürülür ve antrenörün verdiği komutlar doğrultusunda (dripling- kol çekme- şut, pas aldatması 
–tip-rivörs) istenir.
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Şekil 47. A 19 egzersizi

A 19. İp Atlama Egzersizleri (Çift ayak sıçrama-(20sn) karşıya jog.)Diz çekme (20sn) karşıya jog, ritimli(20sn) 
karşıya jog. Topukla kalçaya (20sn) karşıya jog, tek ayak sağ (20sn) karşıya jog. Ayakları aç kapa(20sn) karşıya 
jog, tek ayak sol (20) karşıya jog. Dizi çek(sağ) kalçaya topukla- (20sn) karşıya jog, Dizi çek(sol) kalçaya topuk-
la- (20sn) karşıya jog. Çift ayak sıçrama-(20sn)karşıya jog.

A 20. Ebelemece Oyunları
• Topla paslaşma ebelemece 9m- 12m- 14m içinde 2 kişi paslaşır ebe yakalamaya çalıştığı kişi de top 

olursa ebeleyemez.
• Ebe koşarken antrenör komutu ile 2’li, 3’lü vs. olunur boşta kalan oyuncu korunur.
• İki kişide bir top yarı sahada ebelemeceye çalışırlar topla dokundukları ebe olarak kendi guruplarına 

katılır.
• Tam sahada 4 kişide 2 topla yapılır.
• Ebeden kurtulmak için komutla arkadaşını sırtına al, artı yap vs.
• 10 pas kendi yarı sahanda yap, 10 pas sonrası topu rakip kaleye bırak.

A 21. Savunma Hazırlık Oyunları

Şekil 48. A 21 egzersizi
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A 21. 
a) Yarı sahada iki oyuncu da ellerinde değişme yeleği ile diğer oyuncuları ebelemeye çalışırlar, değdikleri 

oyuncuda yeleği havaya atar ve kaçarlar. 
b) Ebenin elinde değişme yeleği var iki oyuncu da üstüne değişme yeleğini giyerler, ebenin ebelemek 

istediği oyuncularla ebenin arasına girerek, ebelenmelerini engellemeye çalışırlar. 
c)  İki ebenin elinde değişme yeleği var, dört oyuncu da değişme yeleği giyerler, ebelerin ebelemek iste-

diği oyuncularla ebelerin arasına girerek ebelenmelerini engellemeye çalışırlar. 
d)  Tam sahada oynanır her takımın kale sahasına belli sayıda huniler konur. İstenen zaman içinde en çok 

huniyi toplayan takım kazanır. Savunmadaki oyuncu hücum oyuncusuna değerse hücum oyuncusu 
kendi sahasına geri döner. Kale sahasının içine giren hücum oyuncusu istediği huniyi alır, kendi kale 
sahasına götürür. 

Oyuncuların sayıları artarak devam eder. (5/5- 6/6 -7/7 VS.)

B. 5:1 Savunmaya Hazırlık Egzersizleri 

Şekil 49. B 01 egzersizi

B 01. Hücum oyuncuları, şortlarının arkasına trikoları sıkıştırarak kuyruk yaparlar. Savunma oyuncuları, hücum 
oyuncularının, kale sahasına girmeden şortlarının arkasındaki trikoyu almaya çalışırlar.

Şekil 50. B 02 egzersizi

B 02. Hücum oyuncusu, savunma oyuncusunun koruduğu oyuncunun şortundaki trikoyu almaya çalışır. Trikolu 
oyuncu, savunma oyuncusunun ellerini arkadan tutar ve onunla birlikte hareket ederek hücum oyuncusundan 
korunur. 
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Şekil 51.  B 03 egzersizi

B 03. İki hücum oyuncusunun da şortlarının arkasında triko bulunur. Ortadaki savunma oyuncusu antrenörün 
komutu ile söylenen hücum oyuncusunun diğer oyuncunun trikosunu almasına izin vermez. Antrenörün ko-
mutu ile savunma oyuncusu yön değiştirir, diğer oyuncuyu savunmaya başlar.

Şekil 52. B 04 egzersizi

B 04. Belirlenmiş bir alan içinde Oyuncular hareketli ve yer değiştirerek üç e iki paslaşırlar. Savunma topu 
kaparsa 2/3 paslaşırlar.
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Şekil 53. B 05 egzersizi

B 05. Oyuncular on iki metrelik bir alan içinde altı ya dört paslaşırlar, savunma topu kazanır ise daha önce 
belirlenen iki kişi topu kazanan takımla hücuma devam eder. (Yarı sahada beşe beş –altıya altı oyna, on pas 
sonrası kale direğini vur.)

Şekil 54. B 06 egzersizi

B 06. Savunma oyuncularının amacı merkezdeki pivot oyuncusunun pas almasını engellemektir. Savunma 
oyuncuları, toplu hücum oyuncusuna yetişerek atış koluna müdahale etmeye çalışır. Oyuncuların uzun pas 
yapmasını engellemeye çalışır. Savunmanın merkez alandan çıkışı ne kadar hızlıysa, merkeze dönüşleri de 
bir o kadar keskin ve çabuk olmalıdır. Topun merkezdeki pivot oyuncusuna ulaşması durumunda, merkezdeki 
pivot oyuncusunun hücum oyuncularına topu pas olarak vermeye çalışması bütün savunma oyuncuları tara-
fından engellenmelidir.
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Şekil 55. B 07 egzersizi

B 07. Pas verildikten sonra savunma çok hızlı merkeze döner, pivot savunmasının kademesini alır. Pasın gittiği 
yöndeki savunma, toplu oyuncuyu karşılamak üzere yükselir. Merkezde kalan savunma oyuncuları iki hücum 
oyuncusunu kontrol eder.

Şekil 56. B 08 egzersizi

B 08. Savunma oyuncuları hücum oyuncularının pas yapmasını engellemeye çalıştığı gibi hücum oyuncuları-
nın bire bir oynayıp merkezdeki pivot oyuncusuna elden pas vermesini de engellemeye çalışır. Eğer hücum 
oyuncusu önündeki savunma oyuncusunu bire bir geçerse bütün oyuncular merkezdeki pivot oyuncunun 
üstüne atlar.
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Şekil 57. B 09 egzersizi

B 09.  Ortadaki savunma oyuncusu hücum oyuncularının ellerindeki topa ya da dizlerine değmeye çalışır. 
Hücum oyuncuları aktif bir şekilde ellerindeki topa ve dizlerine müdahaleye izin vermemelidir.

Şekil 58. B 10 egzersizi

B 10.  Hücum oyuncularının ellerinde top bulunur. Ortadaki savunma oyuncusu koşar, havaya atılan topu ha-

vada yakalar ve geri verir. Savunma oyuncusunun ayakları yer ile temas eder etmez keskin ve hızlı bir dönüşle 

diğer hücum oyuncusunun havaya attığı topu havada yakalar ve geri verir.
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Şekil 59. B 11 egzersizi

B 11. Hücum oyuncuları ile savunma oyuncusunun arasındaki mesafe bir ile iki metre arasında olmalıdır. 
Hücum oyuncuları ellerindeki topu kendi diz hizasını geçmeyecek şekilde bırakır. Savunma oyuncusu kayma 
adımlarıyla topu düşürmeden yakalar geri verir ve diğer savunma oyuncusuna kayma adımları ile ulaşır.

Şekil 60. B 12 egzersizi

B 12. Hücum oyuncusu atış yapar gibi pistonlu öne hareket eder. Savunma oyuncusu hücum oyuncusunun 
atış koluna basar, kolu aşağıya indirir ve çabuk bir dönüşle diğer hücum oyuncusunun atış koluna müdahale 
etmek için hareketlenir.
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Şekil 61. B 13 egzersizi

B 13.  Hücum oyuncuları öne pistonlu hareket ederler ve alçak, yüksek atış gösterirler. Savunma, hücum 
oyuncularının atış gösterdiği yöne doğru blok yapar ve topun yönünü kapatırlar.

Şekil 62. B 14 egzersizi

B 14.  Hücum oyuncuları, savunma oyuncusunun arkasında kalan kendi toplarına ulaşmaya çalışırlar. Savunma 
oyuncusu hücum oyuncularının topa dokunmalarına ve ulaşmalarına engel olur. (Önce bir tarafın topu savu-
nulur sonra diğer tarafa dönülür.)
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Şekil 63. B 15 egzersizi

B 15. Savunma oyuncusu kol çekmeye gelen hücum oyuncusunu yakalar, tutar. Hareketlenerek gelen hücum 
oyuncusunu geldiği yere kadar taşır bırakır. Geriye döner diğer hareketlenen hücum oyuncusunu karşılar.

Şekil 64. B 16 egzersizi

B 16. Hücum oyuncuları ile savunma oyuncularının arasındaki mesafe bir kol boyu kadardır. Savunma oyuncu-
su bu çok kısa mesafe içinde, hücum oyuncularının atış koluna, çok hızlı bir şekilde müdahale eder. (Savunma 
oyuncusunun hücum oyuncularına müdahalesi çok çabuk ve seri olmalıdır.)



235

Hentbolda 5:1 Bölge SavunmasıBireysel – Grup – Takım Savunma Taktikleri

HE
NT

BO
L

Şekil 65. B 17 egzersizi

B 17. Savunma oyuncusunun sağında ve solunda birer top bulunur. Hücum oyuncusunun bu iki toptan her-
hangi birine dokunmasına izin vermemeye çalışır. Komutla birlikte diğer taraftaki hücum oyuncusunu engel-
lemeye çalışır.

Şekil 66. B 18 egzersizi

B 18.  İki savunma oyuncusunun arkasında iki tane yan yana bitişik top bulunur. Savunma oyuncularının elleri 
arkada omuzları birbirine değer şekilde sadece bacaklarını kullanarak hücum oyuncusunun topa ulaşmasını 
engellemeye çalışırlar.
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Şekil 67. B 19 egzersizi

B 19. Hücum oyuncusu top sürerek ön savunmayı geçmeye çalışır, ön savunma hücum oyuncusunun top 
sürme yolunu kapatır, topunu çalmaya çalışır. Hücum oyuncusu top sürerek ön savunmayı geçerse ön sa-
vunma hücum oyuncusunu dikmelere kadar takip eder ve geri döner, ikinci oyuncuyu karşılar. Atış, kalecinin 
istediği yerlere yapılır.

Şekil 68. B 20 egzersizi

B 20. Hücum oyuncusu, top sürerek ön savunmayı geçmeye çalışır. Ön savunma, hücum oyuncusunun top 
sürme yolunu kapatır, topunu çalmaya çalışır. Hücum oyuncusu, top sürerek ön savunmayı geçerse ön savun-
ma hücum oyuncusunu dikmelere kadar takip eder ve geri döner ikinci oyuncuyu karşılar, arka orta savunma 
atış yapan oyuncuya blok yapar. (atış serbest).
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Şekil 69. B 21 egzersizi

 
B 21. Hücum oyuncusu top sürerek ön savunmayı geçmeye çalışır. Ön savunma hücum oyuncusunun top 
sürme yolunu kapatır topunu çalmaya çalışır. Hücum oyuncusu top sürerek ön savunmayı geçerse ön 
savunma hücum oyuncusunu dikmelere kadar takip eder ve geri dönüp ikinci oyuncuyu karşılar, arka orta 
savunma topla pivot arasında kalır, önceliği toplu oyuncuyu savunmaktır.

Şekil 70. B 22 egzersizi

B 22. Hücum oyuncuları sadece paslaşarak ön savunmayı geçmeye çalışırlar ve topsuz hareketlenirler (drip-
ling yasak). Ön savunmanın amacı topu kazanmak, oyuncuların pas yolunu engellemek, hataya zorlamak ve 
pası geciktirmesidir. Ön savunma hücum oyuncularını dikmelere kadar takip eder ve geri döner diğer hücum 
oyuncularını karşılar.
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Şekil 71. B 23 egzersizi

B23.  Hücum oyuncuları sadece paslaşarak ön savunmayı geçmeye çalışırlar ve topsuz hareketlenirler (drip-
ling yasak). Ön savunmanın amacı topu kazanmak, oyuncuların pas yolunu engellemek, hataya zorlamak ve 
pası geciktirmektir. Ön savunma, hücum oyuncularını dikmelere kadar takip eder ve geri döner diğer hücum 
oyuncularını karşılar. Arka orta savunma, toplu hücum oyuncusuna müdahale eder ya da blok yapar.

Şekil 72. B 24 egzersizi

B.24. Hücum oyuncuları sadece paslaşarak ön savunmayı geçmeye çalışırlar ve topsuz hareketlenirler (drip-
ling yasak). Ön savunmanın amacı topu kazanmak, oyuncuların pas yolunu engellemek, hataya zorlamak ve 
pası geciktirmektir. Ön savunma, hücum oyuncularını dikmelere kadar takip eder ve geri döner, diğer hücum 
oyuncularını karşılar.
Arka orta savunma, toplu oyuncuyla pivot arasında kalır, topun pivota aktarımını engellediği gibi atışa gelen 
oyuncuya müdahale eder.
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Şekil 73. B 25 egzersizi

B 25. Hücum oyuncusu arkadaşından pas alır, bire bir oynar ve atış yapar. Atış sonrası savunma pozisyonuna 
gelir, arkadaşına pasveren oyuncu arkadaşının boşalttığı alanı hücum yapmak için doldurur. Savunma oyun-
cusu, hücum oyuncusunu olabildiğince dış çizgiye doğru yönlendirir ve atış sonrası orta sahaya kadar depar 
atar (savunmadan hızlı hücuma çıkış).

Şekil 74. B 26 egzersizi

B 26. Hücum oyuncusu arkadaşından pas alır ve bire bir oynar ve kanat hücum oyuncusuna pas verir, kanat 
hücum oyuncusu atış yapar.  Bire bir oynayan hücum oyuncusu pas sonrası savunma pozisyonuna gelir, arka-
daşına pasveren oyuncu arkadaşının boşalttığı alanı hücum yapmak için doldurur. Savunma oyuncusu hücum 
oyuncusunu olabildiğince dış çizgiye doğru yönlendirir ve atış yapan kanat hücum oyuncusuna müdahale için 
kayar dokunur ve döner orta sahaya kadar depar atar (savunmadan hızlı hücuma çıkış).
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Şekil 75. B 27 egzersizi

B 27. Hücum oyuncusu arkadaşından pas alır ve bire bir oynar ve kanat hücum oyuncusuna pas verir kanat 
hücum oyuncusu atış yapar ve karşı tarafa savunmaya geçer. Bire bir oynayan hücum oyuncusu pas sonrası 
savunma pozisyonuna gelir, arkadaşına pasveren oyuncu arkadaşının boşalttığı alanı hücum yapmak için dol-
durur. İç savunma oyuncusu hücum oyuncusunu olabildiğince dış çizgiye doğru yönlendirir, kanat savunması 
hücum oyuncusunun pas vermesini engellemek ve şut yolunu kapatmak için iç savunmaya yanaşır. Hücumun 
sonlanması ile kanat ve iç savunma oyuncuları birlikte hızlı hücum için çıkış yaparlar. 

Şekil 76. B 28 egzersizi 

B 28. Hücum oyuncusu arkadaşından pas alır ve bire bir oynar, şut atabilir, kanat hücum oyuncusuna pas 
verebilir. Pivot oyuncusuna atış yaptırabilir. Pas sonrası savunma pozisyonuna gelir. Arkadaşına pasveren 
oyuncu arkadaşının boşalttığı alanı hücum yapmak için doldurur. İç savunma oyuncusu hücum oyuncusunu 
olabildiğince dış çizgiye doğru yönlendirir, kanat savunması hücum oyuncusunun pas vermesini engellemek 
ve şut yolunu kapatmak için iç savunmaya yanaşır, arka orta savunma pivotu alır eğer hücum oyuncusu 
merkeze doğru hareketlenmişse gelen oyun kurucuyu karşılar, iç savunma pivotu alır, kanat savunması hızlı 
hücuma çıkar, iç savunma hücumun sonlanmasını bekler ve orta sahaya kadar depar atar. Hücum kanat 
oyuncusu savunmaya geçer. Arka orta savunma sabit iki taraflı çalışır.
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Şekil 77. B 29 egzersizi

B 29. Oyun kurucu orta oyun kurucudan pas alır ve bire bir oynar, şut atabilir. Kanat hücum oyuncusuna pas ve-
rebilir. Pivot oyuncusuna atış yaptırabilir. Ön savunma orta oyun kurucuyu rahatsız eder, iç savunma oyuncusu 
hücum oyuncusunu olabildiğince dış çizgiye doğru yönlendirir, kanat savunması hücum oyuncusunun pas 
vermesini engellemek ve şut yolunu kapatmak için iç savunmaya yanaşır, arka orta savunma pivotu alır, 
eğer hücum oyuncusu merkeze doğru hareketlenmişse gelen oyun kurucuyu karşılamak için pozisyon alır ön 
savunma oyun kurucunun orta oyun kurucuya pas vermemesini engelleyecek şekilde oyun kurucuya kapa-
nabilir. İç savunma pivotu alır, kanat savunması hızlı hücuma çıkar. Hücum kanat oyuncusu savunma geçer. 
Arka orta savunma sabit iki taraflı çalışır.

Şekil 78. B 30 egzersizi

B 30. Savunma oyuncuları hücum oyuncularının merkez alana girmesine izin vermemelidir. Ön savunma orta 
oyun kurucunun topla merkez alanda dripling yapmasına düz dalmasına izin vermemelidir. Oyun kurucularının 
orta oyun kurucuya ya da diğer oyun kurucuya pas vermesini geciktirmelidir. Böylelikle iç savunmaların ve 
arka orta savunmanın pozisyon almaları için zaman kazandırır. Hücumun sonlanmasından sonra savunma 
oyucuları orta sahaya kadar hızlı çıkış yaparlar.( 4/4 hücum-savunma)
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Şekil 79. B 31 egzersizi

 
B 31. 4 savunma 5 hücum (2 pivotlu): Top sol oyun kurucu dağken arka orta ve iç savunma pivotun kontrolünü 
sağlar. Diğer iç savunma pivotun üstünde pivota olası gelecek pası engellemek ve karşısındaki oyun kurucuyu 
kontrol etmek için hazır bekler. Ön savunma geriye çekilir (8.-8.5) merkez alanı kontrol altına alır merkeze 
doğru yapılacak saldırıları engellediği gibi pivotun pas yollarını kapatır savunmadaki sıklığı artırır. Hücumun 
sonlanmasından sonra savunma oyuncuları orta sahaya kadar hızlı çıkış yapar.

Şekil 80. B 32 egzersizi

B 32. 5 savunma 6 hücum (4-1 savunma): Top orta oyun kurucudan sol oyun kurucuya geldiğinde iç savuma 
pivotu arkasına alır, sadece kontrol eder, toplu oyuncuya odaklanır. Arka orta savunma ve kanat savunması 
eğer iç savunma alanını boşaltma ihtiyacı duyarsa boşaltılan alan içindeki sorumlu oldukları alanı kapatırlar. 
Temel prensip merkez alanı sağlama almak kaleye gelecek olası bir atışın en dar açıdan olmasını sağla-
maktır. Ön savunma 9-9.5m arasında merkez savunmanın sıklığını sağlamak, olası düz dalmaları engellemek 
için hazır bekler. Ters taraftaki kanat savunması yükselebilir; ama kesinlikle top kapmaya çıkmaz. Hem oyun 
kurucuyu hem de kanat savunmasını kontrol eder. Hücumun sonlanmasından sonra savunma oyucuları orta 
sahaya kadar hızlı çıkış yaparlar. 
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Şekil 81. B 33 egzersizi

B 33. 6 savunma 7 hücum: Ön savunma 8-8.5 metrede merkezdeki alanı daha kapalı hale getirip savunma 
sıklığını sağlar, kanat savunması iç savunmaya yaklaşır, arka orta savunma iç savunmaya yaklaşır, bölgeler 
arasında sıklığı sağlar. Ters taraftaki iç savunma merkeze yaklaşarak alandaki boşluğu doldurur, ters tarafta-
ki kanat savunması pivotun üstünde kalarak hem pivota atılacak uzun pası keser, hem de oyun kurucuyu ve 
hücum kanat oyuncusunu kontrol eder. Hücumun sonlanması ile tam saha altı ya yedi hücum yapılır.

Şekil 82. B 34 egzersizi

B 34. 6 savunma 6 hücum: Ön savunma oyuncusunun orta oyun kurucuyu sürekli rahatsız ederek topu 
olabildiğince kaleden uzakta alması istenir. Top sağ ya da sol oyun kurucudaysa ön savunma merkez alanı 
güvenceye alabilecek şekilde kademeye girer. İç savunma toplu oyun kurucuyu karşılamak için yükselir. Ka-
nat savunma oyuncusu toplu oyun kurucunun dip çizgiye doğru hareketleneceğini düşünerek iç savunmanın 
kendi tarafındaki alanının güvenliğini alır, arka orta savunma pivot oyuncusunun ve merkez alanın emniyetini 
alır. Ters taraftaki iç savunma ve kanat savunması savunmanını yoğunluğunu sağlarlar. Hücumun sonlanması 
ile altıya altı tam saha hücum yapılır. 
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Şekil 83. B 35 egzersizi

B. 35. Kanat savunmaları aktif ve top aldırmamaya yönelik hareket eder. Ters taraftaki kanat savunması sekiz 
dokuz metre üzerinde sağ ya da sol oyun kurucuların karşısında yüzü topun olduğu yöne dönük pozisyon alır 
(ya da antrenör ün isteğine göre top ters taraftayken kanat savunması çizgi üzerinde sağ –sol oyun kuru-
cunun karşısına gelecek şekilde savunmanın yoğunluğunu sağlar). Ön savunma orta oyun kurucuyu rahatsız 
eder, top almasını engeller pas vermesini geciktirir.( ön savunma ve kanat savunmalarının çalışması)

Şekil 84. B 36 egzersizi

 
B 36. Toplu oyun kurucu öne pistonlu hareket eder, iç savunma toplu oyun kurucuyu karşılar. Arka orta sa-
vunma pivotun güvenliğini alır. Diğer oyun kurucuya pas verildiğinde, iç savunma oyuncusu topun olduğu 
yönde topla pivot arasına girer. Arka orta savunma pas sonrası diğer taraftaki pivotun güvenliğini sağlamak 
için hareketlenir, iç savunma oyuncusu toplu oyun kurucuyu karşılar.(Arka orta savunma ve iç savunmaların 
iş birliği )
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Şekil 85. B 37 egzersizi

 
B 37. Toplu oyun kurucu öne pistonlu hareket eder, iç savunma toplu oyun kurucuyu karşılar. Arka orta sa-
vunma pivotun güvenliğini alır. Diğer oyun kurucuya pas verildiğinde, iç savunma oyuncusu topun olduğu 
yönde topla pivot arasına girer. Arka orta savunma pas sonrası diğer taraftaki pivotun güvenliğini sağlamak 
için hareketlenir, iç savunma oyuncusu toplu oyun kurucuyu karşılar. Ön savunma toplu oyun kurucunun pas 
vermesini geciktirir.(Arka orta savunma, ön savunma ve iç savunmaların iş birliği )

Şekil 86. B 38 egzersizi

B 38. Savunma oyuncusu, pas veren ve pas sonrası kat eden hücum oyuncusunu takip eder. Ön savunma 
orta oyun kurucuyu rahatsız eder pas almasını, pas vermesini geciktirir. Arka alandaki savunma oyuncularının 
pozisyon almalarının sağlar. Savunma oyuncusu, üzerine gelen hücum oyuncusunu karşılar takip eder.
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Şekil 87. B 39 egzersizi

B 39. Oyun kurucu pas kat yapar, arka orta savunma gelen katı alır ve katla devam eder. İç savunma topun 
olduğu yönde çizginin güvenliğini alır. Ön savunma topun geliş yönünü kapatır, pas geçiş genliğini engeller. 
Ters tarafta topu alan hücum oyuncusu orta oyun kurucuya pas ve kat eder gelen katı arka orta savunma alır. 
İç savunma içte kalan kat etmiş oyuncunun önüne gelir, toplu oyuncuya yüzü dönük şekilde pozisyonunu alır. 
Top, orta oyun kurucuya geldiğinde ilk kat eden oyuncu pas vermek için gurubun arkasına geçer.

Şekil 88. B 40 egzersizi

B 40. Üç topla yapılır. Kanatlar dıştaki oyuncularla paslaşırken içteki oyuncular kendi aralarında paslaşır. İç 
savunmalar toplu oyuncuya çıkar, atış koluna basar, topun yönüne göre çizgiye inerler. Toplu oyuncu topu 
yere vurur, yükselir, karşıya pası aktarır, çapraza geçiş için koşar. Ön savunma topun hızını kesmek için yük-
selir ve topsuz geçen oyuncuya dokunarak dengesini bozar. Ön savunma topun olduğu tarafa yönünü döner, 
iç güvenliği sağlar. Topsuz oyuncu hücum oyuncusundan pası alır, iç savunmanın üzerinde çapraz geçerler. 
Savunma aktif bir şekilde iki oyuncuyu da kontrol eder.



247

Hentbolda 5:1 Bölge SavunmasıBireysel – Grup – Takım Savunma Taktikleri

HE
NT

BO
L

TARTIŞMA VE SONUÇ

Genel amaç olarak, takımların en fazla atış pozisyonu bulduğu bölgenin savunulmasının öncelikli olarak he-
deflendiği ve üst düzey takımların kullandığı önemli bölge savunmalarından biri olan 5:1 bölge savunması; 
pozisyonuna özelleşmiş savunmacılar ve rakip takım oyuncuların etkili özelliklerine karşı hazırlanmış takım 
taktikleriyle vazgeçilmez savunma kurgularından biridir. Üst düzey takımların müsabakalarda en az iki farklı 
savunmayı etkili şekilde yapmaları beklenmektedir. 5:1 savunma da bu seçeneklerin en çok kullanılanların-
dandır.

Özellikle arka orta ve ön ortada oynayan kondisyonel olarak üst düzeyde özelliklere sahip savunmacılara ih-
tiyaç duyulan 5:1 savunmada, aynı zamanda savunma grup taktiklerini benimsemiş iç ve kanat savunmacılar, 
genel olarak takım savunma başarısının belirleyicisidirler. Rakip atışların yerleşik savunmada yüzde altmış se-
kizinin (%68) kullanıldığı bölgenin öncelikli olarak savunulduğu 5:1 savunma, aynı zamanda hızlı hücum strate-
jilerini de içinde barındırır. Hem savunma hem de hızlı hücum sorumlulukları optimal şekilde antrene edilmiş 
sporcuların, fiziksel-motorik özelliklerinin yanı sıra psikolojik anlamda da karşılaşacağı baskılara reaksiyon 
gösterecek yapıya sahip olmaları beklenir.

Hücumda farklı özelliklerdeki oyunculara ya da farklı taktiklere karşı çözüm üretilebilen 5:1 savunma, etkili 
hücum oyuncusunu engelleyip hedef alanındaki gol yolunu kapatabilir, savunmayı ilgili tarafta güçlendirebilir 
ve en önemlisi diğer savunma türlerine esnek geçiş yapılabilir. Top ya da merkezi bölge odaklı bu savunma, 
agresif yapıldığında hem ön hem de arka alanı sağlama alabilir. Bu sebeple oyuncular arasında üst düzey 
iletişim, savunmanın başarısını artıracaktır.

Tüm bu kuramsal doğrular ve uygulama yaklaşımları paralelinde, takımlarında 5:1 savunmayı uygulamak is-
teyen antrenörler sporcularına, alt yapıdan itibaren gerek pozisyona yönelik sorumlulukları gerekse de yan 
savunmacılarla olan işbirliğini çok iyi öğretmelidir. Bu tür savunmaların en önemli ihtiyacı, basitten karmaşığa 
giden bu uzun yolda antrenörlerin antrenmanlarda vazgeçilmez başlıklarından biri olan fiziksel hazırlıktır. Alt 
yapılarda oyun formatında verilmesi gereken bacak çalışmaları, yerini; üst seviyede gelişmiş kardiyo-kuvvet 
çalışmalarına bırakacaktır.
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Hentbolda 3:2:1 Bölge Savunması

ÖZET 

Hentbol sporu günümüzde tüm dünyada daha hareketli ve her zamankinden daha hızlı oynanan, güç faktörü-
nün öne çıktığı ve takım savunmasına daha fazla önem verildiği bir oyundur. 1972 Münih olimpiyat oyunlarından 
bu yana 3:2:1 Savunma sistemi de hentbol oyunu içerisinde kullanılan, hentbolda kullanılan bölge savunması 
sistemlerinden birisidir. Bu çalışmanın amacı, 3:2:1 Savunma sisteminin özellikle küçükler, yıldızlar ve gençler 
seviyesinde eğitiminin planlanması ve uygulamalarının paylaşılması ve geliştirilmesi amacıyla sporculara ve 
çalıştırıcılara katkı sağlamaktır. Araştırma grubu 16-24 yaş arası sporculardan oluşmaktadır. Haftada 3 gün 
düzenli antrenman yapan sporculardan bilgilendirilmiş onay formu doldurtularak alınmıştır.  Hentbolda 3:2:1 
Bölge Savunmasının eğitimi amaçlı yapılan bu çalışma müsabaka sırasında karşılaşılan problemlerin çözümü 
için basitten karmaşığa doğru sıralama yoluyla yapılmış egzersizlerden oluşan bir aksiyon araştırmasıdır.  Bu 
çalışmalarda 29 egzersiz kuramsal olarak anlatılmış ve görsel olarak sunulmuştur. Hentbol sporunda 3:2:1 
savunmayı uygulamak isteyen antrenörler sporcularına, alt yapıdan itibaren pozisyona yönelik sorumlulukları 
ve takım savunmasında iş birliğini çok iyi öğretmelidir. Bu tür savunmaların en önemli ihtiyacı, alıştırmaları 
tüm çalışmalarda fiziksel hazırlık olarak planlanması ve antrenman uygulamalarının savunmayı geliştirecek 
ve takım içi iletişimi artıracak çeşitlilikte ve yoğunlukta olması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Hentbol, Bölge Savunması, 3:2:1 Savunma     

The 3:2:1 Zone Defense in Team Handball 

ABSTRACT

The sport of team handball is a game that is played more dynamically and faster than the usual throughout 
the world today, gives more importance to the team defense, and has a prominent power factor.  Since the 
1972 Munich Olympic Games, the 3:2:1 defense system is also used in the game of handball and is one of 
the zone defense systems used in handball.  The purpose of this study was to make contribution to players 
and coaches for planning the education of the 3:2:1 defense system especially at levels of youth and junior 
development and sharing and improving these applications. The sample group included the players aged 
between 16-24 years. The informed consent form was obtained from the players making regularly trainings 
three days a week. Being conducted for the education of the 3:2:1 zone defense in handball, this study was an 
action research including exercises ranging from the simple to the complex to solve problems encountered 
during the game. In this study, 29 exercises were explained theoretically and presented visually. In the sport 
of team handball, coaches who want to apply the 3:2:1 defense should teach their players responsibilities re-
lated to the position and cooperation in team defense very well as from the under age categories. The most 
important need is that it is important to plan exercises as physical preparation in all studies and for training 
practices to have diversity and intensity that will increase the communication within the team.

Keywords: Handball, Zone Defense, 3:2:1 Defense
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GİRİŞ
Hentbol sporu günümüzde tüm dünyada daha hareketli ve her zamankinden daha hızlı oynanan, güç faktö-
rünün öne çıktığı ve takım savunmasına daha fazla önem verildiği bir oyundur. 1972 Münih olimpiyat oyun-
larından bu yana 3:2:1 Savunma sistemi de hentbol oyunu içerisinde kullanılan, hentbolda kullanılan bölge 
savunması sistemlerinden birisidir. Bu çalışma 3:2:1 Savunma sisteminin özellikle küçükler, yıldızlar ve gençler 
seviyesinde eğitiminin planlanması ve uygulamalarının paylaşılması ve çalıştırıcılara küçükte sağlamak ama-
cıyla hazırlanmıştır.  Hentbolda savunma kitabında, Hentbola ait becerileri öğrenmek aslında hiç de karmaşık 
değildir. Bu becerilerin öğretimi ile ilgili, topu yakalamak ve atmak öğrencilerin çok önceden rahatlıkla yaptığı 
oyun becerileridir. Bu temel spor becerilerini geliştirmenin yolu ise bu çalışmaların ardı ardına uygulanıp, 
değişik şartlar ve rakip baskısı da göz önüne alınarak hazırlanan programlar ve oyun formatında, sporcuların 
severek görerek ve yaşayarak uygulayacağı çalışmalarla hentbol becerileri geliştirilebilir (Muratlı ve Öner 
1985). Hentbolda diğer bölge savunmalarında olduğu savunmacıların özel görevleri, savunmadaki rolleri ve 
hücum oyuncularına göre planlanmış sorumluluk alanları mevcut olup, sporcuların bu görevleri tüm açıklığıy-
la bilmeleri ve görevlerini yerine getirmeye istekli olmalıdır.  

1. Hentbolda Savunma 
Hentbol de savunma hücumda kaybedilen top ile başlar. Saha oyuncuları kaybettikleri top sonrası en kısa 
zamanda savunmadaki görev bölgelerine ulaşmak zorundadır.  Takımların savunmadan başlayarak gelişen 
dinamik ve hızlı oyun prensipleri artık hücumda görülebilir. Savunmada istekli olarak takım halinde başlayan 
bu çalışmalara odaklanmak, bireysel oyunlarla ve grup çalışmaların özellikle 1:1, 2:2, 3:3 ve 4:4 yapılan grup 
çalışmalarında teknik ve taktik çalışmaları birleştirmek bir öncelik haline geliyor. Günümüzde, oyuncularında 
daha fazla patlayıcı güce, daha saldırgan ve savunmadaki rollerinde daha fazla esneklik göstermeleri ve daha 
hızlı olmaları aranan istenen bir koşul haline gelmiştir. Takım halinde savunma disiplini ile dinamik, daha hızlı 
hentbol oynama prensiplerini benimsemek, takımın gelişmesini daha da hızlandırır. Üst düzey hentbol oyna-
yan takımlarda savunma ve güç daha da önem kazanıyor.

1.1. Hentbolda Savunmanın Aşamaları
Hentbol sporunda savunma topu kaybettiğini andan itibaren başlayan, kale sahasına dönünceye kadar ki 
süre ve sonrasında bir sistem içerisinde yapılan ve hücum takımını başarısızlığa zorlayacak çalışmaları takım 
halinde yapabilme becerisini göstermeye çalıştığı evreleri kapsar. Bu evreler 4 aşama olarak incelenir. 

1.1.1. Geri Çekilme
Kaybedilmiş toptan sonra en kısa zamanda geri çekilmektir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli kural 
ise geri çekilirken, rakip takımın hücum olanaklarını da düşünmelidir. Geriye çekilme aşaması ile ilgili Türk 
Hentbolunun çok büyük sorunları vardır. Sporcularımızı yetiştirirken bu konuya çok dikkat etmemiz gerek-
mektedir (SEVİM, 2002).

1.1.2. Geçici Bölge Ve Adam Adama Savunma
Rakibin hızlı hücumuna karşı ilk direnci oluşturabilmek için kendi bölgesi olmamasına rağmen oyunu kesebil-
mek. Rakibin oyunu kesilene kadar aynı zamanda adam adama savunmada yapılmalıdır. Bu direnci oyuncular 
kale sahasına girmeden yerine getirmelidirler. Bütün savunma oyuncuları geri çekilmiş ve kendi bölgelerinde 
olmasalar bile, oyun akışı kesilene kadar bulundukları bölgenin savunmasını tam olarak yerine getirmelidirler 
(SEVİM, 2002).

1.1.3. Organize Olmak
Geçici bölgede yapılan baskıyı başarıyla duraksatılırsa daha önceden takımca benimsenmiş ve çalışmaları ya-
pılmış olan savunma sisteminin organizasyonu için oyuncular yerini almaya çalışır. Takımın uyguladığı savun-
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ma sistemini oluşturabilmek için, oyun kesilmemiş ise sadece birbirine komşu oyuncular yer değiştirebilirler 
buda topun ters tarafta olması ile olur. Birbirine uzak pozisyonda olan oyuncular ise kesinlikle değişmemeli 
veya oyunun hakem tarafından kesilmiş olması gerekir ki değişim olsun.

1.1.4. Bir Sistem İçerisinde Savunma
Diğer aşamaları gerçekleştirdikten sonra takım savunması için, sporcuların bireysel özelliklerine göre ve takı-
mın benimsediği bir savunma sistemi ile savunma yapılır. Belirlenen bu sistem aynı zamanda rakibin özellik-
lerine göre şekillendirilmelidir. Hentbolda başarılı savunmanın üç temel ilkesi vardır. 

•	 Gol atılmasını önlemek 
•	 Rakibin oyununu ve hücumunu rahatsız etmek 
•	 Topa sahip olmaya çalışmak 

Buradan çıkan sonuç ise savunma becerilerinin bir sistem içerisinde olsa bile bireysel olarak her sporcunun 
kendini yetiştirmesi, sorumluluk alması, savunma tekniklerini ve aşamalarını çok iyi öğrenmiş olması gerekir.  

2. 3:2:1 Bölge Savunması 
Uzaktan etkili oynayan takımlara karşı etkili bir savunma olan bu sistem, başarılı olunan her savunmada ko-
layca hücuma geçiş başlatıldığı için, her düzeyde takımların tercih ettiği bir savunma olmuştur.

 

2 

Bütün savunma oyuncular geri çekilmiş ve kendi bölgelerinde olmasalar bile, oyun akş 
kesilene kadar bulunduklar bölgenin savunmasn tam olarak yerine getirmelidirler (SEVİM, 
2002). 

1.1.3. Organize Olmak 

Geçici bölgede yaplan basky başaryla duraksatlrsa daha önceden takmca 
benimsenmiş ve çalşmalar yaplmş olan savunma sisteminin organizasyonu için oyuncular 
yerini almaya çalşr. Takmn uyguladğ savunma sistemini oluşturabilmek için, oyun 
kesilmemiş ise sadece birbirine komşu oyuncular yer değiştirebilirler buda topun ters tarafta 
olmas ile olur. Birbirine uzak pozisyonda olan oyuncular ise kesinlikle değişmemeli veya 
oyunun hakem tarafndan kesilmiş olmas gerekir ki değişim olsun. 

1.1.4. Bir Sistem İçerisinde Savunma 

Diğer aşamalar gerçekleştirdikten sonra takm savunmas için, sporcularn bireysel 
özelliklerine göre ve takmn benimsediği bir savunma sistemi ile savunma yaplr. Belirlenen 
bu sistem ayn zamanda rakibin özelliklerine göre şekillendirilmelidir. Hentbolda başarl 
savunmann üç temel ilkesi vardr.  

 Gol atlmasn önlemek  
 Rakibin oyununu ve hücumunu rahatsz etmek  
 Topa sahip olmaya çalşmak  
Buradan çkan sonuç ise savunma becerilerinin bir sistem içerisinde olsa bile bireysel 

olarak her sporcunun kendini yetiştirmesi, sorumluluk almas, savunma tekniklerini ve 
aşamalarn çok iyi öğrenmiş olmas gerekir.   

2. 3:2:1 Bölge Savunmas  

Uzaktan etkili oynayan takmlara karş etkili bir savunma olan bu sistem, başarl olunan 
her savunmada kolayca hücuma geçiş başlatldğ için, her düzeyde takmlarn tercih ettiği bir 
savunma olmuştur. 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Klasik 3:2:1 Bölge Savunma Dizilişi 

1 

2 

3

2

1 

3

Şekil 1: Klasik 3:2:1 Bölge Savunma Dizilişi

2.1. 3:2:1 Bölge Savunması Çeşitleri
2.1.1. Kapalı Bölge

Bu tarz savunma kullanan takımlar, savunma sıklığını koruyacak şekilde kale sahası alanı ile serbest atış 
çizgisi alanını fazla geçmeden oluşturulan bir savunma şeklidir.  Ön orta oynayan savunma oyuncusu, serbest 
atış çizgisinin biraz önünde olabilir. İki numaralı savunma oyuncuları biraz daha içerde 8-9 metre civarında 
konumlanarak savunma bölgesine yerleşirler. Bu kapalı 3:2:1 savunma uygulamasında aşağıdaki unsurlar gö-
rülmektedir. 

1- Bu savunma şekli esnektir ve diğer bölge savunma biçimlerine geçişler kolaydır.
2- Savunmanın en önemli noktası orta dörtlü bölümdür. 
3- Sıkı, kompakt ve uygulaması daha kolay bir savunmadır. 
4- Savunmacılar kale alanına yakın olduğu için, özellikle oyun kurucu bölgesinden gelecek dış atışlara 

karşı etkili bir savunmadır. 
5- Savunma sıklığı olan, saldırgan ve derinlemesine iyi bölünmüş bir savunma hattıdır. 
6- Topa sahip olan hücum oyuncusu, her zaman iki savunma oyuncusu tarafından karşılanır.
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2.1. 3:2:1 Bölge Savunması Çeşitleri 

2.1.1. Kapalı Bölge 

Bu tarz savunma kullanan takımlar, savunma sıklığını koruyacak şekilde kale sahası 
alanı ile serbest atış çizgisi alanını fazla geçmeden oluşturulan bir savunma şeklidir.  
Ön orta oynayan savunma oyuncusu, serbest atış çizgisinin biraz önünde olabilir. İki 
numaralı savunma oyuncuları biraz daha içerde 8-9 metre civarında konumlanarak 
savunma bölgesine yerleşirler. Bu kapalı 3:2:1 savunma uygulamasında aşağıdaki 
unsurlar görülmektedir.  
1- Bu savunma şekli esnektir ve diğer bölge savunma biçimlerine geçişler kolaydır. 
2- Savunmanın en önemli noktası orta dörtlü bölümdür.  
3- Sıkı, kompakt ve uygulaması daha kolay bir savunmadır.  
4- Savunmacılar kale alanına yakın olduğu için, özellikle oyun kurucu bölgesinden 

gelecek dış atışlara karşı etkili bir savunmadır.  
5- Savunma sıklığı olan, saldırgan ve derinlemesine iyi bölünmüş bir savunma 

hattıdır.  
6- Topa sahip olan hücum oyuncusu, her zaman iki savunma oyuncusu tarafından 

karşılanır.  

Şekil 2: Kapalı Bölge 3:2:1 savunma oyuncularının görev alanları   

2.1.2. Açık Bölge Savunması 

Daha çok Asya ülkelerinden Japonya, Güney Kore gibi takımların kullandığı bir 
savunma anlayışıdır. Fiziksel olarak diğer takımlara oranla daha kısa boy ortalamasına 
sahip oldukları için bu tarz savunmayı benimsedikleri düşünülmektedir.  3:2:1 
savunma sistemi içerisinde bu tarz açık bölge savunma sistemlerini kullanan 
takımların genel özellikleri şöyle sıralanabilir.  
1- Başlangıç aşamasında bu tarz savunmanın amacı, hücum etkinliklerini ve 

oyunlarını bozucu, baskı uygulayan bir savunma organizasyonudur.  
2- Temel olarak, oyun içinde atış kullanan sporcuyu uzak tutan ve atışları ortadan 

kaldırmaya yönelik bir savunma anlayışı vardır. 
3- Neredeyse Hentbol oyun alanının tüm yarı sahasını kaplayan, çok saldırgan ve 

derinlemesine kapsamlı bir savunma anlayışıdır.  

Şekil 2: Kapalı Bölge 3:2:1 savunma oyuncularının görev alanları  

2.1.2. Açık Bölge Savunması
Daha çok Asya ülkelerinden Japonya, Güney Kore gibi takımların kullandığı bir savunma anlayışıdır. Fiziksel 
olarak diğer takımlara oranla daha kısa boy ortalamasına sahip oldukları için bu tarz savunmayı benimse-
dikleri düşünülmektedir.  3:2:1 savunma sistemi içerisinde bu tarz açık bölge savunma sistemlerini kullanan 
takımların genel özellikleri şöyle sıralanabilir. 

1- Başlangıç aşamasında bu tarz savunmanın amacı, hücum etkinliklerini ve oyunlarını bozucu, baskı uy-
gulayan bir savunma organizasyonudur. 

2- Temel olarak, oyun içinde atış kullanan sporcuyu uzak tutan ve atışları ortadan kaldırmaya yönelik bir 
savunma anlayışı vardır.

3- Neredeyse Hentbol oyun alanının tüm yarı sahasını kaplayan, çok saldırgan ve derinlemesine kapsamlı 
bir savunma anlayışıdır. 

4- Savunma hücum oyuncularını teknik hatalara veya top kaybı yapmaya zorlar.
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4- Savunma hücum oyuncularını teknik hatalara veya top kaybı yapmaya zorlar. 

Şekil 3: Açık Bölge 3:2:1 Savunma dizilişi 

 Şekil 4: Açık Bölge 3:2:1 Savunma Bölgesi Görev Alanları

 

A3 

 

Ö3 

Şekil 3: Açık Bölge 3:2:1 Savunma dizilişi
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4- Savunma hücum oyuncularını teknik hatalara veya top kaybı yapmaya zorlar. 

Şekil 3: Açık Bölge 3:2:1 Savunma dizilişi 

 Şekil 4: Açık Bölge 3:2:1 Savunma Bölgesi Görev Alanları

 

A3 

 

Ö3 

 Şekil 4: Açık Bölge 3:2:1 Savunma Bölgesi Görev Alanları

2.2. 3:2:1 Savunma Pozisyon Ve Görevleri 
2.2.1. NO:1 Kanat Savunma Oyuncusu Alanı ve Bölgesi 
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2.2. 3:2:1 Savunma Pozisyon Ve Görevleri  

2.2.1. NO:1 Kanat Savunma Oyuncusu Alanı ve Bölgesi  

 

 

 

 

 

 

 

                  

Şekil 5: Açık Bölge 3:2:1 Savunma Bölgesi Görev Alanları 

Görevleri: 

1. Kanat savunma oyuncularının oynadığı 1 numaralı savunma pozisyonunda öncelikle 
kendi alanında birebir kendi adamıyla sorumlu olurlar.  

2. 2 numaralı savunma oyuncusuna, bu savunma bölgesinin sınırına kadar yardımcı olur. 
3. Kanat hücum oyuncusunu ya baskı ile durdurur veya yönlendirerek etkisiz kılmaya 

çalışır. 
 

2.2.2. No.2 Oyun Kurucu Savunma Alanı Bölgesi  

 

 

 

 

     Şekil: 4 

 

 

Şekil 6: Oyun Kurucular Savunma Görev Alanı  

Görevleri:  

1. Hücum yapan oyuncu topu kanatlara doğru hareket ettirirse hücum oyuncusunu 
kontrol eder, rahatsız eder baskı yaparak hataya zorlar.  

2. Eğer hücum oyuncusu merkeze doğru hareket ederse onu ön orta savunma 
oyuncusuna (No.3) devreder. 

1 
 
1 

  

Şekil 5: Açık Bölge 3:2:1 Savunma Bölgesi Görev Alanları

Görevleri:
1. Kanat savunma oyuncularının oynadığı 1 numaralı savunma pozisyonunda öncelikle kendi alanında bi-

rebir kendi adamıyla sorumlu olurlar. 
2. 2 numaralı savunma oyuncusuna, bu savunma bölgesinin sınırına kadar yardımcı olur.
3. Kanat hücum oyuncusunu ya baskı ile durdurur veya yönlendirerek etkisiz kılmaya çalışır.
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2.2.2. No.2 Oyun Kurucu Savunma Alanı Bölgesi 
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2.2. 3:2:1 Savunma Pozisyon Ve Görevleri  

2.2.1. NO:1 Kanat Savunma Oyuncusu Alanı ve Bölgesi  

 

 

 

 

 

 

 

                  

Şekil 5: Açık Bölge 3:2:1 Savunma Bölgesi Görev Alanları 

Görevleri: 

1. Kanat savunma oyuncularının oynadığı 1 numaralı savunma pozisyonunda öncelikle 
kendi alanında birebir kendi adamıyla sorumlu olurlar.  

2. 2 numaralı savunma oyuncusuna, bu savunma bölgesinin sınırına kadar yardımcı olur. 
3. Kanat hücum oyuncusunu ya baskı ile durdurur veya yönlendirerek etkisiz kılmaya 

çalışır. 
 

2.2.2. No.2 Oyun Kurucu Savunma Alanı Bölgesi  

 

 

 

 

     Şekil: 4 

 

 

Şekil 6: Oyun Kurucular Savunma Görev Alanı  

Görevleri:  

1. Hücum yapan oyuncu topu kanatlara doğru hareket ettirirse hücum oyuncusunu 
kontrol eder, rahatsız eder baskı yaparak hataya zorlar.  

2. Eğer hücum oyuncusu merkeze doğru hareket ederse onu ön orta savunma 
oyuncusuna (No.3) devreder. 

1 
 
1 

  

Şekil 6: Oyun Kurucular Savunma Görev Alanı 

Görevleri: 
1. Hücum yapan oyuncu topu kanatlara doğru hareket ettirirse hücum oyuncusunu kontrol eder, rahatsız 

eder baskı yaparak hataya zorlar. 
2. Eğer hücum oyuncusu merkeze doğru hareket ederse onu ön orta savunma oyuncusuna (No.3) dev-

reder.
3. Arka orta oynayan savunmacı (No.3) tarafından geride kalan pivot veya kat eden oyuncu var ise onu 

takip edip kontrol altına alır. 
4. Tüm savunma organizasyonunda topla oynanan yön devamlı olarak takip alanında ve bu yönde bir hü-

cumcu var ise topla buluşmaması için güçlü baskı yapılır. 

2.2.3. A3, Arka Orta Savunma Alanı ve Görevi  
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3. Arka orta oynayan savunmacı (No.3) tarafından geride kalan pivot veya kat eden 
oyuncu var ise onu takip edip kontrol altına alır.  

4. Tüm savunma organizasyonunda topla oynanan yön devamlı olarak takip alanında ve 
bu yönde bir hücumcu var ise topla buluşmaması için güçlü baskı yapılır.  
 

2.2.3. A3, Arka Orta Savunma Alanı ve Görevi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7: Arka Orta Savunmanın Görev Alanı  

Görevleri: 

1. Bütün savunmayı yönlendiren, savunmanın merkezi, oyuncular arası iletişimin merkezi 
ve devamlı savunma için gerekli uyarılarda bulunan oyuncudur.  

2. Pivotu kontrol altına alır veya kendi bölgesine yapılan katları direk teslim alarak, 2 
numara savunma oynayan sporcuyla iletişim halinde olarak savunma organizasyonunu 
yapar. 

3. 2 numarada savunma yapan oyuncuların geride kaldığı ya da geç kaldığı pozisyonlarda 
savunmada oluşan boşlukları kapatır. Tüm savunmanın lideri ve yönlendiricisidir.   
 

2.2.4. Ö3, Ön Orta Savunma Oyuncusu Alanı ve Görevi    

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Ön Ortada Oynayan Savunma Oyuncusu Görev Alanı  

3 
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Ö3 

A3 

Şekil 7: Arka Orta Savunmanın Görev Alanı 

Görevleri:
1. Bütün savunmayı yönlendiren, savunmanın merkezi, oyuncular arası iletişimin merkezi ve devamlı sa-

vunma için gerekli uyarılarda bulunan oyuncudur. 
2. Pivotu kontrol altına alır veya kendi bölgesine yapılan katları direk teslim alarak, 2 numara savunma 

oynayan sporcuyla iletişim halinde olarak savunma organizasyonunu yapar.
3. 2 numarada savunma yapan oyuncuların geride kaldığı ya da geç kaldığı pozisyonlarda savunmada 

oluşan boşlukları kapatır. Tüm savunmanın lideri ve yönlendiricisidir.  
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2.2.4. Ö3, Ön Orta Savunma Oyuncusu Alanı ve Görevi   
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3. Arka orta oynayan savunmacı (No.3) tarafından geride kalan pivot veya kat eden 
oyuncu var ise onu takip edip kontrol altına alır.  

4. Tüm savunma organizasyonunda topla oynanan yön devamlı olarak takip alanında ve 
bu yönde bir hücumcu var ise topla buluşmaması için güçlü baskı yapılır.  
 

2.2.3. A3, Arka Orta Savunma Alanı ve Görevi   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 7: Arka Orta Savunmanın Görev Alanı  

Görevleri: 

1. Bütün savunmayı yönlendiren, savunmanın merkezi, oyuncular arası iletişimin merkezi 
ve devamlı savunma için gerekli uyarılarda bulunan oyuncudur.  

2. Pivotu kontrol altına alır veya kendi bölgesine yapılan katları direk teslim alarak, 2 
numara savunma oynayan sporcuyla iletişim halinde olarak savunma organizasyonunu 
yapar. 

3. 2 numarada savunma yapan oyuncuların geride kaldığı ya da geç kaldığı pozisyonlarda 
savunmada oluşan boşlukları kapatır. Tüm savunmanın lideri ve yönlendiricisidir.   
 

2.2.4. Ö3, Ön Orta Savunma Oyuncusu Alanı ve Görevi    

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Ön Ortada Oynayan Savunma Oyuncusu Görev Alanı  

3 
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Ö3 

A3 

Şekil 8: Ön Ortada Oynayan Savunma Oyuncusu Görev Alanı 

Görevleri: 
1. Merkeze gelen tüm hücum oyuncularını alır ve rahatsız ederek baskı uygular. 
2. Oyun kurucuların kendi arasında paslaşmalarını rahatsız ederek topu kapmayı dener.
3. Ön orta savunma oynayan sporcu en az bir hücum oyuncusunu etkisiz hale getirmeli ve savunmaya 

ivme kazandırmalıdır. 
4. Ön orta savunma oyuncusunun oyunu her durdurduğu ve hücumcuları engellediği pozisyon sonrası 

savunma motivasyonu açısından olumlu olur. 
5. Daima en yakın savunma oyuncusu ile toplu hücum oyuncusunu kontrol ederken iki yakın savunma 

oyuncusu ile üçgen bir alan içinde emniyetli bir savunma anlayışı benimsenir. 

2.3. 3:2:1 Savunmanın Avantajları 
Bu savunmada sisteminde oyuncuların görev tanımları net ve açık yapılmıştır.

a) Oyuncular arasındaki yanlış anlaşılma ve görev karmaşası diğer savunmalara göre daha azdır.
b) Hentbol da yapılan diğer bölge savunma türlerine geçiş daha ekonomik ve daha kolaydır.
c) Savunmanın temel ilkesi derinlik ve sıklık bu savunmada daha kolay oluşturulabilir.
d) Toplu oyuncu (sağ-sol kanat hariç) her zaman 2 oyuncu ile atış ve içeriye dalma anında kontrol edilebilir 

(Sevim 2002).

2.4. 3:2:1 Savunmanın Dezavantajları 
a) Savunmadaki derinlik ve sıklığı sağlamak için oyuncular yoğun yüklenme altına girerler.
b) Yüksek kondisyon isteyen ve bunda devam ettirilmesi beklenen bir savunmadır. Bu yüzden savunma 

da açıklar oluşur.  
c) Bu savunmada geniş alan kalmasından dolayı kanat pozisyonları daha hassas bölgelerdir. 
d) Hücumcuların çift pivot ile ve katlı oynamaları sonucu geniş alanda iyi pas yapan takımlar geniş boş 

alanlar bulabilirler. (Sevim 2002).
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Görevleri:  

1. Merkeze gelen tüm hücum oyuncularını alır ve rahatsız ederek baskı uygular.  
2. Oyun kurucuların kendi arasında paslaşmalarını rahatsız ederek topu kapmayı dener. 
3. Ön orta savunma oynayan sporcu en az bir hücum oyuncusunu etkisiz hale getirmeli 

ve savunmaya ivme kazandırmalıdır.  
4. Ön orta savunma oyuncusunun oyunu her durdurduğu ve hücumcuları engellediği 

pozisyon sonrası savunma motivasyonu açısından olumlu olur.  
5. Daima en yakın savunma oyuncusu ile toplu hücum oyuncusunu kontrol ederken iki 

yakın savunma oyuncusu ile üçgen bir alan içinde emniyetli bir savunma anlayışı 
benimsenir.  

2.3. 3:2:1 Savunmanın Avantajları  

Bu savunmada sisteminde oyuncuların görev tanımları net ve açık yapılmıştır. 
a) Oyuncular arasındaki yanlış anlaşılma ve görev karmaşası diğer savunmalara göre 

daha azdır. 
b) Hentbol da yapılan diğer bölge savunma türlerine geçiş daha ekonomik ve daha 

kolaydır. 
c) Savunmanın temel ilkesi derinlik ve sıklık bu savunmada daha kolay oluşturulabilir. 
d) Toplu oyuncu (sağ-sol kanat hariç) her zaman 2 oyuncu ile atış ve içeriye dalma anında 

kontrol edilebilir (Sevim 2002). 
 

2.4. 3:2:1 Savunmanın Dezavantajları  

a) Savunmadaki derinlik ve sıklığı sağlamak için oyuncular yoğun yüklenme altına 
girerler. 

b) Yüksek kondisyon isteyen ve bunda devam ettirilmesi beklenen bir savunmadır. Bu 
yüzden savunma da açıklar oluşur.   

c) Bu savunmada geniş alan kalmasından dolayı kanat pozisyonları daha hassas 
bölgelerdir.  

d) Hücumcuların çift pivot ile ve katlı oynamaları sonucu geniş alanda iyi pas yapan 
takımlar geniş boş alanlar bulabilirler. (Sevim 2002). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 9: 3:2:1 savunmanın, iyi pas yapan katlı oynayan takımlara karşı zayıf bölgeleri  Şekil 9: 3:2:1 savunmanın, iyi pas yapan katlı oynayan takımlara karşı zayıf bölgeleri 

3. 3:2:1 Bölge Savunması Temel İlkeleri 
a) Her savunma oyuncusu kendi bölgesinde toplu adamı takip etmeli ve kontrol etmelidir.
b) Bir savunma oyuncusu hücum oyuncusu tarafından geçilirse, komşu ekip arkadaşları onun yanındaki 

veya arkasındaki alanı korur.
c) Savunma bir bütün olarak, topun yönünde, hücum alanına doğru kayma adımlarıyla alan daraltmalıdır. 

Savunmacılar pozisyonlarını değiştirmemeli, mümkün olduğu kadar kendi savunma bölgelerini koruma 
altına almalıdırlar.

d) Pivot oyuncusunun savunulması önemlidir. Pivot oyuncusunun savunma arasından topu alması veya 
perdeleme yapması daima engellenmelidir.

e) Oyun içinde gol tehlikesi bulunmadıkça, savunma yapılan alanının genişletilmemesi önemlidir.
f) Ön orta savunma oyuncusu en az bir hücum oyuncusunu etkisiz hale getirmeli, hızını kesmeli veya 

oyunu durdurmalıdır. 
g) Ön orta savunma oynayan kişi, çok gerekli olmadıkça aşağıya düşmemeli ve yerini kaybetmemelidir. 
h) Top, hücumu karşılayan savunma alanının arkasına geçmemelidir.
i) Savunma hattındaki tüm oyuncular birbirleriyle devamlı ve iyi iletişim halinde olması gerekir.

3.1. 3.2.1. Savunma Uygulamalarında Temel Prensipler. 
3:2:1 Bölge Savunma çalışmalarında temel prensipler konusunda özellikle pivot oyuncusunun durduğu yere 
göre yapılan savumla hamlelerin ve savunmada dikkat edilmesi gerekenler ve savunmanın hareket yönleri 
aşağıdaki şekillerde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu savunmanın en temel prensibi savunma üçgenini her pozis-
yonda oluşturmaya çalışmaktır. Savunma üçgeni anlamı ise, toplu oyuncuya en yakın savunmacı her zaman, 
toplu hücum oyuncusunu önde karşılarken, her iki tarafındaki yakın savunmacılar alan daraltarak savunma 
üçgenini oluşturmaya çalışırlar. 
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3. 3:2:1 Bölge Savunması Temel İlkeleri  

a) Her savunma oyuncusu kendi bölgesinde toplu adamı takip etmeli ve kontrol etmelidir. 
b) Bir savunma oyuncusu hücum oyuncusu tarafından geçilirse, komşu ekip arkadaşları onun 

yanındaki veya arkasındaki alanı korur. 
c) Savunma bir bütün olarak, topun yönünde, hücum alanına doğru kayma adımlarıyla alan 

daraltmalıdır. Savunmacılar pozisyonlarını değiştirmemeli, mümkün olduğu kadar kendi 
savunma bölgelerini koruma altına almalıdırlar. 

d) Pivot oyuncusunun savunulması önemlidir. Pivot oyuncusunun savunma arasından topu 
alması veya perdeleme yapması daima engellenmelidir. 

e) Oyun içinde gol tehlikesi bulunmadıkça, savunma yapılan alanının genişletilmemesi önemlidir. 
f) Ön orta savunma oyuncusu en az bir hücum oyuncusunu etkisiz hale getirmeli, hızını kesmeli 

veya oyunu durdurmalıdır.  
g) Ön orta savunma oynayan kişi, çok gerekli olmadıkça aşağıya düşmemeli ve yerini 

kaybetmemelidir.  
h) Top, hücumu karşılayan savunma alanının arkasına geçmemelidir. 
i) Savunma hattındaki tüm oyuncular birbirleriyle devamlı ve iyi iletişim halinde olması gerekir. 

3.1. 3.2.1. Savunma Uygulamalarında Temel Prensipler.  

3:2:1 Bölge Savunma çalışmalarında temel prensipler konusunda özellikle pivot 
oyuncusunun durduğu yere göre yapılan savumla hamlelerin ve savunmada dikkat edilmesi 
gerekenler ve savunmanın hareket yönleri aşağıdaki şekillerde açıklanmaya çalışılmıştır. Bu 
savunmanın en temel prensibi savunma üçgenini her pozisyonda oluşturmaya çalışmaktır. 
Savunma üçgeni anlamı ise, toplu oyuncuya en yakın savunmacı her zaman, toplu hücum 
oyuncusunu önde karşılarken, her iki tarafındaki yakın savunmacılar alan daraltarak savunma 
üçgenini oluşturmaya çalışırlar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10: Toplu Bölgede Savunma Üçgeni 

3.1.1. Top Ortada, Pivot Oyuncusu Ortada İken, 
	Ön orta oyuncu toplu oyuncuyu karşılar. 
	2 numaralı savunma oyuncuları Ön orta savunmanın yardım etmek amaçlı orta bloğa yaklaşırlar. Sa-

vunma üçgeni kurmaya çalışırlar. 
	Arka orta savunma oyuncusu, hücum pivot oyuncusunun top almasını engelleyecek şekilde ona baskı 

yapar. 
	Kanata savunma oyuncuları çizgide kayarak savunma merkezine yaklaşırlar. Ve savunma sıkılığını oluş-

turmaya yardım ederler.   
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Şekil 10: Toplu Bölgede Savunma Üçgeni  

3.1.1. Top Ortada, Pivot Oyuncusu Ortada İken,  

 
 Ön orta oyuncu toplu oyuncuyu karşılar.  
 2 numaralı savunma oyuncuları Ön orta savunmanın yardım etmek amaçlı orta 

bloğa yaklaşırlar. Savunma üçgeni kurmaya çalışırlar.  
 Arka orta savunma oyuncusu, hücum pivot oyuncusunun top almasını 

engelleyecek şekilde ona baskı yapar.  
 Kanata savunma oyuncuları çizgide kayarak savunma merkezine yaklaşırlar. Ve 

savunma sıkılığını oluşturmaya yardım ederler.    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 11: Toplu oyuncu ortada iken savunma pozisyonu ve savunmacıların hareket yönü 
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Şekil 11: Toplu oyuncu ortada iken savunma pozisyonu ve savunmacıların hareket yönü
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Şekil 11 Pozisyonuna ait resim

3.1.2. Top Sol Oyun Kurucuda, Pivot Ortada İken,
	Sağ 2 numaralı savunma oyuncusu, sol oyun kurucuyu önde karşılar, 
	Ön orta savunma oyuncusu onun arkasını kontrol altına alacak şekilde ve savunma arkasına geçmesini 

engelleyecek şekilde pozisyon alır. 
	Arka orta top bölgesine doğru geçer ve pivotu kontrol altında tutar. 
	Sol 2 numaralı savunma oyuncusu ise top yönünde içeri girerek savunma bloklarında açık vermemek 

için aşağı merkeze doğru inerler. 
	Kanat oyuncu ise çizgide top yününde kayarak savunma bloğunu güçlendirmek için topa doğru yaklaşır. 
	Sağ kanat savunma oyuncusu ise hem 2 numaraya yardım için üçgen pozisyonunda kalır. Ayrıca kanat 

oyuncusunu da takip ve kontrol eder.  
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Şekil 11 Pozisyonuna ait resim 

3.1.2. Top Sol Oyun Kurucuda, Pivot Ortada İken, 

 Sağ 2 numaralı savunma oyuncusu, sol oyun kurucuyu önde karşılar,  
 Ön orta savunma oyuncusu onun arkasını kontrol altına alacak şekilde ve 

savunma arkasına geçmesini engelleyecek şekilde pozisyon alır.  
 Arka orta top bölgesine doğru geçer ve pivotu kontrol altında tutar.  
 Sol 2 numaralı savunma oyuncusu ise top yönünde içeri girerek savunma 

bloklarında açık vermemek için aşağı merkeze doğru inerler.  
 Kanat oyuncu ise çizgide top yününde kayarak savunma bloğunu güçlendirmek 

için topa doğru yaklaşır.  
 Sağ kanat savunma oyuncusu ise hem 2 numaraya yardım için üçgen 

pozisyonunda kalır. Ayrıca kanat oyuncusunu da takip ve kontrol eder.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 12: Top sol oyun kurucuda iken savunma pozisyonu ve savunmacıların hareket yönü
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3.1.3. Top Sol Kanat Da Pivot Ortada İken 
	Kanat oyuncusu çizgide hücumdaki kanat oyuncusunu takip ve kontrol eder. 
	Sağ 2 numaradaki savunmacı kanat oyuncusunun emniyeti için çapraz aşağıya kanat yönüne doğru iner. 
	Arka orta oyuncu pivotu 2 numaranın kontrolüne bırakarak top yönüne doğru kayar. 
	Uzakta olan sol 2 numaralı savunma oyuncusu pivota doğru yaklaşır. 
	Uzak kanat savunma oyuncusu ise 2 numaralı savunma oyuncusuna yaklaşırken karşısındaki hücum 

oyun kurucusuna doğru kontrollü bir şekilde toplu oyun bölgesini devamlı izleyerek yükselir.
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Şekil 12: Top sol oyun kurucuda iken savunma pozisyonu ve savunmacıların hareket yönü 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Top Sol Kanat Da Pivot Ortada İken  

 
 Kanat oyuncusu çizgide hücumdaki kanat oyuncusunu takip ve kontrol eder.  
 Sağ 2 numaradaki savunmacı kanat oyuncusunun emniyeti için çapraz aşağıya 

kanat yönüne doğru iner.  
 Arka orta oyuncu pivotu 2 numaranın kontrolüne bırakarak top yönüne doğru 

kayar.  
 Uzakta olan sol 2 numaralı savunma oyuncusu pivota doğru yaklaşır.  
 Uzak kanat savunma oyuncusu ise 2 numaralı savunma oyuncusuna 

yaklaşırken karşısındaki hücum oyun kurucusuna doğru kontrollü bir şekilde 
toplu oyun bölgesini devamlı izleyerek yükselir. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13: Top sol oyun kurucuda iken, savunma pozisyonu ve savunmacıların hareket yönü  
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Şekil 13: Top sol oyun kurucuda iken, savunma pozisyonu ve savunmacıların hareket yönü 

3.1.4. Top Ortada Pivot Oyuncusu 2 Numaralı Pozisyonda İken, 
	Ön orta savunma oyuncusu toplu hücum oyuncusunu karşılar ve baskı altında tutar. 
	Arka orta hem pivotu hem de ön orta savunmanın arkasını kontrol eder. 
	Pivot oyuncusu hücuma göre, sol 2 numarada olduğu için orada bulunan sağ 2 numaralı savunma 

oyuncusu pivotu kontrol altına alacak şekilde önüne geçer.
	Aynı zamanda kanat oyuncusu da çizgide kayarak pivota doğru yaklaşır ve kontrol eder. 
	Sol 2 numaralı savunma oyuncusu top ortada olduğu için ön orta oyuncunun çaprazına kademeye girer 

ve savunma arkasını kapatmaya çalışır.  
	Sol kanat 1 numaralı savunmacı ise top yönünde çizgide 2 numaralı savunma oyuncusuna doğru yardım 

etmek amacıyla yaklaşır.   
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3.1.4. Top Ortada Pivot Oyuncusu 2 Numaralı Pozisyonda İken,  

 
 Ön orta savunma oyuncusu toplu hücum oyuncusunu karşılar ve baskı altında 

tutar.  
 Arka orta hem pivotu hem de ön orta savunmanın arkasını kontrol eder.  
 Pivot oyuncusu hücuma göre, sol 2 numarada olduğu için orada bulunan sağ 2 

numaralı savunma oyuncusu pivotu kontrol altına alacak şekilde önüne geçer. 
 Aynı zamanda kanat oyuncusu da çizgide kayarak pivota doğru yaklaşır ve kontrol 

eder.  
 Sol 2 numaralı savunma oyuncusu top ortada olduğu için ön orta oyuncunun 

çaprazına kademeye girer ve savunma arkasını kapatmaya çalışır.   
 Sol kanat 1 numaralı savunmacı ise top yönünde çizgide 2 numaralı savunma 

oyuncusuna doğru yardım etmek amacıyla yaklaşır.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14: Pivot hücuma göre solda durduğu zaman, Top orta oyun kurucuda iken savunma 
pozisyonu ve savunmacıların hareket yönü  
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Şekil 14: Pivot hücuma göre solda durduğu zaman, Top orta oyun kurucuda iken savunma pozisyonu ve savunmacıların hareket yönü 
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Şekil 14 Pozisyona ait örnek resim pivot sağda hali

3.1.5. Top Sağ Oyun Kurucuda İken, Pivot 2 Numaralı Pozisyonda İken, 
	Pivotu uzakta kalan 2 numaralı savunma oyuncusu alır. 
	Uzak taraftaki 1 nolu savunmacı top yönünde çizgide kayarken bir yandan da sol oyun kurucuya doğru 

yükselir. 
	 Arka orta savunmacı topa doğru koşarak savunma arkasını kapatmaya çalışır. Toplu oyuncuyu sol 2 

numaralı savunma oyuncusu karşılar ve baskı yapıp rahatsız eder. 
	Önde ortada oynayan 3 numaralı savunmacı, savunma arkasını kapatmak ve yardım için 2 numaralı 

savunmacının arka çaprazına doğru iner. Savunma üçgenini oluşturur. 
	1 numaralı kanat savunma oyuncusu çizgide kayarak savunma arkasını kapatmaya ve blok hattını ko-

rumaya çalışır. 
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Şekil 14 Pozisyona ait örnek resim pivot sağda hali 

 
 

3.1.5. Top Sağ Oyun Kurucuda İken, Pivot 2 Numaralı Pozisyonda İken,  

 
 Pivotu uzakta kalan 2 numaralı savunma oyuncusu alır.  
 Uzak taraftaki 1 nolu savunmacı top yönünde çizgide kayarken bir yandan da 

sol oyun kurucuya doğru yükselir.  
  Arka orta savunmacı topa doğru koşarak savunma arkasını kapatmaya çalışır. 

Toplu oyuncuyu sol 2 numaralı savunma oyuncusu karşılar ve baskı yapıp 
rahatsız eder.  

 Önde ortada oynayan 3 numaralı savunmacı, savunma arkasını kapatmak ve 
yardım için 2 numaralı savunmacının arka çaprazına doğru iner. Savunma 
üçgenini oluşturur.  

 1 numaralı kanat savunma oyuncusu çizgide kayarak savunma arkasını 
kapatmaya ve blok hattını korumaya çalışır.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Şekil 15: Top sağ oyun kurucuda iken savunma pozisyonu ve savunmacıların hareket yönü  
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Şekil 15: Top sağ oyun kurucuda iken savunma pozisyonu ve savunmacıların hareket yönü 
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3.1.6. Top Sağ Kanat Da Pivot 2 Numaralı Pozisyonda İken, 
	Uzak kanat hem topu hem kanat oyuncusunu kontrol edecek şekilde pozisyon alır. 
	Uzak 2 numaralı savunma oyuncusu pivotu alır.  
	3 numaralı Arka orta savunmacı top yönünde kayarak savunma bloğunu sağlamlaştırmak için topa 

yakın durur. Savunma üçgeni oluşturmak için koşar.  
	Top yönündeki 2 numaralı savunma oyuncusu kanatın savunma arkasını kontrol amaçlı destek olmak 

için çapraz aşağıya iner. 
	Ön orta savunma oyuncusu hücumdaki sağ oyun kurucuyu hem de orta oyun kurucu kontrol altında 

tutarak savunma bloğunun güçlü olması için topun oynandığı alanı ve kendi bölgesini kontrol altında 
tutacak şekilde pozisyon alır. 
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3.1.6. Top Sağ Kanat Da Pivot 2 Numaralı Pozisyonda İken,  

 
 Uzak kanat hem topu hem kanat oyuncusunu kontrol edecek şekilde pozisyon 

alır.  
 Uzak 2 numaralı savunma oyuncusu pivotu alır.   
 3 numaralı Arka orta savunmacı top yönünde kayarak savunma bloğunu 

sağlamlaştırmak için topa yakın durur. Savunma üçgeni oluşturmak için koşar.   
 Top yönündeki 2 numaralı savunma oyuncusu kanatın savunma arkasını 

kontrol amaçlı destek olmak için çapraz aşağıya iner.  
 Ön orta savunma oyuncusu hücumdaki sağ oyun kurucuyu hem de orta oyun 

kurucu kontrol altında tutarak savunma bloğunun güçlü olması için topun 
oynandığı alanı ve kendi bölgesini kontrol altında tutacak şekilde pozisyon alır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 16: Top sağ kanat oyuncusunda iken savunma pozisyonu ve savunmacıların hareket 
yönü  

Şekil 16: Top sağ kanat oyuncusunda iken savunma pozisyonu ve savunmacıların hareket yönü 

3.2. 3:2:1 Savunmada Pozisyon ve İş Birliği Prensipleri  
3.2.1. Kanat Savunma (1) ile Oyun Kurucu Savunması (2) İş Birliği
	Hücumda top kanat oyuncusunda ise, kanat savunmanın amacı onu hareketlendirmeden oyuncuyu 

durdurmak ya da kontrollü bir şekilde engellemektir. 
	2 numaralı savunma, kanat oyuncusuna yardımı ve oyun kurucuyu kontrol eder.
	Oyun kurucuya top geçmişse 1 numara kendi savunma bölgesine iner, 2 numaralı savunmaya yardım 

eder.
	Bu savunmada da 5:1 savunmada olduğu gibi 1 numaralı kanat oyuncusu, ‘’Top ters kanatta ya da ters 

oyun kurucudayken kanat savunması, çizgide iç savunmaya biraz daha yardıma gidebilir, oyun kurucu 
hizasında çıkıp baskı yapabilir’’ (BİLGE,2012, sf. 6)

	Hücum oyuncusu kanat oyuncusu tarafına doğru savunmayı geçerse kanat oyuncusu blok veya baskı 
ile oyunu durdurmaya çalışır.  

	Kanada pas atılmasını engellemeye çalışır.
	Top orta oyun kurucuya geçtiği durumlarda, 1 numaralı savunma ve 2 numaralı savunma oyuncusu 

merkeze biraz daha yaklaşarak kademeye girer ve savunma sıklığını artırırlar. 
	Kanat eğer kat ederse, katı engeller, geciktirir ve daima savunmayı uyarır. 
	Kat takibinde 2 numaralı savunmayı uyararak kademeye girmesini sağlarken, 1 numaralı savunma 

oyuncusu yukarıdaki oyun kurucuya baskıya çıkar. Bu durumda bir eş değişimi gerçekleştirilir. Oyun 
kurucu 2 no yu geçerse, kanat destek olur. Blok veya baskı uygular 
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3.2. 3:2:1 Savunmada Pozisyon ve İş Birliği Prensipleri   

3.2.1. Kanat Savunma (1) ile Oyun Kurucu Savunması (2) İş Birliği 

 
Hücumda top kanat oyuncusunda ise, kanat savunmanın amacı onu 

hareketlendirmeden oyuncuyu durdurmak ya da kontrollü bir şekilde 
engellemektir.  

2 numaralı savunma, kanat oyuncusuna yardımı ve oyun kurucuyu kontrol eder. 
Oyun kurucuya top geçmişse 1 numara kendi savunma bölgesine iner, 2 

numaralı savunmaya yardım eder. 
Bu savunmada da 5:1 savunmada olduğu gibi 1 numaralı kanat oyuncusu, ‘’Top 

ters kanatta ya da ters oyun kurucudayken kanat savunması, çizgide iç 
savunmaya biraz daha yardıma gidebilir, oyun kurucu hizasında çıkıp baskı 
yapabilir’’ (BİLGE,2012, sf. 6) 

Hücum oyuncusu kanat oyuncusu tarafına doğru savunmayı geçerse kanat 
oyuncusu blok veya baskı ile oyunu durdurmaya çalışır.   

Kanada pas atılmasını engellemeye çalışır. 
Top orta oyun kurucuya geçtiği durumlarda, 1 numaralı savunma ve 2 numaralı 

savunma oyuncusu merkeze biraz daha yaklaşarak kademeye girer ve savunma 
sıklığını artırırlar.  

Kanat eğer kat ederse, katı engeller, geciktirir ve daima savunmayı uyarır.  
Kat takibinde 2 numaralı savunmayı uyararak kademeye girmesini sağlarken, 1 

numaralı savunma oyuncusu yukarıdaki oyun kurucuya baskıya çıkar. Bu 
durumda bir eş değişimi gerçekleştirilir. Oyun kurucu 2 no yu geçerse, kanat 
destek olur. Blok veya baskı uygular  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 17: Top kanat oyuncusunda iken             
Kanat savunma  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 19: Oyun kurucu 2 no yu geçerse kanat savunma  

1 
2 2 

1 

1 
2 

Şekil18: 2 numaralı savunmanın yardımı   
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3.2. 3:2:1 Savunmada Pozisyon ve İş Birliği Prensipleri   

3.2.1. Kanat Savunma (1) ile Oyun Kurucu Savunması (2) İş Birliği 

 
Hücumda top kanat oyuncusunda ise, kanat savunmanın amacı onu 

hareketlendirmeden oyuncuyu durdurmak ya da kontrollü bir şekilde 
engellemektir.  

2 numaralı savunma, kanat oyuncusuna yardımı ve oyun kurucuyu kontrol eder. 
Oyun kurucuya top geçmişse 1 numara kendi savunma bölgesine iner, 2 

numaralı savunmaya yardım eder. 
Bu savunmada da 5:1 savunmada olduğu gibi 1 numaralı kanat oyuncusu, ‘’Top 

ters kanatta ya da ters oyun kurucudayken kanat savunması, çizgide iç 
savunmaya biraz daha yardıma gidebilir, oyun kurucu hizasında çıkıp baskı 
yapabilir’’ (BİLGE,2012, sf. 6) 

Hücum oyuncusu kanat oyuncusu tarafına doğru savunmayı geçerse kanat 
oyuncusu blok veya baskı ile oyunu durdurmaya çalışır.   

Kanada pas atılmasını engellemeye çalışır. 
Top orta oyun kurucuya geçtiği durumlarda, 1 numaralı savunma ve 2 numaralı 

savunma oyuncusu merkeze biraz daha yaklaşarak kademeye girer ve savunma 
sıklığını artırırlar.  

Kanat eğer kat ederse, katı engeller, geciktirir ve daima savunmayı uyarır.  
Kat takibinde 2 numaralı savunmayı uyararak kademeye girmesini sağlarken, 1 

numaralı savunma oyuncusu yukarıdaki oyun kurucuya baskıya çıkar. Bu 
durumda bir eş değişimi gerçekleştirilir. Oyun kurucu 2 no yu geçerse, kanat 
destek olur. Blok veya baskı uygular  
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3.2. 3:2:1 Savunmada Pozisyon ve İş Birliği Prensipleri   

3.2.1. Kanat Savunma (1) ile Oyun Kurucu Savunması (2) İş Birliği 
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savunma oyuncusu merkeze biraz daha yaklaşarak kademeye girer ve savunma 
sıklığını artırırlar.  

Kanat eğer kat ederse, katı engeller, geciktirir ve daima savunmayı uyarır.  
Kat takibinde 2 numaralı savunmayı uyararak kademeye girmesini sağlarken, 1 

numaralı savunma oyuncusu yukarıdaki oyun kurucuya baskıya çıkar. Bu 
durumda bir eş değişimi gerçekleştirilir. Oyun kurucu 2 no yu geçerse, kanat 
destek olur. Blok veya baskı uygular  
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Şekil18: 2 numaralı savunmanın yardımı   

Şekil 19: Oyun kurucu 2 no yu geçerse kanat savunma 

	Top OOK’ya geçerse, 1 numara ve 2 numara, savunma sıklığı için merkeze doğru kayar
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 Top OOK’ya geçerse, 1 numara ve 2 numara, savunma sıklığı için merkeze doğru kayar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 20: Top OOK’ya geçerse, 1 numara ve 2 numara savunma  

 
 Top OOK’ya geçerken, hücum kanat oyuncusu kat ederse 1 numara katı önce 

geciktirir. Sonra oyun kurucuya yükselir veya onu kademede kontrol eder. 2 numara 
ile eş değişimi yapmış olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 21: Kanat katının savunulması  

 

3.2.2. Oyun Kurucu Savunması (2) ile Arka Orta Savunma (A3) İş Birliği  

 2 numaralı savunma, top karşı oyun kurucudayken; 7-8 metre hizasına kadar 
kademeye girer, arka orta savunma ile olası pivota gelecek pasları kesmek için 
doğru pozisyonu alırlar. Eğer bu pozisyonda kendi tarafından kat yapacak 
oyuncu olursa (oyun kurucu yâda kanat) kat eden oyuncunun savunma 
arkasına katı engellenmeli veya geciktirilmelidir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 22: 2 numara ve A3 Arka orta savunma iş birliği 
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Şekil 20: Top OOK’ya geçerse, 1 numara ve 2 numara savunma 

	Top OOK’ya geçerken, hücum kanat oyuncusu kat ederse 1 numara katı önce geciktirir. Sonra oyun 
kurucuya yükselir veya onu kademede kontrol eder. 2 numara ile eş değişimi yapmış olur.
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ile eş değişimi yapmış olur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 21: Kanat katının savunulması  

 

3.2.2. Oyun Kurucu Savunması (2) ile Arka Orta Savunma (A3) İş Birliği  

 2 numaralı savunma, top karşı oyun kurucudayken; 7-8 metre hizasına kadar 
kademeye girer, arka orta savunma ile olası pivota gelecek pasları kesmek için 
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kendi tarafından kat yapacak oyuncu olursa (oyun kurucu yâda kanat) kat eden oyuncunun savunma 
arkasına katı engellenmeli veya geciktirilmelidir. 
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Şekil 22: 2 numara ve A3 Arka orta savunma iş birliği

	Her koşulda hücum katını savunma sesli olarak uyarması, hatta kanat katını geciktirmesi beklenir. Arka 
orta savunma (3) ve 2 numaralı savunmalar gelen katı ve pivotu savunurlar.  

	Savunmanın lideri olan arka orta ile devamlı iletişim halinde olmalı ve oyunu olabildiğince birlikte dur-
durmaya çalışırlar. 

	Özellikle 3:3 oyundan 4:2 hücuma geçilen durumlarda, savunma zayıflayacağı için en kısa sürede hücu-
mun durdurulması için kontrollü faul yapılması istenir. 

	Pivot katlarında 3 numaralı savunma oyuncusu ile 2 numaralı savunma oyuncusu eş değişimi yapabilir. 
Ama temel olarak oyunun en kısa sürede top yönünde durdurulması beklenir. 

	Top OOK’ya geçerken, kanat veya oyun kurucu katında 2 numara katı devralırken 3 numara ya kadar 
takip eder ve 3 numara ya devreder. Bu yüzden aralarında devamlı yüksek iletişim beklenir.
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 Her koşulda hücum katını savunma sesli olarak uyarması, hatta kanat katını 
geciktirmesi beklenir. Arka orta savunma (3) ve 2 numaralı savunmalar gelen 
katı ve pivotu savunurlar.   

 Savunmanın lideri olan arka orta ile devamlı iletişim halinde olmalı ve oyunu 
olabildiğince birlikte durdurmaya çalışırlar.  

 Özellikle 3:3 oyundan 4:2 hücuma geçilen durumlarda, savunma zayıflayacağı 
için en kısa sürede hücumun durdurulması için kontrollü faul yapılması istenir.  

 Pivot katlarında 3 numaralı savunma oyuncusu ile 2 numaralı savunma 
oyuncusu eş değişimi yapabilir. Ama temel olarak oyunun en kısa sürede top 
yönünde durdurulması beklenir.  

 Top OOK’ya geçerken, kanat veya oyun kurucu katında 2 numara katı 
devralırken 3 numara ya kadar takip eder ve 3 numara ya devreder. Bu yüzden 
aralarında devamlı yüksek iletişim beklenir. 
 
 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
Şekil 23: Oyun kurucu katı sonrası işbirliği   
 
 
 

3.2.3. Arka Orta Savunma (A3) ve Ön Orta Savunma (Ö3) İş Birliği  

 Ön orta savunma(Ö3), top orta oyun kurucudayken geleneksel duruş 9 m 
üzerinde topla kale arasında olmalıdır. Temel görevi, orta oyun kurucuyu 
durdurmak ve baskıyla rahatsız etmektir.   

 Top diğer oyun kuruculara geçer ise çapraza gömülerek savunma üçgeni 
sağlamaya çalışır. Bu savunmada çoğunluğu sağlamak için önemlidir.  

 Eğer baskılı bir 3:2:1 savunma yapılıyorsa topun olduğu alan güvenceye alınır. 
Savunma arkasına hücumun katı veya toplu olarak geçişine izin verilmez. 

 Arka orta ve ön orta savunma oyuncuları savunmanın lideri ve yön vereni 
olduğu için seçilecek oyuncular önemlidir. Dayanıklı ve fiziksel olarak güçlü ve 
pozisyon bilgisi ile iletişimi kuvvetli lider sporcular seçilir.  

 Arka ortanın en önemli görevi savunmada fazlalığı sağlamaktır. İkinci görevi 
çizgi güvenliğini sağlamaktır. Üçüncüsü ise kaleciyle hücum eden oyuncu 
arasında her zaman blok yapabilmek ve kademeye girebilmek için doğru yerde 
bulunmaktır (BİLGE,2012, sf:9) 

 

3 2 
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3.2.3. Arka Orta Savunma (A3) ve Ön Orta Savunma (Ö3) İş Birliği 
	Ön orta savunma(Ö3), top orta oyun kurucudayken geleneksel duruş 9 m üzerinde topla kale arasında 

olmalıdır. Temel görevi, orta oyun kurucuyu durdurmak ve baskıyla rahatsız etmektir.  
	Top diğer oyun kuruculara geçer ise çapraza gömülerek savunma üçgeni sağlamaya çalışır. Bu savun-

mada çoğunluğu sağlamak için önemlidir. 
	Eğer baskılı bir 3:2:1 savunma yapılıyorsa topun olduğu alan güvenceye alınır. Savunma arkasına hücu-

mun katı veya toplu olarak geçişine izin verilmez.
	Arka orta ve ön orta savunma oyuncuları savunmanın lideri ve yön vereni olduğu için seçilecek oyun-

cular önemlidir. Dayanıklı ve fiziksel olarak güçlü ve pozisyon bilgisi ile iletişimi kuvvetli lider sporcular 
seçilir. 

	Arka ortanın en önemli görevi savunmada fazlalığı sağlamaktır. İkinci görevi çizgi güvenliğini sağla-
maktır. Üçüncüsü ise kaleciyle hücum eden oyuncu arasında her zaman blok yapabilmek ve kademeye 
girebilmek için doğru yerde bulunmaktır (BİLGE,2012, sf:9)

	Arka orta savunma (A3) ön orta savunma oyuncusunu daima yönlendirir çünkü ön orta savunma oyun-
cusu 9 m çizgisinin üstünde olduğu için gelen katlar ve savunma taktiği konusunda arka orta savunma-
cıyla birlikte aynı doğrultuda hareket etmesi gerekir. Bu nedenle iletişimleri ve anlaşmaları çok önem-
lidir. Savunma hattının ve takım savunmasının başarılı olmasında savunma dörtlüsünün ve özellikle ön 
ve arka orta savunmaların uyumunun çok iyi olması beklenen bir durumdur.

Şekil 25: Savunma üçgeni işbirliği Şekil:26 A3 arka orta ve Ö3 Ön orta Savunma
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 Arka orta savunma (A3) ön orta savunma oyuncusunu daima yönlendirir 
çünkü ön orta savunma oyuncusu 9 m çizgisinin üstünde olduğu için gelen 
katlar ve savunma taktiği konusunda arka orta savunmacıyla birlikte aynı 
doğrultuda hareket etmesi gerekir. Bu nedenle iletişimleri ve anlaşmaları çok 
önemlidir. Savunma hattının ve takım savunmasının başarılı olmasında 
savunma dörtlüsünün ve özellikle ön ve arka orta savunmaların uyumunun 
çok iyi olması beklenen bir durumdur. 

           
  
  
      
  
  
  
  
  

Şekil 25: Savunma üçgeni işbirliği 
 

 

 

Şekil 25 Savunma üçgeni örnek resmi 
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Şekil:26 A3 arka orta ve Ö3 Ön orta Savunma 
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Şekil 25 Savunma üçgeni örnek resmi

YÖNTEM 

4. Araştırma Grubunun Özellikleri 
Hentbolda 3:2:1 savunma eğitimi verdiğimiz sporcu grubu, 16-24 yaş aralığında hentbol takımı sporcularından 
oluşan bir takımdır. Bu sporcu gurubu hentbol takımı için çalışmalarına haftada 3-4 gün olacak şekilde düzen-
li bir şekilde devam etmektedir. Araştırmaya katılan her sporcuya bilgilendirilmiş gönüllü onay formu imzala-
tılarak onay formu alınmıştır. Bu çalışma gurubu sporcuları genel olarak 5-6 yıldır hentbol sporu ile ilgilenen 
ve yıldız, genç takım müsabakalarına katılmış olan ve şimdi A Takım kategorilerinde hentbol müsabakalarına 
katılmaya devam eden sporcu topluluğudur.  

4.1. Aksiyon Araştırması
Geleneksel sınıflandırmalardaki genel anlayışa göre: temel araştırmalar, kuram geliştirmeye yönelik bilgi 
üretmeye; uygulamalı araştırmalar, temel araştırmalarla elde edilen bilginin uygulamaya aktarılmasına; ak-
siyon araştırmaları ise, bilinen uygulamalarda karşılaşılan pratik sorunların, uygulayıcıların da katılması ile 
çözümüne yöneliktir (Karasar, 1994, sf:23). Uygulamalı araştırmalar da (ürettikleri bilgi düzeyi bakımından, 
temel araştırmalardaki ayrıma ek olarak) kendi içinde, iki sınıfa ayrılabilir. Bunlar aksiyon araştırmaları ile 
AR-GE araştırmalarıdır.

Aksiyon araştırmaları, uzman araştırmacıların yürütücülüğünde, uygulayıcıların ve probleme taraf olanla-
rın da katılmasıyla, var olan uygulamanın eleştirel bir değerlendirilmesini yaparak, durumu iyileştirmek için 
alınması gereken önlemleri belirlemeyi amaçlayan araştırmalardır. Aksiyon araştırmasının özelliği, çok yönlü 
katılma ile “görüş birliği” ya da ona yakın bir anlaşma sağlayabilen önlemlerin ortaya çıkartılmasıdır. Aksiyon 
araştırmaları belli bir yer ve katılanlarla sınırlı ürünler verir. Bu nedenle, elde edilen sonuçlar yerel niteliklidir, 
genelleme amacı taşımaz. 

Aksiyon araştırması, olgusal verilerin elde edilemediği ya da çeşitli seçeneklerin var olduğu durumlarda özel-
likle uygun bir araştırma türüdür. Bu tür araştırmalar, karşılaşılan problemlerin çözümünü sistemleştirir; 
çözümlerin, gelenek, otorite ya da salt kişisel deneyimlerde aranmasını önler (Karasar, 1994, sf:27-28; Gökçe 
ve Çukurçayır, 2006, sf: 27).
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Bu çerçevede hentbolda 3:2:1 savunmanın oluşturulması ve bu çalışmaların geliştirilmesi amaçlı olarak, kü-
çükler, yıldızlar ve gençler seviyesinde ve yetişkin sporculara katkı sağlaması için yapılan bu çalışma, bir 
aksiyon araştırmasıdır.

BULGULAR

5. Egzersizler 
5.1. 3:2:1 Savunma için Bireysel ve Grup Ön Hazırlık Çalışmaları 

A01: Alan Savunma Çalışması; Sporcular tek grup halinde sıraya geçer. Sıranın karşısına iki kule yerleştirilir. 
Kule önüne bir savunmacı yerleştirilir. Her bir oyuncu beş saniye içinde kulelere dokunmaya çalışır. Savunma-
cı kulelerden oyuncuları hep uzaktan tutmaya ve ona baskı yapmaya çalışır.  
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kulelere dokunmaya çalışır. Savunmacı kulelerden oyuncuları hep uzaktan tutmaya ve ona 
baskı yapmaya çalışır.   
 

 

 

 

 

 
 

Şekil 27: Alan Savunma Çalışması  

Varyasyonları: İki savunma oyuncusu ile yapılabilir. Alan daraltılabilir. Dokunma alanı 
genişletilebilir. Altı metre çizgisine dokunma şeklinde oyun değiştirilebilir. Önce topsuz sonra 
topla birlikte uygulamalar yaptırılır. Tek kişilik uygulamalarda top sürme kullanılarak aynı 
egzersiz yaptırılır.   İkili uygulamalarda savunmada yardımlaşma, eş alıp aktarma geliştirilir. 

  
A02: Bacak Çalışmaları, Tam saha öne, geriye, sağa ve sola kayma adımları, blok ve yana 

koşu uygulamaları; Oyuncular tam sahaya dağınık bir şekilde antrenörü görecek şekilde 
yerleşirler.  Antrenörün komutuyla sağa, sola, öne ve geriye kayma adımı, yana koşu, olduğu 
yerde sprint bacak çekme, blok yapma gibi birlikte çalışma, hareket etme disiplini ve 
motivasyonu kazandırmaya çalışılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 28: Bacak çalışmaları   

A

Şekil 27: Alan Savunma Çalışması

Varyasyonları: İki savunma oyuncusu ile yapılabilir. Alan daraltılabilir. Dokunma alanı genişletilebilir. Altı metre 
çizgisine dokunma şeklinde oyun değiştirilebilir. Önce topsuz sonra topla birlikte uygulamalar yaptırılır. Tek 
kişilik uygulamalarda top sürme kullanılarak aynı egzersiz yaptırılır.   İkili uygulamalarda savunmada yardım-
laşma, eş alıp aktarma geliştirilir.
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Varyasyonları: İki savunma oyuncusu ile yapılabilir. Alan daraltılabilir. Dokunma alanı 
genişletilebilir. Altı metre çizgisine dokunma şeklinde oyun değiştirilebilir. Önce topsuz sonra 
topla birlikte uygulamalar yaptırılır. Tek kişilik uygulamalarda top sürme kullanılarak aynı 
egzersiz yaptırılır.   İkili uygulamalarda savunmada yardımlaşma, eş alıp aktarma geliştirilir. 

  
A02: Bacak Çalışmaları, Tam saha öne, geriye, sağa ve sola kayma adımları, blok ve yana 

koşu uygulamaları; Oyuncular tam sahaya dağınık bir şekilde antrenörü görecek şekilde 
yerleşirler.  Antrenörün komutuyla sağa, sola, öne ve geriye kayma adımı, yana koşu, olduğu 
yerde sprint bacak çekme, blok yapma gibi birlikte çalışma, hareket etme disiplini ve 
motivasyonu kazandırmaya çalışılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 28: Bacak çalışmaları   

A
Şekil 28: Bacak çalışmaları  
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A03: Savunmada Sekiz çizme; Sporcular üçerli gruplara bölünür. Sahanın değişik yerlerinde kendilerine yer 
bulurlar. Önce bir öğrenci savunma kayma adımı ile diğer iki oyuncu arasında sekiz çizerek kayma adımı ça-
lışması yapar. Daha sonra diğerleri tek tek bu çalışmayı uygular. Yatay ve dikey olarak yapılan bu çalışmada 
atış koluna baskı uygulaması ekleyerek çalışma çeşitlendirilir. Daha sonra diğer iki oyuncuda top olur.  Her 
oyuncunun karşısına geçtiği zaman, savunmacı baskı uygular ve sekiz çizme hareketine devam eder.         

 

21 

A03: Savunmada Sekiz çizme; Sporcular üçerli gruplara bölünür. Sahanın değişik 
yerlerinde kendilerine yer bulurlar. Önce bir öğrenci savunma kayma adımı ile diğer iki 
oyuncu arasında sekiz çizerek kayma adımı çalışması yapar. Daha sonra diğerleri tek tek bu 
çalışmayı uygular. Yatay ve dikey olarak yapılan bu çalışmada atış koluna baskı uygulaması 
ekleyerek çalışma çeşitlendirilir. Daha sonra diğer iki oyuncuda top olur.  Her oyuncunun 
karşısına geçtiği zaman, savunmacı baskı uygular ve sekiz çizme hareketine devam eder.          
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 29: Savunmada sekiz çizme  

 

A04: Zigzak Koşu Yarışı; Sporcu grubu ikiye bölünür. Tam sahayı boylamasına kullanarak 
5 engelden koşarak gidip, kayma adımı ile hızlı dönüş yaparak geri dönerler. Başlangıç 
çizgisine ilk ulaşan kazanır. Her kazanan bir puan kazandırır. 6 puan alan oyunu kazanmış 
olur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekli 30: Zigzak koşu yarışı  

Varyasyonları: Her turda hareketler değiştirilebilir. Kayma adımı ile gidip koşarak 
dönülebilir. İkinci olarak kayma adımı ile gidip geri geri koşarak bitirmeleri istenebilir. 
Engellerin sonuna sağlık topu koyup topla kayma adımı yapmaları istenebilir. Engellerin 
sonunda bir oyuncu bulundurup onu sırtında taşıması istenebilir.  

 

Şekil 29: Savunmada sekiz çizme 

A04: Zigzak Koşu Yarışı; Sporcu grubu ikiye bölünür. Tam sahayı boylamasına kullanarak 5 engelden koşarak 
gidip, kayma adımı ile hızlı dönüş yaparak geri dönerler. Başlangıç çizgisine ilk ulaşan kazanır. Her kazanan bir 
puan kazandırır. 6 puan alan oyunu kazanmış olur. 
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A03: Savunmada Sekiz çizme; Sporcular üçerli gruplara bölünür. Sahanın değişik 
yerlerinde kendilerine yer bulurlar. Önce bir öğrenci savunma kayma adımı ile diğer iki 
oyuncu arasında sekiz çizerek kayma adımı çalışması yapar. Daha sonra diğerleri tek tek bu 
çalışmayı uygular. Yatay ve dikey olarak yapılan bu çalışmada atış koluna baskı uygulaması 
ekleyerek çalışma çeşitlendirilir. Daha sonra diğer iki oyuncuda top olur.  Her oyuncunun 
karşısına geçtiği zaman, savunmacı baskı uygular ve sekiz çizme hareketine devam eder.          
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 29: Savunmada sekiz çizme  

 

A04: Zigzak Koşu Yarışı; Sporcu grubu ikiye bölünür. Tam sahayı boylamasına kullanarak 
5 engelden koşarak gidip, kayma adımı ile hızlı dönüş yaparak geri dönerler. Başlangıç 
çizgisine ilk ulaşan kazanır. Her kazanan bir puan kazandırır. 6 puan alan oyunu kazanmış 
olur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekli 30: Zigzak koşu yarışı  

Varyasyonları: Her turda hareketler değiştirilebilir. Kayma adımı ile gidip koşarak 
dönülebilir. İkinci olarak kayma adımı ile gidip geri geri koşarak bitirmeleri istenebilir. 
Engellerin sonuna sağlık topu koyup topla kayma adımı yapmaları istenebilir. Engellerin 
sonunda bir oyuncu bulundurup onu sırtında taşıması istenebilir.  

 

Şekli 30: Zigzak koşu yarışı 

Varyasyonları: Her turda hareketler değiştirilebilir. Kayma adımı ile gidip koşarak dönülebilir. İkinci olarak 
kayma adımı ile gidip geri geri koşarak bitirmeleri istenebilir. Engellerin sonuna sağlık topu koyup topla kay-
ma adımı yapmaları istenebilir. Engellerin sonunda bir oyuncu bulundurup onu sırtında taşıması istenebilir. 
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A05: Üçgende kayma adımı; Sahanın değişik yerlerinde üçgen alanlar oluşturulur. Sporcular sırayla üçgende 
kayma adımı ve ileri çıkma geri çekilme çalışmasını üçgen içerisinde yaparlar.  
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A05: Üçgende kayma adımı; Sahanın değişik yerlerinde üçgen alanlar oluşturulur. 
Sporcular sırayla üçgende kayma adımı ve ileri çıkma geri çekilme çalışmasını üçgen 
içerisinde yaparlar.   

 
  

 

 

 

 

 

 

Şekil 31: Üçgende Kayma adımı 

A06: Piston yarışması; Tüm sporcular iki gruba bölünür.  Gruplar kale sahası dip 
çizgisinde köşelere yerleştirilir. Tüm sporcular aynı anda koşarak 9 m çizgisindeki kulelere 
koşarak dokunur ve 6 m çizgisine geri koşup oraya dokunurlar. En son kuleye dokunduktan 
sonra, oyun alanı dip çizgisine koşup, yarı sahaya kadar toplu halde sprint koşu yaparlar. 
Hangi takım çizgiyi ilk geçerse o grup kazanır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 32: Piston koşu yarışı  

 

 

 

 

 

 

Şekil 31: Üçgende Kayma adımı

A06: Piston yarışması; Tüm sporcular iki gruba bölünür.  Gruplar kale sahası dip çizgisinde köşelere yerleşti-
rilir. Tüm sporcular aynı anda koşarak 9 m çizgisindeki kulelere koşarak dokunur ve 6 m çizgisine geri koşup 
oraya dokunurlar. En son kuleye dokunduktan sonra, oyun alanı dip çizgisine koşup, yarı sahaya kadar toplu 
halde sprint koşu yaparlar. Hangi takım çizgiyi ilk geçerse o grup kazanır. 

 

22 

A05: Üçgende kayma adımı; Sahanın değişik yerlerinde üçgen alanlar oluşturulur. 
Sporcular sırayla üçgende kayma adımı ve ileri çıkma geri çekilme çalışmasını üçgen 
içerisinde yaparlar.   

 
  

 

 

 

 

 

 

Şekil 31: Üçgende Kayma adımı 

A06: Piston yarışması; Tüm sporcular iki gruba bölünür.  Gruplar kale sahası dip 
çizgisinde köşelere yerleştirilir. Tüm sporcular aynı anda koşarak 9 m çizgisindeki kulelere 
koşarak dokunur ve 6 m çizgisine geri koşup oraya dokunurlar. En son kuleye dokunduktan 
sonra, oyun alanı dip çizgisine koşup, yarı sahaya kadar toplu halde sprint koşu yaparlar. 
Hangi takım çizgiyi ilk geçerse o grup kazanır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 32: Piston koşu yarışı  

 

 

 

 

 

 

Şekil 32: Piston koşu yarışı 
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A07: Dairede pivot savunma; Sporcular daire oluştururlar ve ellerinde bir top vardır. Tam ortada bir pivot ve 
onun top almasını engelleyen bir savunmacı vardır. Dairede pas yapan sporcular hızlı pas yaparak, pivota 
uygun zamanda topu ulaştırmaya çalışır. Savunma bunu engellemeye çalışır. 
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A07: Dairede pivot savunma; Sporcular daire oluştururlar ve ellerinde bir top vardır. Tam 
ortada bir pivot ve onun top almasını engelleyen bir savunmacı vardır. Dairede pas yapan 
sporcular hızlı pas yaparak, pivota uygun zamanda topu ulaştırmaya çalışır. Savunma bunu 
engellemeye çalışır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 33: Dairede pivot savunma  

A08: Dairede pivotu savunma; Sporcular daire oluştururlar ve ellerinde bir top vardır. 
Tam ortada bir pivot ve onun top almasını engelleyen iki savunmacı vardır. Dairede pas 
yapan sporcular hızlı pas yaparak, pivota uygun zamanda topu ulaştırmaya çalışır. Savunma 
bunu engellemeye çalışır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 34: Dairede pivot savunma  

Varyasyonları: Alan daraltarak ve genişleterek savunmanın daha çok çalışması 
sağlanabilir. Pas yapan oyuncular hareketli bir şekilde pas yaparak aynı uygulamayı 
gerçekleştirirler. Bu savunmanın konsantrasyonunu daha zorlayacaktır.  
 

 

 

 

Şekil 33: Dairede pivot savunma 

A08: Dairede pivotu savunma; Sporcular daire oluştururlar ve ellerinde bir top vardır. Tam ortada bir pivot 
ve onun top almasını engelleyen iki savunmacı vardır. Dairede pas yapan sporcular hızlı pas yaparak, pivota 
uygun zamanda topu ulaştırmaya çalışır. Savunma bunu engellemeye çalışır. 
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A07: Dairede pivot savunma; Sporcular daire oluştururlar ve ellerinde bir top vardır. Tam 
ortada bir pivot ve onun top almasını engelleyen bir savunmacı vardır. Dairede pas yapan 
sporcular hızlı pas yaparak, pivota uygun zamanda topu ulaştırmaya çalışır. Savunma bunu 
engellemeye çalışır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 33: Dairede pivot savunma  

A08: Dairede pivotu savunma; Sporcular daire oluştururlar ve ellerinde bir top vardır. 
Tam ortada bir pivot ve onun top almasını engelleyen iki savunmacı vardır. Dairede pas 
yapan sporcular hızlı pas yaparak, pivota uygun zamanda topu ulaştırmaya çalışır. Savunma 
bunu engellemeye çalışır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 34: Dairede pivot savunma  

Varyasyonları: Alan daraltarak ve genişleterek savunmanın daha çok çalışması 
sağlanabilir. Pas yapan oyuncular hareketli bir şekilde pas yaparak aynı uygulamayı 
gerçekleştirirler. Bu savunmanın konsantrasyonunu daha zorlayacaktır.  
 

 

 

 

Şekil 34: Dairede pivot savunma 

Varyasyonları: Alan daraltarak ve genişleterek savunmanın daha çok çalışması sağlanabilir. Pas yapan oyun-
cular hareketli bir şekilde pas yaparak aynı uygulamayı gerçekleştirirler. Bu savunmanın konsantrasyonunu 
daha zorlayacaktır. 
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A09: Üçgende merkezi savunma; Sporcular üçgen oluştururlar ve ellerinde bir top vardır. Tam ortada bir pivot 
ve onun top almasını engelleyen iki savunmacı vardır. Üçgende pas yapan sporcular hızlı pas yaparak, pivota 
uygun zamanda topu ulaştırmaya çalışır. Savunma bunu engellemeye çalışır. Bir savunmacı toplu oyuncuyu 
önde karşılarken diğeri kademeye girip pivotun pas almasını engellemeye çalışır. 
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A09: Üçgende merkezi savunma; Sporcular üçgen oluştururlar ve ellerinde bir top vardır. 
Tam ortada bir pivot ve onun top almasını engelleyen iki savunmacı vardır. Üçgende pas 
yapan sporcular hızlı pas yaparak, pivota uygun zamanda topu ulaştırmaya çalışır. Savunma 
bunu engellemeye çalışır. Bir savunmacı toplu oyuncuyu önde karşılarken diğeri kademeye 
girip pivotun pas almasını engellemeye çalışır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 35: Üçgende pivot savunma  

Varyasyonları: Alan daraltarak ve genişleterek savunmanın daha çok çalışması 
sağlanabilir. Pas yapan oyuncular hareketli bir şekilde pas yaparak aynı uygulamayı 
gerçekleştirirler. Bu savunmanın konsantrasyonunu daha zorlayacaktır.  

 
A10: Karede pivot ve alan savunma; Sporcular kare şeklinde sahaya dizilirler ve ellerinde 

bir top vardır. Tam ortada bir pivot ve onun top almasını engelleyen iki savunmacı vardır. 
Karede pas yapan sporcular hızlı pas yaparak, pivota uygun zamanda topu ulaştırmaya çalışır. 
Savunma bunu engellemeye çalışır. Birisi önde karşılar diğeri kademeye pivotun pas almasını 
engellemeye çalışır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 36: Karede pivot ve alan savunma  

Varyasyonu: Pas yapan oyuncular hareketli oynarlar. Pivot önce sabit sonra aktif bir 
şekilde pas almaya çalışır. Savunma her durumda alanı korumaya ve pas yolunu kesmeye 
çalışır.  

Şekil 35: Üçgende pivot savunma 

Varyasyonları: Alan daraltarak ve genişleterek savunmanın daha çok çalışması sağlanabilir. Pas yapan oyun-
cular hareketli bir şekilde pas yaparak aynı uygulamayı gerçekleştirirler. Bu savunmanın konsantrasyonunu 
daha zorlayacaktır. 

A10: Karede pivot ve alan savunma; Sporcular kare şeklinde sahaya dizilirler ve ellerinde bir top vardır. Tam 
ortada bir pivot ve onun top almasını engelleyen iki savunmacı vardır. Karede pas yapan sporcular hızlı pas 
yaparak, pivota uygun zamanda topu ulaştırmaya çalışır. Savunma bunu engellemeye çalışır. Birisi önde kar-
şılar diğeri kademeye pivotun pas almasını engellemeye çalışır. 
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A09: Üçgende merkezi savunma; Sporcular üçgen oluştururlar ve ellerinde bir top vardır. 
Tam ortada bir pivot ve onun top almasını engelleyen iki savunmacı vardır. Üçgende pas 
yapan sporcular hızlı pas yaparak, pivota uygun zamanda topu ulaştırmaya çalışır. Savunma 
bunu engellemeye çalışır. Bir savunmacı toplu oyuncuyu önde karşılarken diğeri kademeye 
girip pivotun pas almasını engellemeye çalışır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 35: Üçgende pivot savunma  

Varyasyonları: Alan daraltarak ve genişleterek savunmanın daha çok çalışması 
sağlanabilir. Pas yapan oyuncular hareketli bir şekilde pas yaparak aynı uygulamayı 
gerçekleştirirler. Bu savunmanın konsantrasyonunu daha zorlayacaktır.  

 
A10: Karede pivot ve alan savunma; Sporcular kare şeklinde sahaya dizilirler ve ellerinde 

bir top vardır. Tam ortada bir pivot ve onun top almasını engelleyen iki savunmacı vardır. 
Karede pas yapan sporcular hızlı pas yaparak, pivota uygun zamanda topu ulaştırmaya çalışır. 
Savunma bunu engellemeye çalışır. Birisi önde karşılar diğeri kademeye pivotun pas almasını 
engellemeye çalışır.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 36: Karede pivot ve alan savunma  

Varyasyonu: Pas yapan oyuncular hareketli oynarlar. Pivot önce sabit sonra aktif bir 
şekilde pas almaya çalışır. Savunma her durumda alanı korumaya ve pas yolunu kesmeye 
çalışır.  

Şekil 36: Karede pivot ve alan savunma 

Varyasyonu: Pas yapan oyuncular hareketli oynarlar. Pivot önce sabit sonra aktif bir şekilde pas almaya çalı-
şır. Savunma her durumda alanı korumaya ve pas yolunu kesmeye çalışır. 
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A11: Karede pivot ve alan savunma; Sporcular kare şeklinde sahaya dizilirler ve ellerinde bir topla pas yapar-
lar. Tam ortada bir pivot ve onun top almasını engelleyen üç savunmacı vardır. Karede pas yapan sporcular 
hızlı pas yaparak, pivota uygun zamanda topu ulaştırmaya çalışır. Savunma bunu engellemeye çalışır. Birisi 
önde karşılar diğer ikisi kademeye girerek pivotun pas almasını ve savunma üçgeninin oluşturmaya çalışırlar. 
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A11: Karede pivot ve alan savunma; Sporcular kare şeklinde sahaya dizilirler ve ellerinde 
bir topla pas yaparlar. Tam ortada bir pivot ve onun top almasını engelleyen üç savunmacı 
vardır. Karede pas yapan sporcular hızlı pas yaparak, pivota uygun zamanda topu ulaştırmaya 
çalışır. Savunma bunu engellemeye çalışır. Birisi önde karşılar diğer ikisi kademeye girerek 
pivotun pas almasını ve savunma üçgeninin oluşturmaya çalışırlar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 37: Karede alanda savunma  

Varyasyonları: 

• Pas yapan oyuncular hareketli oynarlar. Pivot önce sabit sonra aktif bir şekilde pas 
almaya çalışır. Ortada belirli bir alan içerisinde pivot istediği gibi hareket eder ve pas 
almaya çalışır.  

• Savunma oyuncuları her durumda alanı korumaya ve pas yolunu kesmeye çalışır. 
İkinci olarak pas yapan oyuncular pasla yer değiştirebilirler hareketli oynayabilirler. 
Burada savunma oyuncuları belirlenmiş alanı içerisinde kim olursa olsun pas almasını 
engellemeye çalışır. Pivot veya oyunculardan biri pas alır ise savunmacıların en kısa 
zamanda taktik faul ile oyunu durdurması istenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 37: Karede alanda savunma 

Varyasyonları:
•	 Pas yapan oyuncular hareketli oynarlar. Pivot önce sabit sonra aktif bir şekilde pas almaya çalışır. Or-

tada belirli bir alan içerisinde pivot istediği gibi hareket eder ve pas almaya çalışır. 
•	 Savunma oyuncuları her durumda alanı korumaya ve pas yolunu kesmeye çalışır. İkinci olarak pas 

yapan oyuncular pasla yer değiştirebilirler hareketli oynayabilirler. Burada savunma oyuncuları belir-
lenmiş alanı içerisinde kim olursa olsun pas almasını engellemeye çalışır. Pivot veya oyunculardan biri 
pas alır ise savunmacıların en kısa zamanda taktik faul ile oyunu durdurması istenir.

5.2. 3:2:1 Savunmada Grup ve Taktik Çalışmaları 
B01: Oyun kurucu katları ve eş aktarma çalışması; oyuncular hücumda sağ ve sol oyun kurucu bölgesine 
yerleştirilir. Ortada sadece orta oyun kurucu pas pozisyonunda bekletilir. Oyun kurucular pas yapıp diğer oyun 
kurucu bölgesine aşağıdan veya yukarıdan kat etmeye çalışırlar. Savunmanın görevi bu katları geciktirmek ve 
arka orta oyuncusuna aktarmaktır. Arka orta onu diğer oyun kurucuya kadar takip eder ve diğer gelen katı 
karşılamak için kendi bölgesine geri döner. 
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5.2. 3:2:1 Savunmada Grup ve Taktik Çalışmaları  

B01: Oyun kurucu katları ve eş aktarma çalışması; oyuncular hücumda sağ ve sol oyun 
kurucu bölgesine yerleştirilir. Ortada sadece orta oyun kurucu pas pozisyonunda bekletilir. 
Oyun kurucular pas yapıp diğer oyun kurucu bölgesine aşağıdan veya yukarıdan kat etmeye 
çalışırlar. Savunmanın görevi bu katları geciktirmek ve arka orta oyuncusuna aktarmaktır. 
Arka orta onu diğer oyun kurucuya kadar takip eder ve diğer gelen katı karşılamak için kendi 
bölgesine geri döner.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 38: Savunmada katların karşılanması ve eş aktarma çalışması  

B02: Kanat oyuncuları (1) savunma çalışması; Oyuncular hücumda üç oyun kurucu 
bölgesine yerleştirilir. Kanat hücumları da yerleşir. Oyun kurucular pas yaparlar, kanat 
savunma oyuncusu, pas oyun kurucu bölgesine gelirken kendi kanadının pas almasını 
engellemeye çalışır. Pas kanat oyuncusuna geçer ise baskı yapar veya çizgide kontrolde tutar. 
Katlarını geciktirmeye çalışır. Top uzak oyun kurucuya gittiği zaman yakın oyun kurucuya 
kontrollü bir şekilde yükselir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 39: Kanat Savunması (1) çalışması  

1 1

Şekil 38: Savunmada katların karşılanması ve eş aktarma çalışması 
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B02: Kanat oyuncuları (1) savunma çalışması; Oyuncular hücumda üç oyun kurucu bölgesine yerleştirilir. 
Kanat hücumları da yerleşir. Oyun kurucular pas yaparlar, kanat savunma oyuncusu, pas oyun kurucu bölge-
sine gelirken kendi kanadının pas almasını engellemeye çalışır. Pas kanat oyuncusuna geçer ise baskı yapar 
veya çizgide kontrolde tutar. Katlarını geciktirmeye çalışır. Top uzak oyun kurucuya gittiği zaman yakın oyun 
kurucuya kontrollü bir şekilde yükselir. 
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5.2. 3:2:1 Savunmada Grup ve Taktik Çalışmaları  

B01: Oyun kurucu katları ve eş aktarma çalışması; oyuncular hücumda sağ ve sol oyun 
kurucu bölgesine yerleştirilir. Ortada sadece orta oyun kurucu pas pozisyonunda bekletilir. 
Oyun kurucular pas yapıp diğer oyun kurucu bölgesine aşağıdan veya yukarıdan kat etmeye 
çalışırlar. Savunmanın görevi bu katları geciktirmek ve arka orta oyuncusuna aktarmaktır. 
Arka orta onu diğer oyun kurucuya kadar takip eder ve diğer gelen katı karşılamak için kendi 
bölgesine geri döner.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 38: Savunmada katların karşılanması ve eş aktarma çalışması  

B02: Kanat oyuncuları (1) savunma çalışması; Oyuncular hücumda üç oyun kurucu 
bölgesine yerleştirilir. Kanat hücumları da yerleşir. Oyun kurucular pas yaparlar, kanat 
savunma oyuncusu, pas oyun kurucu bölgesine gelirken kendi kanadının pas almasını 
engellemeye çalışır. Pas kanat oyuncusuna geçer ise baskı yapar veya çizgide kontrolde tutar. 
Katlarını geciktirmeye çalışır. Top uzak oyun kurucuya gittiği zaman yakın oyun kurucuya 
kontrollü bir şekilde yükselir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 39: Kanat Savunması (1) çalışması  

1 1

Şekil 39: Kanat Savunması (1) çalışması 

B03: Oyun kurucuların (2) savunması çalışması; Oyuncular hücumda üç bölgeye kanat, oyun kurucu ve orta 
oyun kurucu bölgesine yerleştirilir. İki çalışma alanı yaratılır. Oyuncular pas yaparken, 2 numaralı savunma 
oyuncusu, pas ortaya gittiği zaman 6 metre çizgisine konulan engele dokunmaya çalışır. Kanada indiği za-
manda kanat savunmasının kademesine iner.  Bu çalışmada amaç 2 numara savunmanın alanını ve yapması 
gerekenleri öğrenmesidir. 
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B03: Oyun kurucuların (2) savunması çalışması; Oyuncular hücumda üç bölgeye kanat, 
oyun kurucu ve orta oyun kurucu bölgesine yerleştirilir. İki çalışma alanı yaratılır. Oyuncular 
pas yaparken, 2 numaralı savunma oyuncusu, pas ortaya gittiği zaman 6 metre çizgisine 
konulan engele dokunmaya çalışır. Kanada indiği zamanda kanat savunmasının kademesine 
iner.  Bu çalışmada amaç 2 numara savunmanın alanını ve yapması gerekenleri öğrenmesidir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 40: Oyun kurucu Savunması (2)çalışması  

Varyasyonları:  

• Kanat savunması ekleyerek savunmanın yapması gerekenleri daha iyi yapması 
sağlanabilir.  

• Bir hücum pivotu eklenerek pasif olarak sadece orta oyun kurucunun pas verme 
hakkının olduğu bir çalışma ile 2 numaraların pivota atılacak pasları engellemeye 
çalışması sağlanır.  

• Hücumdaki oyun kurucu oynayan sporcu kale atışı yapması istenir ve savunma daima 
baskı yaparak onu durdurmaya çalışır.  
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Şekil 40: Oyun kurucu Savunması (2)çalışması 

Varyasyonları: 
•	 Kanat savunması ekleyerek savunmanın yapması gerekenleri daha iyi yapması sağlanabilir. 
•	 Bir hücum pivotu eklenerek pasif olarak sadece orta oyun kurucunun pas verme hakkının olduğu bir 

çalışma ile 2 numaraların pivota atılacak pasları engellemeye çalışması sağlanır. 
•	 Hücumdaki oyun kurucu oynayan sporcu kale atışı yapması istenir ve savunma daima baskı yaparak 

onu durdurmaya çalışır. 
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B4: Arka orta (A3) ve Ön Orta (Ö3) savunması çalışması; Oyuncular hücumda üç bölgeye kanat, oyun kurucu 
ve orta oyun kurucu bölgesine yerleştirilir. Ö3 daima orta oyun kurucuyu önde karşılar ve rahatsız eder.  Top 
kenar oyun kuruculara gittiği zaman 7-8 metreye kademeye iner. A3 topun olduğu yönde daima çokluğu 
sağlamak için kayar. 

Bu çalışmada amaç Ö3 ve A 3 savunmanın alanını ve yapması gerekenleri öğrenmesidir.  
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B4: Arka orta (A3) ve Ön Orta (Ö3) savunması çalışması; Oyuncular hücumda üç bölgeye 
kanat, oyun kurucu ve orta oyun kurucu bölgesine yerleştirilir. Ö3 daima orta oyun kurucuyu 
önde karşılar ve rahatsız eder.  Top kenar oyun kuruculara gittiği zaman 7-8 metreye 
kademeye iner. A3 topun olduğu yönde daima çokluğu sağlamak için kayar.  

Bu çalışmada amaç Ö3 ve A 3 savunmanın alanını ve yapması gerekenleri öğrenmesidir.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 41: Ön orta (Ö3) ve arka orta (A3) savunma çalışması  

Varyasyonları:  

• Bir hücum pivotu eklenerek pasif olarak sadece orta oyun kurucunun pas verme 
hakkının olduğu bir çalışma ile A3 numaranın pivota atılacak pasları engellemeye 
çalışması sağlanır.  

• Hücumdaki oyun kurucu oynayan sporcu kale atışı yapması istenir. Ön orta Ö3 ve arka 
orta A3 savunma, oyun kurucuların atışlarına blok yapmaya çalışırlar.  
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Şekil 41: Ön orta (Ö3) ve arka orta (A3) savunma çalışması 

Varyasyonları: 
•	 Bir hücum pivotu eklenerek pasif olarak sadece orta oyun kurucunun pas verme hakkının olduğu bir 

çalışma ile A3 numaranın pivota atılacak pasları engellemeye çalışması sağlanır. 
•	 Hücumdaki oyun kurucu oynayan sporcu kale atışı yapması istenir. Ön orta Ö3 ve arka orta A3 savunma, 

oyun kurucuların atışlarına blok yapmaya çalışırlar. 

B5: Üçlü Çalışma; Kanat (1), oyun kurucu (2) ve arka orta savunmanın (A3) çalışması; Oyuncular hücumda üç 
bölgeye kanat, oyun kurucu ve orta oyun kurucu bölgesine yerleştirilir. Oyuncular pas yaparken, 2 numaralı 
savunma oyuncusu, pas ortaya gittiği zaman 7-8 metreye kadar iner. Kanada indiği zamanda kanat savun-
masının kademesine iner.  3 numaralı savunma top oyun kurucuya gittiği zaman top tarafına kayar. Kanat 
oyuncusuna gittiği zaman biraz daha toplu bölgeye yaklaşır. 1 numaralı savunma ise top orta oyun kurucuya 
gittiğinde alan daraltarak savunma sıklığını sağlamaya çalışır.  Bu çalışmada savunmanın amacı topun oynan-
dığı bölgede alan daraltılması ve pozisyona yönelik savunma hareketlerinin pekiştirilmesidir. 

 

29 

B5: Üçlü Çalışma; Kanat (1), oyun kurucu (2) ve arka orta savunmanın (A3) çalışması; 
Oyuncular hücumda üç bölgeye kanat, oyun kurucu ve orta oyun kurucu bölgesine 
yerleştirilir. Oyuncular pas yaparken, 2 numaralı savunma oyuncusu, pas ortaya gittiği zaman 
7-8 metreye kadar iner. Kanada indiği zamanda kanat savunmasının kademesine iner.  3 
numaralı savunma top oyun kurucuya gittiği zaman top tarafına kayar. Kanat oyuncusuna 
gittiği zaman biraz daha toplu bölgeye yaklaşır. 1 numaralı savunma ise top orta oyun 
kurucuya gittiğinde alan daraltarak savunma sıklığını sağlamaya çalışır.  Bu çalışmada 
savunmanın amacı topun oynandığı bölgede alan daraltılması ve pozisyona yönelik savunma 
hareketlerinin pekiştirilmesidir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 42: 1. 2 ve 3 numara savunmaların uyum çalışması   

Varyasyonları:  

• Hücum önce pasif daha sonra aktif olarak gol amaçlı yüklemeler ve savunmada açık 
bulmaya çalışır.  Devamlı olarak savunma üçgeni kurulması yönünde savunma 
oyuncuları uyarılır.   

• İkinci olarak savunma arasına bir hücum pivotu eklenerek savunmanın bu problemi 
çözmesi istenir.  

• Kanat ve oyun kurucunun savunma arkasına kat etmesi istenir ve savunmanın bu 
problemi çözmesi istenir.   
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Şekil 42: 1. 2 ve 3 numara savunmaların uyum çalışması  
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Varyasyonları: 
•	 Hücum önce pasif daha sonra aktif olarak gol amaçlı yüklemeler ve savunmada açık bulmaya çalışır.  

Devamlı olarak savunma üçgeni kurulması yönünde savunma oyuncuları uyarılır.  
•	 İkinci olarak savunma arasına bir hücum pivotu eklenerek savunmanın bu problemi çözmesi istenir. 
•	 Kanat ve oyun kurucunun savunma arkasına kat etmesi istenir ve savunmanın bu problemi çözmesi 

istenir.  

B6: Dörtlü uyum çalışması; Hücumda üç bölgeye kanat, oyun kurucu ve orta oyun kurucu bölgesine yerleşti-
rilir. Ön orta savunma (3), ortayı karşılar. Oyuncular pas yaparken, 2 numaralı savunma oyuncusu, pas ortaya 
gittiği zaman 7-8 metreye kadar iner. Kanat oyuncusuna indiği zaman kademeye girer.  3 numaralı savunma 
top oyun kurucuya gittiği zaman top tarafına kayar. Kanat oyuncusuna gittiği zaman biraz daha toplu bölgeye 
yaklaşır. 1 numaralı savunma ise top orta oyun kurucuya gittiğinde alan daraltarak savunma sıklığını sağla-
maya çalışır.  Bu çalışmada savunmanın amacı Sahanın her iki yönünde de oynatılarak topun oynandığı her 
iki bölgede de alan daraltılması, savunma üçgeninin oluşturulması ve hücum oyunlarını bozacak agresif ve 
pozisyona yönelik savunma hareketlerinin pekiştirilmesidir. 
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B6: Dörtlü uyum çalışması; Hücumda üç bölgeye kanat, oyun kurucu ve orta oyun kurucu 
bölgesine yerleştirilir. Ön orta savunma (3), ortayı karşılar. Oyuncular pas yaparken, 2 
numaralı savunma oyuncusu, pas ortaya gittiği zaman 7-8 metreye kadar iner. Kanat 
oyuncusuna indiği zaman kademeye girer.  3 numaralı savunma top oyun kurucuya gittiği 
zaman top tarafına kayar. Kanat oyuncusuna gittiği zaman biraz daha toplu bölgeye yaklaşır. 
1 numaralı savunma ise top orta oyun kurucuya gittiğinde alan daraltarak savunma sıklığını 
sağlamaya çalışır.  Bu çalışmada savunmanın amacı Sahanın her iki yönünde de oynatılarak 
topun oynandığı her iki bölgede de alan daraltılması, savunma üçgeninin oluşturulması ve 
hücum oyunlarını bozacak agresif ve pozisyona yönelik savunma hareketlerinin 
pekiştirilmesidir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 43: Dörtlü grup uyumu çalışması  

Varyasyonları:  

• Hücum önce pasif daha sonra aktif olarak gol amaçlı yüklemeler ve savunmada açık 
bulmaya çalışır.  Devamlı olarak savunma üçgeni kurulması yönünde savunma 
oyuncuları uyarılır.   

• Pivotun hareketli oyunuyla problem çözmeleri istenir ve toplu bölgede savunma 
çokluğu sağlamak için çalışmalar tekrar edilir.  
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Şekil 43: Dörtlü grup uyumu çalışması 

Varyasyonları: 
•	 Hücum önce pasif daha sonra aktif olarak gol amaçlı yüklemeler ve savunmada açık bulmaya çalışır.  

Devamlı olarak savunma üçgeni kurulması yönünde savunma oyuncuları uyarılır.  
•	 Pivotun hareketli oyunuyla problem çözmeleri istenir ve toplu bölgede savunma çokluğu sağlamak için 

çalışmalar tekrar edilir. 
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B7: Pivotsuz Savunmada Uyum çalışması; Hücum beş bölgeye kanatlar, oyun kurucular ve orta oyun kurucu 
bölgesine yerleştirilir. Oyuncular pas yaparken, topun oynandığı bölgede savunmanın sıklığının sağlanması 
için, her iki bölgede de alan daraltılması, savunma üçgeninin oluşturulması ve hücum oyunlarını bozacak 
agresif ve pozisyona yönelik savunma hareketlerinin pekiştirilmesi amaçlı bir çalışmadır. Arka orta (A3) sa-
vunmayı devamlı olarak yönlendirecek şekilde konuşarak iletişimi artırması beklenir. 
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B7: Pivotsuz Savunmada Uyum çalışması; Hücum beş bölgeye kanatlar, oyun kurucular 
ve orta oyun kurucu bölgesine yerleştirilir. Oyuncular pas yaparken, topun oynandığı bölgede 
savunmanın sıklığının sağlanması için, her iki bölgede de alan daraltılması, savunma 
üçgeninin oluşturulması ve hücum oyunlarını bozacak agresif ve pozisyona yönelik savunma 
hareketlerinin pekiştirilmesi amaçlı bir çalışmadır. Arka orta (A3) savunmayı devamlı olarak 
yönlendirecek şekilde konuşarak iletişimi artırması beklenir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 44: 5:6 pivotsuz savunma uyum çalışması   

Varyasyonları:  

• Hücum önce pasif daha sonra aktif olarak gol amaçlı yüklemeler yaparak, savunmada 
açık bulmaya çalışır.   

• Devamlı olarak savunma üçgeni kurulması yönünde savunma oyuncuları uyarılır.  
• Daha sonra pivot oyuncusu da eklenerek çalışma tekrar ettirilir.  
• Oyun kurucu ve kanat katları ile savunmanın problem çözmesi istenir  
• Pivotun hareketli oyunuyla problem çözmeleri istenir ve toplu bölgede savunma 

çokluğu sağlamak için Arka orta savunmanın devamlı olarak savunmayı yönetmesi 
beklenir.  

• Tüm savunma oyuncularının, hücum eden takımın oyunlarını bozacak ve onları baskı 
ile durduracak şekilde savunma yapmaları istenir.  
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Şekil 44: 5:6 pivotsuz savunma uyum çalışması  

Varyasyonları: 
•	 Hücum önce pasif daha sonra aktif olarak gol amaçlı yüklemeler yaparak, savunmada açık bulmaya 

çalışır.  
•	 Devamlı olarak savunma üçgeni kurulması yönünde savunma oyuncuları uyarılır. 
•	 Daha sonra pivot oyuncusu da eklenerek çalışma tekrar ettirilir. 
•	 Oyun kurucu ve kanat katları ile savunmanın problem çözmesi istenir 
•	 Pivotun hareketli oyunuyla problem çözmeleri istenir ve toplu bölgede savunma çokluğu sağlamak için 

Arka orta savunmanın devamlı olarak savunmayı yönetmesi beklenir. 
•	 Tüm savunma oyuncularının, hücum eden takımın oyunlarını bozacak ve onları baskı ile durduracak 

şekilde savunma yapmaları istenir. 
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B8: İki Bölge Savunmada Uyum çalışması; Hücum beş bölgeye kanatlar, oyun kurucular ve orta oyun kurucu 
bölgesine yerleştirilir. Topun oynandığı bölgede savunmanın sıklığının sağlanması istenir. Toplu oyuncunun 
karşısında savunma üçgeninin oluşturulması ve hücum oyunlarını bozacak agresif ve pozisyona yönelik taktik 
fauller beklenir. Arka orta (A3) savunmada pivotun pas alımını engellemek ve savunma hattının sıklığını koru-
mak için topa yaklaşır.  Savunmayı yönetir. Taktik fauller için konuşarak iletişimi artırması beklenir. 
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B8: İki Bölge Savunmada Uyum çalışması; Hücum beş bölgeye kanatlar, oyun kurucular 
ve orta oyun kurucu bölgesine yerleştirilir. Topun oynandığı bölgede savunmanın sıklığının 
sağlanması istenir. Toplu oyuncunun karşısında savunma üçgeninin oluşturulması ve hücum 
oyunlarını bozacak agresif ve pozisyona yönelik taktik fauller beklenir. Arka orta (A3) 
savunmada pivotun pas alımını engellemek ve savunma hattının sıklığını korumak için topa 
yaklaşır.  Savunmayı yönetir. Taktik fauller için konuşarak iletişimi artırması beklenir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 45: Bölgesel savunma uyumu çalışması  

Varyasyonları:  

• Hücum önce pasif daha sonra aktif olarak gol amaçlı yüklemeler yaparak, savunmada 
açık bulmaya çalışır.  Devamlı olarak savunma üçgeni kurulması yönünde savunma 
oyuncuları uyarılır.  

• Pivotun hareketli oyunuyla problem çözmeleri istenir ve toplu bölgede savunma 
çokluğu sağlamak için Arka orta savunmanın devamlı olarak savunmayı yönetmesi 
beklenir.  

• Tüm savunma oyuncularının, hücum eden takımın oyunlarını bozacak ve onları baskı 
ile durduracak şekilde savunma yapmaları istenir.  
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Şekil 45: Bölgesel savunma uyumu çalışması 

Varyasyonları: 
•	 Hücum önce pasif daha sonra aktif olarak gol amaçlı yüklemeler yaparak, savunmada açık bulmaya 

çalışır.  Devamlı olarak savunma üçgeni kurulması yönünde savunma oyuncuları uyarılır. 
•	 Pivotun hareketli oyunuyla problem çözmeleri istenir ve toplu bölgede savunma çokluğu sağlamak için 

Arka orta savunmanın devamlı olarak savunmayı yönetmesi beklenir. 
•	 Tüm savunma oyuncularının, hücum eden takımın oyunlarını bozacak ve onları baskı ile durduracak 

şekilde savunma yapmaları istenir. 



284

TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU
HA

ND
BA
LL

B9: Çift pivotlu hücuma karşı savunma; Hücumda 6:5 oynanır. Sadece sol kanat savunması olmaz. Hücumda 
çift pivot olduğu durumlarda, Topun oynandığı bölgede savunmanın sıklığının sağlanması istenir. Toplu oyun-
cunun karşısında savunma üçgeninin oluşturulması ve hücum oyunlarını bozacak agresif ve pozisyona yönelik 
taktik fauller beklenir. Arka orta (A3) savunma, top yönündeki pivotu alır. Diğer pivotu uzak pozisyondaki 2 
numaralı savunma alır. Pivotların perdeleme yapmasını engellemek için devamlı olarak çabuk taktik fauller 
uygulanır.  Arka orta (A3) savunmayı yönetir. 

 

33 

B9: Çift pivotlu hücuma karşı savunma; Hücumda 6:5 oynanır. Sadece sol kanat 
savunması olmaz. Hücumda çift pivot olduğu durumlarda, Topun oynandığı bölgede 
savunmanın sıklığının sağlanması istenir. Toplu oyuncunun karşısında savunma üçgeninin 
oluşturulması ve hücum oyunlarını bozacak agresif ve pozisyona yönelik taktik fauller 
beklenir. Arka orta (A3) savunma, top yönündeki pivotu alır. Diğer pivotu uzak pozisyondaki 
2 numaralı savunma alır. Pivotların perdeleme yapmasını engellemek için devamlı olarak 
çabuk taktik fauller uygulanır.  Arka orta (A3) savunmayı yönetir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 46: 6:5 çift pivotlu hücuma savunma çalışması   

Varyasyonları:  

• Önce hücuma göre sol tarafta uygulanır. Daha sonra sağ tarafta uygulanır.  
• Hücum önce pasif daha sonra aktif olarak gol amaçlı yüklemeler yaparak, savunmada 

açık bulmaya çalışır.  Devamlı olarak savunma üçgeni kurulması yönünde savunma 
oyuncuları uyarılır.  

• Pivotun hareketli oynaması istenir. Savunmanın bu problem çözmesi beklenir.  
• Tüm savunma oyuncularının, hücum eden takımın oyunlarını bozacak ve onları baskı 

ile durduracak şekilde savunma yapmaları istenir.  
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Şekil 46: 6:5 çift pivotlu hücuma savunma çalışması  

Varyasyonları: 
•	 Önce hücuma göre sol tarafta uygulanır. Daha sonra sağ tarafta uygulanır. 
•	 Hücum önce pasif daha sonra aktif olarak gol amaçlı yüklemeler yaparak, savunmada açık bulmaya 

çalışır.  Devamlı olarak savunma üçgeni kurulması yönünde savunma oyuncuları uyarılır. 
•	 Pivotun hareketli oynaması istenir. Savunmanın bu problem çözmesi beklenir. 
•	 Tüm savunma oyuncularının, hücum eden takımın oyunlarını bozacak ve onları baskı ile durduracak 

şekilde savunma yapmaları istenir. 



285

Hentbolda 3:2:1 Bölge SavunmasıBireysel – Grup – Takım Savunma Taktikleri

HE
NT

BO
L

B10: Tek Pivotlu 5:5 bölgesel savunma çalışması; Hücumda 5:5 oynanır. Sadece sol kanat savunması olmaz. 
Hücumda çift pivot olduğu durumlarda, Topun oynandığı bölgede savunmanın sıklığının sağlanması istenir. 
Toplu oyuncunun karşısında savunma üçgeninin oluşturulması ve hücum oyunlarını bozacak agresif ve po-
zisyona yönelik taktik fauller beklenir. Arka orta (A3) savunma, top yönündeki pivotu alır. Diğer pivotu uzak 
pozisyondaki 2 numaralı savunma alır. Pivotların perdeleme yapmasını engellemek için devamlı olarak çabuk 
taktik fauller uygulanır.  Arka orta (A3) savunmayı yönetir. 
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B10: Tek Pivotlu 5:5 bölgesel savunma çalışması; Hücumda 5:5 oynanır. Sadece sol kanat 
savunması olmaz. Hücumda çift pivot olduğu durumlarda, Topun oynandığı bölgede 
savunmanın sıklığının sağlanması istenir. Toplu oyuncunun karşısında savunma üçgeninin 
oluşturulması ve hücum oyunlarını bozacak agresif ve pozisyona yönelik taktik fauller 
beklenir. Arka orta (A3) savunma, top yönündeki pivotu alır. Diğer pivotu uzak pozisyondaki 
2 numaralı savunma alır. Pivotların perdeleme yapmasını engellemek için devamlı olarak 
çabuk taktik fauller uygulanır.  Arka orta (A3) savunmayı yönetir.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 47: 5:5 Tek Pivotlu hücumda bölgesel savunma çalışması   

Varyasyonları:  

• Önce hücuma göre sol tarafta uygulanır. Daha sonra sağ tarafta uygulanır.  
• Hücum önce pasif daha sonra aktif olarak gol amaçlı yüklemeler yaparak, savunmada 

açık bulmaya çalışır.  Devamlı olarak savunma üçgeni kurulması yönünde savunma 
oyuncuları uyarılır.  

• Pivotun hareketli oynaması istenir. Savunmanın bu problem çözmesi beklenir.  
• Tüm savunma oyuncularının, hücum eden takımın oyunlarını bozacak ve onları baskı 

ile durduracak şekilde savunma yapmaları istenir.  
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Şekil 47: 5:5 Tek Pivotlu hücumda bölgesel savunma çalışması  

Varyasyonları: 
•	 Önce hücuma göre sol tarafta uygulanır. Daha sonra sağ tarafta uygulanır. 
•	 Hücum önce pasif daha sonra aktif olarak gol amaçlı yüklemeler yaparak, savunmada açık bulmaya 

çalışır.  Devamlı olarak savunma üçgeni kurulması yönünde savunma oyuncuları uyarılır. 
•	 Pivotun hareketli oynaması istenir. Savunmanın bu problem çözmesi beklenir. 
•	 Tüm savunma oyuncularının, hücum eden takımın oyunlarını bozacak ve onları baskı ile durduracak 

şekilde savunma yapmaları istenir. 
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B11: Kanat katlarına savunma çalışması; Kanat oyuncusu pasını sol oyun kurucuya verip savunma arasına 
kat etmeye çalışır. Kanat savunma (1) oyuncusu onu engellemeye ve geciktirmeye çalışır. Savunma hattının 
aşağısından kat etmeye çalışır. 2 numaralı savunma oyuncusu kat sonrası kanat oyuncusuna yetişmeye çalı-
şır. 2 numarada engele kadar kanatın top almasını engeller.  Kanat savunma oyuncusu (1), sol oyun kurucuya 
yükselerek kontrol altında tutar. Kanat oyuncusu orta oyun kurucudan aldığı pasla kale atışı yapar. 
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B11: Kanat katlarına savunma çalışması; Kanat oyuncusu pasını sol oyun kurucuya verip 
savunma arasına kat etmeye çalışır. Kanat savunma (1) oyuncusu onu engellemeye ve 
geciktirmeye çalışır. Savunma hattının aşağısından kat etmeye çalışır. 2 numaralı savunma 
oyuncusu kat sonrası kanat oyuncusuna yetişmeye çalışır. 2 numarada engele kadar kanatın 
top almasını engeller.  Kanat savunma oyuncusu (1), sol oyun kurucuya yükselerek kontrol 
altında tutar. Kanat oyuncusu orta oyun kurucudan aldığı pasla kale atışı yapar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 48: Kanat katı çalışması   

Varyasyonları: Kanat oyuncusu yukarıdan da kat ettirilir. Savunma önce pasif sonra aktif 
ve agresif savunma uygular.  

 
B12: Dar bölge grup savunma çalışması; Orta oyun kurucu pasını sol oyun kurucuya 

verir. Sol oyun kurucu 2 nolu savunmayı perdeleme-yuvarlanma kullanarak geçmeye çalışır.  
Sol oyun kurucu şut atabilir. Pivota pas atabilir. Pivot şut atar. Kanat tarafına doğru oynar ise 
kanat savunma (1) onu engellemeye ve geciktirmeye çalışır. Bir sağdan bir soldan oynanır. 
Pivot ve arka orta savunma (A3) devamlı hücum bölgesine kat ederek yer değiştirirler.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 49: Aktif hücuma Savunma üçgeni kurma çalışması     
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Şekil 48: Kanat katı çalışması  

Varyasyonları: Kanat oyuncusu yukarıdan da kat ettirilir. Savunma önce pasif sonra aktif ve agresif savunma 
uygular. 

B12: Dar bölge grup savunma çalışması; Orta oyun kurucu pasını sol oyun kurucuya verir. Sol oyun kurucu 2 
nolu savunmayı perdeleme-yuvarlanma kullanarak geçmeye çalışır.  Sol oyun kurucu şut atabilir. Pivota pas 
atabilir. Pivot şut atar. Kanat tarafına doğru oynar ise kanat savunma (1) onu engellemeye ve geciktirmeye 
çalışır. Bir sağdan bir soldan oynanır. Pivot ve arka orta savunma (A3) devamlı hücum bölgesine kat ederek 
yer değiştirirler. 
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B11: Kanat katlarına savunma çalışması; Kanat oyuncusu pasını sol oyun kurucuya verip 
savunma arasına kat etmeye çalışır. Kanat savunma (1) oyuncusu onu engellemeye ve 
geciktirmeye çalışır. Savunma hattının aşağısından kat etmeye çalışır. 2 numaralı savunma 
oyuncusu kat sonrası kanat oyuncusuna yetişmeye çalışır. 2 numarada engele kadar kanatın 
top almasını engeller.  Kanat savunma oyuncusu (1), sol oyun kurucuya yükselerek kontrol 
altında tutar. Kanat oyuncusu orta oyun kurucudan aldığı pasla kale atışı yapar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 48: Kanat katı çalışması   

Varyasyonları: Kanat oyuncusu yukarıdan da kat ettirilir. Savunma önce pasif sonra aktif 
ve agresif savunma uygular.  

 
B12: Dar bölge grup savunma çalışması; Orta oyun kurucu pasını sol oyun kurucuya 

verir. Sol oyun kurucu 2 nolu savunmayı perdeleme-yuvarlanma kullanarak geçmeye çalışır.  
Sol oyun kurucu şut atabilir. Pivota pas atabilir. Pivot şut atar. Kanat tarafına doğru oynar ise 
kanat savunma (1) onu engellemeye ve geciktirmeye çalışır. Bir sağdan bir soldan oynanır. 
Pivot ve arka orta savunma (A3) devamlı hücum bölgesine kat ederek yer değiştirirler.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 49: Aktif hücuma Savunma üçgeni kurma çalışması     

2
1

2A3

Şekil 49: Aktif hücuma Savunma üçgeni kurma çalışması    
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B13: Dörtlü grup savunma çalışması; Orta oyun kurucu pasını sol oyun kurucuya verir. Sol oyun kurucu, kanata 
pas verip uzak oyun kurucu bölgesine kat eder. Kanat sol oyun kurucu bölgesine gelen orta oyun kurucuya 
pasını verir. Orta oyun kurucu pivot ile perdeleme yuvarlanma oynar. Şut atabilir veya Pivota pas atabilir. 
Pivot şut atar. Arka orta (A3) burada savunma sıklığını arttırmaya çalışır. Önce katı takip eder. Top yönü Ka-
nat tarafına doğru oynar ise kanat pas ve kanat atış kullanır. 2 numaralı savunma ve Kanat savunma (1) onu 
engellemeye ve geciktirmeye çalışır. Bir sağdan, bir soldan oynanır. Pivot ve arka orta savunma (A3) devamlı 
hücum bölgesine kat ederek yer değiştirirler. 
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B13: Dörtlü grup savunma çalışması; Orta oyun kurucu pasını sol oyun kurucuya verir. 
Sol oyun kurucu, kanata pas verip uzak oyun kurucu bölgesine kat eder. Kanat sol oyun 
kurucu bölgesine gelen orta oyun kurucuya pasını verir. Orta oyun kurucu pivot ile 
perdeleme yuvarlanma oynar. Şut atabilir veya Pivota pas atabilir. Pivot şut atar. Arka orta 
(A3) burada savunma sıklığını arttırmaya çalışır. Önce katı takip eder. Top yönü Kanat 
tarafına doğru oynar ise kanat pas ve kanat atış kullanır. 2 numaralı savunma ve Kanat 
savunma (1) onu engellemeye ve geciktirmeye çalışır. Bir sağdan, bir soldan oynanır. Pivot ve 
arka orta savunma (A3) devamlı hücum bölgesine kat ederek yer değiştirirler.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 50: Aktif Hücuma Grup savunma çalışması    

B14: Grup savunma çalışması; Orta oyun kurucu pasını sol oyun kurucuya verir. Sol oyun 
kurucu, pivot ile perdeleme yuvarlanma oynar. Şut atabilir veya pivota pas atabilir. Eğer topla 
kanat tarafına doğru oynar ise kanat oyuncusuna pas ve kanat atış kullanır.  2 numaralı 
savunma ve Kanat savunma (1) onu engellemeye ve geciktirmeye çalışır. Bir sağdan, bir 
soldan oynanır. Her iki taraftan oynanır. Savunmanın amacı sıklığı sağlamaktır.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 51: Serbest Hücumda Grup savunma çalışması    
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Şekil 50: Aktif Hücuma Grup savunma çalışması   

B14: Grup savunma çalışması; Orta oyun kurucu pasını sol oyun kurucuya verir. Sol oyun kurucu, pivot ile 
perdeleme yuvarlanma oynar. Şut atabilir veya pivota pas atabilir. Eğer topla kanat tarafına doğru oynar ise 
kanat oyuncusuna pas ve kanat atış kullanır.  2 numaralı savunma ve Kanat savunma (1) onu engellemeye ve 
geciktirmeye çalışır. Bir sağdan, bir soldan oynanır. Her iki taraftan oynanır. Savunmanın amacı sıklığı sağla-
maktır. 
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B13: Dörtlü grup savunma çalışması; Orta oyun kurucu pasını sol oyun kurucuya verir. 
Sol oyun kurucu, kanata pas verip uzak oyun kurucu bölgesine kat eder. Kanat sol oyun 
kurucu bölgesine gelen orta oyun kurucuya pasını verir. Orta oyun kurucu pivot ile 
perdeleme yuvarlanma oynar. Şut atabilir veya Pivota pas atabilir. Pivot şut atar. Arka orta 
(A3) burada savunma sıklığını arttırmaya çalışır. Önce katı takip eder. Top yönü Kanat 
tarafına doğru oynar ise kanat pas ve kanat atış kullanır. 2 numaralı savunma ve Kanat 
savunma (1) onu engellemeye ve geciktirmeye çalışır. Bir sağdan, bir soldan oynanır. Pivot ve 
arka orta savunma (A3) devamlı hücum bölgesine kat ederek yer değiştirirler.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 50: Aktif Hücuma Grup savunma çalışması    

B14: Grup savunma çalışması; Orta oyun kurucu pasını sol oyun kurucuya verir. Sol oyun 
kurucu, pivot ile perdeleme yuvarlanma oynar. Şut atabilir veya pivota pas atabilir. Eğer topla 
kanat tarafına doğru oynar ise kanat oyuncusuna pas ve kanat atış kullanır.  2 numaralı 
savunma ve Kanat savunma (1) onu engellemeye ve geciktirmeye çalışır. Bir sağdan, bir 
soldan oynanır. Her iki taraftan oynanır. Savunmanın amacı sıklığı sağlamaktır.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 51: Serbest Hücumda Grup savunma çalışması    
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Şekil 51: Serbest Hücumda Grup savunma çalışması   
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B15: Hızlı oyunda 3:2:1 savunma taktiği; Tüm sporcular iki gruba bölünür. 4:4 ile başlanır atıştan sonra, kenar-
da bekletilen oyunculardan biri eklenir ve 5:4 hücum oynanır. Bir sonraki hücum kenardan gelen oyuncu ile 
5:5 olur. Sonraki 6:5 hücum edilir. Daha sonra 6:6. hücum edilir.  Son iki hücumdan eklenen sporcularla 7:6 
oyun oynanır. Savunma daima maç koşullarında 3:2:1 savunma şeklinde uygulanır. Savunmada temel prensip 
olarak, geri dönüş aşamasında oyunun, taktik faulle durdurulması ve savunmaya yerleşme aşamasına rahat 
geçilmesi istenir. 
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B15: Hızlı oyunda 3:2:1 savunma taktiği; Tüm sporcular iki gruba bölünür. 4:4 ile başlanır 
atıştan sonra, kenarda bekletilen oyunculardan biri eklenir ve 5:4 hücum oynanır. Bir sonraki 
hücum kenardan gelen oyuncu ile 5:5 olur. Sonraki 6:5 hücum edilir. Daha sonra 6:6. hücum 
edilir.  Son iki hücumdan eklenen sporcularla 7:6 oyun oynanır. Savunma daima maç 
koşullarında 3:2:1 savunma şeklinde uygulanır. Savunmada temel prensip olarak, geri dönüş 
aşamasında oyunun, taktik faulle durdurulması ve savunmaya yerleşme aşamasına rahat 
geçilmesi istenir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 52: Hızlı oyunda 3:2:1 taktiği çalışması  

B16: 4:4 Grup savunma çalışması; Hücum oyuncuları maç koşullarında, tek kalede önce 
pas yaparak savunma boşluğu bulmaya çalışır. Daha sonra çapraz ve katlarla savunmayı 
aşmaya çalışır. Savunma dörtlüsü bu savunmanın en önemli bölgesidir. Bu nedenle bu 
çalışmada Arka orta A3 ve Ön orta Ö3 savunma ile 2 numaralar devamlı iletişim halinde 
hücum oyunlarını bozmaya ve oyunu durdurmaya çalışırlar. Pivotun ortada olduğu ve 2 
numaralı savunmaların arkasında olduğu durumları devamlı oynayarak savunmanın problemi 
çözmesi beklenir. Her iki durumda da savunmacılar agresif ve oyunu bozan bir anlayışla 
savunma yapmaya istekli olmalıdırlar.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 53: 4:4 Grup savunma çalışması    
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Şekil 52: Hızlı oyunda 3:2:1 taktiği çalışması 

B16: 4:4 Grup savunma çalışması; Hücum oyuncuları maç koşullarında, tek kalede önce pas yaparak savunma 
boşluğu bulmaya çalışır. Daha sonra çapraz ve katlarla savunmayı aşmaya çalışır. Savunma dörtlüsü bu sa-
vunmanın en önemli bölgesidir. Bu nedenle bu çalışmada Arka orta A3 ve Ön orta Ö3 savunma ile 2 numaralar 
devamlı iletişim halinde hücum oyunlarını bozmaya ve oyunu durdurmaya çalışırlar. Pivotun ortada olduğu 
ve 2 numaralı savunmaların arkasında olduğu durumları devamlı oynayarak savunmanın problemi çözmesi 
beklenir. Her iki durumda da savunmacılar agresif ve oyunu bozan bir anlayışla savunma yapmaya istekli 
olmalıdırlar.  
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B15: Hızlı oyunda 3:2:1 savunma taktiği; Tüm sporcular iki gruba bölünür. 4:4 ile başlanır 
atıştan sonra, kenarda bekletilen oyunculardan biri eklenir ve 5:4 hücum oynanır. Bir sonraki 
hücum kenardan gelen oyuncu ile 5:5 olur. Sonraki 6:5 hücum edilir. Daha sonra 6:6. hücum 
edilir.  Son iki hücumdan eklenen sporcularla 7:6 oyun oynanır. Savunma daima maç 
koşullarında 3:2:1 savunma şeklinde uygulanır. Savunmada temel prensip olarak, geri dönüş 
aşamasında oyunun, taktik faulle durdurulması ve savunmaya yerleşme aşamasına rahat 
geçilmesi istenir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 52: Hızlı oyunda 3:2:1 taktiği çalışması  

B16: 4:4 Grup savunma çalışması; Hücum oyuncuları maç koşullarında, tek kalede önce 
pas yaparak savunma boşluğu bulmaya çalışır. Daha sonra çapraz ve katlarla savunmayı 
aşmaya çalışır. Savunma dörtlüsü bu savunmanın en önemli bölgesidir. Bu nedenle bu 
çalışmada Arka orta A3 ve Ön orta Ö3 savunma ile 2 numaralar devamlı iletişim halinde 
hücum oyunlarını bozmaya ve oyunu durdurmaya çalışırlar. Pivotun ortada olduğu ve 2 
numaralı savunmaların arkasında olduğu durumları devamlı oynayarak savunmanın problemi 
çözmesi beklenir. Her iki durumda da savunmacılar agresif ve oyunu bozan bir anlayışla 
savunma yapmaya istekli olmalıdırlar.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 53: 4:4 Grup savunma çalışması    
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Şekil 53: 4:4 Grup savunma çalışması   
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B17: 6:6 savunma çalışması; Hücum oyuncuları maç koşullarında, 6:6 oynayarak savunma boşluğu bulmaya 
çalışır. Daha sonra kanat ve oyun kurucu katları ile savunmayı aşmaya çalışır. Savunma çalışmada Arka orta 
A3 ve Ön orta Ö3 savunma ile 2 numaralar devamlı iletişim halinde hücum oyunlarını bozmaya ve oyunu dur-
durmaya çalışırlar. Pivotun ortada olduğu ve 2 numarada iç pozisyonda oynadığı durumları hücum devamlı 
oynar. Savunma bu problemi çözmeye çalışır. Her iki durumda da savunmacılar agresif, saldırgan olup, oyunu 
bozan bir anlayışla savunma yapmaya istekli olmalıdırlar.  
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B17: 6:6 savunma çalışması; Hücum oyuncuları maç koşullarında, 6:6 oynayarak 
savunma boşluğu bulmaya çalışır. Daha sonra kanat ve oyun kurucu katları ile savunmayı 
aşmaya çalışır. Savunma çalışmada Arka orta A3 ve Ön orta Ö3 savunma ile 2 numaralar 
devamlı iletişim halinde hücum oyunlarını bozmaya ve oyunu durdurmaya çalışırlar. Pivotun 
ortada olduğu ve 2 numarada iç pozisyonda oynadığı durumları hücum devamlı oynar. 
Savunma bu problemi çözmeye çalışır. Her iki durumda da savunmacılar agresif, saldırgan 
olup, oyunu bozan bir anlayışla savunma yapmaya istekli olmalıdırlar.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 54: 6:6 Grup savunma çalışması    

B18: 7:6 savunma çalışması; Gelişen Hentbolda bazı durumlarda kalecinin yerine bir fazla 
oyuncu yerleştirmek artık vazgeçilmez bir taktik halini almıştır.  Savunmanın da bu durumda 
daha fazla çaba harcayarak agresif ve saldırgan olup, oyunu bozan bir anlayışla savunma 
yapmaya istekli olmaları, bu problemi çözmek için bu pozisyonlar, antrenmanlarda sıkça 
çalışılmalıdır. Tüm savunma oyuncuları devamlı iletişim halinde hücum oyunlarını bozmaya 
ve oyunu durdurmaya çalışmalıdır.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 55: 7:6 savunma çalışması    
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Şekil 54: 6:6 Grup savunma çalışması   

B18: 7:6 savunma çalışması; Gelişen Hentbolda bazı durumlarda kalecinin yerine bir fazla oyuncu yerleştirmek 
artık vazgeçilmez bir taktik halini almıştır.  Savunmanın da bu durumda daha fazla çaba harcayarak agresif 
ve saldırgan olup, oyunu bozan bir anlayışla savunma yapmaya istekli olmaları, bu problemi çözmek için bu 
pozisyonlar, antrenmanlarda sıkça çalışılmalıdır. Tüm savunma oyuncuları devamlı iletişim halinde hücum 
oyunlarını bozmaya ve oyunu durdurmaya çalışmalıdır.  
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B17: 6:6 savunma çalışması; Hücum oyuncuları maç koşullarında, 6:6 oynayarak 
savunma boşluğu bulmaya çalışır. Daha sonra kanat ve oyun kurucu katları ile savunmayı 
aşmaya çalışır. Savunma çalışmada Arka orta A3 ve Ön orta Ö3 savunma ile 2 numaralar 
devamlı iletişim halinde hücum oyunlarını bozmaya ve oyunu durdurmaya çalışırlar. Pivotun 
ortada olduğu ve 2 numarada iç pozisyonda oynadığı durumları hücum devamlı oynar. 
Savunma bu problemi çözmeye çalışır. Her iki durumda da savunmacılar agresif, saldırgan 
olup, oyunu bozan bir anlayışla savunma yapmaya istekli olmalıdırlar.   
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daha fazla çaba harcayarak agresif ve saldırgan olup, oyunu bozan bir anlayışla savunma 
yapmaya istekli olmaları, bu problemi çözmek için bu pozisyonlar, antrenmanlarda sıkça 
çalışılmalıdır. Tüm savunma oyuncuları devamlı iletişim halinde hücum oyunlarını bozmaya 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Hentbol performansı konusunda gelişen yeni anlayışlara ve bunların eğitimde kullanılmasına ilişkin ‘’Teknik ve 
taktik alandaki değişiklikler veya yeni geliştirilen taktik yeniliklerin uygulamadaki görünümü ve bunlara karşı 
performansı olumlu yönde etkileyecek alıştırmaların nasıl kullanılacağı da önem kazanmaktadır” (Taşkıran, 
1997). Bu bağlamda Hentbol 3:2:1 savunma eğitimi çalışmalarında, genel olarak, en fazla atış pozisyonun kulla-
nıldığı bölgelerin öncelikli olarak tespitinin yapılması ve savunma kurgusunun buna göre kurulması önemlidir. 
3:2:1 savunma, dayanıklılığın, fiziksel olarak kuvvetin, koordinasyonun ve takım uyumunun önemli olduğu ve 
rakip takım oyuncularının özelliklerine göre hazırlanmış savunma taktikleriyle önemli bir savunma sistemidir.  
Özellikle dış atışı kuvvetli takımlar için planlanmalı ve hazırlık yapılmalıdır. 

Özellikle ön savunma dörtlüsü pozisyonunda bulunan oyuncular için üst düzeyde kondisyon ve dayanıklılık se-
viyesine sahip, oyun bilgisi, bireysel ve grup savunma becerileri açısından iyi   özellikleri üzerinde bulunduran 
güçlü sporculara ihtiyaç duyulur. Aynı zamanda başarılı kanat savunmacılar, genel olarak takım savunma ba-
şarısında ön plana çıkarlar.   3:2:1 savunma, kendi içinde taktik kurgulara da sahiptir. 3:2:1 savunma içerisinde 
takım olarak benimsenen bölge savunması ise, takıma göre alan genişletilmesi, daraltılması veya karşı takım-
da çok özellikli ve etkili bir sporcu var ise o bölgede baskı unsuru ve oyun kurgularının kurguların bozulması 
da bu taktik anlayışlar içerisinde yer alır. Hem savunma hem de hızlı hücum sorumlulukları optimal şekilde 
antrene dilmiş sporcuların, fiziksel-özelliklerinin yanı sıra psikolojik anlamda da karşılaşacağı zorluklara reak-
siyon gösterecek yapıya sahip olmaları ve iletişim becerilerinin yüksek olması beklenir.

Bölge odaklı bu savunma, agresif, oyunları bozacak şekilde yapıldığında, bazı özel durumlarda devamlı taktik 
faullerle uygulanırsa, savunma hattında hem ön hem de arka alanda savunma sıklığı korunabilir. Bu yüzden 
savunma üçgeni kavramı 3:2:1 savunmada çok önemli bir yere sahiptir. Bu üçgeni sağlamak için oyuncular 
arasında üst düzey iletişim, savunmanın başarısını artıracaktır. Savunma yapmaya istekli sporcuların olması 
ve takım içi motivasyonu sağlamak, savunmanın performansını etkileyecek olumlu bir faktör olarak görül-
mektedir.  

Alt yapılarda temel prensiplerin kazandırılması ve oyun formunda çalışmalarla pekiştirilmesi ve öğretilmesi, 
daha büyük yaştaki elit sporcularda 3:2:1 bölge savunmasının başarılı olmasını sağlayacak önemli bir adımdır. 
Bu bağlamda alt yapı çalışmalarından başlayarak çalışmaların bu yönde organize edilmesi önemli bir adım 
olacaktır.  
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