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BU ÇALIŞMANIN 
AMACI  

3:2:1 Savunma sisteminin 
özellikle küçükler, yıldızlar ve 
gençler ve büyükler seviyesinde 
eğitimi,  planlanması 
uygulamaları ve geliştirilmesi 
amacıyla sporcular ile  
çalıştırıcılara katkı sağlamaktır.  

01 
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GİRİŞ  

 Hentbol sporu günümüzde tüm 
dünyada daha hareketli ve her zamankinden 
daha hızlı oynanan, güç faktörünün 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 
savunma sistemlerinden birisidir. 
(MURATLI  VE ÖNER ) 
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Hentbolda Savunma  

Hentbolda 
savunma 
çalışmaları çok 
önemlidir 

Hentbol de 
savunma 
hücumda 
kaybedilen top ile 
başlar.  

--Çalışmalarda 
sporculara 
yönelik, takım 
halinde 
odaklanmaları  
--Bireysel ve 
grupça oyunlarla 
ve grup 
çalışmalarında 
özellikle 1:1, 2:2, 
3:3 ve 4:4 yapılan 
çalışmaların bol 
bol tekrar edilmesi  
--Bu sayede 
istenilen Teknik ve 
taktik çalışmaları 
birleştirmek  
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Hentbolda Savunma Aşamaları  

Geri çekilme  
Geçici bölge ve 
Adam-Adama 

Savunma  

Organize olma  
Bir sistem 
içerisinde 
savunma  
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  SAVUNMADA  
BAŞARILI 

OLMAK  İÇİN    

Savunma isteği 

Savunma sistemi 
hakkında bilgi  

Savunma Kondisyonu, 
yetenek ve becerileri  

Fiziksel olarak 
dayanıklılık ve 

savunma sistemine 
uygunluk  

Psikolojik olarak 
dayanıklılık ve motivasyon 

Sporcuların savunma 
tekniği ve taktiği 

konusunda, öncelikli 
olarak bireysel ve grup 
savunma becerilerinin  
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Hentbolda Savunma  

Hentbol sporunda, takım 
halinde savunma disiplini ile 
dinamik, daha hızlı hentbol 
oynama prensipleri ile takım 

olarak gelişme  daha da 
hızlanır.  

Üst düzey hentbol oynayan 
takımlarda savunma güç  ve 
dayanıklılık  faktörü daha da 
önem kazanıyor. Konumuz 

3:2:1 savunma  bölge 
savunması, Türkiye  Hentbol 

Ailesinde  geliştirilmesi 
beklenen  ve  başarılı 

olmamızı sağlayacak bir 
savunma şeklidir.  
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3:2:1 Bölge 
Savunması  

• Uzaktan etkili oynayan 
takımlara karşı uygulanan, 
etkili bir savunma olan bu 
sistem,  

• Başarılı olunan her 
savunmada kolayca hücuma 
geçiş başlatıldığı için, her 
düzeyde takımların tercih 
ettiği bir savunmadır. 
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Klasik 3:2:1 Bölge Savunma Dizilişi 

1 

2 

3 

2
 

1 

3 
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3:2:1 Savunma 
Çeşitleri  

 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2: Kapalı Bölge 3:2:1 savunma oyuncularının görev alanları   
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3:2:1 Savunma Çeşitleri  
 

Kapalı Bölge 
• Bu savunma şekli esnektir ve diğer bölge savunma biçimlerine geçişler 

kolaydır. 
• Savunmanın en önemli noktası orta dörtlü bölümdür.  
• Sıkı, alanlarını iyi koruyan ve uygulaması daha kolay bir savunmadır.  
• Savunmacılar kale alanına yakın olduğu için, özellikle oyun kurucu 

bölgesinden gelecek dış atışlara karşı etkili bir savunmadır.  
• Savunma sıklığı olan, saldırgan ve derinlemesine iyi bölünmüş bir 

savunma hattıdır.  
• Topa sahip olan hücum oyuncusu, her zaman iki savunma oyuncusu 

tarafından karşılanır.  
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3:2:1 SAVUNMA 
ÇEŞİTLERİ  

AÇIK BÖLGE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Şekil 4: Açık Bölge 3:2:1 Savunma Bölgesi Görev Alanları 

 

 

A3 

 

Ö3 

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.   
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• Başlangıç aşamasında bu tarz savunmanın amacı, hücum 
etkinliklerini ve oyunlarını bozucu, baskı uygulayan bir savunma 
organizasyonudur.  

• Temel olarak, oyun içinde atış kullanan sporcuyu uzak tutan ve 
atışları ortadan kaldırmaya yönelik bir savunma anlayışı vardır. 

• Neredeyse Hentbol oyun alanının tüm yarı sahasını kaplayan, çok 
saldırgan ve derinlemesine kapsamlı bir savunma anlayışının 
kullanıldığı savunma uygulamaları görülmüştür.  

• Savunma hücum oyuncularını teknik hatalara veya top kaybı 
yapmaya zorlar. 
 
 

3:2:1 SAVUNMA ÇEŞİTLERİ  
AÇIK BÖLGE 
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3:2:1 
SAVUNMACI

LAR VE  
GÖREVLERİ  

 

 

 

 

 

 

 

                  

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. 
 

1 
 
1 
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3:2:1 
SAVUNMACI

LAR VE  
GÖREVLERİ  

 

 

 

 

 

     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. 

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.  
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3:2:1 
SAVUNMACI

LAR VE  
GÖREVLERİ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.   

33 A3 
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3:2:1 
SAVUNMACI

LAR VE  
GÖREVLERİ  

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Ö3 
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3:2:1 
Savunmanın 
Avantajları  

 

• Bu savunmada sisteminde 
oyuncuların görev tanımları 
net ve açık yapılmıştır. 

• Oyuncular arasındaki yanlış 
anlaşılma ve görev 
karmaşası diğer 
savunmalara göre daha 
azdır. 

• Hentbol da yapılan diğer 
bölge savunma türlerine 
geçiş daha ekonomik ve 
daha kolaydır. 

• Savunmanın temel ilkesi 
derinlik ve sıklık bu 
savunmada daha kolay 
oluşturulabilir. 

• Toplu oyuncu (sağ-sol kanat 
hariç) her zaman 2 oyuncu 
ile atış ve içeriye dalma 
anında kontrol edilebilir 
(Sevim 2002). 
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3:2:1 
Savunmanın 

Dezavantajları  
• Savunmadaki derinlik ve sıklığı 

sağlamak için oyuncular yoğun 
yüklenme altına girerler. 

• Yüksek kondisyon isteyen ve 
bunda devam ettirilmesi 
beklenen bir savunmadır. Bu 
yüzden savunma da açıklar 
oluşur.   

• Bu savunmada geniş alan 
kalmasından dolayı kanat 
pozisyonları daha hassas 
bölgelerdir.  

• 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  
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3:2:1 Bölge 
Savunması 

Temel 
İlkeleri  

 

 

• Her savunma oyuncusu kendi bölgesinde toplu 
adamı takip etmeli ve kontrol etmelidir. 

• Bir savunma oyuncusu hücum oyuncusu tarafından 
geçilirse, komşu ekip arkadaşları onun yanındaki 
veya arkasındaki alanı korur. 

• Savunma bir bütün olarak, topun yönünde, hücum 
alanına doğru kayma adımlarıyla alanı 
daraltmalıdır. Savunmacılar pozisyonlarını 
değiştirmemeli, mümkün olduğu kadar kendi 
savunma bölgelerini koruma altına almalıdırlar. 

• Pivot oyuncusunun savunulması önemlidir. Pivot 
oyuncusunun savunma arasından topu alması 
veya perdeleme yapması daima engellenmelidir. 

• Oyun içinde gol tehlikesi bulunmadıkça, savunma 
yapılan alanının genişletilmemesi önemlidir. 

• Ön orta savunma oyuncusu en az bir hücum 
oyuncusunu etkisiz hale getirmeli, hızını kesmeli 
veya oyunu durdurmalıdır.  

• Ön orta savunma oynayan kişi, çok gerekli 
olmadıkça aşağıya düşmemeli ve yerini 
kaybetmemelidir.  

• Top, hücumu karşılayan savunma alanının 
arkasına geçmemelidir. 

• Savunma hattındaki tüm oyuncular birbirleriyle 
devamlı ve iyi iletişim halinde olması gerekir 
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3.2.1. Savunma 
Uygulamalarında 
Temel Prensipler 

• 3:2:1 Bölge Savunma çalışmalarında 
temel prensipler konusunda özellikle pivot 
oyuncusunun durduğu yere göre yapılan 
savunma hamleleri ve savunmada dikkat 
edilmesi gerekenler ile 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  

21/56

33. HENTBOLDA 3:2:1 SAVUNMA_İsmail ÇAKIT_Dr. Yavuz TAŞKIRAN



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 

1 

3 
2 

1 

3 
2 

 

 

Şekil 11 Pozisyonuna ait resim 
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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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Top Ortada, Pivot 
Oyuncusu 2 No’lu 
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  

1 

2 

3 

3 
2 

1 

 

 
Şekil 14 Pozisyona ait örnek resim pivot sağda hali 
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3:2:1 Savunmada Pozisyona 
Yönelik  Savunma İşbirliği 

Prensipleri   
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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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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Kanat Savunma (1) ile Oyun 
Kurucu Savunması (2)  

İş Birliği 
 

• 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 21: Kanat katının savunulması  

 

1 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 20: Top OOK’ya geçerse, 1 numara ve 2 numara savunma  

1 
 

2 
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(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.  

• 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.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 22: 2 numara ve A3 Arka orta savunma iş birliği 

2 
3 
  

 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Şekil 23: Oyun kurucu katı sonrası işbirliği   
 
 

3 
 

2 

Şekil 24: Kanat katı sonrası işbirliği 
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(2) ile Arka Orta 
Savunma (A3)  

İş Birliği 
• 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 

Şekil 24: Kanat katı sonrası işbirliği 
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(Ö3) Savunma (A3) İş Birliği  
 

 
• 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) 

• 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. 
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BULGULAR  
A Grubu 

Çalışmaları  

 

 

 

 

 

 
 

Şekil 27: Alan Savunma Çalışması  

A 01: 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. 
Savunmacı kulelerden oyuncuları hep uzaktan tutmaya ve ona baskı yapmaya 
çalışır.  
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. 
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A 02 
Bacak 

Çalışmaları 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 28: Bacak çalışmaları   

A 

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. 
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A 03 
Savunmada 
Sekiz çizme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 29: 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.  
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A 04 
Zigzak 

Koşu Yarışı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekli 30: Zigzak koşu yarışı  

 

A 04: 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.  

 
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.  
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A 05  
Üçgende 

Kayma Adımı  

 
  

 

 

 

 

 

 

Şekil 31: Üçgende Kayma adımı 

A 05: Sahanın değişik yerlerinde üçgen 
alanlar oluşturulur. Sporcular sırayla 
üçgende kayma adımı ve ileri çıkma geri 
çekilme çalışmasını üçgen içerisinde 
yaparlar.   
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A 06 
Piston 

yarışması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 32: Piston koşu yarışı  

 

A 06: 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.  
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A 07 
Dairede 

pivot 
savunma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 33: Dairede pivot savunma  

A 07: 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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A 08  
Dairede iki 

pivotu 
savunma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 34: Dairede pivot savunma  

A 08 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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A 09  
Üçgende 
Merkezi 

Savunma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 35: Üçgende pivot 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.  

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.  
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A 10  
Karede pivot ve 
alan savunma  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 36: 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.  

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.  
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A 11 
Karede pivot ve alan savunma;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 37: Karede alanda savunma  

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.  

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. 
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Grup ve Taktik Çalışma 
Egzersizleri  

B 01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 38: Savunmada katların karşılanması ve eş aktarma çalışması  

B 01 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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B 02 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 39: Kanat Savunması (1) çalışması  

1
 

1

 

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.  
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B 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 40: Oyun kurucu Savunması (2)çalışması  

2

 
2

 

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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B 04 
 

 

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  

A3

 

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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B 05 - B 06  
ÜÇLÜ VE DÖRTLÜ SAVUNMA  

UYUMU    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 42: 1. 2 ve 3 numara savunmaların uyum çalışması   

3 
2

 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 43: Dörtlü grup uyumu çalışması  

3 
2

 
1
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B07-B08-B09-B 10   
SAVUNMADA 

UYUM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 44: 5:6 pivotsuz savunma uyum çalışması   

3 
2

 
1

 

2
 1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 45: Bölgesel savunma uyumu çalışması  

3 
2

 
1

 

2
 1

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 46: 6:5 çift pivotlu hücuma savunma çalışması   

3 
2

 
1

 

2
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B 11  
Kanat Katı   

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   

2
 

1
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B 12  
Dar Bölge   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 49: Aktif hücuma Savunma üçgeni kurma çalışması     

2

 
A3

 

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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B 13 – B 14  
Dar Bölge 

Dörtlü 
Uyum  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 50: Aktif Hücuma Grup savunma çalışması    

2
 

A3

 1
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 51: Serbest Hücumda Grup savunma çalışması    

2
 

A3

 1
 

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.  
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B15  
 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 52: Hızlı oyunda 3:2:1 taktiği çalışması  

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.  
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B 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 53: 4:4 Grup savunma çalışması    

2

 

A3

 

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.   
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TARTIŞMA VE SONUÇ   
Hentbol performansı konusunda gelişen yeni 
anlayışlara ve bunların eğitimde kullanılmasına 
ilişkin  ise (Taşkıran, 1997) ‘’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’’. 
  Hentbol 3:2:1 savunma eğitimi çalışmalarında, 

genel olarak, en fazla atış pozisyonun 
kullanıldığı bölgelerin öncelikli olarak tespitinin 
yapılması ve savunma kurgusunun buna göre 
kurulması önemlidir.  
3:2:1 savunma, dayanıklılığın ve takım 
uyumunun önemli olduğu bir savunma 
sistemidir.   
Özellikle dış atışı kuvvetli takımlar için 
planlanmalı ve hazırlık yapılmalıdır.  
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

Özellikle ön savunma dörtlüsü 
sporcuları önemlidir.  Burada üst düzeyde 
kondisyon, dayanıklılık ve  oyun bilgisi, 
güçlü sporculara ihtiyaç duyulur. Başarılı 
kanat savunmacılar, genel olarak takım 
savunma başarısında ön plana çıkarlar. 

3:2:1 savunma içerisinde takım olarak 
benimsenen bölge savunması ise, takıma göre 
alan genişletilmesi, daraltılması  veya özellikli, 
etkili bir sporcu var ise o bölgede baskı unsuru 
ile oyun kurgularının bozulması da bu taktik 
anlayışlar içerisinde yer alır.  
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TARTIŞMA VE SONUÇ  

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. 

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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