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Amaç: 
Hentbolda bireysel savunma tekniklerinin; hentbol 
takımlarının hem ulusal hem uluslararası düzeyde 
uyguladığı savunma varyasyonlarının ve sistemlerinin 
güncel düzeyde basamaklamalarla öğretilip 
uygulanabilmesinin egzersizlerle sunulmasıdır. 
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GİRİŞ 
 

Hentbolda geçmişe göre hücumun önemi kadar savunmanın da önemi artmıştır.  
 

Savunma varyasyonlarının uygulanmasında bireysel savunma tekniklerini iyi uygulayan 
oyunculara ihtiyaç vardır. 

 
Her savunma sisteminin uygulanmasında farklı savunma hareketleri devreye girer. Bu 
hareketlerin uygulanması 
için iyi öğrenen ve uygulayabilen sporcularla çalışmak gerekir. 

 
Savunma sistemleri oyuncuların hem bireysel hem takım savunmasını uygulayabilecek 
oyunculara göre belirlenir. 
Veya oynamayı istediğimiz savunma sistemine göre oyuncuların temel savunma hareketlerini 
çalıştırırız. 
 
Maç kazanmada savunma becerileri iyi olan takımlar avantajlı durumdadırlar  
Takım savunması iyi öğrenilmiş bireysel savunma ile başarıya ulaşır. 
 
Rakip teması ve mesafe savunmanın hücum oyuncusuna belirli kurallar çerçevesinde yaptığı 
fiziksel hareketlerdir 
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Savunma 
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. 

 
Bireysel Savunma 
Bireysel savunma çalışmaları antrenmanlarda 

büyük yer tutar. Unutulmaması gereken temel ilke, 
takım savunmasının ancak iyi öğrenilmiş bireysel 
savunma ile başarıya ulaşacağıdır. (SEVİM, 
2010.S.42) 
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Temel Savunma Duruşu 
 
Temel duruşta bacaklar omuz genişliğinde birbirine paralel açık 
olabileceği gibi (Resim 1) asıl duruş şekli öne adım şeklinde 
olmalıdır (Resim 2). 
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Rakip Teması – Mesafeler 
  
Hentbolün karakteristik özelliği, savunma ve 

hücum arasında vücut temasının olmasıdır. 
 
Yerde Temas 
Bu teknik savunma oyuncusunun gol atmaya 

yönelen hücum oyuncusunu yerde durdurmasına 
yönelik bir harekettir. 

 
Havada Temas 
Bu teknik sıçrayarak gole yönelik atış yapan 

hücum oyuncusunu durdurmaya yarayan temas 
tekniğidir.  
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•  Öne Çıkma 
Uzaktan savunma yapan bir savunma oyuncusu, topa sahip ve 

gol bölgesine girmekte olan bir hücum oyuncusunu, yakından 
savunmak zorundadır. Bunun içinde toplu oyuncuya yaklaşır (Öne 
çıkma). 

 
• Geriye Çekilme 
 Oyun pozisyonunun değişmesi, savunma oyuncusunun 
başlangıçtaki pozisyonuna geri dönmesini gerektirebilir. (Geriye 
çekilme)  
 
• Öne Çapraz Çıkış 
 Öne çapraz çıkma hareketi, sol ya da sağ yöne uygulanabilir 
 
• Geri Çapraz Çekilme 
  
Öne çıkıştaki temel duruşta arkadaki ayak geri alınır. Önde kalan 
ayak geriye doğru çekilerek arkadaki ayağın yakınına çekilir. 
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Geri Dönüş 
  
Hızlı geri dönüş, topu kaybettikten sonra karşı 
takımın hücumunu engellemek için yapılan ilk 
harekettir 

 
 

• Hucümü Engelleme 
• Hızlı Geri Dönüş 
• Savunmaya Yerleşme 
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Savunma Duruş Hataları 
 
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 
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BULGULAR 
 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 
 gurubun arkasına geçer, sırası gelen devam eder. 
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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. 
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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 pozisyonunda 
 karşılar. Aynı şekilde o da karşısındakine iter. 
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B2. Ortadaki bir oyuncunun etrafında savunma oyuncuları daire şeklinde 
dizilirler. 
 Ortadaki oyuncu daireden dışarıya çıkmaya çalışırken daireyi oluşturan 
sporcular  
temel savunma duruşunda engelleme yaparlar. 
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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.  
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 B4. 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. 

16/33

16. HENTBOLDA TEMEL SAVUNMA HAREKETLERİ_Yusuf Ali KURT_Danışman: Dr. Murat BİLGE



 B5. 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 bele temas eder. 
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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. 
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 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. 
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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. 
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C4. Oyuncular 1,5-2 m mesafe ile yanda ve arkada dizilirler. İşaretlerle 
sağ ve sola kayma 
 adımlarıyla hareket ederler. 
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C5. Hücum oyuncuları iki gurup halinde, yüzleri kale sahasına dönük, 
arka arkaya dizilirler. Karşılarına 6 m. çizgisi 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 hareketlenen 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) 
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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, kayma adımıyla aynı 
şekilde geri çekilir. Bu egzersiz sağ ayak önde 
ve sol ayak önde olacak şekilde değiştirerek 
uygulanır. (Şekil 17). 
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D2. 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. Top diğer hücum oyuncuna 
geçtiğinde, savunma oyuncusu öne çıktığı yere geri çekilir. (Şekil 18). 
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D3. 3 oyuncu savunmada yan yana 2-3 m. arayla dizilirler. Karşılarında 3 
hücum oyuncusu vardır. Hücum oyuncuları sağ ya da sol baştaki oyuncudan 
başlamak üzere paslaşırlar. İlk pası atacak oyuncuya doğru karşısındaki 
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 çekilir (Şekil 19). 
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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). 
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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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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) 
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E3 Hızlı Geri Çekilme Egzersizi 
Oyuncular dört kale kale sahası köşesinde ardarda 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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E4 Hızlı geri çekilme egzersizi 
6 hücum oyuncusu hücum bölgesine yerleşirler. Karşılarında 6 savunmacı 
vardır. Paslaşan hücum oyuncularından 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). 
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 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 aklan sol oyun kurucu sol kanat 
oyuncusunun boşalttığı alandan topu sürerek rakip kaleye doğru 
hareketlenir. Bu sırada savunma oyuncuları hücum oyuncularını kontrol 
ederek hızla geri dönerler. 6 m. çizgisiyle serbest atış çizgisi arasındaki 
bölgede rakibi karşılayacak şekilde savunma pozisyonlarını alırlar. (Şekil 
25). 
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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.  
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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 durumda 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 temelden 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 antrenmanlarda ihmal edilmemesi gereken bir unsurdur. 
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