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Amaç; 
•  Hentbolda kaleci; performansı ile takımına önemli destek 

veren bir pozisyondur. Kalecinin performansı ve kaleci-
savunma işbirliği takım başarısında önemlidir. 6:0, 3:2:1, 5:1 
ve adam adama savunma sistemlerinde kaleci ile savunma 
oyuncularının işbirliğini kuramsal ve görsel olarak 
incelediğimiz bu çalışmanın amacı; kalecinin savunma ile 
uyumunun takım başarısında vazgeçilmez bir gerçek 
olduğunu vurgulamaktır.  
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• Tüm müsabık spor branşlarında olduğu gibi, hentbolda da 
savunmanın önemi büyüktür. Maçın kazanılmasında hücumun 
etkisi kadar savunmanın da iyi olması oldukça önem 
taşımaktadır.  

• Oyuncuların bireysel ve takım halinde savunması ve aynı 
zamanda kaleciyle olan uyumları da savunmanın kalitesini ortaya 
koymaktadır. 

• Bir hentbol takımının en önemli unsurlarından birisi 
kalecidir. Oyun içerisinde bir takımı etkileyebilecek en önemli 
pozisyon olarak da ifade edilebilir. Rakibin amacına 
ulaşmasındaki son engel kalecidir.  

• Savunma kaleci işbirliği söylendiği kadar kolay bir işbirliği 
değildir. Bunun için çok fazla egzersiz çalışması yapılmalıdır. 
Bıkmadan usanmadan çalışılmalıdır. 

• İyi organize edilmiş Kaleci savunma işbirliği iyi bir hücumunda 
başlangıcıdır. 
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Savunma Yerleşimleri 

Adam Adama 3:2:1 

5:1 6:0 
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Kaleci 

• Hentbol kalecisi, genellikle sarı formasıyla, boyu iki metre , eni  üç metre 
olan, siyah-beyaz kuşaklar halinde boyanıp birbirine çakılmış ahşap direkler 
arasında hoplayıp duran bir adam mıdır?  Yoksa,  rakibine kök söktüren bir 
satranç oyuncusu mu? Herhalde ikinci şık doğru olsa gerektir. Bu anlamda 
düşündüğümüzde, hentbolde, kale, oyunun en keyifli yanı, kalecilikte sözünü 
ettiğimiz bir zeka oyunudur. Aksi takdirde, hiçbir kahraman, oyunun, bu denli 
sert şutlara vücudunu siper edecek kadar ileri düzeyde mazoşist olamazdı. 
Hentbolda kaleci, kalecili oynanan bütün spor dallarında olduğu gibi, oyunu 
direkt değiştirebilecek tek adamdır. Hazırlığıyla, konsantrasyonu ve 
yetenekleriyle, kaleci, umulmadık kurtarışlar yaparak, maça kötü başlamış 
bulunan takımını ateşleyebilecek ve tek başına, oyundan düşmeye yüz tutmuş 
bütün takım arkadaşlarını, yeniden oyuna kazandırabilecek gücü elinde tutar. 
Takımın temel direği olma özelliğini her zaman muhafaza eden başarılı bir 
kaleci, rakip takım üzerinde yıkıcı etki yapar. 
(KAYMAZ,KAYNAK,ERESKEN,BAŞ,?,s, 10-11) 
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Adam adama savunma nedir? 

• Adam adama savuma da her ne kadar bireysel olarak 
savunma gibi görünse de oyuncuların birbirlerine 
yakınlıkları ve yardımlaşma alanlarını korumaları, adam 
adama savunmanın önemli parçasıdır. Adam adama 
savunmada her oyuncu rakip bir oyuncudan sorumludur 
(SEVİM,1997,s;147).  

•  Adam adama savunmada yardımlaşma  Savunma 
oyuncuları oyunun akışı, savunma durumu ve hücum 
davranışlarına göre savundukları oyuncular arasında 
değişim yapabilmektedirler.(SEVİM,1985,s;40). Değişim 
ve kademe yaparak yardımlaşırlar. 
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3:2:1 savunma nedir? 

• Bölge savunma taktiklerinden biri olan 3:2:1 savunma; eskiden 
bilinen 5:1 savunmanın küçük bir değişime uğramış hali Olan bir 
diziliş çeşididir(MURATLI,ASLAN,AĞAN,1984,s;56). Bu savunma 
sisteminde; 3 oyuncu kale sahası çizgisinde yer alırken 2 oyuncu 
yaklaşık 7 metrede, öndeki oyuncu ise 9 m  civarında yer 
almaktadır(SEVİM,1985,s;46).  

• 3:2:1 Savunmada yardımlaşma;Bu savunma sisteminde oyuncular 
belli bir alana yönelik savunma yaptıklarından, birbirlerine yakın 
pozisyonda olmaları yardımlaşmalarını kolaylaştırabilmektedir. 
Derinlikteki kademe sebebiyle, kişisel hatalar olması durumunda 
takım arkadaşları birbirlerine kolaylıkla yardım 
edebilmektedir(MURATLI, ÖNER, 1985,s;111).  
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5:1 Savunma nedir? 
• Hentbolda 5:1 savunma sistemi, çok iyi pivot oyuncusu ve uzak atışları 

çok iyi olan takımlara karşı kullanılmaktadır(SEVİM,1985,s;158). Bu 
savunmanın uygulanışı, uygulanış biçimi ve oyuncu görevlerine göre 
değişkenlik gösterebilmektedir. Bu savunmada öndeki tek oyuncunun 
yükü fazladır ve oyuncunun amacı, hareketli bir savunma sergileyerek, 
kale atışlarına blok yapmak, pivota pas verilmesini engellemek ve topla 
hücum eden oyuncunun içeri sokulmasını engellemektir (MURATLI, 
ÖNER, 1985, S;88). 

• 5:1 savunmada yardımlaşma; 5:1 savunmada öndeki oyuncu hareketli 
bir oyun sergileyip rakibin oyununu bozmaya çalışırken kanat savunma 
oyuncuları öne fazla açılmayarak içteki savunmaya yardımcı olurlar, yer 
tutma ve kaleci ile olan iletişim önemlidir. Bu oyuncular, oyun kurucu ve 
kale sahası oyuncularını savunmak durumundalardır. Bundan ötürü sağa 
sola yerine, ileri geri hareket ederler (SEVİM,1997,s;158).  
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6:0 Savunma nedir? 

• Bu savunma stilinde takımdaki oyuncu profillerine göre defansif ve ofansif 
şekilde 6:0 savunma yapılabilir. Bu savunma tarzında takımın iri ve güçlü 4 
oyuncusu ortada yer almalıdır. Bu durumda rakibin uzaktan şutlarına karşı fiziki 
üstünlük sağlanır. Bu savunmada uzaktan yapılan kale atışlarına karşı başarılı 
bir kaleci olması büyük avantaj sağlamaktadır(MURATLI, ÖNER, 1985, S;74).  

• 6:0 Savunmada yardımlaşma ; Diğer tüm savunma dizilişlerinde olduğu gibi, 
bu savunmada da takım içi yardımlaşma oldukça önemlidir. 6:0 savunmada 
uzaktan atışları önlemek adına toplu hücum oyuncusuna en yakın savunma 
oyuncusu hızlıca öne çıkarak atışı engellemeye çalışırken yakındaki oyuncu 
öne çıkan oyuncunun yerine kayma yaparak yerini doldurur. Bu şekilde 6:0 
savunmanın yardımlaşma yolu ortaya çıkar(SEVİM,1985,s;43).Bu savunma 
düzeninde takım bir duvar pozisyonu alarak hep birlikte hareket ederler ve bu 
hareket topa odaklanma şeklinde gerçekleşir. Bu savunmada yer değiştirme az 
olmasına karşın yardımlaşma hızlı bir şekilde sağlanabilir. Bu savunmada 
kaleciyle işbirliği daha kolay şekilde 
gerçekleşmektedir(MURATLI,ASLAN,AĞAN,1984,s;60). 
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ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA 
İŞBİRLİĞİ  

                 Alçak atışların savunulması ; 
• 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,s,160-
161).  

• Yana bükülü atışların savunulması; 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, 
atıcının atma kolunu küçük hareketlerle atıncaya kadar takip etmeli ve 
mümkün olduğu kadar gol tarafını kapatmaya çalışmalıdır (MARCZİNKA, 
2016, sf: 165). 
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ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA 
İŞBİRLİĞİ  

• Yere çarptırılarak yapılan atışların savunulması; Hentbolda gol yüzdesi 
en fazla olan kale atışıdır. Kaleciyi en fazla şaşırtan ve zor durumda bırakan 
bir atış türüdür.Uzaktan savunma arasından yada yakından garantili atış 
yapmak için oyuncular tarafından tercih edilir. Kaleci için bu tür atışların 
savunulması çok zordur.Kaleci yere çarptırılarak uygulanan kale atışlarının 
yönünü ve sekme açısını kestirebilirse, o bölgeye doğru tüm vücuduyla 
gitmeli ve bacaklarını kapatarak bir savunma alanı oluşturmalıdır. 
(ÇELİKSOY , SALMAN, 2017,s,161-162).  Savunma oyuncuları da eliyle 
topu kesmek için çalışmalı kalecisine yardımcı olmalıdır. 
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ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA 
İŞBİRLİĞİ  

                Yüksek atışların savunulması(Blok) 
• Savunma Bloğu;Hedefi engellemek için son fırsatta elleri topun gidiş yoluna 

koyarak atışı engellemektir.     Bu teknik, savunmanın en karakteristik 
unsurlarından biridir ve hedef çekim tekniklerinin gelişimi doğrultusunda önemi 
fazladır. Defans şutu engellemeye karar vererek, taktik olarak iki hedefe 
ulaşabilir. Bunlar hedeflenen vuruşu engellemek ve mümkün olduğu kadar çok 
gol açısını kapatacak şekilde durmaktır (MARCZİNKA, 2016, sf:166).  

• Sıçrayarak atışları engelleme; Bu tür bir engelleme, önceki savunma teknikleri 
başarısız olursa ve hücum oyuncusu bir sıçrama atışı yapmaya çalışırsa 
uygulanabilir. Engellemenin doğru ritmini korumak için savunma oyuncusu 
hücum oyuncusuyla karşılaştırılabilir bir şekilde atlamalı, ancak biraz zaman 
geçmelidir. Bunu yaparak, rakibi üzerinde geçici olarak bir adım avantaj 
kazanabilir ve hareketlerini hücum oyuncusunun çekim eylemine göre 
uyarlayabilir. Atıcı ve savunma oyuncusu arasındaki mesafeye bağlı olarak, 
bloklama temel pozisyondan veya ileriye doğru bir adım ile gerçekleştirilebilir 
(MARCZİNKA, 2016, sf:166). 
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ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA 
İŞBİRLİĞİ  

                Yüksek atışların savunulması(Blok) 
• Temel atış bloklama ; Bu tür atışlar genellikle baş veya üst kafa seviyesinde 

yapılır, böylece savunmacının hazırlık hareketi buna göre belirlenir. Temel 
pozisyonda oyuncu kollarını çapraz olarak başının üstünde yükseltir ve aynı 
zamanda küçük bir adım atar. Bunu yaparak, ön bacak ellerindeki sabit bir 
duruşu koruyan tüm vücut ağırlığını alırken son dakika harekete geçene kadar 
ve küçük hareketlerle müdahale etmek için en iyi pozisyonu bulmaya çalışır. 
Engelleme anında Avuç içi açılır, parmaklar gerilir, kaslar bükülür ve kollar topun 
tüm etkisini alır. Geri tepen topun yönü, kolların aşağı doğru ve bileğin geri 
çekme hareketinden etkilenerek topun yeniden kazanılmasını kolaylaştırır. 
(MARCZİNKA, 2016, sf: 164) 

• İkili blok; Hücumların şut niyeti sezildiğinde, bir ya da daha fazla savunmacının 
birlikte adımlayarak bloklama fırsatı açığa çıkar ve buna topluca bloklama 
denir.(MARCZİNKA, 2016, sf:166). 
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ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA 
İŞBİRLİĞİ  

                Yüksek atışların savunulması(Blok) 
• Kademeli blok; Yanındaki takım arkadaşı gol atmaya engel olmak için dışarı 

çıktığı zaman en yakınındaki savunmacı tarafından korunmasız bölgeyi korumak 
için bir diğer çözüm olarak düşünülebilir.Bu durumunda bir savunmacı dışarıya 
çıkar ve takım arkadaşı atış tarafının daha alçak alanını korumak için onun boş 
alanına doğru hareket ederken, beklenilen başının üstünde bir gol atışına engel 
olmaya yeltenir. Ön savunmanın genellikle saldırganı sık sık atışına ikna ediyor 
olmaktır. Bu genellikle bir ya da muhtemelen 2 el ile gol bölgesi çizgisinde takım 
arkadaşı tarafından engellenebilir. (MARCZİNKA, 2016, sf: 164) 
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ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA 
İŞBİRLİĞİ  

Bölgelerden atışların savunulması;  
      Kanat 
• Kanattan uygulanan atışlarda ,hücum oyuncusunun ,kaleciye daha fazla yaklaşma 

olanağı bulunduğundan, kalecinin kararlı ve cesaretli olarak hareket etmesi gereklidir. 
Hücum oyuncusu, kanattan atış için kale çizgisine doğru ne kadar yakınlaşırsa, kaleci 
için tehlike o kadar azalıyor demektir. Çünkü  böyle pozisyonlarda hücum oyuncusunun 
kale atışı açısı daralmakta  ve kaleciye savunma için avantaj sağlamaktadır. Kalecinin 
kanattan  dar açı ile  yapılan atışlardaki savunması için kale direği yanındaki duruşu en 
uygun olanıdır. Kanattan yapılan atışlarda kaleci,  kaleyi bütün vücudu ile 
kapatmaktadır. Bazı kanat oyuncuları kale sahasına doğru açıyı genişleterek 
uyguladıkları sıçrayarak atışlarda, topu kalecinin kalça yüksekliğinden düz yada yere 
çarptırarak atarlar. Bu gibi pozisyonlarda kaleci, kale direğinin yanındaki pozisyonu  
bırakarak açıya göre topu, kolları ve bacağı ile bir alan yaratarak karşılamaya 
çalışmalıdır. Diğer etkili teknik ise ,  kalecinin beklenmedik bir anda  kale sahasına 
doğru sıçramasıdır. Böyle durumlarda genellikle top kaleciye çarpabilir.  Top kalecinin 
üzerinden aşırtılmaya çalışıldığında ise, kaleci geriye doğru hızlı adım alarak yada 
sıçrayarak topu çelebilir. (ÇELİKSOY, SALMAN, 2017,s,162-163). Savunmacı atış 
kolu tarafını kapatarak atışın yakın köşelere yapılmasına yönlendirmeye çalışır. 
Dikkat edilmesi gereken husus 7mt. Cezasını almadan bu savunmayı 
yapabilmelidir. 
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ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA 
İŞBİRLİĞİ  

Bölgelerden atışların savunulması;  
      Oyun Kurucular  
• Bireysel savunma anlayışı içinde savunma oyuncuları hücum oyuncusunun atış kolu 

tarafındaki alanı savunmakla 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 
oyuncusunun 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 davranışlarını 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,s;119). 
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ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA 
İŞBİRLİĞİ  

Bölgelerden atışların savunulması;  
•  Pivot 
     Çizgiye yakın ve pivot bölgesinden atış yapacak hücum oyuncusunun, atış öncesi 

kalecinin pozisyonuna bakma zamanı genellikle olmaz. Çünkü topu ya kaleye sırtı dönük 
pozisyonda alır   yada topu alsa bile  bu kez savunma oyuncularının müdahalesinden 
dolayı tedirgin biçimde kale atışına yönelir. Bu durum kaleci için avantajdır. Bu 
pozisyondaki atışlarda kaleci , vücudunu  tam topun kaleye atılışı doğrultusunda ve  top 
bulunan elin yüksekliğinde  öne doğru bacakları ve kolları açıp  sıçrayarak  yada yere 
temas ederek savunma uygular. Kaleci yakından ve çizgi üzerinden yapılan kale atışını 
sıçrayarak (Hawpelmann) savunacak ise  tek yada iki ayağıyla aynı anda sıçrayabilir. Bu 
hareketle kaleci savunma alanını genişleterek  atış yapan oyuncunun atış alanını 
daraltmayı amaçlamaktadır. Uygun bir zamanlama ile yapıldığında  kaleciye büyük 
avantaj sağlayabilecek  bir savunma tekniğidir.  (ÇELİKSOY , SALMAN, 2017,s,163-
164). Savunma burada pivot oyuncusunu sıkıştırarak 7 mt. Yapmadan atış 
yapıncaya kadar rahatsız ederek kaleciye yardımcı olmalıdır.                                                                                         
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Kaleci ısınma egzersizleri 
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BULGULAR 
Kaleci ısınma egzersizleri 

Çizgi ve alçak atış egzersizleri 

A 01 - 07 

B 01 - 04 

B 01 - 05 

Yüksek atış egzersizleri 
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Kalede yer alan kalecinin karşısında oyuncular top ellerinde tek sıra 
dizilirler. Top sürerek öndeki şapkaya geldiklerinde sola ve sağa 
açılarak çizgideki şapkanın önünden kalenin üst köşelerine atış 

yaparlar. Hareketli bir şekilde  gelerek atışlar yapılır. 

Kaleci Isınma Egzersizleri 
A 02 
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Kalede yer alan kalecinin karşısında oyuncular top ellerinde tek sıra 
dizilirler. Top sürerek öndeki şapkaya geldiklerinde sola ve sağa 
açılarak çizgideki şapkanın önünden kalenin alt köşelerine atış 

yaparlar. Hareketli bir şekilde  gelerek atışlar yapılır. 

Kaleci Isınma Egzersizleri 
A 03 
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Kalede yer alan kalecinin karşısında oyuncular yarı saha çizgisinin 
önünde top ellerinde  dizilirler. Top sürerek  , top elinde koşarak , 
topu ileri doğru atarak koşup yakalayıp dokuz metre üzerinden 

kalecinin gösterdiği yere atış yapılır. Birbirlerine dikkat ederek komut 
beklemeden çıkıp ard arda atış yaparlar. 

Kaleci Isınma Egzersizleri 
A 04 
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Kalede yer alan kalecinin karşısında oyuncular iki gruba ayrılırlar. Ortada iki 
savunma vardır. Savunma ortadan şapkalara doğru hareket ederek blok 

yapmaya çalışır. Oyuncular karşı oyuncuya pas kalenin yakın tarafına alt–üst 
atış yapılır. Savunmanın sıkıştırmasıyla atışla yapılır. Kaleci yakını kontrol 

ederek atışları savunur. Savunma uzak tarafı kontrol ederek sıkıştırma yapıp 
yakına atış yapmasını sağlar. 

Kaleci Isınma Egzersizleri 
A 05 
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Kalenin sağında ve solunda oyuncular iki gruba ayrılır. Top bir gruptaki 
oyuncularda yer alır. İki tane savunma . Biri 9 mt. Üzerinde diğeri 13 mt. 

Üzerinde yer alır. Toplu eş topu sürerek diğer eş topsuz yarısahaya kadar 
koşarak gelip şapkaların etrafından döndükten sonra paslaşarak ortadan atışa 
giderler.savunma toplu adama yetişerek savunma yapar. Hücum top sürmeden 

paslaşarak hareket eder. En son atışa kadar savunma sıkıştırmayı yapar. 
Savunma mutlaka toplu oyuncuya savunma yapacak. 

Kaleci Isınma Egzersizleri 
A 06 
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Üç savunma oyuncusu ve karşılarında eşit şekilde 3 gruba ayrılmış toplu 
hücum oyuncuları. Hücum savunmanın üzerine öne hareket savunma 

karşılıyor geriye çekilme ve sıçrayarak atış.  Savunma Blok yapıyor. Blok atış 
kolu tarafını kapatıyor. Kaleci diğer bölgeyi kapattığı gibi blok tarafınada 

dikkat ediyor.Birinci hücum atışa giderken ikinci hücum harekete başlıyor. 

Kaleci Isınma Egzersizleri 
A 07 
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Her iki kanattan savunmalı atış. Oyuncular Kanat- ve sağ-sol oyunkurucu 
bölgelerine yerleşir. Top kanattaki oyuncudadır. Sol kanat atış yaparken 

başlangıç sağ kanatın oyunkurucusuna pası verip sonra çapraz ve çapraz 
sonrası karşı oyun kurucuya pas içeri doğru hareket ve kanata pas kanatın 

atışı ile biter. Savunmacı önce oyun kurucuya ardından kanata savunma yapar. 
Savunma uzak tarafı kapatıp yakına atış yapması için hücumu 7mt . yapmadan 
sıkıştıracak.Kaleci yakın köşeden gol yemeyecek ama uzak atışlarıda kontrol 

edecek. Bir sağdan bir soldan çalışma devam edecek. 

Çizgi ve Alçak Atış Egzersizleri 
B 01 
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Orta bölgeden pivottan savunmalı atış. Oyuncular Kanat- ve sağ-sol 
oyunkurucu bölgelerine yerleşir. Başlangıç sağ kanatın oyunkurucusuna pası 
sol oyun kurucu ile  çapraz ve çapraz sonrası 3:2  oyun pivota pas ve atışı ile 
biter. Savunmacı atışa gelen oyun kurucuya çıkıp baskı yapacak ve pivotuda 
atış esnasında 7 mt. Yapmadan sıkıştıracak. Savunma sıkıştırma yaparken 

kaleci öne çıkıp atış kolu tarafına  ağırlıklı olarak savunma yapacak. Bir 
sağdan bir soldan çalışma devam edecek. 

Çizgi ve Alçak Atış Egzersizleri 
B 02 
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Temel Atış, Yana bükülü atış , Alttan atış yapılacak. Ortada toplanmış 
oyuncularda top vardır. Sağda- soldaki oyunculara pas verip  koşarak pası alıp 
Öndeki savunma oyuncularının savunmasında atış yapacaklardır. Savunma 
her defasında atış kolu tarafını alacak kaleci diğer bölgeyi savunacak. 
Savunma oyuncuları her atış öncesi şapkalara dokunup ortada savunma 
yapacaklar. 

Çizgi ve Alçak Atış Egzersizleri 
B 03 
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Yarı sahada adam adama savunma yapılır. Savunma hücumu 
kenarlara iterek savunma yapmaya çalışır. Orta bölgeden atış 

yaptırmamaya çalışır. Atışlar kanatlardan olacak. 

Çizgi ve Alçak Atış Egzersizleri 
B 04 
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Oyuncular kanat ve uzak atış bölgelerine yerleşir. Kanat topu oyuna sokar. Sol 
kanat topu orta oyun kurucuya pas yapar. Orta oyun kurucu sağ oyun kurucu 

ile çapraz yapar. Çapraz sonrası sağ oyun kurucu blok üzeri atış yapar.  
Savunmada orta göbekte üç savunmacı vardır. Ortadaki savunmacı sağa ve 
sola yardıma giderek ikili blok yapar. Blok atış kolu tarafını alır. Kaleci diğer 
bölgeyi savunduğu gibi atış kolu tarafınada dikkat eder. Sağ kanat  ve sol 

kanatlardan top oyuna sokularak çalışma devam eder. 

Yüksek Atış Egzersizleri 
C 01 
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Oyuncular kanat ve uzak atış bölgelerine yerleşir. Sol oyun kurucu topu sol 
kanata pası atar ve orta oyun kurucu ile yer değişimi yaparlar. Ortadan sol 

oyun kurucuya hareketli gelen orta oyun kurucu kanattan pası alarak 
savunmanın üzerine atışa doğru hareketlenir. Ve pasını orta oyun kurucuya 

yer değişimi yapmış oyuncuya verir ve blok üstü atış yapılır. Devamında diğer 
taraftan aynı çalışma başlar ve devam eder.  Savunmada orta göbekte iki  
savunmacı vardır ikili blok yapar. Blok atış kolu tarafını alır. Kaleci diğer 

bölgeyi savunduğu gibi atış kolu tarafınada dikkat eder. 

Yüksek Atış Egzersizleri 
C 02 
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Oyuncular kanat ve uzak atış bölgelerine yerleşir. Sol Kanat topu sol 
oyun kurucuya atar. Sol oyun içeri hareketlenerek orta oyu kurucu ile 
küçük çapraz yapar ve blok üstü atış yapar. Devamında diğer taraftan 

aynı çalışma başlar ve devam eder.  Savunmada  iki  savunmacı 
vardır ikili blok yapar. Blok atış kolu tarafını alır. Kaleci diğer bölgeyi 

savunduğu gibi atış kolu tarafınada dikkat eder. 

Yüksek Atış Egzersizleri 
C 03 
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Oyuncular kanat ve uzak atış bölgelerine yerleşir. Kanat topu oyuna sokar. Sol 
kanat topu sol oyun  kurucuya pas yapar.  Sol oyun kurucu Orta oyun 

kurucuya pas yapar.Orta sağ oyun kurucuya pası atar ve sol oyun kurucu ile 
ortayı boşaltma ile yer değiştirir. Sağ oyun kurucu şut için savunmanın 

üzerine gider ve soldan hareketlenip ortaya doğru gelen oyuncuya pası çıkarır. 
Ortadan blok üstü atış yapar.  Savunmada orta göbekte iki  savunmacı vardır. 
İkili blok yapar. Blok atış kolu tarafını alır. Kaleci diğer bölgeyi savunduğu gibi 
atış kolu tarafınada dikkat eder. Sağ ve sol kanatlardan  top oyuna sokularak 

çalışma devam eder. 

Yüksek Atış Egzersizleri 
C 04 

38/43

20. HENTBOLDA KALECİ SAVUNMA ANLAŞMASI_İsmail GÜNEY_Danışman: Dr. Hikmet  VURGUN



Oyuncular kanat ,pivot ve uzak atış bölgelerine yerleşir. Dört tane savunma ikisi kanat 
bölgelerinde ikisi ortada .Oyun her defasında kanatın pası ile başlar.  Sol kanat yükleme 
yaparak topu sol oyun  kurucuya pas yapar.  Sol oyun kurucu içe hareketlenip dışa 
dönerek aynı kanata pası verir ve atış yapılır. Bekleyen sol kanat topu orta oyun kurucuya 
çıkarır. Orta oyun kurucu sağ oyun kurucu ile çapraz yapar ve çapraz sonrası sağ oyun 
kurucu blok üstü atışa gider. Pivotla oynayabilir. Sağ taraftan da aynı şekilde kanat ve 
oyun kurucu atışı yapılır. Son olarak kanatlardan orta oyun kurucuya pas gelecek ve orta 
oyun kurucu 2:2 oynayıp pivota atış yaptıracak. Savunmalar kanat sıkıştırıp uzak tarafı 
alacak, pivotu sıkıştırıp kalecinin öne çıkıp atış kolu tarafını savunacak, uzak atışlarda da  
atış kolu tarafı blok alacak, diğer bölgeyi kaleci savunacak ancak blok tarafına da dikkat 
edilecek. 

Yüksek Atış Egzersizleri 
C 05 
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SONUÇ 
• Hentbolda savunma ve kaleci ayrılmaz bir bütündür.  
• Bu çalışmada bazı savunma sistemleriyle kaleci işbirliği üzerinde durduk. 
• Ülkemizde ve uluslararası alanda kabul görmüş işbirlikleri vardır. 
• Bu çalışmada ki temel prensibim çizgi atışları ve uzak atışların 

savunulmasında kaleci savunma işbirliğini göstermeye çalıştım. 
• Kaleci ısınma çalışmalarıyla destekledim.  
• Adam adama,3:2:1,5:1, 6:0 Savunmada kaleci savunma işbirliği parça 

parça değil de bir bütün olarak ele alıp temel prensip üzerinde durdum. 
• Çünkü bütün savunma türlerinde çizgi atışları ve uzak atışlar mevcuttur. 
• Burda da temel prensip olarak Atışı yapan oyuncunun atış kolu tarafının 

daima savunma ile blok yapılarak kapatılması diğer bölgenin savunması 
ise kalecinin kapatması temel prensibim olmuştur. 
 

40/43

20. HENTBOLDA KALECİ SAVUNMA ANLAŞMASI_İsmail GÜNEY_Danışman: Dr. Hikmet  VURGUN



• Çizgi ve kanat atışlarında savunma atıcı oyuncuyu sıkıştırıp kalecinin 
yakın tarafı savunması sağlanmalıdır.  

• Adam adama savunmada ise hücumun kenar bölgelere savunma 
tarafından yönlendirilerek atışların orta bölgeden değil de kenardan 
kullanılması  sağlanmalıdır. 

• Kaleci savunmakla görevli olduğu alanın dışında da savunmanın 
alması gerektiği alanı da koruyacağını bilecektir.  

• Tabii ki bahsedilen savunma kaleci işbirliği söylendiği kadar kolay bir 
işbirliği değildir. Bunun için çok fazla egzersiz çalışması yapılmalıdır. 
Bıkmadan usanmadan çalışılmalıdır. 

• Antrenmanlarda savunma ve kaleci uyarılarak davranışların işbirliğine 
dönüşmesi sağlanmalıdır. 

SONUÇ 
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• 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. 

• Takımlar  kaleci antrenörleriyle çalışmalıdır. 
• Her antrenör bu şekilde düşünmeyebilir. Kendi sistemi ve 

prensiplerini uygulayabilir. 

SONUÇ 

42/43

20. HENTBOLDA KALECİ SAVUNMA ANLAŞMASI_İsmail GÜNEY_Danışman: Dr. Hikmet  VURGUN



URARTU, Ü.;Hentbol Teknik, Taktik, Kondisyon, İnkilap yayınevi, İstanbul, 1984. 
SEVİM, Y.;Hentbol Teknik, Taktik, Tutibay yayınevi, Ankara, 1997. 
SEVİM, Y.;Hentbol, Adam yayınları, İstanbul, 1985. 
MURATLI, S. ÖNER, K.;Hentbol’da savunma, Oto basımevi, İstanbul, 1985. 
ASLAN,M. MURATLI, S. AĞAN, Y.; Hentbol, Oto basımevi, İstanbul, 1984. 
KAYMAZ, S. ve Ark. ;Hentbolun özeti kaleci, 1996. 
MARCZINKA, Z.; Playing Handball, Kek Europa Studio Publishing House, 
Budapest, 2016. 
SEVİM, Y. Hentbol Teknik, Taktik, Nobel yayınevi, Ankara, 2002. 
http://zeynurpehlivan.blogspot.com/2015/07/bir-kalecinin-genel-olarak-bilmesi-
ve.html 
ÇELİKSOY M.A., SALMAN M., Hentbolun Temelleri, Say Medya Tic. Ltd. Şti., 
Ankara ,2017. 
KARASAR N,; Bilimsel Araştırma Yöntemi, 5. Basım, Arş. Eğt.Dan. Ltd. Şti, 
Ankara, 1994. 
GÖKÇE O, ÇUKURÇAYIR A, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Özgü Ciltevi, Konya, 
2006. 
  

KAYNAKLAR 
43/43

20. HENTBOLDA KALECİ SAVUNMA ANLAŞMASI_İsmail GÜNEY_Danışman: Dr. Hikmet  VURGUN


	Slide Number 1
	Amaç;
	Slide Number 3
	KAVRAMSAL ÇERÇEVE
	Savunma Yerleşimleri
	Kaleci
	Adam adama savunma nedir?
	3:2:1 savunma nedir?
	5:1 Savunma nedir?
	6:0 Savunma nedir?
	ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ 
	ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ 
	ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ 
	ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ 
	ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ 
	ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ 
	ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ 
	ADAM ADAMA,3:2:1,5:1, 6:0 SAVUNMADA KALECİ SAVUNMA İŞBİRLİĞİ 
	Kaleci ısınma egzersizleri
	Kaleci ısınma egzersizleri
	Çizgi ve Alçak Atış Egzersizleri
	Yüksek Atış Egzersizleri
	Yüksek Atış Egzersizleri
	BULGULAR
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Slide Number 37
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	SONUÇ
	Slide Number 41
	SONUÇ
	Slide Number 43



