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Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Hareket Ve Antrenman Anabilim Dalı Öğretim 

görevlisi Yrd. Doç. Dr. Sürhat MÜNİROĞLU’na ve araştırmanın istatistiksel 
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Yüksek Lisans Eğitimim süresince benden yardımlarını ve ilgilerini esirgemeyen 

Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim üyeleri Prof Dr. Emin 
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imkanları konusunda bizden yardımlarını esirgemeyen Ankaragücü Spor Kulübü Genel 

Müdürü Erk TOROS ‘a,  Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emre SEFA ‘ya, Paf Takım 

antrenörü Arif PEÇENEK’e ve Ankaragücü Paf takım oyuncularına katkılarından ötürü 
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1.  GİRİŞ 
 

 

 

Futbol, günümüzde ülkemizde ve dünyada en popüler spordur. Futbolun bir 

endüstri halini almasında izleyicilerinde sağladığı heyecan, merak uyandırma, her an 

her şeyin olabileceği ihtimali vb. faktörler etkilidir. İnsanları bir araya toplayan ve 

bir amaç uğrunda bu kadar sırt sırta vermelerini sağlayan başka pek az toplumsal 

olaya rastlanır. 

 

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). 

 

Futbolda teknik-taktik elementlerin optimum düzeyde uygulanmasında oyunun 

oynandığı zemin büyük ölçüde belirleyici olmaktadır. Doğal çim sahaların futbol 

oyununun ruhuna uygun olduğu büyük bir gerçek olduğu  varsayılsa da bu sahaların 

her zaman üst düzey durumda tutulması mümkün olmamaktadır. Bu zorluklar; iklim 

koşulları, aynı zeminde üst üste çok sayıda maç oynanması, bakıma ayrılan yüksek 

maliyet ve bakım süreci içindeki tekrar kullanımdaki uzun süreç olarak sıralanabilir.  
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Futbol endüstrisi oyunu bir showbusiness şeklinde ticaretleştirip marka 

değerini yükseltmeyi hedeflemektedir. Bu markanın çok ilgi görmesi, oyuncuların 

sahada yüksek performans göstermesiyle doğru orantılıdır. Ayrıca maç öncesi ve 

devre arası seyircilere yönelik Showlar sırasında zemini sakınmadan kullanmak 

ilgiyi arttıran önemli bir faktördür.  

 

Futbol oyunun zemininin önemi FIFA’nın da dikkatini çekerek farklı 

alternatifler üzerinde yoğunlaşmasını sağlamıştır. Bu doğrultuda Peru’da 

Düzenlenen 2005 U-17 Dünya Gençler Şampiyonasında müsabakalar Yapay (suni) 

çim zemin üzerinde gerçekleştirilmiştir. Turnuvaya katılan takımlardan bu zemin 

hakkında olumlu eleştiriler alınmıştır. Ancak iki farklı zeminde sergilenen 

performans ile ilgili olarak farklı görüşlere objektif dayanak teşkil edecek 

araştırmalar fazlaca gerçekleştirilmemiştir. Türkiye’de de iki farklı zeminde 

sergilenen performansla ilgili tartışmalar devam etmektedir.   

            

Bu araştırmada iki farklı zeminde gerçekleştirilecek futbola özgü testler 

sonucunda elde edilecek verilerle tartışmaya objektif ve bilimsel bir yaklaşımın 

ortaya konulması araştırmanın önemini ve araştırmanın ilk kez gerçekleştirilecek 

olması araştırmanın orijinalliğini ortaya koymaktadır.   
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1.1. Futbolun Tanımı 

 

 Futbol İngilizce olarak ‘football’, almanca olarak da ‘fussball’ diye yazılan 

ayak ve top kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Eller ve kollar dışında 

vücudun hemen her bölgesinin kullanılmasına rağmen genelde ayak ile oynanır 

(Yücel, 2000). 

 

Futbol Aerobik temeli olan 90 dk. boyunca kısa süreli anaerobik tipte oluşan 

hareketlerin ve top becerisinin birleştiği bir oyundur. Sonucun belirlenmesinde ve 

birebir mücadelelerde, dar alanda uygun pozisyona geçmek ve oyuncu eksiltebilmek 

için temel özelliklerden biri olan sürat, günümüz futbol anlayışında daha fazla önem 

kazanmaktadır. Süratin bağımsız olarak teknik formlar üzerindeki etkisinin kesin bir 

belirleyicisi olup olmadığı veya teknik elementlerdeki bu elementlerinde bu formlara 

ne oranda etkisinin olduğu merak konusudur (Bangsbo, 1991). 

 

Futbol birbirinden farklı yaklaşık olarak 1000 ayrı hareketin yer aldığı ve 

hareketlerin bir biri ardına hızla değişebildiği bir oyun yapısındadır. 45'er dakikadan 

iki devreli oynanan oyun, temel aerobik bir yapı üzerine, düzensiz aralıklarla süratin, 

kuvvetin, süratte devamlılık, kuvvette devamlılık, patlayıcılık ve koordinasyonun; 

futbolun oyun yapısına ve beceri özelliğine bağlı olarak teknik ve taktik içerisinde 

sergilendiği özelliktedir (Deliceoğlu ve Müniroğlu, 2005). 

 

Futbol komple bir oyundur. Öteki spor dallarına oranla daha çok kişi ile 

oynanması, insan vücudunun hemen her türlü fizik yeteneklerini bir arada 

sergilemesi, oyuncular için toplu halde spor yapma ve eğlenme zevkini yaratırken, 

seyircilere de heyecanlı dakikalar yaşatmaktadır. Futbol oyunu “İnternational 

Board”ın belirttiği kurallara göre oynanmaktadır. Board, İngiltere futbol 

federasyonu, İskoçya futbol federasyonu, Galler futbol federasyonu, İrlanda futbol 

federasyonu ve FİFA'dan oluşmaktadır (Anonymous, 1984). 
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Futbol önceden belirlenerek kabul edilmiş 17 kural çerçevesinde, uzunluğu en 

çok 120 en az 90 m, genişliği en çok 90 en az 45 m olan dikdörtgen bir alan 

içerisinde biri kaleci olmak üzere on birer kişiden oluşan iki takım arasında küresel 

biçimde meşinden yapılmış ağırlığı 410-450 gr olan özel bir topu, el ve kolları 

kullanmadan rakip kale direkleri arasından geçirmeye dayanan ve biri orta, ikisi 

yardımcı ve birde dördüncü hakemin görev aldığı, toplam dört hakem tarafından 

yönetilen dünyanın en popüler spor dalıdır (Argon, 1999). 

 

Çağımızın en çok sevilen sportif oyun türlerinde olan futbol, tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye'de de milyonlarca insanın hayatını etkileyen sosyal bir 

harekettir. Çağımızda milyonlarca insan futbol sporuna gönül vermiştir. Örneğin 

Almanya'da yaklaşık 1.4 milyon çocuk ve genç lisanslı olarak 20 kulüpte faaliyet 

göstermektedir. Birçok Avrupa ülkesinde de Almanya'da olduğu gibi büyük futbol 

potansiyeli mevcuttur. Ülkemizde diğer spor dallarına göre en çok sporcu futbolda 

görülmektedir. 1990 yılı itibariyle 353658 lisanslı futbolcu vardır (Yücel, 2000). 

 

Bugün futbol organizasyonları, tüm dünyada en çok  izlenme oranına sahip 

spor karşılaşmalarıdır. Dünya kupası final maçlarında insanlar kendi ülkeleri olmasa 

bile evlerine girerek sokakları boşaltırlar. Futbolun gücünün ve kitleleri etkileme 

kapasitesinin farkında olan özel sektör yatırımcıları ve markalar, tanıtım amacıyla 

futbola büyük kaynak aktarmaktadırlar (Dursun, 2003).   

 

1.2. Futbolun Ortaya Çıkışı 

 

Futbolun ortaya çıkışıyla ilgili farklı milletlerde farklı olaylar anlatılmaktadır. 

Bir takım uluslar, futbola benzer oyunları bulmuşlar ve oynamışlardır.  

 

Tarihin ilk ilkel insanları dahi, yuvarlak cisimlerle oynamaktan zevk 

duymuşlardır. Nedense tüm canlı yaratıkların, yuvarlanan, zıplayan cisimleri 

tekmelemek arzusu vardır. Tarih öncesi devirlere ait olup kazılarla ortaya çıkarılmış 

belgelerde, bazı ilkel insan topluluklarında top yerine insan kurukafalarının tekme-

lenerek futbola benzer oyunlar oynandığı açıkça görülmüştür (Vala, 1990). 
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Günümüzden 8 bin yıl önce Türklerin Orta Asya'da maden çağını açtıkları 

devirde, birçok spor türleri arasında, ayakla oynanan bir oyunun olduğundan söz 

edilmektedir. Keçi derisinden yapılan bir topla ‘tepük’ adı verilen oyun oynandığı 

bilinmektedir (Argon, 1999). 

 

 İnsanlar içgüdüleri ile tarihin ilk çağlarından itibaren yuvarlanan cisimlere 

ayakla vurma eğilimi göstermişlerdir. Futbolun tarihçesi hakkında araştırma 

yapanlar, bu oyunun M.Ö, 2500 yıllarına kadar giden bir geçmişi olduğunu iddia 

etmektedirler. Ancak gerçek şudur ki, 1863 yılında İngiliz Futbol Federasyonunun 

kurulması ve şimdikine çok benzeyen kuralların konulmasıyla bugünkü futbolun 

temelleri atılmıştır (Sayarı, 2000). 

 

1.3. Futbolun Dünyadaki Gelişimi 

 

1583 yılında, İngiltere'de futbol ilk defa bazı basit kaidelere bağlanmaya 

başlandı. Oyuncu adedi 20, 30 arası olarak tespit edildi. Oyun alanı ve top 

küçültüldü. Oyun müddeti ise, her maçta değişik bile olsa, oyun başlamadan önce 

tarafların anlaşmasıyla tespit ve tahdidi yoluna gidildi. Oyunda sertliği önleyici bazı 

tedbirler alındı. Meselâ, rakibi kemerinden tutmak gibi... Ayrıca hakem seçiminde de 

yeni bir uygulama getirildi. Maç öncesi iki tarafın tayin ettiği kendi hakemleri, 

bitaraflığına inanılmış kişiler arasından Baş hakemlik yapacak şahsı seçmekteydiler 

(Vala, 1990). 

 

 17. yüzyılın ortalarında futbol bütün İngiltere'de oynanmaya başlamıştır. 

Oyun alanı 120x80 m. olarak belirlenmiştir. İçi şişirilmiş hayvan sidik torbası 

deriyle, kaplanmış ve bu top olarak kullanılmıştır. Kaleler ise birer metre aralıkla 

dikilmiş iki çubuktan oluşmuştur. Topun iki direk arasından geçmesinden sonra, 

elinde balta ile bekleyen güzel bir görevli, sayıları tespit etmek amacıyla kale 

direklerinden birine her sayı için bir çentik atmıştır (Urartu, 1987). 
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1823 yılında William Webb Ellis, bir makale yayınlayarak rugby’nin giderek 

futbola dönüşeceğini iddia etmiştir. Gerçekten kısa zamanda rugby ile futbol 

birbirlerinden ayrılmışlardır. 1841'de topun biçimi tam anlamıyla bir ‘küre’ olarak 

tespit edilmiş, bazı kurallar üzerinde görüş birliğine varılmıştır. 1848'de mevcut 

futbol kuralları ‘Cambridge’ kuralları adı altında birleştirilmiş ve bu bütünlük bütün 

ülkede bir futbol standardının oluşmasına yardım etmiştir. Böylece okullararası 

futbol maçları düzenlenmeye başlanmıştır. 1857'de ilk futbol kulübü Sheffield Club 

kurulmuştur. Modern futbolun doğum tarihi 26 Ekim 1863 olarak kabul 

edilmektedir. Bu tarihte iki kulüp yöneticisi, Londra'da Great Queen Street'd 

Lincoinun hanındaki Free masonun meyhanesinde toplanmış ve Football 

Association'u (Futbol Birliği) kurulmuştur. İngiliz futbol birliği, bu alanda dünyada 

kurulan ilk milli federasyondur. Bu tarihten sonra dünyada günümüze kadar 147 

ülkede futbol federasyonu kurulmuş ve bunlar FİFA (Milletlerarası Futbol Birlikleri 

Federasyonu) bünyesinde toplanmıştır (Urartu, 1987). 

 

1846 yılında Londra'nın Cambridge Üniversitesi'nde kaleme alınan  ilk 

yenilikler, 1862'de biraz daha geliştirildi. Bu sevilen oyun, Rugby ve Association 

Football diye ikiye ayrılarak yeni bir oyun şeklinin de anası oldu. Rugby'nin 15'er 

kişilik, Futbol'un da 11 'er kişilik ekipler tarafından oynanması kesin hükümlere 

bağlandı. Rugby'de topun elle de oynanması serbest bırakılırken, futbolda topa elle 

müdahale, kati olarak yasak edildi. Futbola getirilen yenilikler içinde en önemli olanı 

ise ‘Ofsayt’ kaidesinin yazı edilmesiydi. Bu reformlardan sonra futbolun inkişafı 

daha da artarak, çağdaş döneme doğru dev adımlarla ilerlemeğe başlamıştır... 

Futbolun 11 kişi ile oynanmasının nedenini, İngiliz okullarının yatakhanelerinde (10 

öğrenci ile 1 başkan)'ın kümelendirilmesine bağlayanlar da vardır. Sebep ne olursa 

olsun, futbolun 11'er kişilik takımlar arasında oynanması, bu tarihte kesinlik 

kazanmıştır... 1871'de kalecinin topu elle tutması, 1873'de korner atışlarının kabulü o 

devrede futbolun bünyesindeki önemli gelişmeler olarak zikre değer (Vala, 1990). 

 

 1861'de Kral II. Charles'ın uşaklarından kurulu bir takım Alba-marle 

kontunun uşaklarından kurulu bir takımla karşılaşmıştır. İki takım da efendilerinin 

armalarını taşıyan özel formalar giymiş, Albe-marte kontunun uşakları kazanmıştır. 
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Kral galip takıma armağanlarını bizzat vermiştir. Öte yandan soyluların çocukları da 

bedeni kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla sarayda ve özel malikanelerde futbol 

oynamışlardır. Bu soyluların devam ettiği kolejler ise ilk futbol kulüpleri olarak 

değerlendirilmektedir. Hemen her kolejin koyduğu özel futbol kuralları vardır. 

Eaton, Harrow, Westminster kuralları, bunların içinde en geçerli olanıdır. Ancak 

bütün kolej kuralları içinde en önemlisi, topun elle tutulamayacağı kuralıdır. 

Kaleciler dahil, hiçbir oyuncunun topu elle tutamayacağı karar altına alınmıştır. Bu 

dönemde futbol, oval bir topla oynanan rugby ile de karıştırılmıştır  (Urartu, 1987). 

 

Modern futbolun doğum yeri olan İngiltere'de, 1860' lı yıllarda Londra nüfusu 

2.8 milyondu. Avrupa'nın tekstil merkezi olan bu şehirde modern ve işçi sınıfı 

mevcuttu. İstihdam sorunu olmadığı için iş seçme imkanına sahiptiler. Bu gelişme 

daha sonra Leeds şehrine de kaydı. Zamanla üretimin üst sınıra varmasıyla üretimin 

sınırlanması gerekliliği ortaya çıktı. Böylelikle part-time (yarım gün) çalışmaya 

başlayan işçilerin boş zamanlan fazlalaştı. Buna istinaden 19. Yüzyılın ikinci 

yansında spor gelişmeye başlamış, İngiliz asilzadeler at yansı, kriket ve kürek 

sporunu tercih ederken işçi sınıfı futbola yönelmiştir. Aynı dönemde bu işçi sınıfının 

oynadığı vurduk  kırdık oyundan farklı olarak bu günkü kurallara yakın bir şekilde 

Cambridge okulunda modem futbolun ilk temelleri atılmıştır. Yaygınlaşmanın kulüp 

kurulması gereğini ortaya çıkarmasıyla ‘Sheffiled’, artan seyirci baskısı ile de ‘Old 

Boys’ ve diğer klüpler kurulmaya başlandı (Acar, 1994). 

 

Uluslararası futbol federasyonunun kurulmasıyla ve oyunun kurallarının 

belirlenmesiyle modern futbolun doğduğu 1863'te bile takımların bir düzeni yoktu. 

Kalede bir kaleci ve sahaya gelişi güzel dağılmış on oyuncu birtakımı oluşturuyordu 

(Anonymous, 1986). 

 

 1863'de en önemli olaylardan biri olarak, İngiliz Futbol Birliği'nin 

kurulmasıyla ayaktopu, Britanya Adaları'nda âdeta resmi bir halk sporu olmaya 

başlamıştı... İngiliz tacirleri, gemicileri ve müstemlekecileri, her yönü ile 

geliştirdikleri bu oyunu, gittikleri memleketlerin spora temayüllü halk kesimlerine 

öğretmeye, yaymaya başladılar... Sırayla, 1874'de Almanya, 1875'de Hollanda, 
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1876'da Danimarka, 1882'de İsviçre, 1890'da Çekoslovakya, 1894'de Avusturya, 

1895'de Macaristan kurallanmış futbolu benimseyip oynamaya koyulurlarken, Güney 

Amerika da bu oyunun sihirli cazibesine kapılıverdi (Vala, 1990). 

 

Futbol kurallarını İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda Futbol 

Federasyonlarının bir araya gelmeleriyle 1866 yılında ‘International Board’ 

belirlendi İlk olarak İskoçyalıların 1870'te iki oyuncuyu kalecinin yardımına vererek 

oyuna biraz düzen getirdiler. Bu iki oyuncudan birine ‘gol kesici’, öbürüne ise ‘haf’ 

denildi. Fakat hücumunda açıkları ortaya çıktı. Kısa bir süre sonra savunma ile 

forvetlerin arasına da oyuncu yerleştirmek kaçınılmaz oldu. Böylece yavaş yavaş , üç 

sıra halinde dizilmiş bekler, hafları ve forvetlere daha akılcı bir düzen ve sahaya daha 

dengeli yayılan takım kuruluşu ortaya çıktı (Anonymous, 1986). 

 

1871 yılında bir kupa kazanmak için müsabakalar organize edildi. İlk milli 

maç 1872 yılında İngiltere-İskoçya arasında oynandı. Maç golsüz (0-0) berabere 

sonuçlandı. 1886 yılında kalecilerin görevi belirlendi. 1890 yılında orta ve yan 

hakemler onaylandı. 1891 yılında penaltı benimsendi, kalelere file kondu. 1893 

yılında kaleciye şiddetli şarj yasaklandı. 1896 yılında hakemlerin yetkileri arttırıldı. 

1899 yılında takımlar on birer kişi, saha ölçüleri 118,4x91,4m, maç süresi 90dk. 

olarak belirlendi. 1900 yılında topun ağırlığının 368-425 gr. olmasına karar verildi. 

1902 yılında saha ölçüleri, topun çevresi ve ağırlığı günümüzdeki normlara getirildi  

(Argon ve Müniroğlu 1999).  

 

Tüm Dünya Futbol Federasyonlarının bir araya gelmesiyle FIFA (Federation 

International de Futball Association) 1904'te kuruldu. Daha sonra tüm kıtalar 

F.İ.F.A. 'ya bağlı olmak koşuluyla kendi birliklerini kurdular. Ülkemizin bağlı 

bulunduğu U.E.F.A 'da 1954 yılında kurulmuştur (Argon ve Müniroğlu,1999). 

 

Görüldüğü üzere futbolun dünyadaki gelişimi 18. yüzyıla rastlar. Futbolun   

ilk gelişim dönemleri oldukça sancılı olmuştur. Pek çok kereler yasaklanmış 

olmasına rağmen varlığını sürdürebilmiş olması da insanlar tarafından ne kadar çok 

sevildiğinin bir göstergesidir. 
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1.4. Futbolun Türkiye’deki Gelişimi 

 

Modern futbolun Türk toplumuna girmesi on dokuzuncu yüzyılın sonlarına 

rastlar. Futbol oyunu o dönemde bazı dini inançların da etkisiyle Müslüman Türkler 

arasında gelişmemiştir. Futbol, Osmanlı toprakları üzerinde ilk defa gayrimüslimler 

ve ülkede yerleşmiş bulunan yabancı uyruklular tarafından oynanmıştır. Sosyal ve 

idari bakımdan başkent İstanbul'a uzak ve sakin olan Selanik ve İzmir ilk 

taraftarlarını bulduğu yerdir, 1875 yılında Selanik’te, 1877’de İzmir'de bu oyun hafta 

tatillerinin ve yaz akşamlarının en büyük eğlencesi olmuştur. İzmir'de futbolu ilk 

oynayan İngilizlerdir. Daha sonra bunlara Giraud, Whittal ve Chamaud aileleri de 

katılmıştır. İngilizler 1894'de İzmir'de Football Club Smyrn'i kurmuşlardır. Bornova 

semtinde oturan İngilizler, kendi aralarında futbol oynamışlar, zamanla bunlara Rum 

gençleri de katılmıştır. Selânik'te 1890 yılında İngilizler, Rum ve İtalyan gençleri 

arasında büyük bir futbol rekabeti başlamıştır. 1891'de Cycling Clup kurulmuş, 

atletizm, bisiklet ve futbol alanında önemli faaliyetler gösterilmiştir. Bu kulübün ilk 

sporcuları arasında bir Türk Kemal (İren) bey de bulunmaktadır. 1896'da Sporting 

Club'ın kurulmasıyla futbolda rekabet ortamına geçilmiştir. Kırmızı-beyaz ve mavi-

beyaz formalarıyla Cycling ve Sporting kulüpleri her yıl iddialı futbol maçları 

düzenlemiştir, atletizm, bisiklet, cimnastik yarışmalarıyla da halka spor sevgisini 

aşılamışlardır (Urartu, 1987). 

 

İzmir'de futbolun öncülüğünü yapan La Fontaine ailesinden James La 

Fontaine 1889'da İstanbul'a gelip yerleştiğinde, Kadıköy'de İngilizlerin Futbol-rugby 

karışımı bir oyun oynadıklarını görmüştür. James  La Fontaine, İngilizlerle kısa 

sürede dostluk kurarak daha iyi bildiği futbolu kabul ettirmiş ve bu oyun rugby’nin 

önüne geçmiştir. 1897'de Kadıköy'de James La Fontaine ve arkadaşları Football 

Association takımını kurmuşlardır. Bu takımın kurulmasıyla İngilizlerle devamlı 

maçlar yapmaya başlanmış ve Türkler bu müsabakaları ilgi ile seyretmişlerdir. 

Football Association takımı İzmir'li Rum ve İngiliz'lerden oluşan İzmir karmasıyla 

1897 ve 1899'da İstanbul'da 1898'de de İzmir'de karşılıklı futbol ve rugby maçları 

yapmıştır (Urartu, 1987). 
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1899 yılında Reşat Danyal, Fuat Hüsnü (Kayacan) ve arkadaşları Kadıköy'de 

İlk Türk futbol takımını kurmuşlardır. Black Stocking Football Club. Bu kulüp adını 

giydiği siyah çoraplardan almıştır. 1901' de ise bütünüyle Türk futbolculardan oluşan 

Kadıköy kulübü kurulmuştur  (Vala, 1990). 

 

1901 yılında 26 Ekim günü ilk maçlarına çıktılar. 1902 yılında "Kadıköy 

Futbol Kulübü" kuruldu. Bu dönemde Türk futbolcular sahaya çıkabilmek için 

İngiliz isimlerini kullanıyorlardı. 1904 yılında Lafontain tarafından İstanbul Futbol 

Ligi kuruldu ve ilk lig maçı Karşıyaka-Altay arasında oynandı. İlk şampiyonluğu 

İmogene takımı kazandı (Gürkan, 2000). 

 

1905   yılında  Galatasaray,   ilk  kurulan  Türk   kulübü   olarak   Pazar   

liglerine katılmasıyla bu lig halka malolmuştur. 1907'de Fenerbahçe'nin kurulmasıyla 

da Türk futbolcularından bahsedilmeye başlanmıştır. 1908 yılında II. Meşrutiyetin 

ilanıyla kulüp kurma  hakkının  resmen  tanınması  futbol  kulüplerinin   sayısının  

artmasına  sebep olmuştur (Artun, 1992). 

 

1923 yılında Türkiye Futbol Federasyonu kuruldu. İlk resmi milli maç 

Romanya ile oynandı. Maç (2-2) sona erdi. 1930 yıllarından sonra başka illerde de 

ligler oluşmaya başladı. Türkiye ye gelen ilk yabancı antrenör ‘Billy Hunter’ dır. İlk 

antrenör kursu 1936 yılında açıldı. 1947 yılında şehirlerin katıldığı ligler başlatıldı. 

1938 yılında Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu ve federasyona bağlandı. -

1959 yılında Türkiye profesyonel ligi kuruldu. İlk profesyonel lig şampiyonluğunu 

Fenerbahçe kazandı. 1963 yılında 2. lig kuruldu. 1967 yılında 3. lig kuruldu. Yurt 

dışında oynayan ilk Türk futbolcusu Galatasaraylı Sabri Mahirdir (Fransa'nın Racing 

takımı). 1985 yılından sonra Türkiye deki futbol sahalarının düzenlenmesine hız 

verildi. 1992 yılında futbol federasyonu özekleşti ve Şenez Erzik başkan oldu 

(Özgan, 2002). 

 

Bugün ise Türk futbolu, uluslararası başarılara imza atar hale gelmiştir. Gerek 

milli takım gerekse kulüpler bazında, kazanılan başarılar tüm dünyada 

alkışlanmaktadır. Dünya statüsünde üne sahip futbolcular ülkemizdeki liglerde 
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yabancı statüsünde futbol oynamaktadırlar. Türk futbolunun asıl başarısı 

gelecektedir. Yapılan altyapı yatırımlarıyla ülkemiz futbolu dünyada her zaman söz 

sahibi bir konuma hızla gelmektedir. 

 

1.5. Futbolun Ülkemizdeki Ve Dünyadaki Yeri 

 

Futbol, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte tüm dünyada zaman zaman en 

önemli olaylar demeti olma özelliğini kazanmıştır.Televizyonun gelişmesi, futbolun 

stadyumlardaki heyecanını stadyumlardan alıp evlere taşıdı. Dört yılda bir 

düzenlenen Dünya ve Avrupa şampiyonası dönemlerinde, futbol takımları katılsın 

yada katılmasın bütün ülkelerde spor niteliğini aşıp, sosyal bir olay haline 

dönüşmektedir. Bir dünya kupası finalini 2.5 milyar insan seyretmektedir. Kazanılan 

şampiyonluk sonrası, devlet başkanlarının katıldıkları coşku protokolleri çoğu zaman 

gövde gösterisi durumuna gelmiştir. 1930 yılında İtalya'nın kazandığı şampiyonluğu 

Musolini elinde İtalya bayrağı ile futbolcularla kucaklaşarak şampiyonluk sevincini 

paylaşmıştır. Futbolcular halkın gözünde öylesine büyümüşlerdir ki ciddi dergiler 

bile kapak konusu yapıp ‘...ve tanrı Platini'yi yarattı’ cümlesini yazabilmişlerdir  

(Özgan, 2002). 

 

Çağımızın en çok sevilen sportif oyun türlerinde olan futbol, tüm dünyada 

olduğu gibi Türkiye'de de milyonlarca insanın hayatını etkileyen sosyal bir 

harekettir. Çağımızda milyonlarca insan futbol sporuna gönül vermiştir. Örneğin 

Almanya'da yaklaşık 1.4 milyon çocuk ve genç lisanslı olarak 20 kulüpte faaliyet 

göstermektedir. Birçok Avrupa ülkesinde de Almanya'da olduğu gibi büyük futbol 

potansiyeli mevcuttur. Ülkemizde diğer spor dallarına göre en çok sporcu futbolda 

görülmektedir. 1990 yılı itibariyle 353658 lisanslı futbolcu vardır (Yücel,2000). 

 

Bugün futbol organizasyonları, tüm dünyada en çok  izlenme oranına sahip 

spor karşılaşmalarıdır. Dünya kupası final maçlarında insanlar kendi ülkeleri olmasa 

bile evlerine girerek sokakları boşaltırlar. Futbolun gücünün ve kitleleri etkileme 

kapasitesinin farkında olan özel sektör yatırımcıları ve markalar, tanıtım amacıyla 

futbola büyük kaynak aktarmaktadırlar (Dursun, 2003).     
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1.6. Futbol Sahaları 

 

Futbolun her safhasında kullanılan ekipmanın oyunun oynanış şekli üzerinde 

büyük etkisi vardır. Topun, oyunun sonuç vermesi üzerinde etkili olan, belli bir 

biçimi, yapısı, ağırlığı ve baskısı vardır. Oynanan zemin de oyunun doğasını etkiler. 

Futbol alanları, performans ve ekonomik gereksinimlere cevap verecek şekilde 

gelişmiştir. 

 

Futbol oyunu içerisinde istenilen özelliklerin iyi şekilde ortaya konmasında, 

bir şartta, iyi saha koşullarıdır. Yani çabuk şekilde koşuların ve durmaların yapılması 

etkili top kontrolleri, paslaşmaların ve benzeri hareketlerin yapılaması için iyi ve 

düzgün saha koşullarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bozuk bir zemin, her zaman tam 

performansın ortaya konmasında bir engel teşkil etmektedir. Günümüzde futbol 

maçları FIFA’nın belirlediği ölçüler çerçevesinde doğal çim sahalarda ve sentetik 

çim sahalarda oynanmaktadır. Futbol sahaları için  ölçüler uzunluk olarak minimum 

90 m, maksimum 120 m, genişlik olarak minimum 45 m, maksimum 90 m olarak 

belirlenebilir. Uluslar arası maçlarda ise ölçüler uzunluk olarak 100-110 m arası, 

genişlik olarak da 64-75 m arası olarak belirlenmiştir. Sahalarda boyu 7.32 m 

yüksekliği ise 2.44 m olan iki adet de kale bulunmaktadır. Ve Amaç topu bu 

kalelerin arasından geçirmektir (Ayran, 2006). 

 

  
Resim 1. Futbol Sahalarının Ve Kalelerin Boyutları 
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1.6.1. Doğal Çim Sahalar 

 

Çim gerek görsel olarak estetik bir gorunum oluşturmakta ve gerekse güneş 

ışınlarını emerek gözlerin güneş ışınlarından etkilenmesini azaltmakta, tozları 

engellemekte, temiz bir ortam sağlamaktadır.Spor sahalarında ise yumuşak bir zemin 

oluşturarak üzerinde daha emniyetle hareket edilebilir bir alan oluşturmaktadır.Çim 

zeminler genellikle Graminae familyasından olan bitkilerle tesis edilir. Çim sahaların 

tesisi için en uygun mevsimler ilkbahar ve özellikle sonbahar aylarıdır. Gerek 

yabancı ot ve gerekse karınca zararı nedeniyle en ideal zaman sonbahardır. 

(http://www.bahce.biz/bitki/dismekan/cim/cim.htm) 

 

Çim sahalar da kurallar çerçevesinde çeşitli boyutlarda olabilir. Çim sahaların 

en önemli özelliği sporculara yumuşak ve futbolun gerektirdiği özellikleri daha rahat 

ortaya koymalarını sağlayacak ortamı sunmalarıdır. Ancak  Özellikle ülkemiz gibi 

kış koşullarının özellikle ağır yani soğuk ve yağışlı geçtiği bölgelerde çim zemini 

düzgün tutmak ve korumak oldukça güç ve masraflı bir iştir. Zeminin düzgün 

olmaması ise performansın ortaya konması önünde engel teşkil edebilir. 

 
Resim 2. Doğal Bir Çim Saha Görüntüsü 

 

 

 

http://www.bahce.biz/bitki/dismekan/cim/cim.htm


 14

1.6.2. Sentetik Çim Sahalar 

 

Bozuk zeminlerin performansı olumsuz etkilediği düşünüldüğünde bu durum 

kurumları yeni arayışlara itmiştir. Bunun sonucu olarak günümüzde çim sahalarla 

hemen hemen aynı özelliklere sahip olan ve dış koşullara daha dayanıklı olan 

sentetik çim zeminler geliştirilmiştir. Bu sistemlerde bakım gerektiren doğal çimlerin 

sınırlı kullanma süreleri ortadan kaldırılmış yoğun kullanım imkanları yaratılmıştır. 

FIFA’da eleme maçlarının, karşılaşmadan iki ay önce hangi sahada oynanacağını 

haber vermek şartıyla, sentetik çim halıda oynanmasına izin vermiştir. 

(http://www.sporyapi.com) 

  

UEFA Şampiyonlar Liginde yer alan Spartak Moskova takımı maçlarını 

sentetik çim zeminde oynamaktadır.   

 

Sentetik çim zeminler genellikle Polipropilen ve Polyethylene olarak iki 

sınıfa ayrılırlar: 

 

Polipropilen sentetik çimler 19-30mm dir. Bu tip zeminlere sadece kum dolgu 

yapılmaktadır. 

 

 
Resim 3. Polipropilen Sentetik Çim Zeminlerden Bir Kesit 
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Polyethylene sentetik çim zeminler ise 40-50-55 mm dir. Bu tip zeminlere 

kum + SBR kauçuk dolgusu yapılmaktadır. 

 

 

 

Resim 4. Polyethylene Sentetik Çim Zeminlerden Bir Kesit 

 

Polyethylene ve Polipropilen maddeden yapılmış  bu tip zeminler futbol için 

çok dayanıklı,  top sürmede ve kontrolde  futbolculara kolaylık sağlayan özellikler 

taşımaktadır. Sentetik çim zeminlerin avantajları şu şekilde sıralanabilmektedir: 

 

 • Düşük tutuş özelliği  
 
• Rahat kayış 
 
• Hareket olanağını artıran tasarım 
 
• Kum ve kauçuktan oluşan yumuşatılmış zemin 
 
• Top zıplama normlarına uygunluk  
 
• Düşme anında sakatlığı önleyen tasarım 
 
• Yüksek ultraviyole direnci 
 
• Estetik görünüm 
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Sentetik Çim futbol sistemleri yağmurlu ve soğuk ortamlardan sıcak ve kuru 

ortamlara kadar her türlü iklim şartlarına uyumda hiçbir problem yaratmamaktadır. 

Bu sayede zeminde herhangi bozulma olmamakta, performansın sergilenmesi 

önündeki dış koşulların bu şekilde ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 

(http://www.nurteks.com.tr) 

 

 

    
Resim 5. Malatyaspor Kulübü  Sentetik Çim Sahası 

 

Sentetik çim sahanın kullanılmasıyla artacak ekonomik faydasının yanı sıra 

dünyanın pek çok yerinde kullanılması yönündeki baskılar, sentetik sahaları futbolda 

önemli bir konu haline getirmiştir. Ancak Sentetik çim sahaların faydalarıyla ilgili 

pek çok varsayım olmasına karşın bilimsel delil çok azdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nurteks.com.tr/
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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. 

 

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. 
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1.8. Testler Ve Genel Özellikleri 

 

Spor genelinde test için; kişinin sahip olduğu sporsal verim düzeyini 

oluşturan: Örneğin; futbolda kuvvet, çabuk kuvvet, sürat, dayanıklılık, teknik vb. 

özelliklerinin düzeyini ölçmek amacı ile uygulanan ölçüm yöntemleridir denilebilir. 

Bu yöntemlerin sahip olması gereken temel özellikler, ölçütler vardır. Bunları; 

a) geçerlik, 

b) güvenirlik, 

c) tarafsızlık ( objektiflik,nesnellik), 

d) normlandırılmiş olma, 

e) ekonomik olma 

biçiminde sıralamak olasıdır. Bu özellikler testi  kullanılabilir yapan 

özelliklerdir. Bu özelliklere sahip olmayan ölçüm uygulamaları test olma özelliği ve 

bilimsel değer taşımaz (Özkara, 2002). 

 

1.8.1. Testlerde Geçerlik 

 

Bu özellik; testin istenilen bir özelliği ölçüp ölçmediğinin 

değerlendirilmesiyle ilgili bir özelliktir. Örneğin; yapılan test kuvvet testi olmasına 

karşın kuvveti mi yoksa bir başka motorik özelliği mi ölçüyor? Bir diğer anlamda 

yapılan ölçüm, ölçülmesi düşünülene ait bir ölçüm müdür? Bu soruların yanıtı, bir 

testin geçerli olup olmadığını ortaya koyan en önemli özelliklerinden birisidir. Test, 

ölçülmek istenen özelliğin düzeyini belirlemek için kullanılan bir yöntem olduğuna 

göre; bu yöntem doğru ve geçerli bir amaca hizmet etmelidir (Özkara, 2002). 

 

Test uygulamasından sonra elde edilen sayısal veriler testin bu işteki 

kullanılabilirliğini veya kullanılamazlığını ortaya koymaz. Bu sadece testtin 

uygulandığı futbolcunun sporsal verim değeridir. Tüm bunlarla ilişkili ve özet olarak 

testin geçerliği için; yapılan testle neyin ölçülmesi amaçlanıyorsa test onu ölçmeyi 

ifade eder denilebilir ( Rapp, G., Schoder, G.,1977). 
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Geçerliğin bir başka anlamı da test amacının sınırlanmasıdır. Bu açıdan ele 

alındığında testin geçerliliği dört çeşittir. 

 

a) İçerik geçerliliği:Test   içeriğinin   uygulamadan   uygulamaya   değişkenlik 

göstermemesi ile ilgilidir. 

 

b) Mantık-kapsam geçerliliği: Test ölçme amacının ne olduğu, ölçüm kapsamı 

ile ilgilidir. Örneğin futbolla ilgili bir test futbola özgü elementleri ölçmelidir. 

 

c) Kriter- Bağımlı geçerlik: Bir ölçüm sisteminin ilgilenilen değişkeni doğru 

olarak ölçüp ölçmediği ile ilgilidir. 

 

d) Yapı geçerliği: Deneysel değil daha çok teoriktir. Kapsam geçerliğinin 

doğruluğunu sınayan bir istatistik yöntem olarak düşünülebilir. 

 

Bir testin geliştirilmesinde istenilen özelliği ölçüp ölçmediği ile yapılacak 

işlemde, o özelliği ölçen yüksek geçerlikteki bir başka testle olan ilişkisine bakılması 

gereklidir. Bu iki değişken arasındaki ilişkinin derecesi korelasyon katsayısı olarak 

kabul edilmektedir. 

 

Bu değişkenler arasındaki ilişki birebir ise yani "tam" ise bu 1.00 katsayısı ile 

ifade edilir ki bu % 100 geçerliktir. Bu durumun gerçekleşmesi hiçbir testte olası 

değildir. Korelasyon katsayıları + 1.00 ile -1.00 arasında değişmektedir. Geçerliliğin 

mümkün olduğu kadar 1.00'e yakın olması beklenir. Bu amaçla farklı geçerlik düzey 

ve kat sayı tabloları geliştirilmiştir. 
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Yukarıdaki genel kapsamlı tabloya ek olarak geçerlik katsayısı ile ilgili 

aşağıdaki tabloda ki değerlendirme kullanılabilir (Özkara, 2002) 

 

GEÇERLİK 

KAT  SAYISI 

DÜZEY 

0,80-1,0 Mükemmel 

0,70-0,79 Yüksek 

0,50-0,69 Orta- zayıf 

0,00-0,49 Kabul edilemez 

Tablo 1.  Geçerlik kat sayısı ve düzey değerlendirmesi (Özkara, 2002). 

 

1.8.2. Testlerde Güvenirlik 

 
Sporda sporsal verim düzeyi belirlemek için yapılan ölçme işlemi hangi 

şartlarda, ne tür standartlarla yapılmakta ise ölçümdeki verinin kalitesi o anlamda 

nitelikli veya niteliksizdir. Bir diğer anlamda bu; ölçüme etki edecek olası yanlış ve 

eksiklik kaynaklarının ne düzeyde etkisiz kılındığının veya etkisiz kılınamadığının 

ifadesidir. Güvenirlik; bir test ölçümünün tekrarlanabilirliği ile ilişkilidir. Buna aynı 

kişilerde ,takımlarda tekrarlanan ölçümün, daha önceki ölçüme göre olası hata 

düzeyinin sınırlı düzeyde kalması gerekliliği de denilebilir (Özkara,2002). 

 

Harre, (1973) alıntı (Özkara, 2002) bir testin güvenirliği için yapılacak 

çalışmada en geç 14 gün arayla ilk ve son test (Test-Retest) metodunun uygu-

lanmasını önermektedir. Bu uygulama ile geliştirilmek istenen test iki farklı zaman 

da da birbirlerine yakın sonuçlar vermelidir. İkinci testin uygulanmasında, ilkindeki 

tüm koşulların aynı olması zorunludur. 

Bunların; aynı uygulayıcı, aynı denek veya denekler, aynı yer, haftanın aynı 

günü, günün zamanı, aynı araç-gereç vb. olması önerilmektedir. 
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Güvenirlik; testin gerçekleştiği durumun, ortamın tutarlılık ölçüsüdür. Testin 

yukarıda önerilen yöntemle güvenirlik niteliğine sahip olması için aynı veya benzer 

sonuçlar vermesi gereklidir. 

Sevim, Y. (1994) göre testin güvenirliğini etkileyen faktörleri; 

- Testin  yapısı, 

- Sporcudan gelen etkenler, 

- Test yapılan gurupta oluşan değişimlerdir. İlk ve ikinci test arasındaki sonuçlar çok 

büyük ise; test güvenilir değildir. 

Ancak; ilk test sonucu ile ikinci test sonucunun aynı olması beklenmemelidir. 

Her iki test arasındaki ilişkinin bulunmasıyla ortaya çıkacak kat sayı r=l'e 

yakın olmalıdır. Yüksek güvenirlik çok düşük düzeyde ölçüm yanlışlığı demektir. 

Bu da istendik bir durumdur. Bir testin geçerliliğinin yüksek olması, güvenirliğinin 

yüksek olması anlamına gelmez, ancak güvenirliği düşük bir test ne denli yüksek 

geçerliliğe sahip olsa da uygulanabilir, yorumlanabilir. Ancak bilimsel testler 

arasında pek yer bulamaz. 

 

1.8.3. Testlerde Tarafsızlık Objektiflik 

 

Yapılan test sırasında; deneğin test veriminin, testi yaptıran kişilerin, veri 

derleme, değerlendirme vb. yaptıkları işlerden etkilenmemesi gerekir. Bu, testi 

yapanların tarafsız (objektif) olmaları gerektiği anlamına gelir. 

 

1.8.3.1. Uygulamadaki Tarafsızlık (Objektiflik) : 

Test açıklama, örnekleme, anlaşılır ve herkese eşit ölçüde olmalıdır. (Test 

deneme sayısı, test tekrarlatma sayısı aynı olmalı, tutulan sürede dürüst olunmalı vb. 

gibi) Herhangi bir sporcuya özel bir uygulama yapılmamalı, test sırasında ve 

değerlendirmelerde sporcunun yarar veya zararına hiçbir davranışta bulunulmamak 

Kişisel düşünce, yargı ve kararlardan uzak durulmalıdır. 
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1.8.3.2. Veri Derlemede Objektiflik: 

Test veriminin belirlenmesinde, örneğin sıçrama kuvveti için yapılan testte 

alınan yükseklik farkı değeri cm olarak; koordinatif yetinin devreye girdiği 

durumlarda hareket ritmi veya hareket akıcılığı ile ilgili verim değerlendirmesine 

göre daha bir yüksek test verisi derleme objektifliği taşır. Çünkü; hareket ritminin 

akıcı olup olmadığını belirlemeyi sağlayan bilgi kaynağı çoğu zaman sübjektiftir. 

Burada kişinin kendi düşünceleri, yargıları değerlendirmede ön plana çıkar ki bu 

testi test olma özelliğinden uzaklaştırır. 

Uygulanan test verilerinin, daha önce geliştirilmiş ilgili normlarla, çalışmalarla 

karşılaştırılması veri alımında yapılması olası taraflı uygulamaların ve yanlışların 

azaltılmasına yardımcı olur 

. 

1.8.3.3. Sonuç Anlatım, Açıklama Objektifliği: 

Test sonucu genel olarak sayısal verilerle belirlenir.(zaman;dk., sn., katedilen 

mesafe; m, km, kaldırılan ağırlık; kg. vb.) Bu sayısal veriler örneğin; X,Y' den daha 

yükseğe sıçradı, K, H'den daha az ağırlık kaldırdı şeklinde, açıklama objektifliğini 

gerçekleştirmeye kolaylık sağlar. 

Bu üç bölüme ek olarak objektiflik için aşağıdaki konulara da önem verilmesi 

yerinde olur. 

1- Testin bütün aşamalarında kişisel yorum ve kanılar deneğin test verimlilik 

düzeyini etkilememelidir. 

2- Test uygulamasında bütün deneklere aynı protokol uygulanırken, aynı 

şekilde davranılmalı, aynı test deneme sayı ve süre hakkı tanınmalıdır. 

3- Veri derleme, istatistik işlemleri (sınıflandırma, değerlendirme, sonuç 

belirleme biçimi vb.) kişiden kişiye değişmemeli, testi kim aynı deneklere, 

aynı koşullarda, ne zaman, nerede uygularsa uygulasın sonuçlar aynı veya 

birbirine yakın olmalıdır (Özkara, 2002). 
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Harre,  (1973) alıntı (Özkara, 2002) Testlerde objektiflikle ilgili olarak; 

a) Birinci test uygulamasından sonra ikinci uygulamayı bir başkasının 

yapmasına uygulamada objektiflik,  

b) Veri derlemeyi bir başkasının yapmasına; veri derlemede objektiflik 

demektedir. 

 

 

Bir testin objektiflik düzeyini belirlemek için ilk testten en geç bir gün sonra 

ikinci testin uygulanması, veri derleme ve değerlendirmeyi başka kişilerin 

yapmasıyla elde edilen verilerle birinci testin korelasyon ilişkisine bakılması 

gerektiğini açıklamaktadır. İlişkinin yüksek olması test objektifliğini kanıtlar. 

M.Grosser/St.Starischka 'nın alıntı yaptıkları Barrow/Mc Gee (1971) 

tarafından geliştirilmiş olan testlerin geçerlik, güvenirlik ve objektiflikle ilgili 

aşağıdaki tablo konuyla ilgili olarak örnek olarak verilebilir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2.  Spor Motorik Testler İçin Nitelik Katsayı Tablosu 

Grosser, M. / Starischka, St. (1981) alıntı (Barrovv, / Mc Gee, 1971). 
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1.8.4. Testlerde Ekonomik Olma 

 

Test uygulamasında harcanacak zaman, parasal gider, testte kullanılan 

malzeme hiçbir zaman, savurganlık düzeyinde olmamalıdır.(Özkara,2002) 

a)  -Test kısa süre içinde yapılmalı. 

b)  -Test araç-gereç malzemesi az olmalı. 

c)   -Test kolay uygulanabilir olmalı. 

d)  - Bütünleşik test (test bataryası) içinde kullanılabilir olmalı. 

e)  -Test verileri çabuk ve kolay değerlendirilebilir olmalı. 

  

1.8.5. Testin Normlandırılmış Olması 

 

Yapılan bir testin verilerinin; yaş, cinsiyet, aynı spor dalı, aynı sporsal verim 

düzeyi testlerinin sonuçlarıyla karşılaştırılması, değerlendirilmesi testin ortaya 

koyduğu sonuçları güçlendirir. Bu karşılaştırmanın sağlıklı olması için elde edilen 

test sonuçlarının, aynı testin uygulandığı bir başka grubun test sonuçlarıyla karşı-

laştırılması şeklinde olabileceği söylenebilir. Ancak bu karşılaştırmanın sağlıklı 

olması; daha önce yapılmış bu testin denek sayısının çok olmasına bağlıdır. Bu çok 

sayıda denekle norm kazandırılarak yapılmış olan testle bir takım, grup ve/veya 

kişisel test sonuçlarıyla da karşılaştırılabilir. Normlandırmada sporcuların sayısının 

aynı yaş grubunda, cinsiyette, spor dalını yapan, kilo, boy vb. ortak yanlarının olması 

ve özellikle denek sayısının fazlalığı, norm değerinin güvenirlik katsayısını arttırır. 

 

Bir testin normlandırılması için testin diğer özelliklerinin eksiksiz olması ve 

testin olabildiğince çok denekle yapılması gereklidir. Literatürde çok sayıdaki test 

çeşidi için yapılmış olan normlandırma çalışması yapılmamış ve ayrıca farklı alan ve 

amaçlar için kullanılan testlerin normlandırılmış olması için gerekli sayı ile bilgi 

bulunmamaktadır (Özkara, 2002). 
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Normlandırma işlemi için genelde aşağıdaki ölçütler kullanılmaktadır (Grosser, ve 

Starischka, 1981). 

Normlandırma ölçütleri; 

a) Aritmetik ortalama, yoğunluk, 

b) Standart sapma, 

c) Elde edilen puan tabelası. 

 

Bir test sonucunun, o test için yapılmış normlarla karşılaştırılmasıyla, bir 

takımın bir sporcu grubunun, bir sporcunun örneğin; iyi, kötü vb. düzeyde olup 

olmadıkları belirlenebilir. Bu ise testin yorumuna göre alınacak önlemler 

(Antrenman yönlendirme vb.) açısından çok önemlidir. 

 

1.8.6. Testin Karşılaştırılabilir Olması 

 

Bir test o teste paralel birden fazla aynı veya çok yakın geçerlilik düzeyine 

sahip örneğin aynı motorik özellik testleri ile karşılaştırılabilir olmalıdır. Kural 

olarak sporda, bir test bir motorik özelliği ölçmelidir. Bir testin birden fazla motorik 

özelliği veya onların bileşkelerini ölçmesi testlerde pek kabul edilebilir bir durum 

değildir.Bu karşılaştırmada ölçümlerin nitelik ve nicelik belirleme ölçütlerinin 

eksiksiz olması gereklidir. ( Kuvvet biriminde kg, sıçrama kuvvetinde m, cm vb.) 

(Özkara, 2002). 

 

1.9. Testlerde Sınıflandırma 

 

Testlerin genel anlamdaki amaçları sporcunun peformansını oluşturan 

elementlerin düzeylerini belirlemektir. Sporda testler; amaç, uygulanan ortam, spor 

dalı testi vb. açılardan değişik biçimlerde sınıflandırılırlar. Spor genelinde ve futbola 

özgü olarak testler aşağıdaki örneklerde olduğu gibi sınıflandırılabilirler: (Özkara, 

2002). 
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 1- Spor ve sağlık genelinde düzey belirlemek için uygulanan testler. 

2- Spor dalı özelinde uygulanan (örneğin; futbola özgü) testler. 

 

  Testler ayrıca amaca uygun olarak uygulandıkları ortamlara göre 

sınıflandırılırlar. 

1- Alan testleri (saha, spor salonu vb. yerde yapılanlar), 

2- Laboratuvar testleri. 

 

Dündar, U.(1995) testleri aşağıdaki biçimde sınıflandırmıştır.  

 

Objektif Testler; 

 

Antropometrik ölçümler: 

- Kasın çapı ve çevresi, deri kalınlığı cm, mm olarak, 

- Vücut ağırlığı kg, boy uzunluğu cm olarak, 

- Kemik uzunluğu ölçümleri cm olarak, 

- Vücudun yağlı ve yoğun bileşenleri % olarak. 

Fiziksel Kapasite testleri: 

- Esneklik ölçümleri cm. olarak, 

- Güç ölçümleri; test, (örn: Margaria-Kalamen güç testi) kgm/sn olarak, 

- Kas dayanıklılığı, (kol omuz dayanıklılığı, abdominal bölgelerin 

dayanıklılığı, bacak kasları dayanıklılığı), Fizyolojik kapasite ölçüm testleri 

(statik ölçümler, dinamik ölçümler). 

Statik ölçümler: 

- Kan basıncı 

- Dinlenik nabız 

- Hemoglobin düzeni 
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- Vital kapasite 

-  Ekspirasyon hacmi 

- Maks. istemli ventilasyon 

 

Dinamik ölçümler: 

 

- Maksimal oksijen alımı ( VO2 max) dk/l.veya ml/kg/ dk olarak 

- Psikolojik analizler: 

Beceri edinme: 

Kişilik özellikleri: 

  

Subjektif Testler; 

Dündar U. (1995), testler yetenek seçimi, antrenman durumu ve gelişimin 

değerlendirilmesi için, dolayısıyla sporcunun motivasyonunda da kullanılabilirler. 

Bu testlerin çoğu antrenör tarafından uygulanabilir ve basit araçlar gerektirirler. 

Sübjektif testlerde; testi yapanların kişisel değerlendirmeleri, yargıları ön plandadır. 

 

Test sonucu elde edilen ham verilerin işlenmesi, istatistik! uygulamalar bu 

yargıların oluşturduğu çerçeve içersinde gerçekleşir. Bu ise testin temel ilkelerine 

aykırıdır. Bu nedenle bu tür uygulamalara bir anlamda test demek doğru değildir. 

Bunlara sporcuların bir takım ölçümlerini yaparak onları motive etmek amaçlı 

uygulamalar demek yerinde bir açıklama olabilir. 

Ballreich R.(1970) testleri aşağıdaki biçimde sınıflandırmıştır. 

 

1- Sporsal verim düzeyi belirleme amaçlı testler; sporcunun teknomotorik, 

kondisyonel vb. düzeylerini belirleme, antrenmanın nitelik, etki ve nicelik 

düzeyini belirlemek, 

2- Teşhis amaçlı testler; spor dallarına uygunluk, yatkınlık düzeyini 

belirlemek ve yetenekli sporcuları seçmek, 
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3-    Gelişim düzeyi belirleme amaçlı testler; bireysel gelişimin takibi, spor 

motorik olumlu düzey, zaman, nicelik ilişkisini belirlemek, 

4- Vücut ölçümlerini analiz amaçlı testler; birbirleri ile bağımsız motorik 

özellik ve yeterliliklerin amaçlı antrenman yöntemleri ile geliştirilmesine 

yönelik ilişki ve farklılıklarını belirlemek, 

5- Deney amaçlı testler; motorik özellik ve yeterliliklerin planlıbir şekilde 

farklı ön koşullarda gelişim ve değişimlerini belirleme ve antrenman 

yöntemlerinin kontrolü içindir. Bu sınıflandırmada bir takım sporu olan 

futbola özgü testlerin amaca uygun   seçimlerinde kolaylık sağlayacak 

unsurlar yer almaktadır. 

 

1.10. Testlerin Sınırlılıkları Ve Testlerden Yararlanma Biçimleri 

 

 Testler spor dalına uygunlukları, geçerlilik, güvenirlik, objektiflik ve 

ekonomiklik açılarından yeterlilik düzeylerine bağlı olarak; sporcuların motorik, 

teknik vb. özellikleri hakkında antrenman ve maçlarda kullanılabilecek çok önemli 

bilgi kaynağı olabilirler. Futbolda motorik özellikler, teknik ve taktik yeterlilik 

düzeylerinin verimliliği sporsal verimi belirleyen temel faktörlerdir. Bunların test 

edilmesi aşağıda biçim ve amaçlar çerçevesinde gerçekleştirilebilir (Özkara, 2002). 

 

-  Kondisyonel ve teknik özellik düzeyleri sporcunun genel ve tüm diğer temel 

ve alt özelliklerinden ayrı bir şekilde belirlenebilir. Örneğin; kuvvet, sürat 

özelliğinden, etkilenmeden topa vuruş tekniği, top kontrolünden etkilenmeden 

belirlenebilir. 

 

- Testler; sporcuların zaman içerisindeki bireysel gelişimlerinin belirlenmesi 

ve takibinde kolaylık sağlarlar, 

- Testler sübjektif değerlerin azalmasını sağlarlar ( Özkara, 2002). 
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Bunlara ek olarak, Weineck, 3., (1990); 

 

 Testlere sporcunun farklı kondisyonel (kuvvet, sürat, dayanıklılık vb. gibi) 

teknik, topla vuruş, dribling vb., topsuz sıçrama, koşu ve bunun gibi özellikler 

hakkında bilgi sahibi olmak, kısa, orta ve uzun süreli antrenman amacı 

belirlenmesine, antrenman programlarının verimliğinin artmasına yardımcı araçlar 

olarak bakmakta ve testlerin belirlenen yetersizliklerin giderilmesi için bir çıkış 

noktası olduklarını belirtmektedir. 

Testlerin oyun spor dalları, örneğin futbol için aşağıdaki konularda bazı 

sakıncalı durumları olabilmektedir. 

a)-   Test; oyun sporlarının karmaşık yapısı nedeni ile gerçek oyun sporsal 

verim düzeyini belirleyemez.  

b)-   Teste motive olmak konusunda oyuncular farklı düzeylerde ilgi 

gösterirler. Bu ilgi ise, sporcunun test sporsal verimini olumlu veya olumsuz etkiler. 

Takımda oynama olasılığı yüksek oyuncu Cooper testini önemsemeyebilir. Yedek 

oyuncu ise bu testlerdeki verimini kurtuluş olarak görüp çok iyi derece yapabilir 

(Özkara, 2002). 

  

Testlerin sınırlılıklarıyla ilgili olarak Grosser, ve Starischka, (1981), aşağıdaki 

açıklamayı yapmaktadırlar: 

Test veri değerlendirme sonuçları abartılmamalıdır. Oyun sporlarında örneğin 

futbolda aşağıdaki test sınırlandırmalarından bahsedilebilir. Kondisyon testleri, 

kondisyonu oluşturan, ana, alt ve birleşik özelliklerin genel belirlenmelerini içerirler, 

(kuvvet, çabuk kuvvet vb).Daha detaylı belirlemeler için biyokimyasal, biyomekanik 

açıdan, spor hekimliği araştırma ve incelemelerine yer verilmelidir. 

Sporsal verim düzeyinin sadece kondisyonel yapı özellikleri ve yeterliliği ile 

yönlendirildiğini söylemek olası değildir. Çünkü; sporsal verimi belirleyen faktörlere 

sporcunun psikososyal yapısının da doğrudan etki ettiği bilinmektedir. 
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Sporcunun kuvvetini, sürat veya dayanıklılığını ölçerek, örneğin; yetersiz 

süratinden dolayı bütün sporsal veriminin zayıflığını, formsuzluğunun nedenlerini 

açıklayabilmek özellikle oyun sporlarında pek olası değildir. 

Belirlenmiş kondisyonel sporsal verim düzeyi, sporcu yapısal özelliğinin bir 

bölümünün ortaya konmasıdır. Bu, sporcunun birey olarak tümünü ifade etmez, 

örneğin sağlık, psikolojik vb. özellikler bu belirlemenin dışındadır. 

Bu açıdan oyun sporlarında (örneğin futbol, voleybol vb) uygulanan testler ve 

elde edilen verilerin, genelde geçerli ve karşılaştırabilir bir güncel örnekle 

yorumlanabilir yapıya sahip olduğunu söylemek pek olası olmamaktadır. Çünkü 

genelde bu testler; yaş, cinsiyet düzey, lig vb. sınıflandırmaların yer aldığı norm ve 

sporsal verim standart değerlendirme tablolarına sahip değillerdir. 

Bu nedenle test verileri ile; 

Ön test, son test karşılaştırması, Grup içi karşılaştırma, Bir ay, bir sezon, bir 

yıl vb. süre aralıklarıyla test verileri karşılaştırılarak sporcuların test edilmiş 

özelliklerin var olan ve gerekli olan düzeyleri arasındaki ilişkiye göre önlemler 

alınmaya ( planlama, antrenman yönlendirme vb.) çalışılır. 

 

1.11. 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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1.11.1. 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. 

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. 

 

1.11.2. Uygulama Evresi 

 

Test evrelerinden hazırlık bölümü eksiksiz bir biçimde yapıldıktan sonra; 

uygulama bölümüyle ilgili aşağıdaki önemli noktalara dikkat edilerek test büyük bir 

titizlikle gerçekleştirilmelidir. 

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. 

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 
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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). 

 

1.11.3. 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). 

  

1.12. 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. 
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- 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. 

- 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). 

 

1.13. 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 
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1.14. 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). 

 

1.15. 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  
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Test 5  2. müsabaka dönemimin başlamasına 2-3 hafta kala 

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).  

 

1.16. Antrenörlerin Testlerden Yararlanması 

 
Testler; antrenörün işini kolaylaştıran ona destek olan çalışmalardır. Bu açıdan 

ele alındığında antrenörlerin testlerden nasıl yararlanacağı ile ilgili önemli noktalar 

aşağıdaki biçimde sıralanabilir. 

a)Futbolcunun objektif olarak  sporsal verim düzeyini belirleyebilir. 

b)Futbolcunun objektif olarak sporsal verim gelişim nitelik ve niceliğini 

belirleyebilir. 

c)Antrenmanları daha gerçekçi planlayarak; Futbolcuların uygun 

yüklenmelerle çalışmasını, antrenmanların ve sporcuların daha ekonomik olmasını 

sağlayabilir. 

d)Yukarıdaki önemli noktalara göre yapılacak çalışmalarla futbolcuların 

sporsal verim kazanma hızını artırabilir, kazanılmış özelliklerin devamını 

sağlayabilir. 
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e)Özellikle belirli aralıklarla (periyodik) yapılan testlerle geçmişteki durumla, 

son durumun ilişkisinin ortaya çıkmasından yararlanarak ve geleceğe yönelik 

hazırlamasında test verilerini kullanabilir. 

f)Test sonuçlarının objektif bir biçimde futbolculara aktarılmasıyla onları 

bilinçlenmesine, oto kontrolün gelişmesine katkıda bulunabilir. 

g)Futbolcuların antrenmanlara aktif katılımlarını sağlayıp verimliliklerini 

artırabilir. 

 

1.17. Kuvvet 

 

İçsel ve dışsal direnmeleri aşmayı sağlayan sinir-kas yeteneği olarak 

tanımlanabilir. 

Newton’un ikinci hareket kuramına göre; 

F=m * a  olarak tanımlanabilir.  

Sonuç olarak;  

kuvvet düzeyinde bir artış bu etmenlerden birinin ya da ikisinin birden değişmesi 

ile sağlanabilmektedir (Bompa, 2003).  

 

Kuvvet şu şekilde sınıflandırılabilir: 

 

• Maksimum kuvvet 

• Çabuk kuvvet (elastic strength (power)(elastik kuvvet)  

• Kuvvette devamlılık 

 

1.17.1. Maksimum kuvvet 

 
İstemli bir kasılma sırasında sinir-kas dizgesi tarafından ortaya konan en 

yüksek kuvvet düzeyidir. Sporcunun bir denemede kaldırabileceği en yüksek yük 

değeri olarak gösterilir.  
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1.17.2. Çabuk kuvvet 

 
Kuvvet ve süratin bir ürünüdür. En kısa zaman aralığında en yüksek kuvveti 

sergileyebilme yeteneği olarak tanımlanabilir.  

Bununla birlikte Futbol gibi ani dönüşler ,sıçrama, ivmelenme ve yavaşlama 

gibi hareketlerin çok sık rastlandığı hareket türlerini içeren spor dallarında kasın 

kasılgan bileşenleriyle birlikte, elastik bileşenlerinin de hareketlendiği 

görülmektedir. (Bosco ve ark., 1982; Viiasalo ve ark, 1982). Ayrıca gerilme 

kasılma döngüsünden bahsedecek olursak, eksantrik kasılma sırasında yada 

kasılmanın hemen arkasından kasın sergilediği elastik davranıştır. Aktif kasların 

gerilmesi daha sonraki konsantrik kasılmada kuvvet çıktısının sergilenmesini 

sağlar (Komi, 1984). 

 

1.17.3. Kuvvette Devamlılık 

 
Bir maç sırasında ya da egzersiz sırasında ortaya konan kuvvetin uzun süre 

korunmasıdır (Güven, 2006). 

 

1.17.4. Futbolda Kuvvet Testleri 

 

Alt ekstremitelerin kuvvet özellikleri çok çeşitli şekillerde belirlenebilir. 

Dinamometrik ölçümlerin yanında Sıçrama Testleri de alt ekstremitenin kuvvetini 

değerlendirmede kullanılmaktadır (Aşçı, 2002). 

 

1.17.4.1.Kas Kuvvet Testi 

 

Sporcunun branşına göre diz, omuz vbz. bölgelerinin kas kuvveti, dayanıklılığı 

gibi özellikler test edilmektedir. İzokinetik dinamometre  ile yapılan bu ölçümlerin 

sonucunda kas kuvvet özelliklerinin branşa uygunluğu belirlenmektedir.  Futbolda 

bu tip ölçümler 2 farklı amaç için kullanılmaktadır: 
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1 -  Kas grubunun sahip olduğu kuvvet durumunun açısal hızlarda ölçülmesi 

2 - Kastaki agonist antagonist kas gruplarının birbirlerine göre durumlarının 

ortaya konması 

3 - Sağ ve sol taraf kas kuvvet farklarının saptanması  

 

 
    Resim 6. İzokinetik Dinamometre İle Yapılan Bir Ölçüm 

 

1.17.4.2 Squat Sıçrama 

 

Alt ekstremite kaslarının maksimal kuvvetinin patlayıcı kuvvet olarak 

sergilenmesi sağlayan bir testtir. Bu test Bosco Ergo Jump Sistem adı verilen 

elektronik bir düzenekte ölçülmektedir. Sistem elektronik devre anahtarı olarak 

görev yapan bir mat ve buna bağlı bir el bilgisayarından ibarettir.  

Squat sıçrama testine girecek olan sporcu mat üzerine çıkar ve diz açısı 90° 

olacak şekilde dizlerinin üzerinde çöker ve bu pozisyonda elleri belinde olmak 

kaydıyla sıçrar. Sporcu mat üzerine çıktığında sistem hazır hale gelir. Sporcu 

sıçradığında devre anahtarı olarak görev yapan mat devreyi kapatır ve el 

bilgisayarında zaman çalışmaya başlar. Sporcu mata düştüğünde devre açılır ve 

bilgisayar zamanı durdurur. Böylece sıçrama yüksekliği, el bilgisayarı tarafından 

uçuş zamanı üzerinden aşağıdaki serbest düşme formülüne bağlı olarak cm cinsinden 

hesaplanır (Aşçı, 2002). 
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Sıçrama yüksekliği(cm) = ½ g.t2 

g = yerçekimi ivmesi (9.82 m/sn2) 

t = uçuş zamanı (havada kalış süresi) 

 

Şekil 1.  Squat Sıçramanın Basamaklaması 

 

1.17.4.3. Aktif  Sıçrama  

 

 

Şekil 2. Aktif  Sıçramanın Basamaklaması 

 

Bu test squat sıçramadan farklıdır. Sporcu aynı sistemde mat üzerine çıkar. 

Dik pozisyonda ve elleri belindeyken hızla dizlerinin üzerine çöker ve çöküşün 

ardından beklemeden sıçrar. Aktif sıçramada kasın sadece kasılabilen elemanları 

değil elastik özellikleri de kuvvet üretimine katkıda bulunur. Bu nedenle bu test 
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elastik(çabuk) kuvvet özellikleri hakkında da bilgi verir. Elastik kuvvet özellikleri 

iyi olan sporcularda aktif sıçrama - Squat sıçrama arasındaki farkın en az 7-11 cm 

olması beklenir (Aşçı, 2002). 

 

 1.18. 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 

 

1.18.1. 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).  

 

1.18.2. Süratte Devamlılık 

 
Koşu sırasında ulaşılan hızın mümkün olduğu kadar uzun süre korunması 

anlamına gelektedir. İvmelenme ve maksimum sürat performansla her zaman 

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

ilişki göstermektedir (Güven, 2006). 

 

1.18.3. İvmelenme 

 
Bir sporcunun minimum zamanda maksimum sürate ulaşmasına izin veren 

hız değiştirme oranıdır (Kale, 2004). 
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1.18.4. 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 

 

1.18.5.Futbolda Sürat Testleri 

 

 Futbolda sürat ölçümleri toplu-topsuz, simetrik ve asimetrik testlerle 

yapılabilmektedir (Özkara, 2002). 

 

1.18.5.1. 30 Metre Toplu ve Topsuz Sürat Testi; 

 

Bu testler 30 m'lik çim zemin üzerinde 10 m, 20 m ve 30 m koşu zamanlarının 

ölçülmesinden ibarettir. Ölçümler 0.01 sn hassasiyetli Fotosel Elektronik 

Kronometre ile yapılır. Bunun için 30 m'lik parkurun başlangıcına (start kapısı) 10. 

ve 20. metrelere ara kapılar(lap) ve 30. metreye son kapı(finis kapısı) yerleştirilir. 

Sporcu start kapısının 1 m arkasından hız almadan çıkar ve 30 m'lik parkuru koşar. 

Böylece 10 m, 20 m ve 30 m koşu zamanlan saptanır, ilk 10 m ivmelerime, 20 m 

sürat ve 30 m süratte devamlılık özelliklerini değerlendirmek için uygundur (Özkara, 

2002). 
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Şekil 3. 30 metre Koşu Parkuru 

 

1.18.5.2. HÜFA (Hacettepe Üniversitesi Futbol Alan) Yön Değiştirmeli Koşu 

Testi 

 
Bu test yön değiştirmeli 30 m'lik bir parkurdan ibarettir. Sporcu bu parkuru 

önce topsuz, daha sonra top ayağında iken koşar. Koşu zamanı sürat testinde 

kullanılan Fotosel Elektronik Kronometre ile belirlenir. Bu test yön değiştirmeli 

olarak topsuz ve topla birlikte yapıldığı için süratin yanında, koordinasyon ve top 

kontrol becerisi hakkında bilgi verir. 

  

Sporcunun topsuz koşu zamanı sürat-koordinasyon özelliklerinin 

değerlendirilmesinde dikkate alınır. Topla yaptığı koşu zamanından topsuz koşu 

zamanı çıkarılır ve topsuz koşu zamanına yüzde oranı hesaplanır. Bu oran Teknik 

indeks olarak dikkate alınır. Teknik indeks; top devreye girdiğinde topsuz koşu 

zamanının yüzde ne kadar uzadığı hakkında bilgi verir ve buna göre değerlendirme 

yapılır. Ayrıca özel istatistik yöntemlerle tüm sürat özellikleri (10 m, 20 m, 30 m, 30 

m yön değiştirmeli (topsuz) ve 30 m yön değiştirmeli (topla)) dikkate alınarak bir 

teknik puan hesaplanır. Bu puanı ne kadar düşükse (zaman üzerinden 

değerlendirildiği için) sporcunun sürat, koordinasyon özelliklerinin o kadar iyi 

olduğu şeklinde değerlendirilir (Özkara, 2002). 
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Şekil 4. HÜFA Testi Koşu Parkuru 

 

1.19. 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). 

Dayanıklılığın önemi ve etkilerinden bahsedecek olursak;  

Vücut çok kısa sürede toparlanır. 

Vital kapasite artar. 

Kalp kası güçlenir. 
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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).  

 

1.19.1. 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). 

  

1.19.2. ATP-CP (Alaktasit Sistem) 

 

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). 

 

1.19.3. Laktasit Sistem (Aneorobik Glikoliz) 

 

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 
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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). 

 

1.19.4. Aerobik Sistem 

 

 Bu sistemde glikoz, yağ ve proteinlerin oksijenli ortamda enerji sağlanması 

anlamına gelir (Güven, 2006). 

 

1.19.5. 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). 

 

1.19.6. 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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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 

 
Tablo 3. Bazı Spor Dallarındaki Enerji Gereksinimleri (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 

 
Tablo 4. Enerji Sistemi Ve Nerden Desteklendiği Ve Süreleri (Fox, 1998). 

 

Tablo 4 enerji gereksinimi halinde vücutta hangi sistemlerin devreye 

girdiğinin anlamamıza yardımcı olmaktadır. Ancak şu unutulmamalıdır ki bu 

sistemler sırayla çalışıyormuş gibi düşünülmemelidir. Aşağıdaki tablo bunu iyi bir 

şekilde açıklamaktadır.  

 

 

http://www.brianmac.demon.co.uk/lactic.htm
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Tablo 5. Enerji Üretiminde Enerji Kaynaklarının Kullanım Oranı (Fox, 1998).  

 

 

1.19.7. La Birikimi 

 

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). 
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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). 

 

1.19.8. 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).  

 

1.19.9. 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). 

 

1.19.10. Aneorobik 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 

 



 49

enerjisini  bir birim zamanda güce çevirebilme yeteneğinede 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. 

 

1.19.11. Futbolda Dayanıklılık Testleri 

 

Futbol yapılan dayanıklılık testleriyle sporcuların değişik dayanıklılık 

yapılarındaki tükenme noktaları bulunmaya çalışılır. 

 

1.19.11.1. Maksimal Oksijen Tüketim Testi (VO2 Max): 

 

      Metabolik ölçümlerin yapıldığı bu test branşa uygun olarak koşu bandı veya 

bisiklet ergometresinde uygulanmaktadır. Genel dayanıklılık düzeyini belirlemenin 

öncelikli olarak amaçlandığı bu test ile solunumsal parametreleri kullanarak 

anaerobik (oksijensiz ortamda enerji elde edebilme yeteneği) kapasite hakkında da 

bilgi sahibi olunabilmektedir. Tükenene kadar egzersizin sürdürüldüğü bu test 

sırasında maske ve hortum yardımı ile metabolik analizör içine nefesine veren 

sporcunun verdiği her nefes havasında oksijen ve karbon dioksit miktarı 

ölçülmektedir. Maksimal oksijen tüketim değerinin hesaplandığı bu testin sonucunda 

bireyin dayanıklılık (aerobik, oksijenli ortamda enerji elde edebilme yeteneği) 

kapasitesi belirlenmektedir (Özkara, 2002)  
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Resim 7.  VO2 Max Ölçümü 

 

1.19.11.2. Modifiye Mekik Koşusu Testi ile Anaerobik Eşiğin Belirlenmesi  

 

Sporcunun belirli koşu tempolarında kandaki laktik asit konsantrasyonlarının 

belirlenmesine dayanan bir testtir. Bu test yardımıyla sporcuların bireysel özellikleri 

belirlendiği gibi   değişik  aerobik   özelliklerin   geliştirilmesi   için  uygulanacak   

antrenman  programlarının şekillendirilmesinde gerekli fizyolojik bilgileri de sağlar. 

Bu test, 20 m,lik bölümlere ayrılmış 100 m'lik dairesel bir parkurda yapılan bir 

saha testidir. Sporcu 8 km/h hızda 3 dk alışma ısınma koşusundan sonra 10 km/h 

hızdan itibaren her 3 dk'da bir hız 1 km/h artacak şekilde parkurda koşar. Hız 

artışları arasında 1 dk dinlenme verilir. Dinlenme esnasında kulak memesinden bir 

damla kan alınır ve laktik asit konsantrasyonu belirlenir. 5-6 kademe sonra test 

sonlandırılır.  

Test esnasında sporcunun göğüsüne bağlanan bir telemetrik monitör ile kalp 

atım hızı her 5 sn'de bir sporcunun koluna takılan saat seklindeki bir alıcıya kayıt 

edilir. Isınma koşusundaki laktik asit dahil her hıza karşılık gelen laktik asit değerleri 

bilgisayarda grafik haline getirilir. Daha sonra 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mmol laktik 

asite karşılık gelen koşu tempoları bulunur. Bu bilgiye dayanarak sporcuların 

aerobik antrenmanları ve bu antrenmanlarda uygulanacak şiddetler(koşu hızları) her 

bir sporcu için ayrı ayrı bulunabilir. Benzer özelliklere sahip sporcular gruplandırılır 

ve ortak bir antrenman programı çıkarılabilir (Özkara, 2002). 
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1.19.11.3. Dayanıklılık Antrenman Programının Belirlenmesi  

 

Modifiye mekik testi sonrası, herbir futbolcudan sabit koşu hızlarına karşılık 

elde edilen kan laktat düzeyleri bilgisayar ortamında grafiklenip, uygun bir polinom 

eğri uygulanır.  

 

Her futbolcuya özel olarak uygulanan bu eğrilerden elde edilen sabit katsayılar 

aracılığı ile de regeneratif (dinlenme koşusu) antrenman (2mmol), yaygın 

dayanıklılık (2.5mmol), yoğun dayanıklılık (3mmol), yaygın interval (4mmol.) ve 

yoğun interval antrenmanları (4mmol Üstü) için gerekli koşu hızları hesaplanır. Tüm 

futbolculardan elde edilen koşu hızları her bir antrenman türü için ayrı ayrı 

sıralandıktan sonra, antrenman türlerine ait ortalama ve standart sapmalar yardımıyla 

gruplar oluşturulur. Sporculara ait koşu hızı ve kalp atım hızı veya laktik asit kalp 

atım hızı ilişkilerini gösteren grafikler de oluşturulabilir (Şekil 5 ve Şekil 6). 

 

Dayanıklılık antrenmanları oluşturulan gruplara ait  koşu hızları üzerinden 

planlanması sırasında, antrenman türlerine ait farklı gruplarda yer alan futbolcuların 

grup içerisinde birbirlerinden farklılık sergilemesi nedeniyle , antrenmanın grup 

ortalamaları üzerinden yapılması önerilmektedir. Bu durumda antrenmanların 

uygulamada daha kolay yapılabilmesi için sporcuların tur geçiş zamanları 

hesaplanabilir. 

 Farklı dayanıklılık antrenman türlerine ait antrenman kapsamları aşağıdaki 

gibi düzenlenebilir (Özkara,2002): 

 

Regeneratif (dinlenme) antr.  :15-30 dk 

Yaygın dayanıklılık(2.5 mmol) :20-35 dk 

Yoğun dayanıklılık( 3  mmol)  :10-20 dk(1-4set 3dk ara) 

Yaygın interval( 4 mmol)    :4-10dk(3-6set ½ dinlenme) 
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Şekil 5. Modifiye Mekik Koşu Testinde Hız ve Kalp Atım Hızı ilişkisi 
 
 
 

 

 
 

Şekil 6. Modifiye Mekik Koşu Testinde Kalp Atım Hızı Ve Laktat Düzeyi İlişkisi 
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1.20. Futbolda Teknik Testler 

 

 Sporcuların teknik ve top becerilerini ölçmeye yönelik testlerdir (Özkara, 

2002). 

 

 

 
 
 
 
Şekil 7. Şut Duvarına İsabetli Şut Atma Testi Puanlarının Görünümü. Şut Duvarı ve 

Şut Atma Noktası Arası Penaltı Noktası, Ceza Sahası Çizgisi, 14 M, 20m, 30m Vb. 

Uzaklıkta Olabilir (Özkara, 2002). 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 
 

 

 

2.1. Evren ve Örneklem 

 

Araştırmanın çalışma evrenini MKE Ankaragücü Spor Kulübü’nün futbol 

takımında yer alan lisanslı 110 futbolcu  oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini 

2005-2006 Futbol Sezonunda 1988 Doğumlu (18 Yaş) Ankaragücü PAF 

(Profesyonelliğe Aday Futbolcular) Takımında yer alan 20 futbolcu oluşturmaktadır. 

 

2.2. Uygulanan Test Bataryaları 

 

Araştırmada , ağırlık ve boy ölçümü, 30 Metre Toplu ve Topsuz Sürat Testi; 

HÜFA 1; HÜFA 2 Testi ve 41 Metre Yön Değiştirerek Toplu ve Topsuz Sürat 

Testleri yapılmıştır. Araştırmada uygulanan tüm ölçümler 2006 Yılı Mayıs Ayının 2. 

Haftasında, açık ve rüzgarsız havada, kuru zeminde ve sabah-öğleden sonra olmak 

üzere aynı doğal çim ve sentetik çim  zeminde ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Testler 

öncesinde tüm sporculara 20 dakikalık standart bir ısınma programı uygulanmıştır. 

Sporcular testler sırasında maçlarda kullandıkları çim sahalara özgü kramponlarını 

giymişlerdir. Bu testlerin tümü sporcular tarafından toplu ve topsuz olarak 2 şer kez 

gerçekleştirilmiş, bunlardan daha iyi olanı değerlendirmeye alınmıştır. 

 

2.2.1. Ağırlık Ölçümü: 

 

Birey ayakkabısız olarak ve sadece şortla, 100 grama duyarlı dijital baskülle 

ölçülmüştür. Tartıya çıkan kişinin hareket etmemesine ve herhangi bir yerden destek 

almaksızın dik durmasına özen gösterilmiştir (Akça, 2006). 
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2.2.2. Boy Ölçümü 

 

Boy Uzunluğu 0.001 m. hassasiyetinde olan boy skalasında, ayak topukları 

bitişik, baş dik, karşıya bakar durumda cm cinsinden ölçüm alınmıştır (Akça, 2006). 

 

2.2.3. 30 Metre Toplu ve Topsuz Sürat Testi 

 

Çıkış ve bitiş noktalarının belirlendiği 30 metrelik bir düzlem üzerinde 

sporcudan, çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde ayağının birini yüksek çıkış 

konumunda çizgiye koyması ve kendini hazır hissettiği anda fotosellerin arasından 

geçerek 30 metre mesafeyi toplu ve topsuz olarak olabildiğince süratli bir şekilde kat 

etmesi istendi. Koşu süresi fotoseller yardımıyla kaydedildi. Koşu sırsında top 

sürmelerde standardın sağlanabilmesi için sporcuların 1 m genişliğinde belirlenen bir 

bant içerisinde top sürmeleri istendi  (Özkara, 2002). 

 

 
Şekil 8. 30 m Koşu Parkuru 
 

 

   
Resim 8. 30 M Koşu Testinden Bir Kesit 
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2.2.4. HÜFA 1 Testi 

 

 30 metre topsuz dönüşümlü yön değiştirmeli sürat testinde Sporculardan 

çıkış noktasının 1 metre gerisinde durmaları ve  hazır olduklarında çıkıp fotosellerin 

arasından geçerek ve  dikmelerden dönüşler yaparak, olabildiğince hızla bitiş 

noktasına ulaşmaları istendi. Koşu süresi fotoseller yardımıyla kaydedildi (Özkara, 

2002). 

 

      

 
Şekil 9. HÜFA 1 Testi Koşu Parkuru 

 
 
 

 
Resim  9. HÜFA 1 Testinden Bir Kesit 
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2.2.5. HÜFA 2 Testi 

 

30 metre toplu dönüşümlü yön değiştirmeli sürat ve teknik testinde 

sporculardan çıkış noktasının 1 metre gerisinde durmaları ve  hazır olduklarında 

çıkıp fotosellerin arasından geçerek ve  dikmelerden topla dönüşler yaparak, 

olabildiğince hızla bitiş noktasına ulaşmaları istendi. Koşu süresi fotoseller 

yardımıyla kaydedildi (Özkara, 2002). 

 

 

 
Şekil 10. HÜFA 2 Testi Koşu Parkuru 

 
 
 

  
Resim  10. HÜFA 2 Testinden Bir Kesit 
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2.2.6. 41 Metre Yön Değiştirerek Toplu ve Topsuz Sürat Testi 

 

Çıkış ve bitiş noktalarının belirlendiği 41metrelik yön değiştirmeli bir parkur 

üzerinde sporcuların çıkış çizgisini geçmeyecek şekilde ayağının birini yüksek çıkış 

konumunda çizgiye koymaları ve kendilerini hazır hissettikleri anda fotosellerin 

arasından geçerek Şekildeki ok yönünde süratle 41 metre mesafeyi toplu ve topsuz 

olarak olabildiğince süratli bir şekilde kat etmeleri istendi. Koşu süresi fotoseller 

yardımıyla kaydedildi (Ozkara, 2002). 

 

               
Şekil 11. 41 M Testi Koşu Parkuru 

 
 
 

 
Resim  11. 41 M Koşu Testinden Bir Kesit 
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2.3. Testlerin Uygulanış Sırası  

 

Tüm testler aşağıda belirtilen program dahilinde 2006 yılı Mayıs ayının 2. haftasında  

3 gün içinde tamamlandı. 

 

1.GÜN: 10:00 – 11:00: Boy ve Vücut Ağırlığı Ölçümleri 

 

2.GÜN: 10:00 - 12:00:  

1.Grup 30 ve 41 m toplu topsuz koşu, HÜFA 1, HÜFA 2, Testleri Doğal çim 

saha ölçümleri 

12:00 - 14:00:  

2.Grup 30 ve 41 m toplu topsuz koşu, HÜFA 1, HÜFA 2, Testleri Doğal çim 

saha ölçümleri 

 

3.GÜN: 10:00 - 12:00:  

1.Grup 30 ve 41 m toplu topsuz koşu, HÜFA 1, HÜFA 2, Testleri Sentetik 

çim saha ölçümleri 

              12:00 - 14:00:  

2.Grup 30 ve 41 m toplu topsuz koşu, HÜFA 1, HÜFA 2, Testleri  Sentetik 

çim saha ölçümleri 

 

  

 2.4.   İstatistiksel Analiz  

 

Sentetik ve Doğal Çim Sahada Futbola Özgü Test Performanslarının 

Karşılaştırılması amacıyla doğal çim sahada ve sentetik çim sahada uygulanan testler 

sonucu elde edilen veriler SPSS istatistik paket programında Bağımlı Gruplarda T 

Testi uygulanarak 0.05 hata ile karşılaştırılmıştır. 
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3.  BULGULAR 
 

 

 

Ankaragücü PAF Takımında yeralan futbolcuların Boy ve Vücut Ağırlıklarıyla ilgili 

istatistikler Tablo 6’da verilmiştir. 

 
Tablo 6. Ankaragücü PAF Takımında Yeralan Futbolcuların Boy ve Vücut Ağırlıkları 

Ortalamaları Ve Standart Sapmaları 

  N Boy(cm) Vücut 
Ağırlığı(kg)

Mean 20 177,37 72,65 
SD 20 5,02  5,76  

 

 

 

 

 

Ankaragücü PAF Takımında yeralan futbolcuların Doğal ve Sentetik Çim sahada 

ölçülen 30 m Sürat Testi koşu zamanlarıyla ilgili istatistikler Tablo 7’de verilmiştir. 

 

Tablo 7. Ankaragücü PAF Takımında Yeralan Futbolcuların Doğal ve Sentetik Çim 

Sahada Ölçülen     30 M Sürat Testi Koşu Zamanları (P<0,05)  

  N Mean(s) SD(s) T Sig. 

30 m Sürat Doğal Çim Saha 20 4,27 0,16 
30 m Sürat Sentetik Çim Saha 20 4,05 0,12 

6,036 0,000

 

 Sentetik ve Doğal çim sahada 30 m Sürat Testi Koşu zamanları arasında, 

Sentetik çim saha yönünde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0,05)   
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Ankaragücü PAF Takımında yer alan futbolcuların Doğal ve Sentetik Çim sahada 

ölçülen 30 m  Toplu Sürat Testi koşu zamanlarıyla ilgili istatistikler Tablo 8’de 

verilmiştir. 

 
Tablo 8. Ankaragücü PAF Takımında Yer Alan Futbolcuların Doğal ve Sentetik Çim 

Sahada Ölçülen 30 M Toplu Sürat Testi Koşu Zamanları (P<0,05)    

  N Mean(s) SD(s) T Sig. 
30 m Toplu Sürat Doğal Çim Saha 20 4,72 0,17 
30 m Toplu Sürat Sentetik Çim Saha 20 4,42 0,11 

6,326 0,000 

 

Sentetik ve Doğal çim sahada 30 m Toplu Sürat Testi Koşu zamanları 

arasında, Sentetik çim saha yönünde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

(p<0,05)   

 

 

 

 

 

Ankaragücü PAF Takımında yer alan futbolcuların Doğal ve Sentetik Çim sahada 

ölçülen  HÜFA 1  Testi koşu zamanlarıyla ilgili istatistikler Tablo 9’da verilmiştir. 

 
Tablo 9. Ankaragücü PAF Takımında Yeralan Futbolcuların Doğal ve Sentetik Çim 

Sahada Ölçülen HÜFA 1 Testi Koşu Zamanları (P>0,05)    

  N Mean(s) SD(s) T Sig. 
HÜFA 1 Doğal Çim Saha 20 9,99 0,41 
HÜFA 1 Sentetik Çim Saha 20 10,02 0,33 

-0,277 0,785 

  

Sentetik ve Doğal çim sahada HÜFA 1 Testi Koşu zamanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. (p>0,05)   
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Ankaragücü PAF Takımında yer alan futbolcuların Doğal ve Sentetik Çim sahada 

ölçülen    HÜFA 2  Testi koşu zamanlarıyla ilgili istatistikler Tablo 10’da verilmiştir. 

 

 

Tablo 10. Ankaragücü PAF Takımında Yeralan Futbolcuların Doğal ve Sentetik Çim 

Sahada Ölçülen HÜFA 2  Testi Koşu Zamanları (P>0,05)    

  N Mean(s) SD(s) T Sig. 
HÜFA 2 Doğal Çim Saha 20 12,12 0,42 
HÜFA 2 Sentetik Çim Saha 20 12,19 0,45 

-0,735 0,472 

 
Sentetik ve Doğal çim sahada HÜFA 2 Testi Koşu zamanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. (p>0,05)   

 
 

 

 

 

Ankaragücü PAF Takımında yer alan futbolcuların Doğal ve Sentetik Çim sahada 

ölçülen  41 m Sürat  Testi koşu zamanlarıyla ilgili istatistikler Tablo 11’de 

verilmiştir. 

 

 

Tablo 11. Ankaragücü PAF Takımında Yeralan Futbolcuların Doğal ve Sentetik Çim 

Sahada Ölçülen  41 M  Sürat Testi Koşu Zamanları (P<0,05)    

  N Mean(s) SD(s) T Sig. 
41 m Sürat Testi Doğal Çim Saha 20 11,47 0,55 
41 m Sürat Testi Sentetik Çim Saha 20 12,59 0,35 

-8,415 0,000 

 
 Sentetik ve Doğal çim sahada 41 m Sürat Testi Koşu zamanları arasında 

Doğal çim saha yönünde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0,05)   
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Ankaragücü PAF Takımında yer alan futbolcuların Doğal ve Sentetik Çim sahada 

ölçülen  41 m Toplu  Sürat  Testi koşu zamanlarıyla ilgili istatistikler Tablo 12’de 

verilmiştir. 

 

 

Tablo 12. Ankaragücü PAF Takımında Yeralan Futbolcuların Doğal ve Sentetik Çim 

Sahada Ölçülen 41 M  Toplu Sürat Testi Koşu Zamanları (P<0,05)    

  N Mean(s) SD(s) T Sig. 
41 m Toplu Sürat Testi Doğal Çim Saha 20 14,43 0,62 
41 m Toplu Sürat Testi Sentetik Çim Saha 20 15,06 0,42 

-4,158 0,001

 
 Sentetik ve Doğal çim sahada 41 m Toplu Sürat Testi Koşu zamanları 

arasında Doğal çim saha yönünde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

(p<0,05)   
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4. TARTIŞMA 
 
 
 
 
 

Sürtünme kuvveti, Hareket eden veya duran cisimlerle,bunların bulunduğu 

yüzeyler arası oluşan kuvvete denir. Sürtünme kuvveti, iki cisim arasındaki statik 

sürtünme kuvvetinin eşik değeri, gerekse kinetik sürtünme kuvveti olsun, her iki 

kuvvetin de büyüklüğü; temas yüzeyinin alanından bağımsız olup; bu yüzeye dik 

olan normal kuvvet ile, ilgili sürtünme katsayısının çarpımıyla belirlenmektedir. 

Kuvvetin büyüklüğü; temas yüzeyinin alanından bağımsız olmakla beraber, 

yüzeylerin özelliklerine bağlıdır. Parlak ve pürüzsüz yüzeylerin sürtünme katsayısı 

küçüktür (Altın, 2006). 

 

Duran bir cisme kuvvet uygulandığında cisim önce hareket etmekte zorlanır. 

Bunun nedeni sürtünme kuvvetidir. Buna göre sürtünme kuvveti hareketli bir cismi 

durdurmaya veya durmakta olan cismin harekete geçmesini engellemeye çalışan bir 

kuvvettir.Tınazcı ve ark. 1994 yılında , bir ön çalışmada Harekete geçiren ağırlık 

/cismin ağırlığı formülünden zeminlerin sürtünme katsayılarını Parke salon 10 kg 

için 0.69 k.g, Toprak saha, 10 kg için  0.65 k.g , Halı saha 10 kg için 0.85 k.g, 

bulmuşlardır. 

 

Sporcularda sürat özelliği, sporcunun süratindeki zaman birimi içerisinde 

meydana gelen, değişmeye yani ivmelenmeye bağlıdır. Sürat büyük ölçüde meydana 

gelecek olan ivmelenmenin artımına ve bu değerde korunmasına bağlıdır. Fiziksel 

olarak ivmelenmenin meydana gelmesi için mutlaka bir kuvvetin etki etmesi gerekir. 

Kuvvetin etkisiyle oluşan bu ivmelenmenin büyüklüğü, kuvvetin büyüklüğüne 

bağlıdır (Dolu,1993). Yani sürat özelliği doğrudan kuvvet özelliği ile ilişkilidir. 

 

Futbol oyunu örneğin atletizmdeki süratten farklı olarak sadece çabuk, süratli 

koşmayı değil aynı zamanda durmayı, tekrar başlamayı ve yön değiştirmeyi 

gerektirmektedir. Bu nedenle futbolda uygulanan ve gereksinme duyulan bir 

çabukluk veya  sürat atletizmdeki 100 m koşularından oldukça farklılık 
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göstermektedir. Kollar aşağıdan taşınabilir ve vücudun önünden hareket edebilir. Baş 

topun ve diğer oyuncuların hareketlerini izlemek için hareket eder. Vücut dik ve düz 

tutulabilir. Futbolcunun adımlamaları daha kısa tutulabilir (Konter 1998). 

 

Futbolda diğer branşlardan farklı olarak bir de ayak süratinden 

bahsedilmektedir. Futbolcu maç içerisinde ayaklarını çok iyi kullanmak zorundadır. 

Bu özelliğe sahip futbolcular genellikle toplara daha çabuk müdahale etmede, 

kesmede, topu kapmada, adam geçmede çok süratli hareket edebilirler. Bu nedenle 

futbolda her türlü özellik futbol ayakkabılarıyla, çimde aşağı yukarı aynı yetenekte 

olan sporcuların eşlendirilmesiyle, yarışma formlarında ve sadece motorsal 

özellikleri geliştirmek değil bunun yanında teknik, taktik, zihinsel ve duygusal 

öğelerle birlikte geliştirilmesi amaçlanmalıdır (Konter 1998). 

 

Spor ayakkabıları çeşitli spor dalları ve zeminler göz önünde bulundurularak 

dizayn edilir.Bu nedenle spor branşına ve spor yapılan zemine uygun olarak spor 

ayakkabısının seçilmesi gerekir.Bu amaçla spor ayakkabı üreticileri her türlü 

teknolojik ilerlemeyi anında uygulayıp sporculara bir tür’’ yasal doping’’ olanağı 

sunuyorlar. Son zamanlarda spor malzemesi üreticileri ilginin hızla artmasını fırsat 

bilip bütün ağırlıklarını ayakkabılar üzerindeki yeniliklere yönelttiler. Bunun için de 

sporcuların performanslarını arttırıcı her türlü tekniği ayakkabıya uygulayıp, 

sporculara maksimal fayda sağlama peşindedirler (Tınazcı ve ark. 1994). 

 

Sporcu ayakkabısı üzerine yapılan kapsamlı bir değerlendirme;kabul edilirlik, 

biyomekanik ve mekanik test prosedürleri çerçevesinde düşünülmelidir.  (1)Futbol 

ayakkabıları talebe göre çeşitli oyunlarda kullanılır. Essen Üniversitesi Biyomekanik 

Laboratuvarı tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, asıl önemli olan rahatlık. 

Çekim gücü ve sağlamlıktır.Lee spor ayakkabısının aynı zamanda ayağı 

rahatsızlıklara karşı korumasını istemiştir (Sterzing, ve Henning 1996). 
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Sterzing ve Henning (1996) 7 farklı ayakkabı ile ilgili yaptıkları çalışmada 

ayakkabıların dayanıklılık, ayak-ayakkabı etkileşimi ve ayakkabı- zemin özellikleri 

anlamında farklı özellikler ortaya koyduklarını görmüşlerdir. 

 

Krampon oyuncu ekipmanlarının en önemlilerindendir. Özellikle iyi oturmuş 

kramponlar rahatlığın yanı sıra, oyuncu ve zemin arasında olumlu bir etkileşim 

sağlar. Duruşlarda, harekete geçerken ve dönüşlerde çekim ve dengeye yardımcı 

olur. Ayrıca pas verirken ve şut atarken  de etkisi vardır. Kramponlar aynı zamanda 

oyuncuyu da korumalı ve oyun boyunca üzerlerindeki stresi önlemeye yardımcı 

olmalıdır (Lees,1996). 

 

Toplu teknik testlerde performansın basamakları çerçevesinde top sürme, top 

kontrolü, pas verme vb. teknik özelliklerin ne derece yerine getirilebildiği 

belirlenmeye çalışılır. Teknik yalnızca top kontrolü ve pas şeklinde düşünülmemeli 

beyinde geliştirilmesi gereken bir olgudur. Futbolda tüm hareketlerin en iyi şekilde 

ve en ekonomik bir biçimde yapılabilmesi düşüncesi tekniği temel öğeler içinde ön 

plana çıkarmaktadır. Teknik çalışmaların amacı belirli hareketleri otomatik hale 

getirmektir. Teknik,bir hareketin uygulanmasında ortaya çıkan ideal resimdir 

(Özkara, 2004).  

 

Lees, (1996) yaptığı çalışmasında futbol sahaları ve ekipmanlarıyla ilgili şu 

görüşlere yer vermiştir: 

Futbolun her safhasında kullanılan ekipmanın oyunun oynanış şekli üzerinde 

büyük etkisi vardır. Topun, oyunun sonuç vermesi üzerinde etkili olan, belli bir 

biçimi, yapısı, ağırlığı ve baskısı vardır. Oynanan zemin de oyunun doğasını etkiler. 

Futbol alanları, performans ve ekonomik gereksinimlere cevap verecek şekilde 

gelişmiştir. Futbola yapay alanların kazandırılmasıyla bir anlaşmazlık doğmuştur;ki 

bu biyomekanik araştırmaları saha çeşitlerinin performans ve koruma özelliklerine 

yönlendirmiştir. 

 

 

 



 67

İngiltere'de futboldaki  sentetik çim saha üzerine pek çok anlaşmazlık 

çıkmıştır.Kuzey Amerika, İskandinavya ve Orta Asya'da seve seve kabul edilmiştir. 

Bu bölgelerde oyunla ilgili uzun süredir devam eden gelenekler yoktur ve hava 

şartları da o kadar önemli değildir. Özellikle Avrupa'nın diğer yerlerinde doğal çim 

saha dışındaki uygulamalara çok az yer verilmektedir. Sentetik çim sahanın 

kullanılmasıyla artacak ekonomik faydasının yanı sıra dünyanın pek çok yerinde 

kullanılması yönündeki baskılar, sentetik çim sahayı futbolda önemli bir konu haline 

getirmiştir. 

 

Sentetik çim sahanın faydalarıyla ilgili pek çok varsayım vardır, ancak 

bilimsel delil çok azdır. Bunların çoğu İngiltere'de bir komisyon tarafından 

toplanmıştır. Bu komisyon Football Association and the Sports Council (Futbol 

Derneği ve Spor Konseyi) tarafından desteklenmekte ve Winterbottom tarafından 

önderliği yapılmaktadır. İlk sentetik çim saha 1971'de İngiltere'de kurulmuştur, ilk 

Futbol Lig sentetik çim sahası da 1980'de Queens Park Rangers'da kurulmuştur. 

(sonra da ikinci lig) Oyuncu, manajer ve kulüp başkanlarının fikirleri futbolun 

sentetik çim sahada yüksek standartlarda oynanabileceği yönündeydi. Fakat oyunun 

oynanma şekli İngiliz oyunuyla uyuşmadığından bir değişikliğe ihtiyacı olduğunu 

belirttiler. Bundan dolayı, Winterbottom'ın raporu tamamen dikkate alınana kadar, 

futbol liginde sentetik çim saha kurulumları üzerine üç yıllık bir moratoryum 

gerçekleştirildi. Rapor, çim saha ve sentetik çim saha üzerine karşılaştırmalı bilimsel 

bilgi edinmeyi öngörmektedir. 

 

Top ve zemin arasındaki etkileşimi kurmak için iki deneme süreci 

kullanılmıştır.Bunlar  topun sekmesi ve yuvarlanması konusunda birleşmişlerdir.İlk 

test,topun zemine vurduktan sonra nasıl sektiğini ortaya koymuştur. İkinci test ise 

topun zeminde yuvarlanırken ne kadar hızla yavaşladığını ortaya koymuştur.Sekme, 

sentetik çim sahada çim sahaya nazaran %3-6 daha yüksek çıkmıştır.Havası aynı 

olan farklı top tiplerindeki değişim,%3 ile %7 arasında çıkmıştır.Sekmede 

esneklikteki değişim ve topun havası arasındaki değişim %4-5'i göstermiştir. Topun 

yuvarlanması üzerine yapılan  test, sentetik çim sahalarda bunun %20 daha az 

olduğunu göstermiştir.Zemin ıslak olduğunda bu daha da azalmıştır. Her iki test de 
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normal koşullar altında zeminler arasında ciddi ayrım olmadığını göstermiştir. Çim 

saha daha değişken ve çeşitli olarak kaydedilmiştir. 

 

Winterbottom'ın komitesince varılan karar iki saha tipi arasında ciddi 

ayrımlar olmadığı, ancak göz ardı edilmemesi gereken bazı noktalar olduğudur. 

Mesela; sentetik çim sahalar performans özellikleri bakımından çim sahalara 

uyarlanabilecek şekilde dizayn edilmeli ve çim sahaların da etkili sulama ve bakımla 

enerji çekim gücü artırılmalıdır. Sentetik çim sahalar her ne kadar oyuncuların 

ihtiyaçlarına göre uygun hale getirilse de bir özelliği çim sahalarla 

uyuşmamaktadır:değişken olmayışı! Çim sahalar genellikle zemin ve oyun alanı 

arasında değişkenlik gösterir ve bu futbolda önemli bir yere sahiptir. Futbol Lig'i son 

raporunu moratoryum dönemi sonrası 1989'da sundu. İngiliz Liginde yüksek 

standartlara ulaşmak için sentetik çim sahanın elverişsiz olduğunu belirtti. Eğer 

ekonomik faydalarını göz önünde tutuyorsanız bu daha düşük performans anlamına 

gelir. Bu görüş FIFA tarafından onaylanmış olup, uluslararası bütün maçlar çim 

sahada oynanmaktadır. Sentetik çim sahanın uyumluluğunu göz önünde bulunduran 

ekip, son olarak şu karara varmıştır: oyunun nasıl oynanması gerektiği düşüncesi 

kadar, sentetik çim sahanın performansa, ekonomiye ya da hasara olan etkilerinin de 

unutulmaması gerektiği rapor edilmiştir. (Lees,1996) 

 

 

 Araştırmada 30 m sürat testi doğal çim saha (4,27±0.16s) ve 30 m sürat testi 

sentetik çim saha (4,05±0.12s) sonuçları arasında sentetik çim saha yönünde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0,05) 

 

 Araştırmada 30 m Toplu sürat testi doğal çim saha (4,72±0.17s) ve 30 m 

toplu sürat testi sentetik çim saha (4,42±0.11s) sonuçları arasında da yine sentetik 

çim saha yönünde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0,05) 

 

 30 m toplu topsuz sürat testinin simetrik(tek yönlü) bir yapı içermesinin bu 

sonucun ortaya çıkmasında önemli bir etken olduğu düşünülmektedir. Dönüş ve yön 

değiştirmelerin olmadığı bu koşularda pürüzsüz ve sürtünme katsayısı düşük olan 
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sentetik zeminin gerek toplu gerekse topsuz olarak ilerlemeyi kolaylaştırdığı tahmin 

edilmektedir.  

 

Alan, E. (2004), yılında yaptığı çalışmada, Hacettepe Üniversitesi erkek 

futbol takımında oynayan 18 sporcunun parke zeminde ve çim sahada 10m,20m,30m 

toplu  ve topsuz koşu zaman değerlerini karşılaştırmış ve ölçümler sonucunda 10-20-

30m toplu ve topsuz değişik zeminlerdeki sürat değerleri arasında istatistiksel olarak  

anlamlı fark bulmuştur. Parke zemin koşu değeri çim zaman koşu değerinden daha 

iyidir. Sürat özelliği doğrudan kuvvet özelliği ile ilişkilidir. (Konter,1998). Kuvvetin 

büyüklüğü; temas yüzeyinin alanından bağımsız olmakla beraber, yüzeylerin 

özelliklerine bağlıdır. Parlak ve pürüzsüz yüzeylerin sürtünme katsayısı küçüktür 

(Altın, 2006). Sentetik çim sahaların daha düşük tutuş ve daha rahat kayış özellikleri 

dikkate alındığında (www.sporyapi.com)  tek yönde  hızlı ve çabuk ilerlemeyi 

gerektiren  bu testlerde sentetik çim saha sonuçlarının daha iyi çıkması olağandır.  

 

 

Araştırmada HÜFA 1 testi doğal çim saha (9,99±0.41s) ve HÜFA 1 testi 

sentetik çim saha (10,02±0.33s) sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. (p>0,05) 

 

Araştırmada HÜFA 2 testi doğal çim saha (12,12±0.42s) ve HÜFA 2 testi 

sentetik çim saha (12,19±0.45s) sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. (p>0,05)  

 

Şahin (2006) Farklı zeminlerde  yapılan HÜFA 1 testinde şu  sonuçlara 

ulaşmıştır. HÜFA 1 testi koşu zaman ortalamaları, Sentetik çim zeminde 

11.13±0.63sn. Çim zeminde 11.12±0.67sn., Toprak zeminde 11.73±,0.41sn., salon 

(parke) zeminde 11.34 ±0.43sn.  bulunmuştur. Deneklerin farklı zeminlerde yapılan 

HÜFA 1 testi geçiş zamanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Bu farkında toprak zeminden kaynaklandığını belirtmiştir. 

 

 

http://www.sporyap%C4%B1.com/


 70

Şahin (2006) Farklı zeminlerde  yapılan HÜFA 2 testinde şu  sonuçlara 

ulaşmıştır. HÜFA 2 testi koşu zaman ortalamaları, Sentetik çim zeminde 

13.20±0.75sn. Çim zeminde 13.32±0.82sn., Toprak zeminde 13.26±,0.45sn., salon 

(parke) zeminde 13.50 ±0.82sn.  bulunmuştur. Deneklerin farklı zeminlerde yapılan 

HÜFA 2 testi geçiş zamanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. 

 

Bu çalışmada HÜFA 1 ve HÜFA 2  testlerinin Doğal çim saha ve Sentetik 

çim saha sonuçları arasında istatistiksel olarak bir fark bulunamamıştır. Şahin (2006) 

da yaptığı çalışmada bu çalışmaya paralel sonuçlar elde etmiştir. HÜFA 2 Testi için 

Farklı zeminlerde elde edilen sonuçlar açısından istatistiksel olarak anlamlı bir 

sonuca ulaşamamıştır. HÜFA 1 Testi için zeminler arasında istatistiksel olarak bir 

fark bulunmuş ancak farkın toprak zeminden kaynaklandığı belirtilmiştir. Yani 

sentetik çim zeminler ile doğal çim zemin arasında HÜFA 1 testi için de istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark ortaya konmamıştır.  

  

Oldukça fazla dönüş ve bu dönüşler esnasında üst düzey teknik beceri ve 

konsantrasyon  gerektiren HÜFA 1 ve HÜFA 2   testinde tekniğin ön plana çıkması 

dönüşler ve testlerin gerçekleştirilmesi esnasında farklı zeminlerde benzer 

özelliklerin gösterilmesine neden olduğu tahmin edilmektedir. Farkın ortaya 

çıkmaması da bu nedene bağlanabilir. 

  

 

 

 

 Araştırmada 41 m sürat testi doğal çim saha (11,47±0.55s) ve 41 m sürat testi 

sentetik çim saha (12,59±0.35s) sonuçları arasında doğal çim saha yönünde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0,05) 

 

 Araştırmada 41 m Toplu sürat testi doğal çim saha (14,43±0.62s) ve 41 m 

toplu sürat testi sentetik çim saha (15,06±0.42s) sonuçları arasında da doğal çim saha 

yönünde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0,05) 
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Asimetrik (yön değiştirmeli) bir test olan 41 m toplu- topsuz sürat testinde 

doğal çim saha yönünde daha iyi sonuçlara ulaşılmasının, sentetik zeminlerin sahip 

olduğu düşük sürtünme ve kayganlık özelliklerinin neden olduğu düşünülmektedir. 

HÜFA testine göre daha yumuşak dönüşler içeren bu testte dönüşler esnasındaki 

zaman kaybının sentetik çim sahaya göre gerek toplu gerekse topsuz olarak daha az 

olduğu tahmin edilmektedir. Yine teknik becerinin ortaya konmasında da bu test için 

doğal çim sahanın duruş ve dönüşler esnasında kolaylık sağladığı söylenebilir.  
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

 

 

 Araştırmada 30 m sürat testi doğal çim saha (4,27±0.16s) ve 30 m sürat testi 

sentetik çim saha (4,05±0.12s) sonuçları arasında sentetik çim saha yönünde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0,05) 

 

 Araştırmada 30 m Toplu sürat testi doğal çim saha (4,72±0.17s) ve 30 m 

toplu sürat testi sentetik çim saha (4,42±0.11s) sonuçları arasında da yine sentetik 

çim saha yönünde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0,05) 

   

 

Araştırmada HÜFA 1 testi doğal çim saha (9,99±0.41s) ve HÜFA 1 testi 

sentetik çim saha (10,02±0.33s) sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. (p>0,05) 

 

Araştırmada HÜFA 2 testi doğal çim saha (12,12±0.42s) ve HÜFA 2 testi 

sentetik çim saha (12,19±0.45s) sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. (p>0,05)  

 
 
 
Araştırmada 41 m sürat testi doğal çim saha (11,47±0.55s) ve 41 m sürat testi 

sentetik çim saha (12,59±0.35s) sonuçları arasında doğal çim saha yönünde 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0,05) 

 

 Araştırmada 41 m Toplu sürat testi doğal çim saha (14,43±0.62s) ve 41 m 

toplu sürat testi sentetik çim saha (15,06±0.42s) sonuçları arasında da doğal çim saha 

yönünde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. (p<0,05) 

 
 
 
 

 



 73

Çalışmada hedeflenen amaç doğrultusunda yapılan testlerde simetrik yapıdaki 

(30 m Toplu Topsuz Sürat Testleri) test bölümlerinde sentetik çim sahaların daha iyi 

sonuç verdiği, Asimetrik (Yön Değiştirmeli) test bölümlerinde HÜFA 1 ve 2 

Testlerinde zeminler arasında fark gözlenmediği 41 M Toplu Topsuz Yön 

değiştirmeli Sürat Testlerinde ise Doğal çim zeminlerin daha iyi sonuç verdiği ortaya 

konmuştur. Buradan hareketle İçerisinde birçok simetrik ve asimetrik yapıyı 

barından futbol oyunu için, sentetik çim zeminler ve doğal çim zeminler arasında test 

performansı anlamında hangisinin daha belirleyici olduğuyla ilgili kesin çıkarımlar 

yapmak zordur. 

 

 

Futbol alanları, performans ve ekonomik gereksinimlere cevap verecek 

şekilde geliştirilmelidir. Sentetik çim sahaların faydalarıyla ilgili pek çok varsayım 

vardır, ancak bilimsel delil bu çalışmada ulaştığımız sonuçta  olduğu gibi ya çok 

azdır ya da kesin değildir. İki zemin tipi arasında  ciddi ayırımlar gözlenmediği 

açıktır. Ancak doğal çim zeminlerin en önemli özelliğinin de zemin ve oyun alanı 

arasında değişkenlik gösterdiği unutulmamalıdır. Sentetik çim zeminler performans 

özellikleri bakımından çim sahalara uyarlanabilecek şekilde dizayn edilebilir. Bu da 

iki zemin tipi arasındaki farkların azaltılmasına yardımcı olabilir. 

 

 

İki zemin tipi arasındaki farkın ortaya konabilmesi için daha farklı futbola 

özgü testlerle ve daha fazla sayıda testlerle bu çalışma yinelenebilir. Teknik testlerin 

yanı sıra dayanıklılığın farklı zeminlerde test edilmesine yönelik çalışmalarla da 

zeminler karşılaştırılabilir. Testlerin uygulanışı sırasında testler çapraz dizayn 

edilerek (bir sentetik saha ölçümü hemen ardından çim saha ölçümü vbz) 

uygulanabilir veya testlerin tümü öğrenme etkisini ortadan kaldırmak için ayrı ayrı 

günlerde uygulanabilir. 
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Futbolun her safhasında kullanılan ekipmanın (top, saha, ayakkabı vbz.) 

oyunun oynanış şekli üzerinde büyük etkisi ve farklı performans katkıları olduğu 

düşüncesinden ve yapılan çalışmalarla bu performans farklarının ispatlandığı 

bilgisinden hareketle ortaya konan kendi içerisinde de farklılık özellikler gösteren 

farklı sentetik ve doğal çim zeminlerde karşılaştırma çalışmaları yeniden yapılabilir 

ve bu çalışmalar yine farklı toplar ve farklı ayakkabı seçenekleri de kullanılarak  

yeniden değerlendirilebilir. Gelişen ayakkabı ve top teknolojisinin performansa etkisi 

gün geçtikçe arttığı ve yapılan ölçümlerin çim sahalar için geliştirilmiş ayakkabı ve 

toplarla yapıldığı düşünüldüğünde farklı özellikte top ve ayakkabılarla yapılacak 

ölçümlerin iki zemin tipi arasındaki farkların ortaya çıkarılmasında  katkısı olabilir.   

 

 

Sentetik ve doğal çim zeminlerde ortaya konan performans farklı lig 

kategorileri,  farklı yaş grupları arasında, profesyonel ve amatör sporcular arasında, 

futbol sezonu içerisinde değişik dönemlerde, farklı sentetik sahalar ve farklı doğal 

çim sahalarda farklı testler uygulanarak yeniden değerlendirilebilir.   
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ÖZET 
 

Sentetik Ve Doğal Çim Sahada Futbola Özgü Test Performansının 
Karşılaştırılması 
 
 

Bu araştırmanın amacı futbolda sentetik ve doğal çim sahada sergilenen test 
performanslarının karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya Ankaragücü deplasmanlı süper  
genç takımında  yer alan  20 futbolcu  katılmıştır. Futbolcuların, sentetik ve doğal 
çim sahadaki performanslarının belirlenmesi için 6 farklı test toplu ve topsuz olmak 
üzere uygulanmış ve sergiledikleri performansları fotoseller yardımıyla 
kaydedilmiştir. Doğal çim  sahada ve sentetik çim sahada uygulanan testler sonucu 
elde edilen veriler SPSS istatistik paket programında T testi uygulanarak 
karşılaştırılmıştır. 

 
Elde edilen veriler sonucu karşılaştırılan 6 testin  4 ünde  doğal çim saha ile 

sentetik çim sahada sergilenen performanslar arsında istatistiksel olarak anlamlı 
farklar bulunmuştur. 30 m toplu ve topsuz sürat testinde doğal çim saha ve sentetik 
çim sahada sergilenen performans arasında sentetik çim saha yönünde istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.(p< 0.05). 41 m toplu ve topsuz yön değiştirmeli 
sürat testinde doğal çim saha ve sentetik çim sahada sergilenen performans arasında 
doğal çim saha yönünde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur.(p< 
0.05).HÜFA 1 ve HÜFA 2  değiştirmeli sürat testinde doğal çim saha ve sentetik çim 
sahada sergilenen performans arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunamamıştır.(p> 0.05) 

 
 
Elde edilen veriler  dikkatle incelendiğinde simetrik (tek yönlü) yapıdaki test 

bölümlerinde sentetetik çim saha sonuçlarının daha iyi olduğu Gözlenmiştir. 
Asimetrik(çok yönlü) yapıdaki test bölümlerindeyse Farklı sonuçlar elde 
edilmiştir.HÜFA 1 ve HÜFA 2 testlerinde zeminler arasında fark gözlenmezken, 41 
Yön değiştirmeli toplu topsuz testlerde doğal çim saha sonuçları daha iyi 
bulunmuştur. 

 
 
Buradan hareketle İçerisinde birçok simetrik ve asimetrik yapıyı barından 

futbol oyunu için, sentetik çim zeminler ve doğal çim zeminler arasında test 
performansı anlamında hangisinin daha belirleyici olduğuyla ilgili kesin çıkarımlar 
yapmak zordur. 

 
  
Anahtar Sözcükler: Futbol ,Test,  Doğal çim saha, Sentetik çim saha 
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SUMMARY 

Comparison Of Test Performance Peculiar To Football On Synthetic And Natural Grass Fields 

 

  The goal of this research is the comparison of test performance peculiar to football on 

synthetic and natural grass fields. Twenty footballers playing football for Ankaragücü Super Young 

Team were subjects. 6 different tests were performed in order to determine the performance of the 

footballers with ball and without ball on synthetic and natural grass fields and their performances were 

recorded by way of photocells. The data obtained from the tests were compared using T test in SPSS 

statistics programme.  

 

The sitatistically significant differences were found between the performances on synthetic 

and natural grass fields in 4 tests of the total six tests. At the end of the 30 meters speed test with ball 

and without ball, there is found that the performances executed on  synthetic and natural grass fields 

have statistically a meaningful difference in favor of synthetic grass field. (p<0.005) At the end of the 

41 meters speed test by way of direction altering with ball and without ball, the performances 

executed on the synthetic and natural grass field have statistically a meaningful difference in favor of 

natural grass field. (p<0.005). At the end of the HUFA 1 and HUFA 2  30 meters speed test by way of 

direction altering with ball, and without ball,  the performances executed on  synthetic and natural 

grass field have statistically no a meaningful difference  (p>0.005). 

 

When the obtained data were analysed carefully, it is seen that the results of  synthetic grass 

field  are better in test divisions on symmetric structure ( one way). On the contrary,different  results 

found in test division on asymmetric ( Multi- way). When the difference between the surfaces in 

HÜFA 1 and  HÜFA 2 Testes can’t be observed, but  natural gras, fields results betterly found in the 

41 meters speed test by way of direction altering with ball and without ball. 

 

It can be said that it is hard to make a sharp extract between natural grass fields and synthetic 

field in the sense of test performance for football kept more symetric and asymetric structures. 

 

 Key Words: Football. Test, Natural Grass Field. Syntetic Grass Field 
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