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arkadaşım Barış BAYRAKTAR’ a ve performans testlerinin uygulanmasında bana 

yardımlarını esirgemeyen sevgili arkadaşım Erkan YÜKSEL’ e çok teşekkür ederim. 
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1. GİRİŞ 
 

Futbol dünyamızın ve ülkemizin en popüler spor branşlarından biridir. İlgi 

çekiciliği ve çeşitli toplumlarda zevkle uygulanabilirliğinden dolayı geniş kitlelere mal 

olmuş, milyonlarca insanın ilgi odağı haline gelmiştir (Günay ve Yüce, 2008) 

Teknolojik ve bilimsel gelişmeler futbol oyununda da değişimlere neden olmuştur. 

Günümüzde futbol alan ve zaman baskısı altında oynanan yüksek tempolu, dayanıklılık 

isteyen, yüksek koordineli bir yarışma haline gelmiştir  

 

Futbol teknik beceri ve taktiksel bilginin yanında dayanıklılık, kuvvet, sürat, 

koordinasyon, esneklik gibi performans kriterlerinin bir kombinasyonunu gerektirir.Bir 

müsabaka esnasında, dayanıklılık gerektiren düşük şiddetli ve uzun süreli yapılan 

hareketler toplam kat edilen mesafenin %78.5’ini oluşturmaktadır. Anaerobik güç ve 

kapasite gerektiren hareketler ise kat edilen mesafenin %18.8’ini oluşturmaktadır 

(Akgün, 1992). Bir futbol maçı esnasında bir futbolcunun uzunluğu ortalama 22,4 m 

olan sprintleri 35-52 kez koştuğu düşünülürse anaerobik metabolizmanın da futbolda 

büyük rol oynadığı görülmektedir (Reilly ve Thomas, 1976). Futbol oyuncularının 

kondisyonel özellikleri kapsamında, sprint yeteneği yüksek oyuncuların futbol 

maçlarında önemli ve etkili role sahip oldukları söylenebilir. Futbol oyununda, 

oyuncunun sürati, rakibi durdurmada, topa sahip olmada, topu korumada ,gole ulaşmada 

bir avantajdır (Eniseler, 1996). 

 

Değişen futbol oyun kuralları ile birlikte futbol oyunu daha hızlı ve daha tempolu 

bir hal almıştır.  

 

Oyun karakteri daha yüksek şiddete performansı gerektiren ve dayanıklılık 

özellikleri iyi olan sporcu profilini bulma ihtiyacını doğurmuştur. Futbolda geç yorulan 

çabuk dinlenebilen, toparlanabilen futbolculara gereksinim vardır. 
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Bir futbolcunun genel aerobik dayanıklılık kalitesini belirlerken; 

 

 Oksijen kullanma kapasitesini (max. VO2), 

 

 Hangi hızlara kadar laktik asit yapım ve yıkım dengesini koruyabildiğini 

(Anaerobik Eşik), 

 

 Zorlayıcı şartlarda kaslarında ne kadar laktik asit biriktirebildiğini (Max. Laktat 

Seviyesi), 

 

 Dinlenme periyotlarında laktik asit miktarını ve kalp atım sayısını ne kadar 

düşürebildiğini (toparlanma - recovery olarak adlandırılır) değerlendirmek 

gerekir. 

 

Futbol oyunu tekrarlı sprintlerin gerçekleştiği anaerobik enerji yolunun 

kullanıldığı aerobik temelli bir spor dalıdır. Futbolcuların müsabakalar esnasında kısa ve 

uzun mesafe sprintler oldukça fazla sayıdadır. Son yıllarda oyun sistemlerinin oldukça 

önem kazanmasıyla birlikte saha içerisin de sistemin gerektirdiği oyuncuların mevkisel 

olarak sıklıkla yer değiştirdiği görülmektedir. Futbolcuların mevkisel olarak yaptığı 

değişimler esnasında sprintler oldukça fazla kullanılmaktadır  (Eniseler, 1996). 

 

Bir oyuncu maç esnasında, ortalama toplam bir dakikadan daha az sprint yapar. 

Ancak bu sprintler çok önemlidir. Ancak yüksek hızda koşu gerek duyulduğunda 

kullanılır. Bir oyuncunun belirli bir posizyon içerisinde rakibinden daha süratli 

koşabilmesi bir maçın sonucuna etki edebilir. Bu yüzden sporcu yüksek yoğunlukta 

egzersizden sonra, çabuk normale dönebilmelidir. Futbolda sprintler genellikle 40 m ‘ 

den daha kısadır ve sık sık yön değişikliklerini içerir. Örneğin, hücum oyuncusu 

rakibinden kurtulmak için çabuk yön değiştir. Yapılacak olan sprint testinde bu faktörler 

göz önüne alınmıştır (Bangsbo, 1996). 
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Yapılan maç analizi ve  farklı araştırmalardan elde edilen veriler göre futbol 

oyunu karakterine uygun olarak sprintte devamlılığın olması gerektiğini belirtmektedir. 

Bu maçın başından sonuna kadar değişik zaman aralıklarında, farklı mesafelerde atılan 

yaklaşık 35-40 ve toplam 300 metre olan sprintlerin verimlilik düzeylerinin son 

dakikada bile düşmemesi gerekmektedir (Bangsbo, 1991)   

 

Bu araştırmada, profesyonel liglerde mücadele eden futbol takımlardaki genç 

futbolcuların tekrarlı sprint dereceleri ile aerobik güç ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.   

 

 

1.1 Futbolda Mevki Farklılığı 

  

Günümüz futbolundaki eğilim her mevkideki oyuncunun sorumluluklarını 

geliştirme yönündedir. Oyunun akışı içinde her oyuncu çok önemli değişik rolleri 

üstlenmektedir. Fonksiyonların oyun içindeki sürekli değişen roller yüzünden artmasına 

bağlı olaraksahadaki her oyuncunun fiziksel ihtiyacı artmaktadır (Mosher,1995). 

  

 Başarılı takımlarda oynayan futbolcuların oyun blokları arasında fiziksel 

performans açısından çok büyük farklılıkların oluşması herkes tarafından kabul edilen 

bir gerçektir. Bir maç anında blokların arasında toplam koşu mesafeleri bakımından 

yapılan araştırmalarda önemli bir fark gözlenmemiştir (Akgün 1991). 

  

 Müniroğlu ve ark., (1997), yapmış oldukları araştırmaya göre; futbolda bireysel 

nitelikler sonuca bazen etki etsede sonuçta istenen bütün oyuncularıun birbirlerinden çok 

uzak olmayan fiziksel özellikleri taşımasıdır ve yapılan maç analizi sayesinde bloklar 

arasında pek çok aksiyonda önemli farklılıklar gözlenmemiştir. 
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1.2.  Futbolda Hareket Analizi 

 

 Günümüzde futbol orta hakemlerinin 90 dakika içinde yaklaşık 10 km. mesafe 

katettiği bilinmektedir. Futbolcuların yaklaşık 12 km.’ yi zorladığı çağdaş futbolda 

dayanıklılık, futbol için vazgeçilmez bir motorik özelliktir. Almanya 1. liginde bir 

futbolcu maç başına ortalama olarak kat ettiği 10 km mesafenin %30 yürüme%57 yavaş 

tempo koşu, %10 orta şiddet koşu, %3 sürat koşu, içerdiği belirlenmiştir. Bu veriler 

göstermektedir ki; futbol genel dayanıklılığın üzerine yapılandırılmış futbola özgü bir 

dayanıklılığa gereksinim vardır. 

 

Aerobik dayanıklılık antrenmanlarında da bundan yola çıkarak çalışma ve 

dinlenme peryotlarını iyi belirlemek gerekir. Futbol örneğin bir maraton koşusu gibi 

sabit hızda uzun süreli koşulardan oluşmaz. Bir futbolcu 90 dakikalık bir maçta ortalama 

60 - 70 dk. boyunca değişik tempolarda koşar. Yapılan çalışmalar üst düzey bir 

futbolcunun oyunun yaklaşık %25'lik kısmında yüksek tempolu koşular geri kalan 

kısmında ise orta ve düşük tempolu koşular yaptığını göstermiştir. Futbolcunun bu 

yüksek tempolu koşulara dayanabilmesi için organizmasının bu kısıtlı dinlenme 

bölümlerini çok yüksek verimde kullanmaya programlı olması gerekir. 

 

 Futbol oyuncuları maç içinde 5-40 m. Arasındaki mesafelerde yaklaşık 60 kez 

sprint yaptıkları belirtilmektedir (Reilly, 1976). Bir defeda ortalama katedilen sprint 

mesafesi 10-15  metre ve buna bağlı olarak geçen zaman ise 2 sn. civarındadır (Bangsbo, 

1991).   

 

 Bangsbo ve Lindquist, (1992) yapmış oldukları araştırmaya göre oyuncuların 

maç sırasındaki yapmış oldukları hareketler ve onların bütün maç sırasındaki diğer 

hareketleri ile olan orantıları şu şekilde verilmiştir; 
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Düşük şiddetteki koşu;                  %35.1; 

Yavaş Koşu (8kmh-1);                  %16.7±2.3 

Düşük Süratli (12kmh-1) koşu;     %17.1±2.5 

Geri geri (12kmh-1) koşu;          %1.3±0.3 

Yüksek şiddetteki koşu;          %8.1; 

Orta sürat (15kmh-1) koşu;          %5.3±0.4 

Yüksek sürat (18kmh-1) koşu;       %2.1±0.2 

Sprint (30kmh-1) koşu;          %0.7±0.1  

 

 

1.3. Futbolda Testler 

 

Günümüzde kendinden ‘çağın oyunu’ diye bahsettiren futbol; oyun alanının 

genişliği, oyuncu sayısının fazlalığı ve mücadeleyi gerektiren özelliği ile diğer branşlar 

içinde kendine has bir yer bulmuştur (Ferah, 1992). 

 

Günümüz futbolunda yapılan maç analizleri, ölçüm ve testlerde şu verilerle 

karşılaşmak olasıdır. 

 

- Bir maç içerisinde elit düzeyde bir futbolcu yaklaşık olarak 12.1 km mesafe kat 

etmektedir. 

 

- Bir defada kat edilen ortalama sprint mesafeleri 10-15 m ve buna bağlı olarak geçen 

zaman ise 2 sn civarındadır. 

 

- Futbolcu bir maçta 5-40 m arası yaklaşık 60 kez sprint yapmakta ve bunların toplamı 

ise 350-400 m dir. 

 

- Dayanıklılıkla ilgili olarak yapılan testlerde; 4 mmol / l aneorobik eşik değerin denk 

gelen profesyonel futbolcu koşu hızı 14.0-15.0 km/ saat olarak belirlenmiştir. 
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- Bir maçtaki ortalama KAH (kalp atım hızı, nabız sayısı) 170, ve Max VO2 70ml/kg/dk 

dır (Özkara, 2002). 

 

 Futbolcular için performans testleri, oyunun teknik, taktik, psikolojik ve fizik 

kondisyon elementlerini kapsayarak düşünülebilir. Genel olarak bakıldığında  maç 

oynamak bir oyuncu için bütün testlerin en iyisidir. Ancak maç esnasında fizik 

elementleri ayırmak ve performansın objektif bir ölçümünü yapmak zordur. Bunun 

yerine futbolcu belirlenen futbol aktivitelerini yaparken seçilmiş elementler antrenman 

alanında değerlendirilebilir. Test bir amaç için yapılamalıdır. Bu nedenle hedefler açık 

biçimde ortaya konmalıdır. Oyunculara test yapmak için çeşitli nedenler vardır 

(Bangsbo, 1994). 

 

 

1.4. Futbolda Testlerin Gerekçeleri 

 

- Bir antrenman programının etkili uygulanması 

- Oyuncuları daha sıkı çalışmaya motive etme  

- Oyunculara feed back hedefleri verme (mükemmele ulaşmak için) 

- Oyuncuların antrenmanın hedeflerinin farkında olmalarını sağlamak 

- Bir oyuncunun  bir maçı oynamaya hazır olup olmadığını değerlendirmek 

- Kısa ve uzun vadeli antrenman programlarını planlayabilmek (Özkara, 2002). 
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1.5. Futbolda Test Seçimine Etki Eden Faktörler 

 

-  Testin futbola uygunluğu, 

- Test için gerekli olan araç, gereç, saha, spor, kondisyon salonu, laboratuar, 

malzemenin kullanılabilirlikleri, 

- Test için kullanılacak sürenin uygunluğu, 

- Takım futbolcularının  içinde bulunduğu dönem,(hazırlık dönemi, müsabaka dönemi 

vb.), 

 

Testi uygulayacak kişilerin futbol ve spor bilimleri, bilgi, deneyim düzeyi test 

seçiminde etkili olur, biçiminde sıralamak olasıdır (Bangsbo, 1994). 

 

 

1.6. Futbolda Testlerin Zamanlaması 

 

Futbolda bir testin ne zaman yapılacağı amaca bağlı olarak belirlenir. Eğer 

antrenör antrenmandaki bir değişikliğin etkisini gözlemlemek isterse test değişik 

antrenman periyotlarından önce ve sonra yapılabilir. Test bir hazırlık sezonundan sonra 

veya fizik kondisyon antrenmanının miktarında bir kısıtlama olduğu bir periyottan sonra 

da kullanılabilir. Bundan başka test düzenli olmayan bir antrenman periyodundan önce 

ve sonra da yapılabilir.  

 

 Yılda 4 ile 8 kez aralıklarla meydana gelen dayanıklılık performansını test etmek 

mümkün olabilir. Örneğin: 

 

Test 1  Hazırlık dönemi başında 

Test 2 1. müsabaka sezonunu başlamasına 2-3 hafta kala 

Test 3  Müsabaka sezonun başında  

Test 4  Devre arası hazırlık kampı başında  

Test 5  2. müsabaka dönemimin başlamasına 2-3 hafta kala 
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Test 6  2. müsabaka döneminin başında 

Test 7  2. müsabaka dönemi içerisinde 

Test 8  2. müsabaka dönemi sonuna doğru 

 

Bunun dışında bir takımın düzenli testlerine ilaveten takımda bireysel olarak test 

edilmesi gereken oyuncular olabilir. Örneğin bir oyuncunun tekrar yarışmaya yönelik 

maça ne zaman hazır olduğuna karar verebilmek ve antrenmanda oyuncuya rehber 

olabilmek için bir rehabilitasyon programı esnasında test yapmak faydalı olabilir. Bu 

sakatlıktan önce kaydedilen test sonuçlarıyla sakatlık sonrası kaydedilen test 

sonuçlarının karşılaştırılmasıyla değerlendirilebilir. Bu durum maçta meydana gelen ve 

gelebilecek benzer hareketleri içerdiği için özellikle etkilidir. Eğer oyuncu tam olarak 

normale dönmediyse veya testler esnasında bazı acı hisleri ortaya çıkarsa bu test 

sonuçlarına yansıyacaktır. Ayrıca yapılan testlerin futbola uygun olması da önemli bir 

faktördür (Bangsbo, 1994).  

 

 

 

 

1.7. Testlerde Amaç 

 

Test yapılması için sağılıklı kabul edilebilir bir amacın olması gerekir.Burada çıkış 

noktası niçin test yapılacağıdır (Özkara, 2002). 

 

Bunun yanıtları ise genelde; 

 

a) yapılacak antrenmanlara temel teşkil eden düzeyi belirlemek (antrenman 

yönlendirme, periyotlama vb.), 

b) yapılan antrenmanların ve / veya alınan bir maddenin etki düzeyini belirlemek, 

c) yetenekli futbolcu seçmek vb. biçiminde sıralanabilir. 
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Bangsbo, j., (1994) yaptığı sıralamada bunlara ek olarak; 

 

a) oyuncuları motive ederek daha sık antrenman yapılmasını sağlamak, 

b) oyunculara sporsal verim düzeyleri hakkında objektif bilgiler vermek, 

c) oyuncuların yaptıkları antrenmanlarla ilgili daha bilinçli olmalarını sağlamak, 

d) oyuncuların müsabakaya hazır olup olmadıkları hakkında bilgi edinmek 

biçiminde bir sıralama yapmıştır. 

 

Tüm bunlara ek olarak testlerle ulaşılmak istenen amaçlara; 

 

a) sakatlık, hastalık sonrası ilgili sporsal verim düzeyini belirlemek, 

b) futbolcularda oto kontrolü geliştirmek, 

c) testle ilgili norm geliştirmek, 

d) test edilen takımı düzey gruplarına ayırmak vb. önemli noktalar eklenebilir. 

 

 

 

 

1.8. Test Evreleri 

 

Test bir bütündür. Ancak testten istenilen verimin alınması için bu bütünü 

oluşturan bölümlerin özellik ve önemlerinin bilinmesi gereklidir. Testin uygulama 

aşaması çok önemlidir. Ancak; ondan önceki evreler de uygulamadaki verimi doğrudan 

etkileyen özelliğe sahiptirler.Testin uygulanışı; kurallarına, organizasyon biçimine (test 

protokolüne) uygun olmalıdır. Testin sonuçlarına etki edecek sporcuya ait ve özellikle 

dış etkenler olabildiğince elimine edilerek, teste, deneğe, test araç,gereç ve 

malzemelerine etki düzeyleri olabildiğince en aza indirilmelidir. Bu amaçla hazırlık, 

uygulama ve test veri derlemi ile ilgili aşağıdaki noktalara dikkat edilmesinde yarar 

vardır (Özkara, 2002). 
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1.8.1. Hazırlık Evresi 

 

Amaca uygun yapılacak testlerin ve ölçümlerin seçimi, tarih, gün, saat ve yerin 

belirlenmesi, futbolcuların bilgilendirilmesi, test öncesi tüm araç gereç ve malzemelerin 

denenmesi, test yerinin, alanın önceden kontrol edilip hazırlanması, testle ilgili verilerin 

yazılacağı formların geliştirilmesi, vb. çalışmalar bu bölümde yer alır (Özkara, 2002). 

 

Testle ilgili verileri derlemek ve denek kimlik bilgilerini almak için, kağıt, kalem 

ve formlar, bilgisayar, elektronik araç-gereç test öncesi denenerek ve ölçeklendirilmeleri 

(kalibrasyon) yapılarak hazır edilmelidir. (Özkara, 2002). 

 

 

1.8.2. Uygulama Evresi 

 

Test evrelerinden hazırlık bölümü eksiksiz bir biçimde yapıldıktan sonra; 

uygulama bölümüyle ilgili aşağıdaki önemli noktalara dikkat edilerek test büyük bir 

titizlikle gerçekleştirilmelidir(Özkara, 2002). 

a) Test uygulamalarından önce denek amaca uygun bir düzeyde 

bilgilendirilmelidir. Bütün futbolculara bilgilendirmede, test uygulamasında eşit bir 

biçimde davranılmalıdır. 

 

b) Futbolcular kondisyon testlerinden önce ısınmalıdır. (Yapılacak teste, amaca göre 

standart ısınma çeşidi, hareketleri, belirli süre veya sayıya bağlı olarak uygulanabilir 

veya ısınma yapılmayabilir). 

 

c) Test uygulamalarından önce amaca uygun olduğu taktirde denek testi belli bir süre ya 

da sayıda testi denemelidir. 

 

d) Testte oluşabilecek sakatlıklar için önlemler alınmalıdır. 
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e) Denek test öncesi yorgun olmamalıdır. 

 

f) Test bir kontroldür, bu nedenle uygulama sırasında sistemli bir şekilde olabildiğince 

testle ilgili her şey saptanmalıdır. Bunun için ise; özel olarak formlar geliştirilmeli, 

doldurulmalı, not edilmeli, olanak varsa video kamera ile çekim yapılmalıdır. 

 

g)  Ara ve sonuç verileri yazılmalıdır, 

 

h) Test sırasında meydana gelen olumlu, olumsuz tüm olay, kaza vb. konuların titizlikle 

kaydedilmesi test değerlendirmesi için önemli noktalardır (Harre, 1973) alıntı 

(Özkara, 2002). 

 

 

1.8.3. Test Verilerini İşleme, Sonuç Çıkartma Ve Yorum Evresi 

 

Futbolcuların ölçüm ve testlerdeki derecelerinin, ham verilerin uygun istatistik 

işlemlerinden sonra; grafikler ve şekillerle ifade edilmesi yararlı olur. Spor bilimleri 

destekli bilimsel sporsal verim kontrolü ve testler antrenörler için çok önemli ve anlamlı 

çalışmalardır. Futbolda yapılan testlerin istatistik işlemleriyle ortaya çıkan sonuçların 

yorumlanmasına göre takım, örneğin dayanıklılıkta 2,3,4 gruba ayrılabilir (iyiler, orta 

düzeydekiler, zayıflar vb. gibi). Bu guruplarla ilgili amaca uygun özel çalışma 

programları hazırlanarak uygulanabilir. İki farklı zamanda yapılmış testlerin verilerinin 

istatistik işlemleri sonucu ilk ve son test arasındaki ilişki, fark vb. istatistik değerlerine 

göre anlamlılık olup olmadığı test yorumlarının çıkış noktasıdır. Bu bağlamda antrenör 

için testler; yukarıda açıklamalar çerçevesinde gerçekleştiğinde futbolcuların sporsal 

verimini artırmada kullanacağı vazgeçilmez unsurlardır denilebilir (Özkara, 2002). 
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1.9. Maksimal Oksijen Tüketimini Belirlemek İçin Sıklıkla Kullanılan Saha 

Testleri 

 

 Maksimum oksijen tüketimini laboratuar dışında sahada da belirlemek 

mümkündür. Saha testleri laboratuar testleri gibi direk olarak gerçek sonıçları vermemek 

ile birlikte yapılışı, maliyeti ve sonuçların laboratuarda yapılana testlere yakın olması 

bakımından sporcu ve uygulamacılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Maksimum oksijen 

tüketimini sahada belirlemek için sıklıkla kullanılan testler şunlardır. 

 

1.9.1. YO-YO Testi  

 

Koşu düzeneği üsteki şekilde gösterilmiştir. Koşu A’ dan B’ye doğru yapılır. 

Koşular sırasında  A’dan B’ye gelindiğinde sinyal sesi duyulur ve çizgiye basılıp geri A’ 

ya koşu yapılır A’ ya gelindiğinde sinyal tekrar duyulur ve A’dan C’ ye jog yapılıp 

başlangıç noktası olan A da tekrar sinyal sesi gelinceye kadar beklenir. Koşu hızı test 

protokolüne göre artış gösterir. Sporcu  A ya geldiğinde ilk defa sinyali yakalayamazsa 

hata alır üst üste ikincisinde de sinyal sesi duyulduğunda A da olamazsa testte son 

verilir. Sporcunun her A ya gelişinde test mesafesi kâğıdına işaretlenerek kaydedilir. 

 

Test koşu hızı 10km/s hızla başalar. Her 40 metre sonunda test protokolüne bağlı 

olarak koşu hızı 0,5 km/S ya da 1 km/s artırılır (Castagna vd, 2006; Krustup vd 2003) 

Yo-Yo testi 3 ‘ e ayrılır Her bir testte ise kendi içinde 2 seviyeden oluşur 

Çizelge1. Yo-Yo Testleri   

Yo-Yo Intermittent Recovery Test 
• Level 1 

• Level 2 

Yo-Yo Intermittent Endurance Test 
• Level 1 

• Level 2 

Yo-Yo Endurance Test 
• Level 1 

• Level 2 
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Literatürde yapılan çalışmalara bakıldığında yo*yo testlerinin birinci seviyeleri 

yapılan spor dallarında küçük yaşta olan veya elit olmayan sporculara yapıldığını 

görmek mümkündür. 2. seviye testleri ise daha çok profesyonel ve yaşları büyük olan 

sporculara uygulanır. Test yapıldıktan sonra ortaya çıkan en önemli değer katedilen 

mesafedir. Katedilen mesafeden yola çıkılarak formül yardımıyla maksimum oksijen 

tüketimi bulunur. (Bangsbo,2008; Krustup vd 2006; Bangsbo, 1994) 

 

Yo-Yo Recovery Level 1-2 Testi İçin Formül 

 

Yo-Yo IR1 testi: VO2max (mL/min/kg) = IR1 mesafe (m) X 0.0084 + 36.4 

Yo-Yo IR2 testi: VO2max (mL/min/kg) = IR2 mesafe (m) X 0.0136 + 45.3 

(Bangsbo 2008; Krustup vd 2006) 

 

1.9.2. 20 Metre Mekik Testi (Shuttle RunTest) 

20 metre mekik testi literatürde bip test, shuttle Run test gibi değişik isimlerde de 

kullanılır. Test 20 metrelik bie alanda 2 çizgi arasında sürekli gigip gelmeli koşudan 

oluşur. Bu koşı kayıtlı olan bip seslerinin sporcuya verdiği tempo ile yapılır. Her 

mekiğin sonunda sporcu 20 metre çizgisinin üzerine veya ötesine ayağını koymalı bip 

sesinden önce mekiği bitirdiuse bip sesini beklemeli ve koşmaya devam etmelidir. Test 

8,5 km/saat hızla başlar ve her seviyede 0,5 km/s artan 23 seviyeden oluşan mekikleri 

içeriri Her seviye 1 dk. sürer. Yeni bir seriye geçilirken kayıtlı sesten 3 bip sesi duyulur. 

Sporcu 3 defa üst üste mekiği yakalayamaz ise o seviye için başarısız sayılır ve test 

sonlandırılır. (Leger, 1996:Leger ve ark 1988) 

 

20 metre Mekik  Testi İçin Formül 

VO2max (mL/min/kg)=31,025+3,238 koşu hızı-3,248 yaş+0,1536 koşu hızı*yaş          

(Leger, 1988) 
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 1.9.3.  Cooper Testi 

 Dr. Kenneth Cooper tarafından, balke’ nin (1963) 15 dk koşu testi olan 

orjinalinden geliştirilen test 12 dk sürere. Cooper testinin 12 dk ve 1,5 mil gibi değişik 

sürelerde yapılan bir çok versiyonları olduğu gibi yürü koş testi gibi değişik isimlerde 

kullanılır. Testte amaç sporcunun 12 dakika içerisinde alabileceği en uzun mesafiyi 

koşmaya veya yürümeye çalışır ve test sırasında kayıt altına alınması gereken önemli 

paremetre sporcunun katettiği mesafedir (Cooper,1980; Castagna ve ark, 2005). 

 

 

Cooper  Testi İçin Formül 

VO2max (mL/min/kg)=(Katedilen Mesafe (m) - 504,9) / 44,73 

 

 

1.10. Sürat 

  

Hız ve sürat farklı açıklamalara sahiptirler. Sürat değişkeni mesafeye, hız 

değişkeni ise yer değiştirmeye dayanır. Bu bağlamda sürat yön içermeyip hareket eden 

bir nesnenin ne kadar hızlı hareket ettiğini göstermekte ve yol / zaman (m / s, km/ sa) 

şeklinde hesaplanmaktadır (Kale, 2004). Sprint performansını 3 ana başlıkta incelersek;  

 

• Maksimum sürat 

• Süratte dayanıklılık 

• İvmelenme 

 

 

1.10.1.Sürati Etkileyen Faktörler 

  

Vücut hacmi ve fonksiyonlarında meydana gelen değişimler sürati olumlu yönde 

etkilemektedir.  
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Ayrıca adım uzunluğu, adım frekansı organların uzunlğu, oksijen kapasiteleri 

gibi faktörlerin hızı etkilediği bilinmektedir.  

 

 Hız ile dinlenme metabolik özllikler, kan dolaşımı, noromuscular fonksiyonlar, 

kordinasyon, yaş,boy, vücut ağırluğı, cinsiyet ve cinsiyet hormonları, kas kuvveti, 

dayanıklılık, esneklik ve kas lifl tipleri ile genetik özellikler sürati etkilemektedir. 

  

Sürati etkileyen faktörleri maddeler halinde toplayacak olursak; 

  

A. Fizyolojk faktörler  

 

1. Oksijen kapasitesi, 

2. Kasların yüzeysel alanları  

3. Metobolik özellikler 

4. Nabız ve kan dolaşımı 

5. Nöromuskular fonksiyonlar 

6. Koordinasyon 

7. Cinsiyet hormonları 

8. Kasların esnekliği 

9. Kas tipleri 

10. Kas fonksiyonları 

11. Kaslerın uzunluğu ve çapları 

12. LA asit düzeyi 

13. Hücresel faktörler 

14. Enerji sistemleri 

15. Kardio-respiratuar fonksiyonlar 

16. Aerobik-anaerobik güç 

17. Eritrosit ve hemoglobin konsantrasyonu 

18. Kan basıncı 

19. Genetik faktörler 
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20. Bağ ve krişlerin yapıları 

21. ST7FT lif oranı 

22. Vücut yağ yüsdesi 

 

B. Antropometrik faktörler 

 

1. Vücut hacmi 

2. Organların uzunluğu 

3. Boy ve ağırlık 

4. Vücut kompozisyonu, 

5. Postür 

6. Kemiklrin yapısı 

 

 

 

C. Motorik faktörler 

 

1. Kuvvet 

2. Dayanıklılık 

3. Esneklik 

4. Koordinasyon (Günay, 2008) 

 

 

1.10.2. Maksimum Sürat 

 

Maksimal koşu hızı sprint branşlarında en önemli öğedir. Ulaşılabilen en üst 

noktadaki hız değeridir. Ancak her zaman iyi bir performansın garantisi değildir 

(Açıkada, 1990).  
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1.10.3. Süratte Devamlılık 

 

Koşu sırasında ulaşılan hızın mümkün olduğu kadar uzun süre korunması 

anlamına gelmektedir. İvmelenme ve maksimum sürat performansla her zaman yüksek 

bir ilişki göstermemekle beraber, süratte devamlılık ise her zaman yüksek ilişki 

göstermektedir (Güven, 2006). 

 

 Süratte devamlılık antrenmanları yüksek düzeyde fiziksel ve psikolojik 

istemlerde bulunduğundan küçük yaş gruplarında uygulanmamalıdır. Ancak üst düzey 

takımların antrenman programlarında yer alması zorunludur (Konter, 1997) 

 

 Bangsbo (1994) süratte devamlılık ile ilgili olarak şu sonuçları vermiştir 

• Süratte devamlılık antrenmanları üst düzeydeki oyuncularla etkili bir şekilde 

uygulanabilir. 

• Elit olamayan oyuncularda süratte devamlılık antrenmanı atlanabilir. 

• Süratte devamlılık antrenmanları 16 yaş altı çocuklara uygulanmamalıdır 

(Bangsbo, 1994) 

 

 

1.10.4. İvmelenme 

 

Bir sporcunun minimum zamanda maksimum sürate ulaşmasına izin veren hız 

değiştirme oranıdır (Kale, 2004). 
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1.10.5. Çabukluk (Agility) 

 

Çeviklik(çabukluk) ,bir noktadan diğerine hareket ederken vücudun yönünü 

mümkün olduğunca hızlı, akıcı ,kolay ve kontrollü şekilde değiştirebilme 

yeteneğidir.Kısaca çeviklik, kişinin pozisyonunu değiştirme hızı ile ilişkilidir. Jansen ve 

Fisher'e göre çeviklik 12 yaşına kadar yani ergenlik dönemine kadar hızla gelişir. Bu 

dönemden 3 yıl sonra çeviklik performansı azalır. Hızlı gelişim döneminden sonra 

çeviklik olgunluğa erişilinceye kadar bir kez daha artar. Ergenlikten önce erkek ve 

kızların çeviklik performansları arasında az bir fark var iken ergenlikten sonra erkeklerin 

çeviklik performansları kızlarınkinden daha iyidir (Kale, 2004). 

 

 

 Çabukluk kavramı denilince akla önemli bazı kavramlar gelir;  

• Sürat 

• Kuvvet 

• Koordinasyon 

 

1.11.  Futbolda Süratin Önemi 

 

Bir Futbolcu maç süresince koşarken hücum ve defans yaparken süratli olmak  

zorundadır. Futbolcular topun ve rakibin durumuna göre süratlenmek durumundadırlar. 

Futbol sadece diğer sporlara göre değil kendi içindeki mevkilere görede farklılık 

gösterebilir. Futbolcular öaç içinde 5-40 m. Arasındaki mesafelerde 60 kez sprint 

yaptıkları belirtilmektedir. Bir defada ortalama olarak kat edilen sprint mesafesi 10-15 

m.  ve buna bağlı olarak ge.en zaman is 2 sn. civarındaır. Maç içerisde toplam sprint 

mesafesi ise 0,3 km civarındadır. (Reilly, 1986) 

 

 Futbolda sonucu etkileyen bir çok olayın yüksek şiddetteki bir sprint anında ya 

da sonrasında ortaya çıktığı ifade edilebilir (Eniseler ve ark.,1996) 

 



 19

1.12. Futbol’ da Sürat ve Enerji Kaynakları  

 

Sürat performansında kullanılan temel enerji kaynağı alaktik anaerobik enerji 

kaynağıdır. Enerji kaynağının çok kısa zamnda kullanılması, patlayılıcılğın temel 

şartıdır. İyi sprintlerde, alaktik anaerobik enerji kaynağı 6-8 sn bie sürede 40-60 m’ ler 

içerisinde erişip, bu hızı 70-80 metrelere kadar korumalarını sağlar (Açıkada ve Ergen, 

1990) 

 

 

 1.13. Futbol’ da Sürat ve Kas Yapısı 

 

 Sürat performansının ortaya konmasında farklı kas veya kas gruplarının birlikte 

eş zamanlı olarak çalışmasında son derece önemlidir. Koordinasyon, amaca yönelik bir 

harekette iskelet kasları ile merkezi sinir sisteminin uyum içinde çalışması, etkileşimi ve 

hareket akışının yönlendirilme organizasyonu olarak tanımlanmaktadır (Bangsbo, 

1996). 

 

 Tip 2 lifleri hızlı kasılır ve kuvvetli kasılmalar meydana getirir. Ayrıca Tip 2 kas 

liflerinden meydana gelmiş motor üniteler yüksek hızda sinir uyarılarını alabilecek 

sinirlerle donatılmıştır. Bu yola yüksek frekanslı hareket ve/veya hareket sürati 

yaratabilmektedir. (Açıkada ve Ergen, 1990) 

 

 

 1.14.  Futbol’ da Süratin Geliştirilmesi 

  

 Süratin geliştirilmesinde antrenman süresi, şiddeti, kapsamı, sıklığı ve dinlenme 

periyotlarının iyi düzenlenmesi gerekmektedir. Süratin geliştirilmesi için antrenman 

şiddetinin submaksimale supra maksimal arasında olması gerekmektedir. Aşırı 

yüklenme prensibine uygun olarak belirli aralıklarla antrenman şiddetinin yeniden 

ayarlanarak, sporcunun var olan süratini aşmaya çalışması gerekmektedir. Ancak bütün 



 20

spor branşlarında olduğu gibi sürat gelişiminde de öncelikli olarak bireyin teknik 

gelişiminin ve beceri öğreniminin sağlanmış olması gerekir. Teknik beceri olmadan 

yapılan maksimal sürat çalışmaları daha sonradan düzeltilmesi ve değiştirilmesi çok zor 

olan teknik hatalar yaratır (Açıkada ve Ergen, 1990) 

  

 Sürat çalışmaları sırasında kısa sürede yorgunluk oluştuğu için dinlenme 

periyotlarının iyi düzenlenmesi gerekir, aksi halde yüksek şiddetli çalışma tekrar 

edilemez (Bompa, 2003) 

 

 Bangsbo (1994) ‘ ya göre futbol şu temel faktörlerin etkisinde kalmaktadır; 

• Durumu çabuk algılama, analiz etme ve buna uygun olan eylemde bulunma 

• Çabuk enrji üretebilme yeteneği 

• Sprint öncesi kasların yorgunluk düzeyi 

 

 

 

1.15. Dayanıklılık 

 

Dayanıklılık; tüm organizmanın uzun süre devam eden sportif alıştırmalarda, 

yorgunluğa karşı koyabilme ve yüksek yorgunluktaki yüklenmeleri uzun süre devam 

ettirebilme yeteneğidir (Bompa, 2003). 

 

Dayanıklılık performansı için en önemli kriterlerden birisi de çalışmakta olan 

kaslara gönderilebilen ve kullanılabilen en yüksek miktardaki (VO2max) oksijendir. 

Ancak tek başına dayanıklılığı açıklamaya yeterli değildir. Dayanıklılık performansında 

bireysel farklılıklar, VO2maks’tan çok anaerobik eşik (AnE)olarak bilinen spesifik kan-

laktat konsantrasyonlarına karşılık gelen iş yükü veya oksijen tüketimi ile daha yakın 

ilişki içerisindedir. Bununla birlikte,maksimal oksijen tüketimi (VO2max) dayanıklılık 

sporlarında enerji oluşumuna katılan aerobik yolun bir göstergesi olduğundan aerobik 

güç ile eşanlamlı olarak kullanılmaktadır (Güven, 2006). 
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Dayanıklılığın önemi ve etkilerinden bahsedecek olursak;  

Vücut çok kısa sürede toparlanır. 

Vital kapasite artar. 

Kalp kası güçlenir. 

Daha iyi KAH ve kan basıncı. 

Metabolizmanın daha yüksek hızda çalışmasına olanak sağlar. 

Laktatın kandan uzaklaştırılması daha hızlı olur. 

Organizmanın enerji kapasitesi artar (Bayraktaroğlu, 2003, Joseph, 2005, Travis, 

2004).  

 

 

1.15.1. Anaerobik Sistem 

 

Enerjinin oksijensiz ortamda sağlandığı anlamına gelir. Kısa süreli ve yüksek 

şiddetli aktiviteler için gerekli enerji yoludur. Burada ATP, ATP-CP ve laktasit 

sistemden sağlanır (Fox, 1998). 

  

1.15.2. ATP-CP veya Fosfojen Sistemi(Anaeobik Alaktik) 

  

Oksijensiz ortamda gerçekleşen ancak yan ürünün laktik asit olmadığı enerji 

oluşumudur. CP (kreatin fosfat) kas hücresi içinde bulunan ve ATP gibi çok yüksek 

enerji bağına sahip bir moleküldür. Bu molekülde sınırlı bir şekilde kuru kasta yaklaşık 

olarak 80 mmol/kg bulunmaktadır. Maksimal yapılan eforlarda yaklaşık olarak saniyede 

9 mmolATP/kg kullanılır ve 10 saniye gibi bir sürede büyük ölçüde tükenir. ATP-CP, 

maksimal yapılan egzersizlerde kas içi depo ATP kullanıldıktan sonra büyük ölçüde 

kullanılırlar. Creatin fosfot depolarının tam yenilenmesi 3-5 dakikadır (Glaister, 2005). 

 

Fosfojenler adı verilen ATP ve kreatin fosfat (cp veya PC) kasların içinde bir 

miktar depo edilmiş şekilde bulunurlar. Kısa süreli maksimal egzersizler (en fazla 15 sn 
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süren), depo edilmiş bu fosfojenlerin parçalanmaları ile açığa çıkan enerji tarafından 

gerçekleştirilir. Çünkü, yüksek şiddetteki aktiviteler sırasında, ATP oldukça hızlı bir 

şekilde kullanılır ve organizmanın oksijen sistemini bu kadar hızlı bir tempoda ATP 

üretme becerisine sahip değildir. Bu nedenle, ATP’ nin çok hızlı bir şekilde üretimesinin 

önemli olduğu acil enerji gereksinimi durumlarında, kas içinde depolanmış 

olanenerjiden zengin CP bileşimi, ATP’ nin sentezlenmesi için devreye girer 

(Hermansen, 1969) 

 

CP, aynı ATP gibi kas içierisinde bir miktar depolanabilir ve parçalandığında 

büyük miktarda enerji açığa çıkar. Serbest kalan bu enerjideATP’nin ADP ve Pİ 

moleküllerinden yeniden sentezlenmesi için kullanılır. Bir başka anlatımla, kaslarda 

depolanmış olan CP’nin parçalanması ile açığa çıkan enerji, ADP ve Pİ’ nin (kas 

kasılma sırasında ATP’ nin kullanıldığıhızda) bir araya gelmesi ile yeniden elde edilir. 

Her bir mol CP parçalanması sonucunda bir mol ATP oluşur (Sönmez, 2002) 

 

Bu şekilde elde edilen enerjinin miktarı oldukça azdır ve birkaç saniye süren çok 

kısa süreli aktiviteler için kullanılabilir. Örneğin, tam sürat egzersilerinde veya çok kısa 

süreli yüksek şiddetli tekrarlanan aktiviteler sırasında, kas içindeki CP depoları çok hızlı 

şekilde azalır ve bu nedenle10-30 saniye içinde yorgunluk ortaya çıkar. Fakat, CP 

dinlenme sırasında çok çabuk bir şekilde(egzersiz bitiminden birkaç dakika sonra) tekrar 

yerine konabilir (Browers ve Fox,1988) 

 

Kaslar içinde depolanabilen toplam ATP ve CP (her ikisi birlikte fosfojen depoları 

olarak değerlendirilir) bayanlarda ortalama 0,3 mol, erkeklerde ortalama 0,6 mol 

kadardır. Bu depolarda elde dilen enerji, yaklaşık 10-15 sn. süren şiddetli aktiviteler için 

yeterlidir. Bu nedenle sistemden elde edilecek enerji, başlangıçtaki ATP-CP depolarının 

miktarı ile sınırlıdır. Örneğin:200m sürat koşusu sonunda, çalışan kaslardaki fosfojen 

deposu oldukça düşük düzeye iner. Ancak ATP-CP sisitemi nekadar enerji 

üretebildiğinden daha çok, ne kadar hzılı enerji üretebildiği ve egzersizin 
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sonlandırılmasından sonraki2-3 dakikalık dinlenme sırasında, CP depolarının ne kadar 

çabuk yenilenebildiği konuları açaısından önemlidir (Browers ve Fox,1988) 

 

1.15.3. Laktik asit Sistemi (Aneorobik Laktik) 

 

Bu sistemde karaciğerden ve kastan gelen glikojenin ve kandaki glikozun birtakım 

kimyasal reaksiyonlardan geçmesiyle elde edilir. Bu süreç organizmanın kullanımına 

(oranına) bağlı olarak, yavaş ve hızlı glikoliz olarak ikiye ayrılır. Hızlı olanda son ürün 

olarak prüvik asit birikmeye başladığında laktik aside çevrilir. Daha sonra bu 

organizmada diğer hücrelere oksidatif olanlara ,aerobik olanlara taşınır. Sonuçta son 

ürünlerin kontrolü hücre içindeki enerji gereksinimine bağlıdır. Eğer enerji hızlı şekilde 

sağlanması gerekiyorsa, sprint ve kuvvet antrenmanı gibi, ilk önce hızlı glikoliz 

kulanılır. Enerji gereksinimi çok yüksek ve hızlı değil ya da oksijenin yeterli olduğu 

durumlarda yavaş glikoliz kullanılır (Travis, 2004). 

 

 

1.15.4. Aerobik Sistem 

   

 Bu sistemde glikoz, yağ ve proteinlerin oksijenli ortamda enerji sağlanması 

anlamına gelir (Güven, 2006). 

 

Aerobik sistem, ADP + P’ den ATP’ yi tekrar bireşim halin getirmek üzere enerji 

üretemeye başlamak için yaklaşık 6080 sanieye gereksinim duymaktadır.. oksijenle 

glikojenin parçalara ayrılması için kalp ve solunum hızı, gerekli O2 miktarını kas 

hücrelerine taşımak için yeterli derecede artırılmalıdır. Her ne kadar glikojen hem laktik 

asit hem de aerobik sitemlerde  ATP’ yi tekrar bireşim haline getirmek içinkullanıla 

enerji kaynağı ise de, aerobik sistem O2  ‘ nin varlığında glikojeni parçalara ayırır ve 

böylece az miktarda ya da hiç laktik asit üretmeyip, sporcunun antrenmanı daha uzun bir 

süre sürdürmesine olanak sağlar (Bompa,2003) 
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2 dakikadan 2-3 saate kadar olan aktivitelerde temel enerjşi kaynağı Aeorbik 

sistemdir. Anaerobik ortamdan vücudun tekrar toparlanması büyük ölçüde sporcuların 

aerobik kapasitesinin önemli rol oynadığını göstermektedr. Aerobik kapasiteleri güçlü 

olan futbolcular, laktik asidi kaslarından daha çabuk uzaklaştırarak daha erken 

toparlanma olanağına sahip olurlar (Konter, 1997) 

 

 

 

 

1.15.5. Aerobik Glikoliz 

 

Glikoz önce pirüvik aside dönüşür. Ortamda yeterli O2 varlığında pirüvik asit 

Krebs siklusuna girerek bir glikozdan 40 mol ATP elde edilir (2 ATP kullanılır net 

kazanç 38 ATP’dir) (Güven, 2006). 

 

 

1.15.6. Yağ Asitlerinin Oksidasyonu 

 

Karbonhidratların enerji için yetersiz olduğu veya kullanılmadığı koşullarda yağ 

asitleri, mitokondrilerde CO2 ve H2O’ya kadar yıkılır. Yağ asitleri oksidasyonu, serbest 

yağ asitlerinin kandan hücrelere alınmasıyla başlar. Mitokondride beta oksidasyon ile 

yağ asitleri asetil Co-A’ya yıkılır. Asetil CoA Krebss siklusuna girerek okside edilir. 

Oluşan ATP miktarı yağ asit zincirinin uzunluğuna bağlıdır (ör: palmitik asit; 129 ATP 

elde edilir) (Güven, 2006). 

 

 Bir sporcunun ATP’yi yenileme hızı kişinin aerobik kapasitesiyle ya da 

maksimum oksijen tüketim hızıyla sınırlıdır (Bompa, 2003). 
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1.15.7. Performans Süresi 

 

Performans süresi bir hareketi uygulama süresi olduğu kadar, bir oyunu, maçı 

tamamlama süresi olarak da tanımlanır. Örneğin ; futbol oyunu 45 dakikalık iki devre 

şeklinde oynanır ve böyle uzun süreler için gerekli başlıca enerji sistemi oksijen 

sistemidir. Fakat, futbol oyunu sıçrama, şut atma, sürat koşuları gibi çeşitli kısa süreli ve 

yüksek şiddetteki aktiviteleri de içerir ve bu aktiviteler maç boyunca aralıklı olarak 

tekrarlanır. Bu nedenle, futbol oyunun toplam süresi oldukça uzun olmasına ve aerobik 

sistemi gerektirmesine rağmen, oyun içinde yapılan hareketler göz önüne alındığında 

anaerobik sisteminde önemi ortaya  çıkmaktadır. Bu nedenle futbol oyununun sadece 

aerobik değil aynı zamanda anaerobik özellikler gösteren bir aktivitedir (Sönmez, 2002). 

 

Performans zamanı ne kadar kısa olursa, egzersizsin gerektirdiği kuvvet ve ATP 

üretim hızı gereksinimi de o kadar fazla olacaktır. Bunun tam terside düşünülebilir. 

Uzun performans zamanı, daha düşük kuvvet ve daha yavaş ATP üretimi gerektirir. 

ATP-PC ve oksijen sisteminin birbirlerinin aynadaki yansımaları oldukları görülebilir. 

Bir başka deyişle, ATP üretimi bir sistem tarafından daha çok sağlanırken, diğer sistem 

daha az katkıda bulunmaktadır. Her iki sistemde de (ATP-PC ve oksijen sistemi), 

enerjinin sürekliliği durumunun iki uç noktalarının gerekli enerjiyi sağlamaktadır (biri 

çok kısa süreli-yüksek şiddetli egzersizler, diğeri ise uzun süreli-düşük şiddetli 

egzersizler için enerji sağlar) bu nedenle bu sistemler antrenmanla geliştirildiğinde, bu 

sistemlerle ilişkili performanslarda da gelişme olacaktır (Sönmez, 2002). 

 

Diğer bir nokta laktik asit sistemi tarafından sağlanan enerji ve performans 

zamanı arasındaki ilişkidir. Yüksek şiddetli kısa süreli egzersilerde, laktik asit sitemi 

enerji üretimine çok az katkıda bulunur.. aynı şekilde, uzun süreli-düşük şiddetetki 

egzersiler için gerekli enerji üretimine de fazla katkı sağlamaz. Laktik asit sistemi sadece 

bu iki uç egzersiz türü arasında kalan , orta-yüksek şiddetteki ve orta kısa süreli 

egzersizlerde gerekli enerjinin büyük bir kısmını sağlar. Gene görüntüsü ile fosfojen 

sisteminden ve oksijen sisteminden oldukça farklıdır (Sönmez, 2002). 



 26

Bu farklılığın nedeni iki şekilde açıklanabilir. Birincisi, laktik asit sisteminin 

aktivasyonu(harekete geçmesi) için zaman gerekir. Bu nedenle performans süreleri 

laktik asit sisteminin harekete geçme zamanının altında kalan egzersizler için, laktik asit 

sisteminin enerji üretimine çok az katkıda bulunur. İkincisi ise, laktik asit sitemi bir 

bakıma performans zamnını kısaltır.. çünkü bu sistemin sonuında kas yorgunluğuna 

neden olan laktik asit birikimi söz konusudur. Bu nedenle, yorgunluğu mümkün olduğu 

kadar geciktirebilmek için uzun süreli egzersizlerde laktik asit sisteminden yaralanmayı 

en alt düzeyde tutmak gerekir (Fox, 1998) 

 

 

 

 

 

Çizelge2. Bazı Spor Dallarındaki Enerji Gereksinimleri (Fox, 1998). 

Spor Dalları ATP-PC and LA LA-O2 O2 

Basketbol 60 20 20 

Eskrim 90 10  

Golf  95 5  

Jimnastik 80 15 5 

Hokey 50 20 30 

Maraton 10 20 70 

Kürek 20 30 50 

Kayak 33 33 33 

Sprint 90 10  

 1.5 km Yüzme 10 20 70 

Tenis 70 20 10 

Voleybol 80 5 15 
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Çizelge3. Enerji Sistemi Ve Nerden Desteklendiği Ve Süreleri (Fox, 1998). 

Süre Sınıflama Nereden Desteklendiği 

1 – 4 sn Anaerobik ATP (kas içi) 

4 - 20 sn Anaerobik ATP + PC 

20 - 45 sn Anaerobik ATP + PC + Kas glikojeni 

45 - 120 sn Anaerobik, Laktik Kas glikojeni 

120 - 240 sn Aerobik + Anaerobik Kas glikojeni + laktik asit 

240 - 600 sn Aerobik Kas glikojeni + yağ asitleri 

 

 

Çizelge2 enerji gereksinimi halinde vücutta hangi sistemlerin devreye girdiğinin 

anlamamıza yardımcı olmaktadır. Ancak şu unutulmamalıdır ki bu sistemler sırayla 

çalışıyormuş gibi düşünülmemelidir. Aşağıdaki Çizelge-5 bunu iyi bir şekilde 

açıklamaktadır.  

 

Çizelge4. Enerji Üretiminde Enerji Kaynaklarının Kullanım Oranı (Fox, 1998).  
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1.15.8. Laktik Asit Üretimi (Anaerobik Eşik) 

 

Laktat oranı dinlenik durumdayken kanda yaklaşık olarak 0.5-2.2 mmol/L dir 

(Glaister, 2005).  Kastaki laktik asit miktarını ölçmek zordur, ancak kandaki laktat 

oranını ölçmek çok basit ve kolaydır. Yorgunluğun LA’nın bir sonucu olarak ortaya 

çıktığını ilk olarak A.V.Hill (1929) ortaya atmıştır .Asidoz a bağlı olarak kasın kasılma 

proteinlerinin kuvvet üretimini engellediği bulunmuştur (Travis, 2004). Bunun 

sonucunda sporcuda ağrı ve acı oluşumu ortaya çıkmaktadır. LA Solunum ritmini bozar 

ve beyin fonksiyonlarını olumsuz etkiler. Kastaki gevşemeyi engelleyerek hareketi 

kısıtlar (Ergen, 2002). Hızlı kasılan kas fibrillerine fast glikotik (FT) ve fast oksidatif 

glikotik (FOG) denir ve yüksek laktik asit oranı gösterir (Travis, 2004). 

 

Ancak yeni yapılan çalışmalarda LA nın yorgun kas üzerine olumlu etkilerini 

bulmuş.(fareler üzerinde). Chloride iyon’larının etkinliğini arttırdığı ve bununda kasların 

kasılması için gerekli olan aksiyon potansiyelinin sürmesini sağladığıdır. Miyofosforilaz 

enzimi eksikliği görülen insanlarda glikojen parçalanamıyor ve laktik asit üretimi 

olmuyor. Bu kişilerin kasları normalden daha fazla yoruluyor (Güven, 2006). 

  

Özellikle dayanıklılık antrenmanları sonucunda aynı submaksimal iş yükünde 

daha az laktik asit üretilir. Bir çok egzersiz submaksimal şiddette olduğundan bu son 

derece önemli bir değişikliktir. bu faktör oldukça uzun bir süre submaksimal efor 

gerçekleştiren mesafe koşucularında incelenmiştir. Bu sporcuların başarılı olabilmeleri 

için yalnızca çok iyi derecede gelişmiş maksimal aerobik güce değil, aynı zamanda bu 

gücün önemli bir kısmını en az laktik asit birikimiyle kullanma yeteneğine de sahip 

olmaları gerekir. Bu durum, sporcuların müsabaka sırasında erken dönemde yorgunluk 

oluşmadan daha yüksek şiddetli performans göstermelerini sağlar (Sönmez, 2002) 

 

 

 

 



 29

1.15.9. Aerobik Kapasite  

 

Bir sporcunu maç sırasında yapılan yüklenmelerden organizmanın diğer 

yüklenmeye iyi bir şekilde girmesi onun aerobik kapasitesine bağlıdır (Açıkada ve Ergen 

1990). Bir kişinin bir iş sırasında limitlerini en son yerine kadar kullanarak enerjisini 

oksidatif yolla sağlayabilme yeteneği denilebilir (Warren, 2003).  

 

Aerobik güç organizmada oksijen taşıma yeteneği ile sınırlıdır. Aerobik 

kapasiteyi ve dayanıklılık kapasitesini artırmak için dizayn edilen her program , çalışan 

kaslara oksijen dağılımını da geliştirmeyi amaçlamalıdır. Ayrıca yüksek aerobik kapasite 

maç aralarında ve ya sonralarında toparlanmayı da hızlandırır. Böylece sporcular yüksek 

şiddetli egzersizden sonra dinlenme aralıklarını da azaltarak, hızlı toparlanmayı sağlarlar 

(Günay ve Yüce, 2008) 

  

 

1.15.10. Maksimal Oksijen Tüketim Kapasitesi  (VO2  max veya max VO2  ) 

 

 İş kapasitesi veya aerobik kapsite genellikle maksimum oksijen tüketiminin 

kapasitesinin (VO2  max veya max VO2  ) ölçülmesi ile belirlenebilir. Aerobik kapasite 

(O2  kullanma kapasitesi) yapılarak elde edilen gelişme, ATP üretiminde  de artışa neden 

olur. Bu nedenle, antrenman yapan bir kişi ile antrenman yapmayan  bir kişi ile 

antrenman yapmayan bir kişi arasında max VO2 kpasitesi açısından bir fark vardır; 

antrenmansız kişi daha düşük kapasiteye sahiptir.  

  

 Max VO2 , kişinin bir akikada kullandığı maksimum O2 miktarıdır. Kullanılan bu 

O2 , vücuda alınan besin maddeleri (karbonhidratlar ve yağlar) parçalayarak ATP üretimi 

için kullanıldığından, belirli bir zaman içerisinde (örneğin bir dakika) ne kadar çok O2 

kullanılırsa o kadar çok ATP üretilebilir. Bu da daha çok iş yapabilme veya yorgunluk 

oluşmadan uzun süre egzersize devam edebilme anlamına gelir. Max VO2 kapasitesini 

ölçmek için çeşitli yöntemler mevcuttur. Bunlar laboratuar (direkt olarak) ve saha 
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testleri( tahmini veya indirekt ölçüm) olarak ayrılırlar. Laboratuar testleri, gelişmiş 

laboratuar aletleri (örneğin, gaz analizörü) ve eğitilmiş teknisyenler gerektirir. Saha 

testleri daha pratiktir, ancak tahmini cetveller kullanıldığından yanılma oranı yüksek 

olabilir. Max VO2 genellikle kişinin aerobik olarak ne kadar ATP üretebildiği 

durumudur. Max VO2 ‘ eriştikten sonra yapılacak egzersizler için gerekli enerjinin 

büyük çoğunluğu sadece anaerobik glikoliz reaksiyonlarından elde edilir ve bunun 

sonucunda da laktik asit birikimi gerçekleşir. Bu nedenle kişi yorgunluk hisseder ve trest 

edilen kişi kısa süre sonra egzersizi bırakmak zorunda kalır (Sönmez, 2002) 

 

 Max VO2 ‘ artırılınabilinen önemli bir bölümünün genetik olduğu 

söylenmektedir. Gelişimin büyük oranda %80-85) kalıtsal faktörlere bağlıdır. 

Antrenmanlarda (20-15)’ lik kısım geliştirilebilmektedir (Bouchard ve Ark., 1979). Max 

VO2max  doğumdan sonra yaşla birlikte artmaktadır ve en yüksek değerlerine 18-20 

yaşları arasında erişmektedir. Cinsiyetler arasında 12 yaşından itibaren farklılıklar 

olmaya başlar. VO2max   büyüme ile kızlarda 14-15 yaşa kadar erkeklerde 18-20 yaşa 

kadar artış gösterir. Büyümeye bağlı olan bu artış özellikle düzenli, yoğun ve uzun süreli 

çalışmalar ile önemli dercede geliştirilebilir. VO2max ,  ortalama olarak erkekl çocuklarda 

kızlara oranla daha yüksektir, yetişkin yaştan itibaren uaş ile azalır. Sedanterlerde 

(durağan yaşayanlarda) bu azalış hızlı olur. Kadınlarda VO2max  değeri, erkeklere oranla 

%25-30 daha küçüktür (Astrand ve Rodalh, 1986: Bunch, 2001) 

 

 Dayanıklılığı iyi olan sporcularda dolaşıma açılan kapiller sayısı artar, kas lifi 

başına düşen kapiller sayısı artar, kas lifinin oksijenlenme miktarı artar. Maksimal ve 

supramaksimal çalışmalarda kas lifinin kolay oksijenlenmesini sağlar. Yüksek oksijen 

tüketimi antrenman, müsabaka anında gerekli olan enerjinin daha büyük oranda aerobik 

sistemden elde edilmesini sağlamaktadır. Kişinin VO2max   değeri ne kadar yüksekse yani 

birim zamanda kullandığı  O2  miktarı ne kadar fazla ise aerobik kapasitesi o kadar 

yüksek demektir. Dayanıklılığı iyi olan sporcularda yağ asitlerinin beta oksidasyonu ile 

ilgili enzimler yüksek bulunmuş, mitokondri sayısında ve içeriğinde, kas glikojeninde 

artış kasın glikojeni kullanabilme, karbonhidrat ve yağları enerji kaynağı olarak 
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kullanabilme yeteneğinde artış gözlenmiştir. Sporcularda yüksek VO2max  değeri olması 

kadar VO2max  değerinin büyük yüzdesini kullanabilmekte önemlidir. 

  

Üst Düzey Maksimal Oksijen Tüketimi 

1. Yüksek şiddet ve uzun süreli egzersizleri desteklemeye 

2. Yoğun bir egzersizden sonra çabuk toparlanmaya  

3. Aşırı yorgunluk göstermeden daha aktif olmaya 

4. Şiddetli yüksek antrenmanları desteklemeye 

5. Uzun süreli dayanıklılık gerektiren performanslarda daha başarılı olmayı sağlar. 

 

Dayanıklılık sporlarında yetişkinlerde başarıyı belirleyen temel fizyolojik 

faktörler, VO2max  , koşu ekonomisi ve anaerobik eşiktir. Yetişkinlerde VO2max  solunum 

dolaşım ve kas sistemi tarafından sınırlandırılır ve büyüklüğü büyük oranda kalıtsal 

özelliklere bağlı olmak ile birlikte antrenmanlara gelişim  %15-25 oranlarında 

sağlanabilmektedir. Buna karşın anaerobik eşik noktasının gelişimi antrenmana bağlıdır. 

Koşu ekonomisi gelişimi ise sadece dayanıklılık antrenmanları sonucu değil aynı 

zamanda anaerobik karakterdeki çalışmalar sonucunda geliştiği  gözşemlenmsine karşın, 

biyomekaniksel faktörlerinde koşu ekonomisine etki ettiği belirilmektedir. Bu üç 

fizyolojik faktör yetişkinlerin uzun mesafe performanslarıyla yüksek ilişkiler 

göstermektedir  (Bouchard ve Ark., 1979). Maksimal oksijen tüketimi genetik ve 

gelişmeyle ilgili olduğu gibi vücut ölçüleriyle yakından ilişkilidir ve geniş ölçüleri olan 

insanlarda maksimal oksijen tüketimi küçük ölçülü insanlara nazaran daha yüksektir 

(Açıkada ve Ergen, 1990) 
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 1.15.11. VO2max  ‘ı Etkileye Faktörler 

1. Kalıtım (fibril Tipi, Aerobik Enzim Aktivitesi, Kalbin Boyutları, Kapiller 

yoğunluk, Mitokondri Yoğunluğu) 

2. Yaş 

3. Cinsiyet 

4. Antrenman 

5. Yaşam Şekli / Sedanter 

6. Yükselti, Çevre Şartları (Hava Kirliliği) 

7. Ergometre / Protokoller (Bompa 1991. Astrand ve Ronaldh, 1986, Bovers & Fox 

1988) 

 

 VO2max  ‘ın Fizyolojik Kriterleri 

            Birincil Kriter 

• VO2 ‘ de PLATO 

            İkincil Kriter 

• Son iki yük arasında <150 ml/dk VO2 

• Laktik asit (>8 mmol/L) 

• RER (>1.10) 

• KAHmax’ ın (220-yaş) yüzdesi (%90) 

• Borg Skalası (>18) 

 

Bu kriterlerin birincil olanının gerçekleşmesi durumunda yani bireyin egzersiz 

sırasında iş yükü artsa bile oksijen tüketimi aynı kalıyorsa VO2max  ‘ına ulaştığı söylenir 

Bazen VO2max  da belirgin bir plato gözlenmez. Bu durumda is ikincil kriterlerden üç 

tanesi geçmesi beklenir. 3 kriter gerçekleşirse sporcu VO2max  değerine ulaşılmış kabul 

edilir (Bovers & Fox 1988) 
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1.15.12. Anaerobik Eşik   

 

Bir sporcunun laktat birikimi olmadan uzun süre koruduğu bir koşu hızı (çalışma 

kurgusu) vardır. Eğer bu hız aşılırsa laktatta artış gözlenecek ve sporcunun performansı 

düşmeye başlayacak ve sporcu durma ihtiyacı duyacaktır. Bu anlamda aneorobik 

metabolizmanın hızlandığı yani aneorobik enerji yolunun baskın olmaya başladığı efor 

düzeyidir. Bir diğer tanım laktat/prüvat oranında devamlı bir artış olmaksızın sporcunun 

ulaşabildiği en yüksek O2 değeridir. Metabolik asidozun meydana geldiği nokta. 

Yaklaşık 4mmol denk gelmektedir ve bu değer ortalama bir değerdir. Ancak 

unutulmamalıdır ki bu değer herkes için aynı anlamı ifade etmez. Antrenmanlılık düzeyi 

ile doğru orantılı olarak bireysel farklılıklar gösterebileceğidir (Güven, 2006). 

 

1.15.13. Anaerobik Güç Ve Kapasite 

 

Organizmanın olası en yüksek oksijen borçlanmasındaki çalışma kapasitesini 

tanımlar.  Var olan anaerobik enerji rezervleridir. Sporcunun yaptığı antrenmanlara, 

antrenman düzeyine, kas fibril yapısına göre farklılıklar gösterir. Bir sporcunun 

enerjisini  bir birim zamanda güce çevirebilme yeteneğine de aneorobik güç denir.  

Genellikle ilk 5 sn’de ortaya çıkan güç değeridir. Bazen ikinci 5 sn’de ortaya çıkabilir 

(Fox, 1998). 

 

3 dk ve daha uzun süreli fiziksel aktivitelerde aerobik güç ve kapasite 

performansta en önemli faktördür. Ayrıca aerobik güç ve kapasitenin belirlenmesi 

antrenman programlarının şekillendirilmesine, uygulanan antrenmanların meydana 

getirdiği değişimlerin takip edilmesine ve değerlendirilmesine ve ayrıca takım içerisinde 

sporcular arasında bireysel karşılaştırmalar yapılmasına olanak sağlar. 

 

Vücudun anaerobik kapasitesi, yüksek şiddetli egzersizlerde yorgunluğa rağmen 

egzersize devam edebilme ve MSS sürecine bağlıdır. Bu da anaerobik kapasiteyi 

etkileyen temel sebeptir. Yüksek aerobik kapasite pozitif transfer yoluyla  anaerobik 
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kapasiteye aktarılabilir. Eğer sporcunun aerobik kapasitesi artıyorsa anaerobik 

kapasitesi de arıyor demektir. Daha da önemlisi yüksek aerobik kapasiteye sahip olmak, 

özellikle takım sporlarında oksijen borcu oluştuktan sonra, sporcuların daha hızlı bir 

şekilde toparlanmalarına sebep olur (Günay ve Yüce, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 35

2.GEREÇ VE YÖNTEM 
 

2.1. Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın çalışma evrenini, Ankara’daki profesyonel futbol takımları ve 

Antalyaspor  profesyonel futbol takımının bünyesinde olan ve gelecekte profesyonel 

olmaya aday 15-18 yaş grubu futbolcular oluşturmaktadır Araştırmanın Örneklemini 

2006-2007 futbol sezonunda  1988-1989-1990 (16-17-18 Yaş) Tarım Kredispor, 

Antalyaspor, E.Şekerspor,  Etimesgut Belediyespor  PAF (Profesyonelliğe Aday 

Futbolcular) ve DSGL (Deplasmanlı Süper Gençler Ligi) takımlarında yer alan 97 

futbolcu oluşturmaktadır. 

 

Çizelge5: Araştırmaya katılan sporcuların demogratif özellikleri (N=97) 

Parametreler X ±SS 

Yaş (yıl) 17.4 0.24 

Boy (cm) 177.04 3.09 

Kilo (kg) 69.28 7.40 

 

 

 
 

 

 
 

Mevki 

Kaleci 11 

Defans 28 

Orta 36 

Forvet 22 
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2.2. Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmada; 

-Boy ölçümlerinde, hassasiyeti ± 1 mm. olan Holtain  Ltd. UK. marka  kayan kaliper 

-Vücut ağırlığı ölçümü için; hassasiyeti ± 100 gr. olan Tefal Sensio Baskül,                        

                    

Şekil 1: Holtain Marka  Kayan Kaliper Şekil 2: Tefal Sensio Baskül 

 

-Kalp atım hızını belirlemek için S610 polar saat kullanılmıştır. 

                                                             

-Sürat ölçümleri için NEWTEST fotesel cihazı kullanılmıştır. 

 
Şekil 3: NEWTEST fotesel cihazı 

-Aerobik güç testi için Yo-Yo Intermittent Recovery testi kullanılmıştır.                                           

 
Şekil 4: Yo-Yo Intermittent Recovery Test CD 
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2.3. Uygulanan Test Bataryaları 

 
-Testlere başlamadan önce sporcuların boy uzunluğu ve vücut ağırlıkları 

kaydedilecektir. 

-Sporcuların antrenörlerinden sporcunun oynadığı mevki ile bilgi alınıp kaydedilecektir. 

-Sprint testi ve yo-yo intermittent recovery test esnasında sporcular S610 polar saat 

kullanacaklar ve kalp atım hızları her 5 sn yede bir saat içerisinde kayıt edilerek 

bilgisayara aktarılacaktır. 

 

 2.3.1 Sprint Testi 

 

Testin Adı: 34,2 metre sürat testi.Bangsbo, J.(1994) 

Testin Amacı: Saha ve müsabaka koşullarında anaerobik sürat  düzeyini belirlemek 

Test Alanı: Futbol sahası 

Test Araç-Gereç, Malzemeleri:  Polar Saat, Kule, Metre, Derece kayıt formu, Fotosel 

        
 Şekil 5: Sprint Testi Görüntüleri 
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Şekil 6: Sprint Testi Düzenek 

 

 Test Uygulaması: futbolculara test açıklanır ve ısınmaları istenir.1-2 deneme yapar. 

A –çıkış noktasından futbolcu koşuya başlar ve fotosel çalışır. Şekildeki ok yönünde 

koşarak en kısa sürede B varış noktasında koşuyu tamamlar. Bu mesafe 34,2 metredir. 

Sporcu yavaş hızda koşarak 25 sn içerisinde diğer sprintler için A noktasında hazır olur. 

Bu işlemi yedi defa tekrarlar (7x 34,2m).   

 

Çizelge6: Test Ölçme Değerlendirme: Bir oyuncu için 7 sprint süreleri örneği: 

Sprint Sayısı 1 2 3 4 5 6 7 

Süre (sn) 6,73 6,88 Düştü 7,14 7,35 7,50 7,65 

 

a) En iyi zaman: 7sprint süresinin en iyisidir.  

 

b) Ortalam Zaman: 7 sprint süresinin ortalaması olarak hesaplanır. Eğer oyuncu düşer 

veya tökezlerse, bu deneme içindeki süre hesaba katılmaz ve o denemeden bir önce bir 

sonraki sprintlerde kaydedilen sürelerin ortalaması hesaba katılır. Örnekte 3 sprint 

süresi; 2. ve 4. sprint sürelerinin ortalamasıyla hesaplanır. (6,88+7,14): 2= 7,01 sn.. 7 

sprintin ortalama zamanı daha sonra  (6,73+6,83+7,01+7,14+7,35+,7,50+7,65):7 =7,18 

sn olarak hesaplanır. Ortalama zman oyuncuların maç sırasında kısa zaman periyodu 

içinde çeşitli sprintler yapabilme yeteneğini ifade eder.   
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c) Yorgunluk Zamanı: Yorgunluk zamanı, en hızlı ve en yavaş zamanın arasındaki 

farktır.Örnekteki 1. sprint zamanı, 7. Örnekteki 1. sprint zamnı 7. sprint zamnından 

çıkartılır. Bu suretle, yorgunluk zamanı 0,92 sn’ dir. Yüksek yorgunluk zamanı, bir 

sprintten sonra normale dönme yeteneği zayıflığını göstergesidir. Bundan dolayı ,bu 

zaman, bir oyuncunun yüksek yoğunlukta devam eden bölümlerden nasıl etkilendiğini 

gösterir.                                                                                   

 

  2.3.2. YO-YO İntermitent  Recovery Test 

 

Testin Adı: Yo-Yo Intermittent Recovery Test (Bangsbo 2008) 

Testin Amacı: Saha koşullarında maksimal aerobik dayanıklılık (VO2 max) düzeyini     

belirlemek 

Test Alanı: Futbol sahası 

Test Araç-Gereç, Malzemeleri: Cd Çalar, Polar Saat, Kule, Metre, Derece kayıt formu 

 

 
Şekil 7: YO-YO Testi Düzenek 

 

 Koşu düzeneği üsteki şekilde gösterilmiştir. Koşu A’ dan B’ye doğru yapılır. 

Koşular sırasında  A’dan B’ye gelindiğinde sinyal sesi duyulur ve çizgiye basılıp geri A’ 

ya koşu yapılır A’ ya gelindiğinde sinyal tekrar duyulur ve A’dan C’ ye jog yapılıp 

başlangıç noktası olan A da tekrar sinyal sesi gelinceye kadar beklenir. Koşu hızı test 

protokolüne göre artış gösterir. Sporcu  A ya geldiğinde ilk defa sinyali yakalayamazsa 
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hata alır üst üste ikincisinde de sinyal sesi duyulduğunda A da olamazsa testte son 

verilir. Sporcunun her A ya gelişinde test mesafesi kâğıdına işaretlenerek kaydedilir.  

 
Şekil 8: YO-YO Testi Görüntüleri 

 

2.4.  Testlerin Uygulanış Sırası  

 

Tüm testler  2007 yılı Mayıs ayının ilk 3 haftası içinde tamamlandı. Tüm 

takımlar aşağıdaki programa dahilind testlere alındı. 

 

  1.Gün: 

  15:00 – 16:00: Boy ve Vücut Ağırlığı Ölçümleri 

  16:00 – 18:00: YO-YO İntermitent  Recovery Test 

  

2.Gün:  

  16:00 - 18:00:  Sprint Testi 

  

2.5. İstatistiksel Analiz  

 

Genç futbolcularda Tekrarlı Sprint Derecelerinin Aerobik Güç ile ilişkisinin 

İncelenmesi amacıyla uygulanan testler sonucu elde edilen veriler SPSS istatistik paket 

programında Pearson Çarpımlar Momenti Korelasyonu  Testi ve Mevkiler arası farklar 

için One way Anova Testi uygulanarak 0.05 hata ile karşılaştırılmıştır. 
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3.  BULGULAR 
 

 Sporcuların intermittent sprint yorgunluk indeksi ile VO2 max değerleri 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan testlerden elde edilen veriler, Pearson 

Çarpımlar Momenti Correlation Testiyle değerlendirilmiştir. Yapılan test sonuçları 

aşağıdaki çizelge-7 gösterilmiştir. Yapılan analiz sonucu intermittent sprint yorgunluk 

indeksi (YI) ile VO2 max değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 

bulunmuştur. Analiz sonucu olarak ortaya çıkan anlam, VO2 max değeri yüksek olan 

sporcuların intermittent sprint yorgunluk indeksi değerleri daha düşük olduğu 

yönündedir.  

 

 

 

Çizelge7: Intermittent sprint yorgunluk indeksi ile VO2 max arasındaki ilişkiyi 

belirlemek için yapılan Pearson Çarpımlar Momenti Correlation Testi analiz sonuçları 

(N=96) 

 VO2max 

Yorgunluk İndeksi (YI) -0.74  * 
İntermittent Sprint 

Zamanları Toplamı 
-0.27  * 

*p<0.05 

 

 Sporcuların intermittent sprint zamanları toplamı ile VO2max değerleri 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan Pearson Çarpımlar Momenti Correlation test 

sonuçlarını Çizelge-7 ‘da gösterilmiştir. 

 

Yapılan pearson çağrımlar momenti testi sonucu, intermittent sprint zamanları 

toplamı düşük olan sporcuların VO2max değerlerinin yüksek olduğu yönünde anlamlılık 

bulunmuştur. Fakat, ilişki katsayısı olan r= - 0.273 düşüktür.  
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İntermittent sprint zamanları toplam değerleri ile sporcuların mevkilerine 

arasındaki ilişkiyi belirlemek için one-way anova testi uygulanmıştır.  

 

Çizelge8: İntermittent Sprint Zamanları Toplam Değerleri ile Sporcuların Mevkilerine 

Arasındaki İlişkiyi Belirlemek için one-way anova test sonuçları(N=97) 

 

  Ortalamalar F 

Parametreler N X SS 

5,104* 

Kaleci  11 48,69 2,51 

Defans 28 46,79 1,58 

Orta saha 36 46,74 1,66 

Forvet 22 46,55 1,24 

*p<0.05 

İntermittent sprint zamanları toplamı değerleri, mevkiler açısından başarılı 

olandan başlanarak sıralandığında, forvet, orta saha, defans ve kaleci şeklindedir.  

Mevkiler arası fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(3,99)= 5.104; p<0.05). 

Tukey PostHoc  testi sonucunda ise farkın Kalecilerin düşük performansından 

kaynaklandığı görülmüştür (p<0.05).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43

 

İntermittent sprint yorgunluk indeksi açısından sporcuların mevkilerine göre 

farkı belirlemek için one-way anova testi uygulanmıştır.  

 

 

Çizelge9: İntermittent Sprint Yorgunluk indeksi Açısından Sporcuların Mevkilerine 

göre farkı belirlemek için one-way anova testi analiz sonuçları(N=96) 

  Ortalamalar F 

Parametreler N X SS 

1,715 

Kaleci  11 6,20 1,95 

Defans 28 5,21 1,68 

Orta saha 36 4,93 2,10 

Forvet 22 5,92 2,40 

*p<0.05  

 

 

 İntermittent sprint yorgunluk değerleri mevkiler açısından başarılı olandan 

başlanarak sıralandığında, orta saha, defans, forvet, kaleci şeklindedir. Ortalama analiz 

değerlerine bakıldığında orta saha oyuncuları belirgin şekilde hızlı olmakla birlikte 

mevkiler arası farklar istatistiksel olarak anlamlı değildir (F(3,96)= 1.715; p>0.05).  
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 YO-YO testi sonucu elde edilen VO2 max değerleri açısından sporcuların 

mevkilerine göre farkı belirlemek için one-way anova testi uygulanmıştır. 

 

 

Çizelge10: YO-YO testi sonucu elde edilen VO2 max değerleri açısından sporcuların 

mevkilerine göre farkı belirlemek için one-way anova testi analiz sonuçları(N=96) 

  Ortalamalar F 

Parametreler N X SS 

2,74* 

Kaleci  11 43,62 5,05 

Defans 28 49,04 7,39 

Orta saha 36 49,32 6,26 

Forvet 22 49,14 6,54 

*p<0.05 

 

 

YO-YO testi sonucu elde edilen VO2 max değerleri mevkiler açısından başarılı 

olandan başlanarak sıralandığında, forvet, orta saha, defans ve kaleci şeklindedir. 

Defans, orta saha ve forvet mevkilerindeki sporcuların değerleri birbirine yakın, kaleci 

mevkisindeki sporcuların ise diğer mevkilere göre en düşüktür. Mevkiler arası fark 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F(3,112)= 2.74; p<0.05). Tukey PostHoc  testi 

sonucunda ise farkın Kalecilerin düşük performansından kaynaklandığı görülmüştür 

(p<0.05). 
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4. TARTIŞMA 
 

Günümüzde futbol sporu gelişerek büyük bir sektör haline gelmesiyle birlikte 

sportif performansın önemi giderek artmıştır. Uzun yıllardır sporcunun verimini en üst 

düzeye çıkarabilmek için çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Laboratuar ve alan 

testleri ile ölçme ve değerlendirmeler yapılarak elde edilen bulgular yolu ile farklı ve 

yeni antrenman uygulamaların etkileri değerlendirilerek veriler elde edilmekte ve 

yapılacak antrenman programlarında bu elde edilen veriler kullanılmaktadır.  

 

 

 

Günümüzdeki oyun anlayışında temponun arttığı oyunun süratlendiği, 

dayanıklılığın teknikle beraber olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımla tekrarlı 

sprint koşuları mücadelenin arttığı baskı altında oynanan oyun formatında fark yaratan 

bir unsurdur. Bir müsabakada futbolcuların toplam süresinin %25’ni yürüyerek %37’sini 

jog atarak, %20’sini submaksimal koşu ile, %11’nin sprinte ve %7’sini geri yapılan 

koşu, yürüme hareketleriyle geçirdiği sonucuna varmıştır (Reilly, 1994). Bu aktivitelerin 

hepsi bir bütün olmasına karşın, oyunun sonucunu etkileyebildiği için sürat antrenmanı 

çok önemlidir (Bangsbo,1996).  

 

 

 

Şiddetli egzersizin başlangıcında veya kısa süreli 8 sn  ye kadar olan eforlar 

arasında mobilize olan enerji sisteminin ATP-CP sistemi olduğu, maksimal olarak 8-30 

sn arasında devam ettirilen eforlar sırasında  da glikotik sistemin hakim olduğu 

bilinmektedir. Fakat kısa süreli intermittent türü tekrarlı sprintler sırasında mobilize olan 

başlıca enerci kaynağının ATP-CP olduğu, İki sprint arasında, dinlenme sırasında ATP-

CP ın yenilenmesi içinde oksidatif yolun etkili olduğu rapor edilmektedir (Eniseler, 

2001). 
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Çalışmanın amacı doğrultusunda yapılan analiz sonucu intermittent sprint 

yorgunluk indeksi (YI) ile VO2 max değerleri arasında ilişki istatistiksel olarak tespit 

edilmiştir. Maksimal oksijen kapasitesi iyi olan sporcuların sprint dereceleri arasındaki 

farkların daha düşük çıkmış olması, sprintte devamlılık ve tekrarındaki verimi için 

aerobik kapasitenin önemini göstermiştir. Yapılan benzer bir çalışmada sporcuların 

toparlanma kabiliyetinin yüksekliği ile intermittent sprint performansındaki başarının 

ilişkili olduğunu belirlemiştir (Eniseler ve Gündüz. 2001). Ayrıca, alaktik anaerobik 

gücü iyi olan bir sporcunun eğer aerobik gücü iyi değil ise tek bir sprintte başarılı 

olabilir, fakat kısa zaman aralıkları ile yapılan tekrarlı sprintler de enerji olarak 

kullanılan ATP-CP’ nın daha çok toparlanmasını sağlamayacağından dolayı tekrar sayısı 

arttıkça performans düşebilmektedir.  

 

 

İntermittent sprint zamanları toplamı değerleri, yapılan analiz sonuncu mevkiler 

açısından farklılıklar göstermiştir. Orta saha oyuncuları mevkiler içinde en başarılı 

değerlere sahip iken defans ve forvet oyuncuları daha düşük değerlere sahip olduğu 

belirlenmiştir. Günümüzdeki futbol oyun sistemlerinde takımların hücum ve savunma 

prensiplerini birlikte uygulamaları gerekliliği ortaya çıkmıştır. Araştırmada ortaya çıkan 

mevkisel olarak VO2 max değerlerine bağlı olarak tekrarlı sprint derecelerinin farklılığı 

takım oyunu içinde önemli oranda takım savunma anlayışının orta saha ve sonrasında 

defans üzerinde yoğunlaştığı söylenebilir. Forvet oyuncularının değerlerindeki düşüklük, 

defans anlayışları  ve takım savunmasına katkılarının daha az  olduğu şeklinde 

yorumlanabilir.  

 

Kaybedilen enerjinin yerine konulabilmesi için yenilenme oldukça kompleks bir 

takım uygulamaları gerektirir. Yalnızca anaerobik enerji yolunun daha belirgin 

kullanımı sonucu kasta anaerobik glikolizle oluşan laktik asidin kana geçişi hızlanmış ve 

kandan uzaklaştırılabilmesi aynı oranda olamadığından birikmeye başlamıştır. Bu 

birikim bireyde yorgunluğa sebebiyet verip performansı olumsuz yönde etkilemektedir 

(Ergen,1992). Organizmanın çalışma kapasitesinin fizyolojik açıdan tam olarak restore 
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etmek müsabadaki performans düzeyini belirlemede çok önemlidir. Dinlenme süresince 

vücudun restorasyonu için enerji depolarını tekrar doldurması gerekir. Enerji depoları 

doldurulur ve laktik asit uzaklaştırılır. Maksimal bir efor sırasında erişilen kan laktik asit 

düzeyi antrene sporcularda daha yüksektir. Bu durumu, antrene olanlarda laktik asid 

töleransının artmış olması şeklinde açıklamak mümkündür (Kalyon,1994). Kaybedilen 

enerjinin yerine konulabilmesi için yenilenme oldukça kompleks bir takım uygulamaları 

gerektirir. Organizmanın çalışma kapasitesinin fizyolojik açıdan tam olarak restore 

etmek müsabadaki performans düzeyini belirlemede çok önemlidir. Dinlenme süresince 

vücudun restorasyonu enerji depolarını tekrar doldurmayı içerir. Enerji depoları 

doldurulur ve laktik asit uzaklaştırılır (Ekinci,2000). 

 

 

Futbolcular oyun pozisyonuna göre değerlendirildiğinde kaleciler (n=11) 

46.7±3.1 ml/kg/dk, defans oyuncuları (n=31) 53.5±4.5 ml/kg/dk, orta saha oyuncuları 

(n=37)53.1±3.7 ml/kg/dk ve forvet oyuncuların (n=27) 52.5±4.7 ml/kg/dk MaxVO2 

değerlerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Yapılan karşılaştırma sonunda kaleciler ile 

defans oyuncuları, orta saha ve forvet elemanları arasında (P<0.01) düzeyinde anlamlı 

bir fark tespit edildi (Kaplan ve ark., 1996). 

 

 

Castagna ve Arkadaşları (2007) 19 genç İtalyan futbolcunun tekrarlı sprint ve 

maxVO2 değerleri arasındaki araştırmada, sporculara; 7x30 m tekrarlı sprint ve 20 sn. 

aktive dinlenme aralığı ile VO2max’ iyi belirlemek  içinde K4b2 gaz analizörü testleri 

uygulanmış.Yapılan çalışma sonucunda sprint dereceleri (r=0,40, p=0,12) ve toplam 

sprint zamanlarında (r=0,29, p=0,26).  anlamlı fark bulunamamıştır.  VO2max  değerleri 

ile yorgunluk indeksi açısından (r=077, p=0,02) futbolcular arasında anlamlı fark 

bulunmuştur. 
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Aybek ve Arkadaşları (2004) Samsun  amatör kümede mücadele eden 19 amatör 

futbolcunun tekrarlı sprint testi , yorgunluk ve toparlanma düzeylerine belirlemek amacı 

ile yaptıkları çalışmada 7 koşunun ortalama değeri 6,23 olarak tespit edilmiştir 

 

 

Eniseler ve Gündüz (2001) 21 amatör futbolcu üzerindeki yaptıkları araştırmada 

30 60 sn. dinlenmeli 30 m. 15 tekrarlı sprint testi sonucunda oyuncuların aerobik 

kapasiti ile tekrarlı sprint dereceleri arasında istatistiksel anlamada anlamlı bir ilişkiye 

rastlamıştır. 

 

 

Bongsbo (1996)’ nun üst düzey Danimarka’lı oyunculara uyguladığı 34.2 m. ‘lik 

sürat testinde en iyi zamanı 6.80 sn, ortalama zamanı 7.10 sn. olarak tespit etmiştir 

Aybek ve Arkadaşları (2004) yaptığı çalışmada deney grubu 7 koşu ortalama değeri 6.23 

± 0.60 sn., kontrol grubunun koşu ortalaması ise 7.07 ± 0.49 sn. olarak bulmuştır. 

 

 

 

Aybek ve ark. (2004) 19 amatör ve 19 BEDEN Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada, Yapılan sprint sayıları ve oyuncuların 

mevkilerinin , koşu zamanlarını etkilediğini belirtmişlerdir. Ayrıca Amatör futbolcular 

ilk sprintte ortalama 110 kalp atım sayısı ile koşuya başlarken, 3. sprintte 171, 4. sprintte 

177, 5., 6. ve 7. sprintlerde ise 180 kalp atım sayısı ile koşmuşlardır. Kalp atımı 1 dk. 

sonra 114’ e, 3 dk. sonra dinlenme nabzında 97,5’ e ve 5 dk. sonra 88 kalp atım sayısına 

düşmüştüğünü kaydetmişler. 

 

 

 

Bishop  (2007) futbolcuların 30 m. Tekrarlı sprint derecelerindeki performansın 

oyuncuların aerobik kapasitesiyle ilişkili olduğunu rapor etmiştir. 
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Vural (2006) 50 profesyonel futbolcu üzerinde yaptığı yaptığı çalışma sonucunda 

gelişimi önem taşıyan parametrelerden maxVO2 genel değeri, orta saha, defans ve forvet 

mevkilerine göre sırası ile; 44,63 ± 3,69,  46,60 ± 4,10,  43,79,  42,25 ± 2,54 ml/kg/dk 

olarak ,mevkiler arasında karşılaştırmalı istatistiki analizi sonucunda p<.01 düzeyinde 

anlamlılık bulunmuştur.  

 

 

 Krustrup (2003) 4 farklı lig seviyesinde 37 futbolcunun katıldığı Yo-yo 

intermittent recovery testi 2 cevapları çalışmada en yüksek performansı kanat savunma 

oyuncuları göstermiştir. Bu değer savunmanın merkezinde oynayan 9 oyuncunun 

performans değerinden %17,8 forvetin değerlerinden %14 daha iyi değerlerdir. 13 orta 

saha oyuncusu ise savunmanın merkezinde oynayan oyunculara göre %13 daha iyi 

performans göstermiştir. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
  

Yapılan çalışmada genç futbolcularda tekrarlı sprint dereceleri ve aerobik güç 

arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçları elde 

edilmiştir.  

 

1. Analiz sonucu intermittent sprint yorgunluk indeksi (YI) ile VO2 max 

değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.  

2. Analiz sonucu olarak ortaya çıkan anlam, VO2 max değeri yüksek olan 

sporcuların intermittent sprint yorgunluk indeksi değerleri daha düşük 

olduğu yönündedir.  

3. Sporcuların intermittent sprint zamanları toplamı ile VO2max değerleri 

arasındaki ters ilişki tespit edilmiştir. Aerobik kapasitesi iyi olan 

sporcuların tekrarlı sprint toplam zamanları daha düşüktür.  

4. İntermittent sprint zamanları toplam değerleri ile sporcuların mevkilerine 

en iyi olandan başlanarak sıralandığında orta saha, defans, forvet ve 

kaleciler şeklindedir. 

 

Bu araştırmadan çıkan sonuçlara göre, sporcuların intermittent tarzında sprint 

performansını olumlu yönde aerobik güç etkilemektedir. Aerobik güç seviyesi yüksek 

olan sporcuların sprintte ihtiyaç olan acil enerji kaynağı ATP-CP’yi daha çok yerine 

koyabilmektir. Futbol antrenmanlarında, intermittent türü sprintlerin yanında, aerobik 

gücü antrenmanlarına yer verilmesi futbol oyuncusunun performansı içi önerilmektedir 

(Eniseler, 2001). 

 

 Araştırmada yapılan analiz sonuçlarında belli mevkilerdeki sporcuların VO2 max 

değerleri takım içerisindeki diğer sporculara göre düşüktür. VO2 max değerleri düşük 

olan sporcuların ayrıca yorgunluk indeksi değerleri performans açısından da daha 

düşüktür. Aerobik kapasitesi düşük olan sporcuların bireysel veya grup halinde 

dayanıklılık seviyelerine etki edecek yüklenmelerin planlanması ve uygulanması bu 
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araştırma sonucunda önerilmektedir. Ayrıca sporcuların müsabaka esnasındaki tekrarlı 

sprint derecelerinin daha verimli olması için kaleciler hariç mevkisel farkların ortadan 

kaldırılmasına yönelik kondisyonel çalışmalara yer verilmesi de gerekliliği yapılan 

çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. 

 

 Yapılan çalışmada çıkan sonuçlar, Türkiye futbol antrenörler derneğin ile 

paylaşılarak yapılacak olan antrenör kurslarında ve seminerlerinde paylaşılması 

sağlanılabilinir. Futboldaki tekrarlı sprintlerin geliştirilmesi için aerobik antrenman 

çeşitlerinin önemi vurgulanabilir. Özellikle sezon öncesi yapılacak aerobik çalışmalara 

antrenman programında içinde doğru şekilde planlanıp ilerleyen zaman içinde bu 

çalışmaları tekrarlı sprint çalışmaları ile birleştirilerek yapılması,  futbolcuların maç 

performansını artıracağı düşünülmektedir. 

 

 Yapılan bu çalışmanın farklı yaş katagorileinde ve bayanlarda uygulanarak çıkan 

sonuçlar değerlendirilerek,  bu yapılan çalışma ile karşılaştırılabilir. Böylece farklı 

gruplarda yapılan çalışmaların sonuçlarının bu çalışma ile ne derece paralellik 

göstereceği gözlemlenebilir. 

 

 Farklı test bataryaları kullanılarak, tekrarlı sprint ve aerobik güç ilişkisi 

karşılaştırılabilir bu çıkan sonuçlarla da yaptığımız çalışma arasındaki benzerlikler veya 

farklılıklar yorumlanabilir. 
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ÖZET 

 

Genç Futbolcularda Tekrarlı Sprint Derecelerinin Aerobik Güç İle İlişkisinin 

İncelenmesi  

 

Bu araştırmanın amacı Genç futbolcularda Tekrarlı Sprint Derecelerinin Aerobik Güç ile 
ilişkisinin İncelenmesidir. Çalışmaya Tarım Kredispor, Antalyaspor, E.Şekerspor,  PAF 
(Profesyonelliğe Aday Futbolcular) ve DSGL (Deplasmanlı Süper Gençler Ligi) 
takımlarında yer alan 97 futbolcu katılmıştır. Genç futbolcularda Tekrarlı Sprint 
Derecelerinin Aerobik Güç ile ilişkisinin İncelenmesi amacıyla uygulanan testler sonucu 
elde edilen veriler SPSS 13 istatistik paket programında Pearson Çarpımlar Momenti 
Corelasyonu  Testi ve Mevkiler arası farklar için One way Anova Testi uygulanarak 
0.05 hata ile karşılaştırılmıştır. 
 
Analiz sonucu olarak ortaya çıkan verilere bakıldığında, VO2 max değeri yüksek olan 
sporcuların intermittent sprint yorgunluk indeksi değerleri daha düşük olduğu 
yönündedir. Yapılan pearson çağrımlar momenti testi sonucu, intermittent sprint 
zamanları toplamı düşük olan sporcuların VO2max değerlerinin yüksek olduğu yönünde 
anlamlılık bulunmuştur. Fakat, ilişki katsayısı olan r= - 0.273 düşüktür. İntermittent 
sprint zamanları toplamı değerleri, mevkiler açısından başarılı olandan başlanarak 
sıralandığında, forvet, orta saha, defans ve kaleci şeklindedir. İntermittent sprint 
yorgunluk değerleri mevkiler açısından başarılı olandan başlanarak sıralandığında, orta 
saha, defans, forvet, kaleci şeklindedir. YO-YO testi sonucu elde edilen VO2 max 
değerleri mevkiler açısından başarılı olandan başlanarak sıralandığında, orta saha, 
defans, forvet  ve kaleci şeklindedir.  

 
Bu araştırmadan çıkan sonuçlara göre, sporcuların intermittent tarzında sprint 
performansını olumlu yönde aerobik güç etkilemektedir. Aerobik güç seviyesi yüksek 
olan sporcuların sprintte ihtiyaç olan acil enerji kaynağı ATP-CP’yi daha çabuk yerine 
koyabilmektir. Futbol antrenmanlarında, intermittent türü sprintlerin yanında, aerobik 
gücü antrenmanlarına yer verilmesi futbol oyuncusunun performansı içi önerilmektedir. 
Belli mevkilerdeki sporcuların VO2 max değerleri takım içerisindeki diğer sporculara 
göre düşüktür. VO2 max değerleri düşük olan sporcuların ayrıca yorgunluk indeksi 
değerleri performans açısından daha düşüktür. Aerobik kapasitesi düşük olan sporcuların 
bireysel veya grup halinde dayanıklılık seviyelerine etki edecek yüklenmeler 
planlanması ve uygulanması bu araştırma sonucunda önerilmektedir. 
 

  
Anahtar Sözcükler:        1 –Futbol       2- Tekrarlı Sprint      3-Aerobik Güç  
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SUMMARY 

 

 

Evaluation of Relation Between Repeated Sprint Times and Aerobic Power on 

Young Football Players  

 

The purpose of this study is to evaluate the relations between repeated (intermittent) 
sprint times and aerobic power on young football players. There were 97 football player, 
playing in the Tarım Kredispor, Antalyaspor, E.Şekerspor,  PAF (Candidate for 
Professional Players) ve DSGL (Super Youth League), participated in this study. The 
data obtained from the test were cross examined and compared with SPSS Package 
Program; Pearson Multiplication Momentum Correlations and application of One Way 
Anova Test for differences between the positions based on 0.05 errors.   
 
The result of the analysis indicates that VO2 maximum values are corresponding to 
lower intermittent sprint tiredness index values for the players. The Pearson 
Multiplication Momentum Test results showed a meaningful relation between low 
intermittent sprint times and high VO2maximum values for the players. However, the 
relation coefficiency is low (r = - 0.273). Total values of intermittent sprint times, when 
listed by the success ration regarding the positions, are in an order of striker, mid-field, 
defence and the goalkeeper. When the intermittent sprint tiredness values listed by the 
success ratio for the positions, it is in the order of mid-field, defence, stirker, and 
goalkeeper. VO2max values obtained from the YO-YO test are in the order of mid-field, 
defence, striker, and goalkeeper.  

 
As the result of this study; aerobic power is affecting the intermittent sprint performance 
of players in constructive way. Players with high aerobik power levels are able to 
replace the ATP-CP, which is the source of emergencey energy source for sprint 
activity, much faster than the others. During the training, aerobic power exersizes are 
strongly suggested along with the intermittent tpye sprint practices for the performance 
of the player. Some of the players VO2max values may be lower than the other players 
in the team. Furthermore, any given player with low VO2max values, have also low 
tiredness index in respect to performances. A special exercice programs and 
applications, to increase the level of endurances of the players with low aerobic capacity, 
individually or in group, is receommended.   
 

 
  

Key Words:        1 – Football 2- Intermittent sprint      3- Aerobic power  
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Ek-1 Sprint Testi Veri Toplama Formu 

ÇOKLU SPRİNT TESTİ (Bangsbo) 

N  
AD SOYAD 
                           Sprint Tekrarı

Sprint Süresi (sn) 

O 1 2 3 4 5 6 7 

1                 

2         

3                 

4                 

5         

6                 

7         

8                 

9                 

10         

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 
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Ek-2 Yo-To Testi Veri Toplama Formu 

YOYO INTERMITTENT RECOVERY TEST - LEVEL 1 
HIZ KOŞU HIZI      TEST TARİHİ:        
SEVİYESİ km/s             
       ADI :             

5 10 km/s 1            
  40     KULÜP:          
              
9 11 km/s 1     DOĞUM TARİHİ:      
  80            
              

11 12-13 km/s 1  2    BOY          
  120  160          
              

12 13.5 km/s 1  2 3   KİLO        
  200  240 280         
              

13 14 km/s 1  2 3 4        
  320  360 400 440        
              

14 14.5 km/s 1  2 3 4 5 6  7  8 
  480  520 560 600 640 680  720  760 
              

15 15 km/s 1  2 3 4 5 6  7  8 
  800  840 880 920 960 1000  1040  1080 
              

16 15.5 km/s 1  2 3 4 5 6  7  8 
  1120  1160 1200 1240 1280 1320  1360  1400 
              

17 16 km/s 1  2 3 4 5 6  7  8 
  1440  1480 1520 1560 1600 1640  1680  1720 
              

18 16.5 km/s 1  2 3 4 5 6  7  8 
  1760  1800 1840 1880 1920 1960  2000  2040 

19 17 km/s 1  2 3 4 5 6  7  8 
  2080  2120 2160 2200 2240 2280  2320  2360 

20 17.5 km/s 1  2 3 4 5 6  7  8 
  2400  2440 2480 2520 2560 2600  2640  2680 

21 18 km/s 1  2 3 4 5 6  7  8 
  2720  2760 2800 2840 2880 2920  2960  3000 

22 18.5 km/s 1  2 3 4 5 6  7  8 
  3040  3080 3120 3160 3200 3240  3280  3320 

23 19 km/s 1  2 3 4 5 6  7  8 
  3360  3400 3440 3480 3520 3560  3600  3640 
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Sertifikalar 
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