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ÖNSÖZ 

Anaerobik performans kısa sürede tamamlanan veya patlayıcı kuvvet gerektiren spor branşları için 

büyük önem ifade eden bir terim iken kuvvet ise kas-sinir sisteminin dışsal ve içsel direnci yenebilme 

kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Bir sporcunun uygulayabileceği en yüksek kuvvet hareketin 

biyomekaniksel özelliklerine (ör. Kaldıraç sistemi, katılan kas grupları) ve kasların kasılma miktarına 

bağlıdır. Uygulanan kuvvetin büyüklüğü üç faktörün ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Kaslar arası 

koordinasyon, kas içi koordinasyon ve bir kasın sinir uyarısına verdiği tepki kuvveti olarak 

sıralanabilir. Anaerobik performans ve kuvvet her türlü sportif aktivite için önemli olmakla birlikte, 

anaerobik performansın ağırlıklı olarak kullanıldığı bazı spor dallarında önemi daha da artmaktadır. 

Bilindiği gibi futbol, basketbol, hentbol, buz hokeyi, amerikan futbolu gibi takım oyunlarının ani atak 

veya baskılı savunma zamanlarında, orta mesafe koşularının bitişe yakın ataklarında, kısa mesafe 

koşularında (100 m, 200m),  kısa mesafe yüzme branşlarında (50m, 100m), atma ve atlama 

sporlarında, güreş, tenis, kayak (alp), cimnastik gibi daha bir çok spor dalında ani ve yüksek şiddetli 

güç oluşumuna ihtiyaç duyulduğu için daha da ön plana çıkmaktadır. 

Anaerobik güç ve kapasiteyi ölçmeye yönelik testler, çok yüksek şiddetle, birkaç saniye ya da 

birkaç dakikada yapılan egzersizleri içeren testlerdir. Anaerobik performansı ölçen testler genellikle 

"çok kısa" ve "kısa" anaerobik testler olarak iki grupta incelenmektedir. Çok kısa süreli testler alaktik 

anaerobik sistem hakkında bilgi verirken, kısa süreli testler ise laktasit anaerobik sistem hakkında bilgi 

vermektedir. Wingate anerobik testi de anaerobik performansın hem laktasit (ortalama güç) hem de 

alaktasit (zirve güç) bileşeni hakkında bilgi verebilen, anaerobik özelliği belirlemeye yönelik 

testlerden birisidir. Kuvvet ve kassal dayanıklığın belirlenmesinde ise dinamometreler, kablolu 

tansiyometreler, elektro mekanik araçlar, değişmez dirençlerle ve değişken dirençli egzersiz 

makineleriyle ölçülmektedir. Test yöntemleri uygulanan kuvvet türüne göre değişiklik gösterir (kuvvet 

ya da dayanıklılık). Statik ve dinamik kuvveti ölçmek için, kuvvet platformları, cybeks ve omni-tron 

dinamometreleri gibi elektro mekanik ve hidrolik araçlar kullanılmaktadır. 

Spor Bilimleri alanında farklı branşlarda kuvvet, anaerobik performans gibi özellikleri 

tanımlayan ve ilişkilerinin belirlenmesi gibi çalışmalar olmasına rağmen alt ekstirimite kuvvet, 

anaerobik performans, hacmi ve kütle gibi özelliklerini tanımlayan ve ilişkilerinin belirlenmesi ile 

ilgili çalışmalar yenidir. Ayrıca çalışmalarda farklı popülasyonlarda elde edilecek sonuçların alana 

fayda ve kaynak sağlayacağı aşikardır. Bu bağlamda, bu çalışma amacı, anaerobik performans ve 

izokinetik kuvvet değerlendirilmesinde bacak hacmi ve kütlesinin rolüdür.  

Bu çalışma süresince görüş ve bilgileriyle bana destek olan, beni yönlendirerek bu tezi 

bitirmemde bana yardımlarını esirgemeyen değerli danışmanım Prof. Dr. Gülfem Ersöz’e göstermiş 

olduğu sabır, anlayış ve özveriden dolayı sonsuz teşekkürlerimi sunarım.  



viii 
 

 

Ayrıca bu çalışmada yer alan ölçümlerimde bana yardımcı olan sevgili hocam Uzm. Fzt. Aydan  

Aytar’a gönülden teşekkür ederim. Çalışma sırasında gönüllü olarak ölçümlere katılan tüm 

katılımcılara teşekkür ederim.  

Çalışmamın zorlu günlerinde beni yalnız bırakmayan ve her zaman destek olan sevgili eşim 

Arzu Özkan’a tüm kalbimle teşekkür ederim.  

Tez izleme ve savunması sırasındaki katkılarından dolayı değerli jüri üyelerim Prof. Dr. Gülfem 
ERSÖZ,  Prof. Dr. Gül BALTACI, Prof. Dr. Mitat KOZ, Doç. Dr. Ayşe KİN-İŞLER ve Yrd. Doç. Dr. 
Ceniz AKALAN’a teşekkürlerimi sunarım.          



ix 
 

SİMGELER VE KISALTMALAR 

 

ADP : Adenozindifosfat 

AG : Anaerobik Güç 

AP  : Anaerobik Performans 

AK : Anaerobik Kapasite 

ATP : Adenozintrifosfat 

ATPaz : Adenozintrifosfataz 

BH : Bacak Hacmi 

BK : Bacak Kütlesi 

Ca2+  : Kalsiyum 

CP  : Kreatin Fosfat 

FOG : Hızlı oksidatif-glikolitik 

FT : Hızlı Kasılan Kaslar 

Kg : Kilogram 

MG : Maksimum Güç 

P : Fosfat 

RAG : Relatif Anaerobik Güç 

SR  : Sarkoplasmik Retikulum 

SY : Sıçrama Yüksekliği 

ST : Yavaş Kasılan Kaslar 

W : Watt 

WAnT : Wingate Anaerobik Güç Testi  

YVA : Yağsız Vücut Ağırlığı 

 

 

 

 

 



x 
 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

 

Şekil 2.1: Antropometrik Ölçüm Araçları      41 

Şekil 2.2: Anaerobik Güç ve Kapasite Ölçüm Aracı     42 

Şekil 2.3: Dikey Sıçrama Platformu       42 

Şekil 2.4: İzokinetik Bacak Kuvveti Ölçüm Aracı     44 

Şekil 2.5: Su Terazili Cetvel        51 

Şekil 2.6: Gluteal Katlantının Belirlenmesi      52 

Şekil 2.7: Bacak Hacmi         52 

Şekil 2.8: Uyluk hacmi belirlemek için %10 aralıklarla çevre ölçümleri   53 

Şekil 2.9: Baldır hacmi belirlemek için %10 aralıklarla çevre ölçümleri   55 

Şekil 2.10: Hanavan Model Yöntemi       58 

Şekil 2.11: Uyluk Kütle        59 

Şekil 2.12 :Baldır Kütle        60 

Şekil 2.13 :Ayak Kütle         61 

Şekil 3.1: Bacak Hacminin WAnT elde edilen MG Değerleri Üzerindeki Rolü  71 

Şekil 3.2: Bacak Hacminin WAnT elde edilen OG Değerleri Üzerindeki Rolü  71 

Şekil 3.3: Bacak Hacminin Aktif Sıçrama AG Değerleri Üzerindeki Rolü  72 

Şekil 3.4: Bacak Kütlesinin Aktif Sıçrama AG Değerleri Üzerindeki Rolü  72 

Şekil 3.5: Bacak Hacminin Skuat Sıçrama AG Değerleri Üzerindeki Rolü  73 

Şekil 3.6: Bacak Kütlesinin Skuat Sıçrama AG Değerleri Üzerindeki Rolü  74 

        



xi 
 

ÇİZELGELER LİSTESİ 

Çizelge 2.1:  Deneklerin fiziksel ve somatotip özellikleri    40 

Çizelge 3.1:  Futbolcuların bacak hacmi ve kütlesi ortalama ve standart  

         sapma değerleri        65 

Çizelge 3.2:  Tekrarlı ölçümlerde sağ ve sol bacak hacim ve kütlelerinin  

ortalama ve standart sapma değerleri ve ANOVA sonuçları  66 

Çizelge 3.3:  Futbolcuların WAnT anaerobik performans ortalama ve standart  

         sapma değerleri        66 

Çizelge 3.4:  Futbolcuların dikey sıçrama anaerobik performans ortalama ve standart  

         sapma değerleri       67 

Çizelge 3.5:  Futbolcuların diz ekstansiyon kuvveti ortalama ve standart  

         sapma değerleri        67 

Çizelge 3.6:  Futbolcuların diz fleksiyon kuvveti ortalama ve standart  

         sapma değerleri        67 

Çizelge 3.7:  Futbolcularda bacak hacmi ve kütlesi ile WAnT anaerobik  

                     performans değerleri arasındaki ilişkiler     68 

Çizelge 3.8:  Futbolcuların bacak hacmi ve kütlesi ile dikey sıçrama anaerobik  

        performans değerleri arasındaki ilişkiler     69 

Çizelge 3.9:  Futbolcularda bacak hacmi ve kütlesi ile izokinetik diz ekstansiyon  

          bacak kuvveti değerleri arasındaki ilişkiler    69 

Çizelge 3.10:  Futbolcularda bacak hacmi ve kütlesi ile izokinetik diz fleksiyon  

         bacak kuvveti değerleri arasındaki ilişkiler    70 



1 
 

1. GİRİŞ 

Sporcuların sahip olduğu ve sporsal verimi etkileyen bazı durumsal faktörler vardır. 

Bunlar sporsal verimin anahtarı olarak ele alınan yaş, cinsiyet, kas fibril tipi, kasın 

kesit alanı, diyet, deneyim, enzim aktivitesi gibi faktörlerdir. Bu faktörlerin yapılan 

spor branşına uyum sağlaması performansı etkileyen en önemli etkenler içinde yer 

almaktadır. Spor branşına uyum egzersizlerde kullanılan antrenman sisteminin 

süresine ve yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Birçok spor branşında yapılan 

hareketin patlayıcı formda sergilenebilmesi performansın göstergesi olarak karşımıza 

çıkarken, anaerobik performans patlayıcı formda kısa süreli ve yüksek şiddetli 

uygulamaların temel belirleyicisi olmaktadır (Astrand ve ark., 1986; Kin-İşler ve 

ark., 2008). Ayrıca anaerobik performans kısa sürede tamamlanan veya patlayıcı 

kuvvet gerektiren spor branşlarında da büyük önem ifade etmektedir.  

Bu sebeple antrenörler ve spor uzmanları, çalıştırdıkları sporcuların sahip 

oldukları anaerobik güç ve kapasiteyi belirleyip uygun testlerle bu özelliklerin 

gelişimi için uygun antrenman programları hazırlayabilirler. Başka bir deyişle 

anaerobik performanstaki bu artış, ATP-PC depolarında ve laktik asit sisteminin 

verimliliğinde meydana gelen artıştır. Bu nedenle sporcunun enerji kaynakları ve bu 

kaynakları kullanabilme yeteneği sportif performansı için önemli bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Özkan ve ark., 2010).  

Anaerobik güç her türlü sportif aktivite için önemli olmakla birlikte, 

anaerobik gücün ağırlıklı olarak kullanıldığı bazı spor dallarında önemi daha da 

artmaktadır. Bilindiği gibi futbol, basketbol, hentbol, buz hokeyi (Potteiger ve ark., 

2010), Amerikan futbolu (Kin-İşler ve ark., 2008) gibi takım oyunlarının ani atak 

veya baskılı savunma zamanlarında, orta mesafe koşularının bitişe yakın ataklarında 

(Kalinski ve ark., 2002), kısa mesafe koşularında (100m, 200m) (Vescovi ve ark., 

2008), atma ve atlama sporlarında (TSaklis, 2002), masa tenisi (Alessandro ve ark., 

2008), güreş (Vardar ve ark., 2007), tenis, cimnastik, kısa mesafe yüzme branşlarında 

(50m, 100m) (Bencke ve ark., 2002; Arpınar ve ark., 2003),  kayak (alp) (Mikkola ve 

ark., 2010) gibi daha bir çok spor branşında ani ve yüksek şiddetli güç oluşumuna 

ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç anaerobik enerji sistemi tarafından sağlanmaktadır (Al-
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Hazza ve ark., 2001; Bencke ve ark., 2002). Bütün bu şartlar göz önünde 

tutulduğunda sporcuların performansları açısından anaerobik güç ve kapasitelerinin 

bilinmesi büyük önem taşımaktadır.  

1.1. Anaerobik Güç ve Kapasite 

Anaerobik performans (AP), anaerobik güç (AG) ve kapasiteyi (AK) içermektedir. 

AG, kısa süren yüksek şiddetli kas aktivitelerinde bireyin fosfojen sistemini 

kullanma yeteneği olarak ifade edilirken, AK ise anaerobik glikoz ve fosfojen 

sisteminin kombinasyonundan elde edilen toplam enerji miktarı olarak 

tanımlanmaktadır (Rogers, 1990; Perrin, 1993).  

AP’yi, yaş ve cinsiyet (Dore ve ark., 2001; Mayhew ve ark., 2001; Bencke ve 

ark., 2002; Maria ve ark., 2002; Koşar ve Kin İşler, 2004; Matthew ve ark., 2009), 

kas tipi, kas kitlesi ve kas kesit alanı (McCartney ve ark., 1983; Jacobs ve ark., 1987; 

Shephard ve ark., 1988; Bouchard ve ark., 1991; Saavedra ve ark., 1991; Roy ve 

Edgerton, 1992; Matthew ve ark., 2009), kalıtım (Bouchard ve ark., 1991; Caluo ve 

ark, 2002), antrenman (Ingulf ve Burgers, 1990;  Bouchard ve ark., 1991), vücut 

kompozisyonu (Mayhew ve ark., 2001) ve kas kuvveti (De Ste Croix ve ark., 2000; 

Armstrong ve ark., 2001; Martin ve ark., 2004) oldukça etkilemektedir. Ayrıca kas 

fibril uzunluğu, kas kesit alanı, bacak hacmi, kas kitlesi anaerobik şartlarda kasın  

üreteceği güç üzerinde belirleyici rol alan özelliklerdendir (Bouchard ve ark. 1991). 

1.1.1.  Anaerobik Güç ve Kapasiteyi Etkileyen Fiziksel ve Fizyolojik 

Mekanizmalar  

1.1.1.1. Anaerobik Performans ve Enerji Sistemleri 

Beden eğitimi ve spor alanındaki en önemli konuların başında gelen enerji üretim 

mekanizması, insan vücudunun çeşitli hareketleri yapabilmesi kişinin sahip olduğu 

enerji kapasitesine bağlıdır. Her sistemin, belirli bir egzersiz için gerekli enerjinin 

önemli kısmını sağlayabilmesi, yapılan egzersizin özelliğine bağlıdır. Bu egzersizler 

2-3 saniyelik ani ve çok hızlı enerji üretimi gerektiren sıçrama hareketlerinden, iki üç 
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saat süren maraton koşusu gibi uzun süren daha yavaş enerji üretimi gerektiren 

hareketlere kadar değişiklik gösterir. Kısa süreli yüksek şiddet içeren kas 

aktivitelerini (100m sprint, 25m yüzme, topa smaç vurma, ağırlık kaldırma vb.) 

tamamlayabilmek için acil ve çabuk enerji kaynağına ihtiyaç duyulur. Bir kasın 

kasılabilmesi için gereken bu acil ve çabuk enerji kaynağı için ATP’ye ihtiyaç vardır 

(Özkan ve ark., 2010).  

Miyozin flamanındaki ATPaz enzimi ATP’yi ADP ve inorganik fosfata 

parçalar ve fosfat bağındaki enerji açığa çıkar. Kasta ATP seviyesinin tekrar 

sağlanması için devreye giren anaerobik sistemler yüksek enerjili fosfat 

bileşiklerinden enerji transferi ve karbonhidratların anaerobik glikozudur. Gerekli 

olan enerji yukarıda da ifade edildiği üzere fosfojen ve laktik asit sisteminden elde 

edilir (Reiser ve ark., 2002). Genel olarak ele alındığında AG’nin fosfojen sistemine 

dayandırıldığı ve maksimal anaerobik gücü ifade ettiği belirtilmiştir.  

1.1.1.1.1. ATP-CP (Fosfojen Sistemi) 

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

depo edilmiş halde bulunurlar. Kısa süreli maksimal egzersizler (en fazla 15 saniye 

süren), depo edilmiş olan bu fosfojenlerin parçalanmaları ile açığa çıkan enerji 

tarafından gerçekleştirilir. Çünkü, yüksek şiddetteki aktiviteler sırasında, ATP 

oldukça hızlı bir şekilde kullanılır ve organizmanın oksijen sistemi bu kadar hızlı bir 

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

şekilde üretilmesinin önemli olduğu acil enerji gereksinimi durumlarında, kas içinde 

depolanmış olan enerjiden zengin CP bileşimi, ATP’nin sentezlenmesi için devreye 

girer. CP, aynı ATP gibi kas içerisinde bir miktar depolanabilir ve parçalandığında 

büyük miktarda enerji açığa çıkarır. Serbest kalan bu enerjide ATP’nin ADP ve Pi 

moleküllerinden yeniden sentezlenmek için kullanılır. Bir başka ifadeyle kaslarda 

depolanmş olan CP’nin parçalanması ile açığa çıkan enerji, ADP ve Pi’nin bir araya 

gelmesiyle yeniden elde edilir. Her bir mol CP parçalanması sonucu bir mol ATP 

oluşur. Bu elde edilen enerjinin miktarı oldukça azdır ve çok yüksek şiddette ve çok 

kısa süreli (10 saniyeden kısa) eforlarda kas kasılması için gerekli enerjinin bir kısmı 

bu yolla sağlanmaktadır (Tiryaki, 2002).  Kas içi fosfojen miktarı bir kişinin kısa 
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süreli şiddetli enerji oluşturma becerisini anlamlı şekilde etkiler. Depo fosfajen 

enerjisi 20-30 saniyelik kros koşusu veya 6 saniyelik tüketici egzersiz için yeterlidir 

(Bediz ve Gökbel, 1994). AK’nin ise kastaki anaerobik glikoz hızını yansıttığı kabul 

edilmektedir  

1.1.1.1.2. Anaerobik Glikoliz (Laktik Asit Sistemi) 

Kasta ATP’nın tekrar sentezinin yapıldığı diğer bir sistem anaerobik glikolizdir. Bu 

sistemde karbonhidratların tam olarak parçalanmadan laktik asite dönüşümü söz 

konusudur. Vücutta tüm karbonhidratlar basit şeker olan glikoza çevrilir ve glikoz ya 

acil olarak kullanılır ya da sonra kullanılmak üzere kas vaya karaciğerde glikojen 

olarak depolanır. Kasta depo edilen glikojen glikoza parçalanabilir, bu glikoz da daha 

sonra enerji için kullanılabilir. Bu süreç tamamen oksijensiz olarak gerçekleştiği için 

anaerobik metabolizma olduğu söylenir. Glikoz sırasında her bir glikoz molekülü iki 

pirüvik asit molekülüne ayrılır (Guyton, 2001). Ortamda oksijen olmadığı için 

pirüvik asit laktik aside dönüşür. Bu arada 3 mol ATP oluşur. Bu yolla ATP 

oluşturulurken son ürün olarak ortaya laktik asit çıkar. Anaerobik enerji 

metabolizması devam ettiği sürece, laktik asit oluşumu ve kan-kasta birikiminde de 

artma meydana gelmektedir. Laktik asit birikimi yüksek bir seviyeye ulaşınca kas 

kasılmasını engeller, glikojen yıkımı hızınını yavaşlatır ve asit ortamı PH’ı düşürerek 

yorgunluğa neden olur (Astrand, 1986). Sonuç olarak ya egzersiz bırakılmak 

zorundadır ya da egzersizin şiddeti azaltılmalıdır. Bu nedenle anaerobik 

performansın yükseltilmesinin ve bu tür spor branşlarında başarı sağlanmasının ön 

şartı yüksek seviyedeki laktik asit miktarına tahammül etmek ve kas yorgunluğunun 

verdiği rahatsızlıklara dayanabilmektir (Günay ve Cicioğlu, 2001). Ayrıca bu sistem 

fosfojen sistemi kadar hızlı değildir; ancak yarısı kadar hızda işler. Optimal 

koşullarda glikojen-laktik asit sistemi fosfojen sisteminin sağladığı 8-10 saniyeye ek 

olarak, 1.3-1.6 dakikalık bir maksimal kas aktivitesi sağlarsa da kas gücü bir miktar 

azalır (Guyton, 2001). Anaerobik güç çıktısının tüm enerji sistemlerinin metabolik 

koordinasyonu ve farklı oranlarda katkısıyla gerçekleştiğini göz ardı etmemek 

gerekir. Anerobik performansı belirleyen enerji sistemlerinin güç ve kapasitesi bu 

yüzden kişiden kişiye büyük değişiklikler göstermektedir (Bouchard ve ark., 1991).   
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1.1.1.2. Kalıtım 

Kişinin aerobik veya anaerobik performanslardan hangisine daha yatkın olduğunu ve 

antrenmana ne kadar cevap vereceğini belirleyen en önemli faktörlerden birisi 

kalıtımdır (Bouchard ve ark. 1991). Bu bağlamda 14 çift tek yumurta ikizlerinde 

yapılan çalışmada şiddetli egzersiz içeren antrenmanlarda alınan cevaplarda, alaktik 

anaerobik kapasitenin (r= 0.31) genotip tarafından etkilenmediği buna karşın laktik 

anaerobik kapasitenin (r= 0,69) büyük ölçüde kalıtımla geçen faktörler tarafından 

belirlendiği görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışmada elde edilen veriler ışığında 

antrenmana alınan cevabın %48’i genetiğin etkisi altında olduğu sonucuna varılmıştır 

(Simoneau ve ark. 1986). Bir başka çalışmada ise Simoneau ve ark. (1986) 10 

saniyelik maksimal güç testinde genetik faktörlerin performansta %70 etkisini 

gözlemlemişler, ancak uzun süreli anaerobik performansta genetik faktörlerin 

etkisinin olmadığını belirlemişlerdir. Son araştırmalarda genetik faktörlerin kas tipi 

ve iskelet kaslarındaki enzim aktivitelerinde etken olduğunu ve dolayısıyla anaerobik 

performansı etkilediğini göstermektedir (Bouchard ve ark. 1991). Performansı 

etkileyen faktörlerden biri de vücut yapısı ve kompozisyonu, başka bir deyişle 

fiziksel özelliklerdir, çünkü vücut yapısı ve kompozisyonu ya da fiziksel özellikler 

fizyolojik kapasitelerin ortaya konulmasını etkilemektedir. Bu özellikler ele 

alındığında kişilerin farklı oran ve yoğunlukta kas, yağ ve kemik dokudan oluştuğu 

görülmektedir (Fox ve ark., 1993). Bu bileşenler spor branşlarına göre farklı 

orandadır. Aynı zamanda bu oranların farklılığı performansı da etkilemektedir. Bu 

yüzden uzun yıllardan beri, üzerinde değişik yorumlara rastlanan vücut yapısı ile 

fiziksel aktivite arasındaki ilişki de araştırmacıların ilgi odağı olmuş ve birçok spor 

bilimci tarafından gerek durum değerlendirilmesinde, gerek karşılaştırmalarda, 

gerekse de performansta ilişkilendirilmesi boyutunda birçok araştırmanın temelini 

oluşturmuştur. Sahip olunan fiziksel yapının özelliği yapılan spor dalına uygun 

olmadıkça istenilen performans düzeyine ulaşmak pek mümkün değildir.  
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1.1.1.3. Cinsiyet 

Günümüzde kadınların yüksek şiddetli spor ve egzersiz aktivitelerine katılımındaki 

artış araştırmacıları spor performansı yönünden cinsiyetler arasındaki farklılıkları 

araştırmaya yöneltmiştir. Bu bağlamda, spor performansının göstergelerinden biri 

olarak anaerobik güç ve kapasitede yönünden cinsiyet farklılıklarını inceleyen 

çalışmaların sayısıda artmıştır (Murphy ve ark., 1986; Mayhew ve Salm, 1990; 

Saavedra ve ark., 1991; Esbjörnsson ve ark., 1993; Bencke ve ark., 2002; Koşar ve 

Kin İşler, 2004).  

Literatürdeki çalışmalar ele alındığında erkeklerin anaerobik performansının 

mutlak değerler yönünden kadınlardan daha yüksek olduğunu göstermiştir 

(Esbjörnsson ve ark., 1993; Armstrong ve ark., 2001; Bencke ve ark., 2002; Duche 

ve ark., 2002; Koşar ve Kin İşler, 2004). Relatif değerler yönünden incelendiğinde 

ise bazı çalışmalarda elde edilen verilerde de benzer şekilde cinsiyetlerarası 

farklılıkların azalmakla birlikte hala vae olduğu belirtilirken (Murphy ve ark., 1986; 

Esbjörnsson ve ark., 1993; Armstrong ve ark., 2001; Bencke ve ark., 2002; Duche ve 

ark., 2002; Koşar ve Kin İşler, 2004), bazı çalışmalarda ise ortadan kalktığını 

bildirilmiştir (Maud ve Shultz, 1986; Mayhew ve ark., 2001). 

Bacakta mutlak anaerobik kapasite açısından cinsiyet farklılığı çocuklarda (9 

yaş) yaklaşık %10 civarındadır ve yaşla birlikte artmaktadır, 14 yaşında %20’ye ve 

25 yaşında %30’a ulaşmaktadır. Relatif değerler kullanılarak yapılan 

karşılaştırmalarda ise, hem kol hem de bacakta elde edilen değerler cinsiyetler 

arasında sabit kalmakta ya da fark artmaktadır. Kadınların anaerobik güç ve 

kapasitelerinin daha düşük oluşu 3 özelliğe bağlanabilir: 1) Fiziksel ihtiyaçlar için 

yeterli iskelet kası yapısına sahip olamamaları 2) Daha yüksek yağ dokuya sahip 

olup daha az yağsız kitleye sahip olmaları 3) Kısa süreli yüksek şiddetli fiziksel 

aktivite sonrasında daha düşük maksimum kan ve kas laktat düzeyine sahip 

olmalarından kaynaklanabilir (Inbar-Bar-Or, 1986). 

Armstrong ve ark. (2000) 12.2 ± 0.4 yaş ortalamasına sahip toplam 197 

(Erkek=97;  Kadın=100) denekle yaptıkları çalışmada; yaşın, vücut kitlesinin, deri 
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kıvrım kalınlığının, cinsiyetin ve gelişimin güç çıktısı üzerine etkilerini çok adımlı 

modeller kullanılarak incelemişlerdir. Anaerobik güç ve kapasitenin, Wingate 

Anaerobik Testi kullanılarak 1 yıl arayla 2 kez ölçüldüğü çalışmada, kadınların her 

iki güç değerinin erkeklerinkinden anlamlı derecede düşük olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Başka bir çalışmada Van Praagh ve ark. (1990) yaşları 12–13 

arasında değişen 15 erkek ve 10 kız çocuğu karşılaştırmışlar ve erkek çocukların 

anaerobik güç ve kapasitesinin kız çocuklaından daha yüksek olduğunu 

gözlemlemişlerdir. Nindl ve ark. (1995) yaşları 16 olan 20 erkek ve 20 kadın 

sporcunun kısa süreli gücünü karşılaştırmışlar ve kovaryans analizi kullanarak vücut 

ağırlığının etkisi ortadan kaldırılsa bile erkeklerin anaerobik güç ve kapasitesinin 

kadınlarınkinden daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

Murphy ve ark. (1986) mutlak anaerobik güç ve kapasite değerlerini 

erkeklerde kadınlara göre sırasıyla %35 ve %40, Esbjörnsson ve arkadaşları (1993) 

ise %48 ve %44 oranında daha yüksek bulurken, Koşar ve Kin İşler (2004) 

çalışmalarında erkek öğrencilerin mutlak değerler yönünden mutlak anaerobik güç ve 

kapasite değerleri kız öğrencilerinkinden sırasıyla %50 ve %47 daha yüksek  

bulunmuştur. Erkeklerin mutlak minimum güç ise kızlardan %45 daha yüksek 

bulunmuştur.  

De Ste Croix ve ark. (2000) yaptıkları çalışmada, 15 erkek ve 19 kadına ait 

ölçümlerin ilkini 10.0±0.3 yaşında ikincisini ise 11.8±0.3 yaşında olmak üzere iki 

kez almışlardır. Mutlak anaerobik güç ve kapasite üzerine cinsiyetin anlamlı bir 

etkisine rastlayamamışlardır (p>0.05). Bu modele göre cinsiyetin anlamlı etkisinin 

olamamasını, çalışmada yer alan çocukların cinsiyetler açısından kısa süreli güç 

çıktısında farklılık oluşturabilmesi açısından oldukça genç olmalarına 

bağlamaktadırlar. Welsman ve ark. (1997) yaşları 9.9 (0.3) yıl olan 16 erkek ve 16 

kızdan oluşan toplam 32 çocukla yaptıkları çalışmada, erkekler ile kızlar arasında 

anaerobik güç açısından anlamlı fark bulamamalarına rağmen, kasla 

ilişkilendirildiğinde ya da allometrik ölçekleme ile ifade edildiğinde erkeklerin 

anaerobik gücünü bayanlara göre daha fazla bulduklarını ifade etmişlerdir (p<0.01). 

Anaerobik kapasite ise, mutlak olarak, kasla ilişkili olarak ya da allometrik 
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ölçekleme ile ifade edildiğinde kızlarınkinden anlamlı derecede fazla olduğunu 

bulmuşlardır (p<0.01). 

Maud ve Shultz (1989) tarafından yaşları 18-28 arasında değişen toplam 112 

erkek ve 74 kadın ile yapılan çalışmada erkeklerin kadınlara göre bacak gücünün % 

48, vücut ağırlığı ele alındığında %15, yağsız vücut kitlesini ele alındığında %2 daha 

fazla bulunduğu ifade edilirken mutlak anaerobik güç değerleri ele alındığında ise bu 

farkın sırasıyla %54, %21 ve %7 olduğu belirtilmiştir. Martin ve ark. (2004) 

tarafından yapılan bir çalışmada yaşın, cinsiyetin, vücut ağırlığının ve yağsız bacak 

hacminin kısa süreli bacak gücüne olan etkisini incelenmiştir. Yaşları 7.5-17.5 

arasında değişen 100 kız ve 109 erkek öğrenci ile yapılan çalışmada maksimum 

bacak gücünde meydana gelen artışın 14 yaşına kadar cinsiyete bağlı olmadığı, bu 

yaştan sonra bacak gücü değerlerinin kızlarda erkeklere göre daha düşük olduğu 

ifade edilmiştir. Kızlarda yağsız bacak hacmi maksimum bacak gücündeki değişmin 

asıl belirleyicisi (%68; p<0.001) iken erkeklerde ise yaş belirleyicidir (%57; 

p<0.001). Ayrıca benzer yağsız bacak hacmi için optimal güçte cinsiyetler arasında 

anlamlı fark olmadığı ifade edilmiştir (p>0.05).       

1.1.1.4. Yaş 

Anaerobik performans kız ve erkeklerde yaşla birlikte artış göstermektedir (Dore ve 

ark., 2001). Kronolojik yaşla birlikte hem anaerobik güç hem de kapasitenin 10 

yaşından itibaren genç yetişkinliğe kadar benzer şekilde hem bacak hem de kolda 

sabit bir şekilde arttığı ifade edilmektedir. Ayrıca mutlak anaerobik güç ve  

kapasitenin bacak için 30’lu yaşlarda kol için 20’li yaşlarda maksimum düzeye 

ulaştığı ifade edilmektedir. Vücut ağırlığı düzeltme faktörü olarak kullanılsa bile, 

hem mutlak anaerobik gücün hem de kapasitenin küçük yaşlarda en düşük değerde 

olduğu, yetişkinliğe doğru yaşla birlikte arttığı ifade edilmektedir (Harmancı, 2007). 

Bununla birlikte erkek ve bayanlarda Wingate Anaerobik Testi’ndeki anaerobik 

performansın 30’lu yaşlara kadar geliştiği gözlenmektedir (Blimkie, 1988). 

Maud ve Shultz (1989) tarafından yaşları 18-28 arasında değişen toplam 186 

gönüllü üzerinde yaptıkları çalışmada mutlak ve relatif anaerobik güç erkeklerde 
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sırasıyla 699.5±94.71W. 9.18±1.43W.kg-1 ve 10.18±1.46W.kgYVA-1; kızlarda ise 

454.5±81.3W, 7.61±1.24W.kg-1 ve 9.54±1.51W.kgYVA-1 olarak bulmuştur. 

Esbjörnsson ve ark. (1993) aktif ancak elit düzeyde spor yapmayan bir grup beden 

eğitimi ve spor bölümü öğrencileri üzerinde  yaptıkları çalışmada ise erkeklerin 

mutlak anaerobik güç ve kapasite değerleri sırasıyla 728 W ve 553 W; relatif  

anaerobik güç ve kapasite değerleri sırasıyla 10W.kg-1 ve 7.59W.kg-1 olarak 

belirlenmiştir. 

Bir başka çalışmada ise De SteCroix ve ark. (2000) yaşın, cinsiyetin, vücut 

kompozisyonunun ve izotonik bacak kuvvetinin mutlak anaerobik güç ve kapasite 

değerleri üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Yaşları 10-12 arasında değişen 15 

erkek ve 19 kız denek üzerinde yaptıkları çalışmada ilerleyen yaşla birlikte mutlak 

anaerobik güç ve kapasite değerlerinin yaşla birlikte artış gösterdiği ifade edilmiştir. 

Inbar ve Bar-Or (1986) çalışmasında ise yaşları 10 ile 44 arasında değişen toplam 

300 İsrailli erkekten elde edilen mutlak anaerobik güç ve kapasite değerleri yaş 

gruplarına göre karşılaştırıldığında otuzlu yaşlara gelindiğinde en yüksek mutlak 

anaerobik güç ve mutlak anaerobik kapasite değerlerine ulaşıldığı ve daha sonra 

düşüşe geçtiği ifade edilmiştir.    

Blimkie ve ark. (1988) yaşları 14 ile 19 arasında değişen 50 kız ve 50 erkeğin 

yaşın, cinsiyetin ve vücut kompozisyonunun bir fonksiyonu olarak kola ait mutlak 

anaerobik güç ve kapasite özelliklerini belirlemişlerdir. Yaşla birlikte erkeklerin 

mutlak anaerobik güç ve kapasitelerinin aşamalı ve anlamlı derecede arttığını 

(p<0.05), kızların ise değişmediğini belirtmişlerdir. Bencke ve ark. (2002) yaptıkları 

çalışmada ise yaşları 10-12 arasında değişen çeşitli spor branşlarıyla uğraşan kulüp 

sporcusunun anaerobik performanslarını incelemişlerdir. 185 erkek ve kız denek 

üzerinde yaptıkları çalışmalarında mutlak anaerobik güç ve kapasite değerleri yaşlara 

ve branşlara göre farklılık göstermektedir. Ayrıca yaşları büyük olan grupların 

mutlak anaerobik güç ve kapasite değerlerinin daha yüksek olduğu ifade edilmiştir. 

Martin ve ark. (2003) tarafından benzer antropometrik özelliklere sahip 

deneklerde yaşla birlikte mutlak anaerobik güç değerlerinin değişimini incelenmiştir. 

Bu bağlamda yaşları 9.5-16.5 arasında değişen toplam 132 denek, puberte öncesi 
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evre, puberte evresi ve puberte sonrası evre olmak üzere üç farklı gelişim evresine 

ayrılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda puberte öncesi evre, puberte evresi ve 

puberte sonrası evre gruplarının grup içi mutlak anaerobik güç değerlerinin yaşla 

birlikte anlamlı bir şekilde arttığı ifade edilmiştir. Yapılan bu çalışmada benzer 

yağsız bacak hacmi, bacak boyu ve vücut yağ yüzdesine sahip 10–12, 12–14 ve 14–

16 yaş grubu çocukların maksimal gücünün sırasıyla %17.2, %19.8 ve %14.2 

oranında arttığı gösterilmiştir. Ayrıca puberte öncesi grubun maksimal gücünde 

meydana gelen artışın optimal hızda %9.3’lük bir artışı beraberinde getirdiği 

belirtilmiştir. Puberte evresi ve puberte sonrası grupta ise sırasıyla %12.2 ve 

%13.2’lik bir optimal gücü beraberinde getirdiği ifade edilmiştir. Koşar ve Kin İşler 

(2004) tarafından üniversite öğrencilerinin wingate anaerobik performans profili ve 

cinsiyet farklılıklarının belirlenmesi için yapılan çalışmada yaşları 20-24 arasında 

değişen 60 kız ve 51 erkek sedentar üniversite öğrencisi üzerinde yapılan çalışmada 

ise mutlak ve relatif anaerobik güç erkeklerde sırasıyla 638.37±141.86 W., 8.65±1.63 

W.kg1 ve 9.95±1.83 W.kgYVA-1; kızlarda ise 319.03±77.8 W, 5.69±1.27 W.kg-1 ve 

7.31±1.64 W.kgYVA-1 olarak bulmuştur.  

Armstrong ve ark. (2000) 12 yaş 200 kız ve erkekte yaptıkları enine kesitsel 

çalışmada; WAnT performansına cinsiyetin ve gelişimin etkilerini incelemişlerdir. 

Yapılan bu çalışmada gelişimin WAnT üzerinde anlamlı etkisinin olduğu ve vücut 

ağırlığındaki artışın bu artışı daha belirgin hale getirdiği belirtilmiştir. Marsh ve ark., 

(1999) yaptıkları çalışmada genç ve yaşlı erkeklerin anaerobik egzersiz 

performansındaki değişimleri incelemişlerdir. Yapılan çalışmada, 8 sağlıklı aktif 

yaşlı erkek (68.5±2.4yaş) ve 8 sağlıklı genç erkek (30.6±4.5yaş) deneğin 30 saniyelik 

test süresince kola ve bacağa ait mutlak anaerobik güç ve kapasite 

değerlendirilmiştir. Yaşlı gruplarla (10.7±1.0W. kg-1) karşılaştırıldığında genç 

erkeklerin bacak egzersizi süresince mutlak anaerobik güçlerinin (14.6±1.6W.kg-1) 

anlamlı derecede yüksek olduğunu bulmuşlardır (p<0.05). Ortalama bacak gücünün 

de gençlerde daha yüksek olduğunu (10.7±0.7 ve 7.4±0.9W.kg-1) ifade etmişledir. 

WAnT süresince gençlerin ortalama gücü 788 W, yaşlı grubun ortalama gücü 549 W 

olarak bulunduğu ifade edilmiştir.  
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Anaerobik performansta yaşla birlikte artış göze çarpmaktadır. Kısa süreli 

patlayıcı güç performanstaki farklılıklar boy uzunluğunda ve vücut ağırlığında 

meydana gelen artıştan kaynaklanabileceği yukarıdaki çalışmalarda da ifade 

edilmektedir. Sonuç olarak maksimum performans değerleri 20-30 yaşlara kadar artış 

göstermekte ve daha sonra anaerobik performansta düşüşler görülmektedir (Inbar ve 

Bar-Or, 1986). Ayrıca 20-30 yaşlardan sonra her 10 yılda %6 oranında performansta 

azalma görülmektedir (Bouchard ve ark. 1991). 

1.1.1.5. Antrenman 

 Antrenmanın anaerobik güç ve kapasite üzerine olan etkilerine bakıldığında ise, 

yapılan düzenli antrenmanların anaerobik güç ve kapasite artışına neden olduğu 

görülmektedir (Ingulf ve Burgers, 1990). Ingulf ve Burger (1990) yaptıkları 

araştırmada 6 haftalık antrenman programı sonrasında anaerobik güç ve kapasite 

değerlerinde %10’luk bir artış gözlemlemişlerdir. Medbo ve Burgers (1990) 

tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarıda bu sonucu destekler biçimdedir. Rotstein 

ve ark. (1986) ise 9 haftalık interval antrenmanının anaerobik güçte %14, kapasitede 

%10’luk bir gelişim sağlayacağını belirtmişlerdir. Bir başka çalışmada ise Mc Manus 

ve ark. (1997) düzenli olarak haftada üç gün, 8 haftalık antrenman programının yaş 

ortalaması 9 olan toplam 30 çocuğun aerobik gücüne ve anaerobik performansına  

etkisini incelemek için yaptıkları çalışmada 8 haftalık antrenman programı 

uygulaması sonucunda mutlak anaerobik güç değerlerinde anlamlı bir artış ifade 

edilirken mutlak anaerobik kapasite değerlerinde böyle bir artışa rastlanmadığı ifade 

edilmiştir.    

Chromiak ve ark. (2004) haftada 4 gün ve 10 hafta boyunca yapılan kuvvet 

antrenman programı sonunda yaş ortalaması 22.2 olan deneklerin anaerobik güç ve 

kapasitelerinde bir artışın olduğunu ifade etmişlerdir. Luebbers ve ark. (2003) 4 

haftalık dinlenme periyodu sonunda yapılan 4 haftalık ve 7 haftalık iki ayrı 

pliometrik antrenman programının anaerobik güce ve sıçrama yetilerine olan etkisini 

incelemişler, hem 4 hafta hem de 7 hafta boyunca antrenman uygulayan grupların 

anaerobik gücünde anlamlı bir artışın olduğunu, gruplar arasında ise anaerobik güç 

açısından herhangi bir farkın bulunmadığını ifade etmişlerdir.    
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Jacobs ve ark. (1987) tarafından yaşları 22-29 arasında değişen 17 kız ve 

erkek üniversite öğrencisi üzerinde yapılan çalışmada ise 6 haftalık sprint antreman 

programı sonrası mutlak ve relatif anaerobik güç ve kapasite değerlerinde  sırasıyla 

%7 ve %2’lik bir artış bulmuştur. Günay ve Onay (1999) tarafından yapılan bir 

çalışmada deneklere sekiz haftalık antrenman programı uygulanmıştır. Uygulanan 

antrenman programına bağlı olarak anaerobik güçte %5.51 artış gözlenirken, vücut 

yağ yüzdesinde %20’lik bir azalma gözlenmiştir. Akyüz ve ark. (2008) tarafından 19 

yaş ortalamasına sahip 56 güreşçi üzerinde yaptıkları çalışmada güreşçilerin düşük 

düzeyde anaerobik güce (109kg.m.s-1) ve relatif değerlere (1.43) sahip olduklarını 

belirlemişlerdir. Şenel ve ark. (2008) tarafından yapılan çalışmada ise güreşçilerin iyi 

sayılabilecek anaerobik güç (776.5 watt) ve kapasitesiye (574.1 watt) sahip oldukları 

bulunmuştur. Kin-İşler ve ark. (2008) Amerikan futbolcuları üzerinde yaptıkları bir 

çalışmada da iyi düzey anaerobik güç (825.5W) ve kapasiteye (611.4W) sahip 

olduklarını ifade etmişlerdir.  

Özkan ve Sarol (2008) tarafından Alpin ve Kaya tırmanışçıları üzerinde 

yapılan çalışmada dağcıların iyi bir anaerobik güç (Alpin: 825.1W; Kaya: 872.4W)  

ve kapasiteye (Alpin: 577.1W; Kaya: 590.8W) sahip oldukları bildirilmiştir. Kin-

İşler ve Özkan (2008) voleybolcular, futbolcularla ve basketbolcularla yaptıkları 

çalışmada sporcuların iyi düzey anaerobik güç ve kapasiteye (Futbol: 860-547; 

Basketbol: 841-595; Voleybol: 890-623W) sahip oldukları belirlenmiştir.   

1.1.1.6. Vücut Kompozisyonu 

Fiziksel yapı bir sporcunun kuvvet, güç, esneklik, sürat, dayanıklılık ve çabukluk 

gibi diğer performans göstergeleriyle birleşerek yüksek düzeyde performans 

göstergelerinden sadece bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır ve sporcunun 

performansını olumlu yönde etkilemektedir (Açıkada ve Ergen, 1990). Ayrıca gerek 

sedanterler ve gerekse sporcular için vücutta bulunan fazla yağ miktarı ve yağ oranı 

fiziksel aktiviteyi engelleyici bir özellik taşımaktadır. Vücut yağ oranının fazlalığı 

kuvvet, çeviklik ve esnekliğin azalmasına ve enerji kaybına neden olabilmektedir. 

Çünkü kuvvet ve performansı etkileyen faktörlerden biri de vücut yağ oranıdır. Aynı 
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çevre büyüklüğüne sahip iki kas farklı oranda yağ dokusu içerdiklerinde farklı 

kuvvet sergileyebilmektedir. 

Anaerobik veya aerobik çalışmayı kapsayan bütün spor branşları içinde 

vücuttaki yağlı dokuların fazlalığı, yağsız beden kitlesinin azlığı performansı 

olumsuz yönde etkilemektedir. Başka bir deyişle yağ seviyesinin yüksek olması 

sporcunun performansını olumsuz yönde etkilemektedir (Dore, Bedu, França ve 

Praagh, 2001). Çünkü yağ dokularının kas dokuları gibi vücudun enerji deposu olan 

ATP yapımına hiçbir katkısı yoktur ve kasların hareketlerini kısıtladığından fazla 

enerji harcamasına sebep olur. Fakat vücudun direnci ve iç organların korunması için 

belli miktarda yağ dokusunun bulunması gerekir (Doğu  ve ark., 1994). Anaerobik 

enerjinin baskın olduğu spor branşları düşünüldüğünde vücut yağ yüzdesinin optimal 

olması durumunda, anaerobik performansı olumlu etkilediği inkar edilemez bir 

gerçektir.  

Maksimal anaerobik performans öncelikle yağsız vücut kütlesi ve kasın 

boyutları olmak üzere vücut boyutlarıyla yakından ilişkilidir. Anaerobik 

performansta yaş ve cinsiyet önemli bir faktör olmakla beraber, kas kitlenin boyutları 

ve morfolojisi daha belirleyicidir. Kas tarafından üretilen güçte kasın morfolojik 

yapısının çok önemli rol oynadığı gösterilmiştir (Edgerton, 1986). Sarkomer yapısı 

ve boyutları, kas fibril uzunluğu, kas kesit alanı, total kas kütlesi anaerobik şartlarda 

kasın ürettiği güç üzerinde belirleyici yapısal özelliklerdir (Bouchard, 1991). Bu 

nedenle kısa süreli güç ölçümlerinde standardizasyonun aktif kas boyutlarına 

dayandırılmasının uygun olacağı belirtilmiştir (Blimkie, 1988; Martin, 2003). Son 

yapılan çalışmaların sonuçları bacak kas hacmindeki gelişmenin kısa süreli güç 

çıktısı üzerinde anlamlı bir ilave katkı sağlayacağını göstermektedir (De Ste Croıx, 

2000).   

Makrides ve ark. (1985) sağlıklı genç erkekler için anaerobik güç değerini 

1037W, 55 yaş sağlıklı denekler için 760W olarak bildirmişlerdir. Yaşlı bireylerdeki 

kısa süreli egzersiz kapasitesindeki azalmanın nedenini yaşla birlikte kas kitlesinde 

azalmaya bağladıklarını ifade etmişlerdir. Dore ve ark. (2000) yağsız vücut kitlesinin 

yanı sıra, anaerobik gücün yağsız bacak hacmiyle de ilişkilendirilebileceğini ifade 
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etmişlerdir. Bar-Or ve ark. (1987) anaerobik egzersiz performansının kas kitlesiyle 

(kas hacminin ölçülmesinden elde edilen hesaplamalar) ve kasın fibril alanıyla 

(biyopsi tekniğiyle elde edilen veriler) oldukça yakından ilişkisi olduğunu 

belirtmişlerdir. Hautier ve ark. (1996) yaptığı çalışmaya göre diz ekstansörlerine ait 

fibril kompozisyonu ile optimal hız arasında güçlü bir ilişki gözlemlemişler ve 

optimal hızda meydana gelen artışın vastus lateralis kasındaki hızlı kasılan fibrillerin 

proporsiyonundaki değişimlerle ilişkilendirilebileceğini ifade etmişlerdir. Van 

Praagh ve Dore (2002) fibril tipinin, kasılan özelliklerin, motor koordinasyonun, iç 

salgı bezlerinin, biyomekanik ve genetik özelliklerin anaerobik gücü arttıracağını 

ifade ederken, Martin ve ark. (2004) ise yapılan bu çalışmaları oldukça çelişkili ve 

kesin bir sonucun çıkarılamadığı çalışmalar olarak ifade etmişlerdir. Gerekçe olarak 

da invasif tekniklerin kullanılmamasından dolayı araştırmacıların denek sayısı 

sınırlandırdıklarından bahsetmişlerdir. Bu yüzden de nicel kassal faktörlerin 

anaerobik güç üzerine olan etkilerinin henüz daha iyi bilinmemesinden söz 

etmektedirler.  

Armstrong ve ark. (2001) vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı ve yaşın kontrol 

altında tutulması halinde bile manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile belirlenen 

bacak hacminin 10 ile 12 yaş arası çocuklar için mutlak anaerobik güç ve kapasiteyi 

açıklayan önemli bir tanımlayıcı değişken olduğunu ifade etmişlerdir. Blimkie ve 

ark. (1988) erken adolesan evrede (14–16 yaş) anaerobik güçte meydana gelen 

farklılıkların yağsız doku kütlesindeki nicel farklılıklarla yakından ilişkili olduğunu 

belirtmişlerdir. Ayrıca 13.7 yaş erkeklerin maksimal anaerobik bacak kuvvetini aktif 

kas kitlesine standardize edilse bile yetişkinlerinkinden daha düşük olduğunu 

belirtmişlerdir. De Ste Croıx ve ark. (2000) yaptıkları çalışmada yaşın, cinsiyetin, 

vücut ağırlığının, deri kıvrım kalınlığının, olgunlaşmanın, bacak kas hacminin ve 

izokinetik bacak kuvvetinin wingate anaerobik testindeki mutlak anaerobik güç ve 

kapasite değerleri üzerine etkilerini çok adımlı regresyon analizi kullanarak 

değerlendirmişlerdir. Bu modele göre ilerleyen yaşla birlikte mutlak anaerobik güç 

ve kapasite için vücut ağırlığı ve boy anlamlı tanımlayıcı değişkenler olarak 

tanımlanmıştır. Ayrıca araştırmacılar bacak kas hacminin anaerobik güç ve kapasite 

üzerine anlamlı bir etkisinin olduğu belirtmişlerdir. Van Praagh ve ark. (1990) 
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antropometrik teknikler kullanarak bacak hacmini kestirmişler ve 12 yaş kız ve 

erkeklerdeki anaerobik güç ve kapasite bacak hacmini ilişkilendirdiklerini 

belirtmişlerdir. Özkan ve Sarol (2008) tarafından dağcılarda yapılan çalışmada elde 

edilen sonuçlarda bu sonucu destekler biçimdedir.  

Duche ve ark. (2002) obez olan ve obez olmayan denekler üzerinde yaptıkları 

çalışmaya göre, obez olmayan adolesanlarda anaerobik gücün vücut ağırlığından 

bağımsız olduğu fakat obez olan adolesanlarda ise vücut ağırlığına bağlı olduğu ifade 

edilmiştir. Ayrıca çok adımlı regresyon modeli kullanarak yağsız vücut kitlenin obez 

ve obez olmayan adolesanlarda anaerobik gücü %72 oranında açıklayan en önemli 

değişken olduğu gösterilmiştir. Anaerobik güç üzerinde cinsiyetin etkisine 

rastlanamazken, kızların yağsız vücut kitlesiyle ilişkili optimal güçlerinin bu yaş 

grubu için erkeklerinkinden daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan bu 

çalışmada ayrıca obez olan adolesanların mutlak anaerobik güçleri obez 

olmayanların anaerobik gücünden daha yüksek bulunmuştur. Vücut ağırlığına göre 

oranlama yapıldığında ise, obez olan bireylerin anaerobik gücünün obez 

olmayanlarınkinden anlamlı derecede düşük olduğu bulunmuştur. Anaerobik güçte 

oluşan bu farklılığın yağsız vücut kitleye oranlama yapıldığında etkisinin kaybolduğu 

belirtilmiştir. Özkan ve Sarol (2008) yaptıkları çalışmada da vücut yağ yüzdesi, yağ 

kütlesi, yağsız beden kitlesi ile anaerobik güç ve kapasite arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu ifade etmişlerdir. Özkan ve ark. (2009) tarafında yapılan başka bir 

çalışmada da Amerikan futbolcularında aynı sonuçlar elde edilmiştir.  

Aslında yukarıda ifade edilenlerin özeti kuvvet ve hareketin kimyasal 

düzeyde oluşması temelde kas hücrelerinde olmaktadır. Başka bir deyişle insan 

hareketi ATP’deki kimyasal enerjinin mekanik enerjiye dönüştürülmesine ve bu özel 

enerji dönüşümü iskelet kaslarının hareketine bağlıdır. Birçok iskelet kası kemiklere 

bağlıdır ve kasılması iskeleti destekleme ve hareket ettirmeden sorumludur. İskelet 

kasının kasılması motor sinirlerden kaslara gelen uyarılarla başlamakta ve istemli 

olarak olmaktadır.  

 



16 
 

1.2. İskelet Kası 

İskelet kası insan vücudunun en büyük organıdır. İnsan vücudu 400’den fazla istemli 

iskelet kasını içermektedir ve bu da toplam vücut ağırlığının %40 ile %50’sini 

oluşturmaktadır (McArdle ve ark., 1991; Fox ve  ark., 1993). Ayrıca normal yaşam 

için gerekli olan hareketleri sağlayan yüzlerce vücut kasına ayrılmaktadır (Edman, 

1992). İskelet kasının üç önemli görevi bulunmaktadır. Bunlar hareket için kuvvet 

oluşturmak, postürel destek oluşturmak, soğuk stres süresince ısı oluşturmaktır. 

İskelet kasının en belirgin görevi bireyin rahatça hareket etmesini sağlamaktır. 

Kardiovasküler, sinir ve hormonal sistemler gibi birçok sistem kasların  

fonksiyonunu etkilemektedir ancak hareketi yaratan organ kastır (Kin-İşler, 2003). 

Bununla birlikte iskelet kası tendonlar aracılığı ile iskelete tutundukları için, 

mikroskopla bakıldığında açık ve koyu görünen enine çizgilenmeleri olduğu için 

çizgili kas, isteğe bağlı olarak çalıştıkları için de istemli kaslar olarakta 

adlandırılmaktadır (Koz ve ark., 2003).    

1.2.1. İskelet Kasının Yapısı 

İskelet kası hareketi ortaya çıkaran en büyük organdır. Kas, kontraktil proteinler, 

konnektif doku ve kan damarlarından oluşmaktadır (Wilmore ve Costil, 1999; 

Guyton ve Hall, 2001). Bir iskelet kası fibril adı verilen binlerce uzun silindirik, 

çapları 10-100 mikron, uzunluğu 1-40 mm arasında değişen kas hücresinden 

oluşmaktadır (Akgün, 1984). Bu uzun silindirik fibriller birbirine parelel olarak 

durmaktadır. Kasılma kuvveti fibrillerin uzun ekseni doğrultusunda oluşmaktadır 

(Mc Comas, 1996; Kin-İşler, 2003). Ekstremite kaslarının, proksimal ve distal ucu 

tendonlar aracılığı ile kemiğe iki noktadan bağlanır. Proksimal başlangıç noktaları 

origo, distal bitiş noktaları da insersiyo olarak adlandırılır. İskelet kaslarının çoğu 

tendonlarla başlayıp biter ve kas lifleri, iki tendon arasında birbirine koşut olarak 

uzanır. İskelet kaslarının üzerini epimisyum denilen bir konnektif doku tabakası örter 

ve bu tabaka tendonlarda dahil olmak üzere tüm kas boyunca devam eder. En az 150 

kas lifinin bir araya gelerek oluşturduğu yapıya fasikül , bunu saran konnektif 

dokuya da perimisyum adı verilir. Kas liflerinin çapları 50–100 mm arasında değişir. 

Her kas lifi, uzun, silindirik, birden çok çekirdek içeren tek bir kas hücresinden 
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oluşmuştur. Kas hücresi bir hücre zarına sahiptir ve buna sarkolemma adı verilir 

(Adaş, 2008). Öte yandan her kas lifi de endomisyum denen bağ dokusundan bir 

kılıfla örtülüdür (Nalçakan, 2001). Bu  endomisyum denilen bağ doku sayesinde her 

kas fibrili diğer fibrillerden ayrılmış olur ve bu tabaka endomisyumun hemen altında 

her kas fibrilini saran, başka bir deyişle kasın hücre zarı olan sarkolemmaya kadar 

devam eder. Bütün bu konnektif doku tabakaları kas hücre membranından tendona 

kadar devam ettiğinden bir kas hücresinde oluşan gerimin tendona kadar aktarılması 

da mümkün olabilmektedir (Guyton ve John, 1987; Baechle ve Earle, 2000). 

Sarkolemmanın içerisinde ise sarkoplazma denilen hücrenin sıvı bölümü yer 

almaktadır. Sarkoplazma, kas hücresinin sitoplazmasıdır. Sarkoplazma, kontraktil 

elemanlar (kasılabilir proteinler), glikojen, yağ parçacıkları, enzimler, nukleus, 

lizozom, mitokondri ve myofibrilerin çevresinde myofilamentlere paralel olarak 

yapılanmış özel tübüler ağ olan sarkoplazmik retikulum (SR) gibi özelleşmiş 

organeli içerir. SR sayesinde hücrenin yapısal bütünlüğü sağlanır ve kassal kasılmada 

baş rolü oynar. SR, kas kasılması sırasında kalsiyumun salınmasını, kas gevşeme 

sırasında ise kalsiyumun depolanmasını sağlamaktadır. Başka bir ifadeyle SR, 

kalsiyumun plazma konsantrasyonunu düzenleme görevini üstlenir. Başlıca iki 

kısımdan oluşmaktadır. Longitüdinal tübül miyofibrillere paralel yerleşmiştir ve 

şişkin keseciklere benzeyen sisterna her longitüdinal tübülün iki ucunda yer 

almaktadır (Guyton ve Hall, 2001; Kin-İşler, 2003).    

Sarkoplazmik retikulum dışında kas fibrili içerisinde bir başka tübüler şebeke 

olan transvers tübüller ya da T borucukları  yer almaktadır. Bu tübüller miyofibrillere 

dik olarak yerleşmiş ve Z çizgisinin bölgesinde bulunmaktadır. Sistena ve transvers 

tübüller arasındaki kombinasyon üç değerli element olarak tanımlanır. Transvers 

tübül, kas fibrili boyunca uzanmakta ve kas hücresinin içine açılmaktadır. Transvers 

tübül ve 3 değerli element, taşıma ağı görevi yaparak aksiyon potansiyelinin 

(depolarizasyon) zar dışından fibril içine doğru oluşumunu sağlar. Depolarizasyon 

süresince kalsiyum iyonları (Ca2+), SR’dan salgılanır ve miyofilamentlere doğru 

hareket eder (Wilmore ve Costil, 1999). Miyozin filamentlerinin aktin filamentleri ile 

üst üste bindiği noktada çıkıntı şeklinde çapraz köprüler bulunmaktadır. Bu çıkıntılar 

miyozin başı olarak bilinmektedir ve kalın miyozin filametlerden ince aktin 
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filamentlere doğru dik bir şekilde uzanır. Aktin filamentlerinin üzerinde kasılma 

sırasında miyofilamentler arasında ilişkiyi düzenleyen troponin ve tropomiyozin 

olarak adlandırılan iki tane protein yapı bulunmaktadır. Tropomiyozin aktin 

molekülü üzerindeki aktif tarafı kapatarak aktin filamentleri ile miyozin çapraz 

köprüleri arasındaki ilişkiyi engeller. Kas lifi içerisinde yer alan SR’dan Ca2+ 

salgılandıktan sonra troponine tutunurlar. Troponinin hareket etmesi sonucu 

tropomiyozin aktif taraftan ayrılır, miyozin başı aktin filament üzerindeki aktif tarafa 

tutunur ve böylece kas kasılma oluşumu başlar (Wilmore ve Costil, 1999).  

Sarkoplazmanın içerisinde bulunan myofibriller, ipliğe benzer yapılardır ve 

kontraktil proteinler içermektedir. Her miyofibril kalın ve ince flamentlerden 

oluşmaktadır. Miyofibriller de kendisinden daha küçük olan miyofilament olarak 

adlandırılan ve çoğunlukla aktin ve miyozin denen iki proteinden meydana 

gelmektedir. Bu proteinlerin fibril içinde yerleşimi, kas fibriline açık ve koyu bant 

sıralamasını verir. Açık olan I bandı yalnızca aktin filamentlerini, koyu olan A bandı 

ise hem miyozin hem aktin filamentlerini içerir. Dinlenme anında A bandının 

ortasında bulunan sadece myozin flamentlerini içeren bölge, I bandına göre biraz 

daha koyu ve A bandına göre ise daha açık renkte olur ve H bölgesi olarak 

tanımlanır. Z çizgisi I bandını iki eşit parçaya böler ve tüm yapının stabilizasyonunu 

sağlamak için sarkolemmaya bağlanır. Filamentler üzerinde birbirini tekrarlayan Z 

bantları bulunur ve iki Z bandı arasındaki bölge sarkomer olarak bilinir. Sarkomer 

kas hücresinde kasılma işini yapan en küçük birimdir. Kasılma anında, aktin 

filamentleri H bölgesine doğru çekilir. Bu esnada A bandında bir değişiklik olmaz 

ancak I bandı ve H bölgesi küçülür (Mc Ardle ve ark., 1981; Wilmore ve Costil, 

1999). 

Kaslar kan damarları açısından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Arterler ve 

venler kasa konnektif dokulaerla birlikte girmekte ve bireysel kas fibriline paralel 

olarak bulunmaktadır. Arterler ve venler birçok kapiller ve venule ayrılarak 

endomisium çevresinde ve içerisinde ağ oluşturmaktadır. Bu sayede her kas fibrili 

arteryal sistemle yeter miktarda oksijenli kanla beslenmekte ve venöz sistemle 

karbondiyoksit gibi atık ürünlerden kurtulmaktadır. Ayrıca kaslar sinir sistemi 

tarafından da beslenmektedir. Hem motor (efferent) hem de sensory (aferent) sinir 
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fibrilleri kaslarda bulunmaktadır ve genellikle kasa kan damarlarının yanından 

girmektedir. Kaslarda bulunan sinirler konnektif dokular boyunca dallara ayrılarak 

tüm kas fibrillerine ulaşmaktadır. Kasların kasılmasını merkezi sinir sisteminden 

yani omurilik ile beyinden gelen motor sinirler sağlamaktadır. İnsan iskelet 

kaslarında çeyrek milyar kas lifi varken sinir sayısı daha azdır. Buna bağlı olarak tek 

bir motor sinir bir çok dala ayrılarak birden fazla kas lifini uyarmaktadır (Kin-İşler, 

2003). Aynı motor sinir tarafından uyarılan bütün kas lifleri aynı zamanda kasılır, 

gevşer ve tek bir birim olarak çalışır (Fox ve ark., 1993). Bu nedenle tek bir motor 

sinir ve onun uyardığı kas fibrillerinin oluşturduğu üniteye motor ünite denmektedir. 

Motor ünite iskelet kasının temel fonksiyonel birimidir (Komi, 1994).  

Tek bir motor sinirin uyardığı kas lif sayısı, kasın büyüklüğü ile değil, bir 

kasın yaptığı hareketin inceliği, becerisi ve koordinasyonu ile belirlenir. Örneğin, göz 

kasları gibi ince beceri gerektiren kaslarda, bir motor ünitede bir sinire düşen kas lifi 

sayısı bir taneye kadar düşebilir. Fakat quadriceps gibi daha kaba ve ince beceri 

gerektirmeyen hareketleri yapan kaslarda, bir motor ünite başına düşen kas lifi sayısı 

yüzlerce hatta binlerce olabilir. Özetle, yüksek kas lifi-sinir oranı daha çok kuvvet 

veya kaba hareketlerle ilgiliyken, düşük kas lifi-sinir oranı daha az kuvvet ancak ince 

beceri gerektiren hareketlerden sorumlu olan kaslarda görülür (Tiryaki Sönmez, 

2002). Ayrıca bir motor sinirin bir kas fibriline bağlandığı noktaya kas-sinir kavşağı 

denmektedir ve gelen uyarı bu noktada kasa ulaşmaktadır. Duyusal sinirler ise 

kaslardaki bilgileri merkezi sinir sistemine ulaştırmaktadır. Motor sinirler kasa 

ulaşan sinirlerin %60’ını, duygusal sinirler ise %40’ını oluşturmaktadır (Kin-İşler, 

2003).                                

1.2.2.  İskelet Kası Fibril Tipleri 

İskelet kasları farklı metabolik ve fonksiyonel özelliklere sahip kas liflerinin bir 

araya gelmesiyle oluşmuştur. Ancak herhangi bir motor ünitede yer alan kas 

liflerinin hepsi benzer biyokimyasal ve fizyolojik özellikler gösterir. Bu aynı motor 

ünitede yer alan kas liflerindeki kontraktil, düzenleyici ve metabolik proteinlerin 

konsantrasyon ve özelliklerinin homojen bir yapı gösterdiği anlamına gelir. Kas 

liflerinin histokimyasal ve immünokimyasal boyama yöntemlerine göre, myozin 
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içerisinde yer alan myozin ağır zincirinin farklı izoformlarına göre ve motor ünitelere 

göre sınıflanması gibi değişik yöntemlerle sınıflandırılmaktadır. Değişik yöntemlerle 

sınıflandırılmaktadır. Değişik sınıflama yöntemleri arasındaki ilişkiye bakıldığında 

kasların hepsinin aerobik (oksijenli) (Tip I) ve anaerobik (oksijensiz) (Tip II) 

metabolizma özelliklerine sahip olsalarda bazı kas lifleri ve o liflerin bulunduğu 

kaslarda metabolik özelliklerin birisi daha gelişmiştir (aerobik ya da anaerobik) (Koz 

ve ark., 2003). Tip I kas fibrilleri aynı zmanda yavaş kasılan (ST), oksidatif ve 

kırmızı fibriller olarak da adlandırılırken, Tip II kas fibrilleri hızlı kasılan (FT), 

glikolitik ve beyaz kas lifleri olarak da adlandırılmaktadır. İsimlerinden de 

anlaşılacağı gibi kas fibrilleri kasılma özelliklerine ve kullandıkları enerji sistemine 

göre sınıflandırılmaktadır.  

Tip I (ST) Fibriller: Aynı zamanda yavaş-oksidatif ve yavaş kasılan fibriller olarak 

da bilinir. Düşük glikojen içeriğine sahipken, yüksek sayıda mitokondriye sahiptirler 

ve hızlı kasılan fibrillere göre daha fazla kapilerle çevrelidirler. Ayrıca ST fibriller 

yüksek myoglobin konsantrasyonuna sahiptirler. Yüksek myoglobin konsantrasyonu, 

çok sayıda kapiler ve yüksek düzeyde mitokondrial enzimler ST fibrillerine yüksek 

aerobik metabolizma kapasitesine ve yorgunluğa karşı direnç sağlamaktadır. Uzun 

süreli kasılmalarda kullanılabilmekte ve düşük kuvvet düzeyine sahiptirler.       

Tip II (FT) Fibriller: Tip II fibriller hızlı kasılan fibriller ve hızlı glikolitik fibriller 

olarak da adlandırılmaktadır. Az sayıda mitokondriye, sınırlı bir aerobik kapasiteye 

sahiptirler ve yorgunluğa karşı yavaş kasılan fibrillere göre daha az dayanıklıdırlar. 

Bunun yanı sıra hızlı kasılan bu fibriller glikojen depoları ve glikolitik enzimler 

açısından oldukça zengindirler ve bu özellikleri onlara büyük bir anaerobik kapasite 

sağlamaktadır. Ayrıca yavaş kasılan kaslara göre hızlı kasılan kaslar daha büyük 

motor sinire (Fox ve ark., 1993), motor sinir iletim hızına (Fox ve ark., 1993), daha 

çok myofibrile ve ATPaz enzimine sahiptirler (Powers ve Howley, 1990) ve 

böylelikle daha hızlı kasılabilmekte ve daha fazla kuvvet oluşturabilmektedirler 

(Kin-İşler, 2003). Kendi içerisinde Tip II fibriller üçe ayrılır:   

Tip IIa Fibriller: Bu fibriller hızlı oksidatif-glikolitik (FOG) fibriller olarak da 

bilinmektedir. İsminden de anlaşılacağı gibi glikolitik ve oksidatif özellikler 
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göstermektedir. Hem glikolitik ve hem de oksidatif enzim içeriğine sahiptirler. 

Yorgunluğa karşı dirençlidirler ve uzun süreli ve yüksek güç çıkışı gerektiren 

aktiviteler için uygundur (Powers ve Howley, 1990; Kin-İşler, 2003). Bu lifler 

yüksek kasılma hızına sahiptirler (Wilmore ve Costil, 1999).     

Tip IIb Fibriller: Hızlı kasılan fibrillerdir ve yorgunluğa karşı dirençli değillerdir. 

Yüksek glikojen içeriğine ve düşük mitokondrial içeriğe sahiptirler. Tekrarlı ve 

yüksek güç gerektiren aktiviteler için uygundur.   

Tip IIc Fibriller: Tip I ile Tip II fibrilleri arasında özellik gösteren bu fibriller 

normal olarak nadir görülmektedir ve özellikleri tam olarak belirlenmemiştir fakat 

re-inervasyon veya motor ünite değişiminde rol aldıkları düşünülmektedir (Mc Ardle 

ve ark., 1991; Wilmore ve Costil, 1999). 

 Bir kas grubundaki fibriller ST veya FT aynı tip motor sinirler tarafından 

inerve edilirler (Komi ve ark., 1984; Powers ve Howley, 1990; Fox ve ark., 1993). 

ST fibriller yavaş uyarı ileten düşük eşikli nöronlar, FT fibrilleri ise hızlı uyarı ileten 

yüksek eşikli nöronlar tarafından inerve edilirler. Yüksek düzeyde kuvvete ihtiyaç 

olduğunda üretilecek kuvvet devreye sokulan kas fibril sayısına ve fibrillerin uyarı 

hızına bağlıdır. İnsanda toplam fibril populasyonu sabittir ve antrenmandan 

etkilenmez (Harridge ve ark., 1996). İskelet kaslarının fibril kompozisyonu benzer 

değildir. Örneğin, Soleus gibi postürel kaslarda ST fibril karakteri baskınken, 

gastrocnemius gibi fazik kaslarda FT fibril karakteri baskındır (Komi ve ark., 1984). 

Buna karşılık antrenmanın özelliklerine bağlı olarak fibril tipleri metabolik ve 

morfolojik değişikliklere uğrayarak uyum göstermektedir. FT fibrillerinin oksidatif 

kapasiteleri antrenmanla bir miktar artırıllabilir ancak hiçbir zaman ST fibrilleri 

kadar oksidatif enerji yolunu kullanamazlar. Cinsiyet farkı söz konusu olmaksızın 

kuvvet gerektiren branşlarda FT fibril yüzdesi aerobik dayanıklılık gerektiren 

branşlardaki sporcularda ST yüzdesi yüksektir (Komi ve ark., 1984; Powers ve 

Howley, 1990; Fox ve ark., 1993; Kin-İşler, 2003). Buna bağlı olarak anaerobik 

performansı yüksek olan sporcuların daha yüksek Tip II lifine sahip oldukları 

belirlenmiştir (Simoneau, 1986; Bouchard, 1991). Ayrıca kas fibril uzunluğu, kas 

kesit alanı, bacak hacmi ve kas kütlesi anaerobik şartlarda kasın üreteceği güç 
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üzerinde belirleyici rol alan özelliklerdendir. Araştırmalarda sıklıkla bacak hacmi, 

kas kütlesi ve kas kesit alanı fazla olan deneklerin anaerobik performanslarının daha 

iyi olduğu ifade edilmektedir (De Ste Croix, 2000; Armstrong, 2001; Dore, 2001). 

De SteCroix ve ark. (2000) tarafından yapılan çalışmada ise bacak kas hacmi 

ile mutlak anaerobik güç ve kapasite değerleri arasında anlamlı bir ilişkinin 

bildirilmiştir. Başka bir çalışmada ise vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı ve yaşın 

kontrol altında tutulması halinde bile bacak hacmininde meydana gelen artışla 

birlikte mutlak anaerobik güç ve kapasite değerlerinde bir artışın olduğu  

belirtilmiştir (Armstrong, 2001). Van Praagh ve ark. (1990) antropometrik teknik 

kullanarak bacak hacmini kestirmiş hem anaerobik güç hemde kapasite 

ilişkilendirdiklerini ifade etmişlerdir. Welsman ve ark. (1997) çalışmalarında bacak 

kas hacmi ile anaerobik performans arasında anlamlı ilişki bulmuşlardır. Buna benzer 

bir çalışmada da anaerobik güç ile yağsız vücut kütlesi, yağsız bacak hacmi ve vücut 

ağırlığı arasında ilişki bulunmuştur (Dore, 2001). Literatürdeki yapılan çalışmalarda 

uyluk çevresinde, baldır çevresinde, bacak hacminde, bacak kas hacminde ve yağsız 

bacak hacminde meydana gelen artışa bağlı olarak mutlak anaerobik güç ve kapasite 

değerlerinde artışa sebep olduğu ifade edilmektedir. Bunun nedenininde bacak 

bölgesini oluşturan kasların, kas kitlesinin ve kas liflerinin fazla oluşu ve kasın 

meydana getirdiği kuvvet-gücün daha yüksek olabileceğini göstermektedir. 

1.2.3. İskelet Kası Kasılması 

Kas kasılmasında aktin ile myozin flamentlerinin etkileşimi ile aktin flamentleri 

ortaya doğru çekilir ve kasın boyu kısalır. Aktin ile myozin arasındaki aktomyozin 

köprücükleri kurulur. Kas kasılmasının I bandının A abandı arasında diğer bir deyişle 

ince flamentlerin kalın flamentler arasına girmesi/kayması ile gerçekleştiği açıklanor. 

Buna kas kasılmasında kayan flamentler teorisi denir. Flamentlerin kayması için 

enerji gerekir. Bu enerji ATP’nin ATP az enzimi ile parçalanması ile sağlanır. ATP 

az enzimi myozin başında bulunur  

Kayan Flamentler Teorisi: Kas kasılması kayan flamentler teorisi ile 

açıklanmaktadır. Buna göre; dinlenmede myozin ile aktin arasında herhengi bir 
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etkileşim yoktur. Çünkü aktin üzerindeki etkin noktalar troponin-tropomyozin 

kompleksince kapatılmıştır. Kasa uyarı gelmesiyle hücre içine kalsiyum girişi artar. 

Kalsium troponin C ile birleşir ve aktin üzerinde troponin-tropomyozin kompleksinin 

kapattığı etkin noktalar açılır. Myozin başları aktine bağlanır, akto-myozin çapraz 

köprücükleri kurulur. Myozin başındaki ATP az enzimi ATP’yi parçalar, açığa çıkan 

enerji myozin başlarında bükülmeye yol açar (power stroke) ve ince flamentler 

ortaya çekilir. ATP yeniden sentezlenir ve myozin başı yeni bir etkin noktaya 

bağlanır ve kıvrılır. Gevşeme sürecinde ise, hücre içindeki kalsiyum aktif transport 

ile sarkoplazmik retikuluma geri pompalanır, bu olay Ca-Mg ATP az enzimince 

düzenlenir. Bu olayda da ATP harcanır. Ca sarkoplazmik retikulumdan terminal 

sisternalara difüze olur ve bir sonraki aksiyon potansiyeline kadar orada depolanır. 

Etkin noktalar kapanır, çapraz köprücükler çözülür ve kas gevşer. Her bir bağlanma, 

kırılma ayrılma olayı sırasında kasın boyu %1 oranında kısalır. Her bir kalın flament 

yaklaşık 500adet myozin başı içerir. Hızlı bir kasılmada myozin başları saniyede 

yaklaşık beş kez aynı süreci tekrarlamaktadır (Koz ve ark., 2003).       

1.3. Kas Kasılma Çeşitleri 

Kas kasılması çok sayıda çapraz köprünün aktin ile bağlantı kurması sonucunda 

kasta kuvvet oluşumunu ifade etmektedir. Kasılma dış yük, hareketin yönü ve 

boyutuna bağlı olarak farklı çeşitlere ayrılır. Kasta kuvvet oluşumu ile dış yüklerin 

etkileşimi statik veya dinamik kasılmalara neden olmaktadır. Statik kasılmalarda 

kasların boyunda ve bağlı oldukları eklemlerin açılarında bir değişiklik meydana 

gelmezken, dinamik kasılmalarda kasların boyunda ve bağlı oldukları eklemlerin 

açılarında değişim olmaktadır. Statik kasılmalar izometrik kasılmalar olarak da 

bilinirken, dinamik kasılmalar izotonik ve izokinetik kasılmalar olarak ikiye 

ayrılmaktadır (Kin-İşler, 2003).    

İzometrik Kasılma   

İzometrik kelimesinin anlamı aynı veya sabit (iso) uzunluktur (metric). Uzunluğu 

sabit kalan fakat tonusu (gerilimi) artan bir kasılma şeklidir. İzometrik kasılmanın 

yerine kullanılan diğer bir terimde statik kasılmadır. İzometrik kasılma esnasında dış 
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direnç kasın ürettiği iç gerilimden fazla olduğu için kas boyunda ve eklem açısında 

değişiklik olmadan kasın gerilimi artmaktadır (Mc Ardle ve ark., 1991; Wilmore ve 

Costil, 1999). 

İzotonik Kasılma 

İzotonik kelimesi sabit,aynı (iso) gerilim (tonic=tonus) anlamına gelmektedir. Bu 

kasılma çeşidi iki sınıfa ayrılmaktadır. 

Konsantrik Kasılma: Bu kasılma türünde, kasılma sırasında kas boyunda kısalma 

meydana gelmektedir. Eklemde hareketin açığa çıktığı bu kasılmalara dinamik 

kasılma adı da verilir. Bazen insan kas aktiviteleri izometrik ve konsentrik 

kasılmanın birbiri ardına yapılmasından veya her iki kasılmanın kombinasyonundan 

oluşur. Bu şekilde kasın hem boyunun hem de tonusunun değişmesi oksotonik 

kasılma olarak adlandırılır. Bu tip kasılmada yapılan iş yerçekimine karşı olduğu için 

pozitiftir (Komi ve ark., 1984;Wilmore ve Costil, 1999; Adaş, 2008). 

Eksantrik Kasılma: Eksantrik kasılma dinamik bir kasılma olup kasılma esnasında 

eklem açısı büyürken kasın boyu uzar ve kasın gerimi artar. Bu tip kasılmada oluşan 

net gerilim kuvveti, kasın kendi olağan kasılma mekanizması ile oluşturulan 

kuvvetten daha fazladır. İnsan kas aktiviteleri esnasında genellikle eksantrik 

kasılmayı konsantrik kasılma takip eder. Kasılmanın bu tipinde yapılan mekanik iş 

yerçekimi doğrultusunda olduğundan negatiftir. (Komi ve ark., 1984; Wilmore ve 

Costil, 1999; Kin-İşler, 2003). 

İzokinetik Kasılma 

İzokinetik kelimesi sabit (iso) hareket (kinetic) anlamına gelmektedir. Bu tip 

kasılmada kasın oluşturduğu kuvvet bütün eklem hareketi boyunca sabit hızda 

maksimaldir. İzokinetik kasılmalar sırasında kas hem konsantrik ve hem de eksantrik 

olarak kasılabilmektedir. Bu kasılma çeşidinin uygulanabilmesi için özel araçlara 

ihtiyaç vardır (Kin-İşler, 2003). 
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1.4. Kuvvet 

Kuvvet kas-sinir sisteminin dışsal ve içsel direnci yenebilme kapasitesi olarak 

tanımlanmaktadır (Bompa, 2001). Bir sporcunun uygulayabileceği en yüksek kuvvet 

hareketin biyomekaniksel özelliklerine (ör. Kaldıraç sistemi, katılan kas grupları) ve 

kasların kasılma miktarına bağlıdır. Uygulanan kuvvetin büyüklüğü üç faktörün 

ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Kaslar arası koordinasyon, kas içi koordinasyon ve 

bir kasın sinir uyarısına verdiği tepki kuvveti olarak sıralanabilir (Zatsiorsky, 1995).  

 Kaslar arası koordinasyon, performans sırasında değişik kas gruplarının 

birbiriyle olan etkileşimidir. Kuvvet gerektiren fiziksel bir aktivitede kas grupları 

arasında yeterli düzeyde koordinasyon olmalıdır. Kaslar genellikle belirli bir sırada 

aktiviteye katılmaktadır. Kaslar arası yetersiz koordinasyon sporcunun 

potansiyelinden daha düşük bir performansa neden olmakta ve hem sporcu ve hem 

de antrenörün dikkat etmesi gereken nokta olmaktadır (Bompa, 2001). Sporcunun 

kuvvet çıkışı olan kas içi koordinasyon ise harekete katılan motor ünitelere bağlıdır. 

Bir kasın kendi en yüksek kuvvetini oluşturabilmesi için kastaki tüm motor ünitelerin 

uyarılması ve aktif hale gelmesi gerekmektedir.  

 Kas kasılmasının kuvveti sadece kasılmaya katılan motor ünite sayısının 

değişimiyle değil bireysel motor ünitelerin güç çıktısının değişimiyle de olmaktadır. 

Bir kas bir antrenman uyarısına sadece kendi potansiyelinin %30’uyla tepki 

vermektedir. Aynı yöntemleri ya da yükleri kullanmak sadece belli oranda bir 

antrenman uyumuna neden olmaktadır. Uyumu üst düzeye getirebilmek için 

sporcunun yüksek şiddette uyarı kullanması gerekmektedir çünkü maksimum uyarı 

maksimum etkiye neden olur (Kin-İşler, 2003).      

1.4.1. İzokinetik Kuvvet 

İzokinetik kasılmada, eklem hareket açıklığı boyunca sabit bir hızla kasılma 

meydana gelmektedir. Bu kasılma hareketin her açısında kasta maksimum güç 

uygulanması anlamına da gelmektedir. İzokinetik kuvvet, belirli bir hızda oluşan 

kasılma sırasında geliştirilebilen en yüksek tork (döndürme momenti) değeri olarak 
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kabul edilmektedir. İzokinetik cihazlar ile önceden belirlenen sabit hızda hareket ve 

dinamik hareket sırasında kasta maksimum yüklenme sağlanabilmektedir. İzokinetik 

dinamometrede kişi ne kadar kuvvet uygularsa uygulasın hareket eden segmentin 

hızı, önceden belirlenen hızın üzerine çıkmamaktadır. Kişi mevcut dinamometre 

hızının üzerine çıkmaya teşebbüs etmedikçe, cihaz tarafından bir direnç uygulanmaz.  

İzokinetik dinamometrelerin bu özellikleri, kas ve ligament yaralanması olan 

hastaların rehabilitasyonunda güvenlik sağlar. Bu cihazlar ile kas kuvvetini, gücünü 

ve dayanıklılığını objektif olarak ölçme imkanı elde edilmektedir. Bu nedenle kas 

performansının değerlendirilmesinde gittikçe artan oranda kullanılmaktadır. 

Günümüzde izokinetik cihazlar kas dengesi ve kuvvetini belirlemenin yanında 

kasların antrenmanı ve rehabilitasyonu amacıyla da kullanılmaktadır (Şahin, 2010). 

 Sonuç olarak yukarıda ifade edilen unsurların yanı sıra sporcuların 

performansı bireysel ve çevresel faktörlerden etkilenip değişiklik gösterebilmektedir. 

Yapılan düzenli antrenmanlar sporcuların anaerobik performanslarında artışa sebep 

olduğu çalışmalarda sıklıkla ele alınmaktadır. Başka bir deyişle anaerobik 

performanstaki bu artış, ATP-PC depolarında ve laktik asit sisteminin verimliliğinde 

meydana gelen artıştır. Bu nedenle sporcunun enerji kaynakları ve bu kaynakları 

kullanabilme yeteneği sportif performansı için önemli bir unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Erkek ve kız çocukların ergenlik dönemine kadar anaerobik kapasitesi 

ve kuvveti yaşla birlikte artarken, fizyolojik olarak aralarında anlamlı bir fark 

bulunmamaktadır. Bazı araştırmalarda erkek çocukların anaerobik kapasitesi ve 

kuvvetleri, kız çocukların anaerobik kapasitelerinden daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir (De SteCroix ve ark., 2000; Malina ve ark. 2004). Ancak bu farkın 

kültürel yapıdan kaynaklanan, çocukların oyun seçimine bağlı olduğu da 

düşünülmektedir. Ergenlikle birlikte kızlarda hormonal (östrojen hormonu) ve 

fiziksel yapılara (boy, ekstremite uzunluğu, pelvis yapısı) bağlı olarak erkeklere 

oranla anaerobik kapasite ve kuvvet gelişimleri daha kısıtlı düzeyde olduğu ifade 

edilmektedir (De SteCroix ve ark., 2000; Bompa, 2003). Anaerobik kapasite ve 

kuvvet gelişimi ortalana 20’li yaşlarda maksimale ulaşmaktadır (Koşar ve Demirel, 

2004) ve çevresel (yaşam alışkanlıkları, aktivite düzeyi) ve içsel (kalıtsal özellikler) 

faktörlere bağlı olarak 25-30 yaşlarında plato düzeyinde kalıp daha sonra yaşlanmaya 
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bağlı olarak azalmaktadır (Jordan, 1997; Koşar ve Demirel, 2004). Kas kitlesi, 

uygulanabilen güç miktarı, depo edilebilen enerji maddeleri (Astrand ve ark. 1986),  

aktivite sonunda oluşan atık maddelerin uzaklaştırabilme kapasitesine bağlı olarak 

anaerobik kapasitenin belirlenmesinde etkin rol oynayan bir etmen olduğu gibi 

kuvveti de etkileyen bir unsurdur (Viru, 1995).  

Kas kitlesinin büyüklüğü uygulanabilen güç ve kuvvet ile doğru orantılıdır. 

Ancak burada kasın fibril yapısına ve kası oluşturan yapıların özelliklerine dikkat 

edilmesi gerekmektedir (Komi, 2005). Bilindiği gibi kasın güç oluşturma 

kapasitesini, oksidatif yapıda olması (tip-I) ve sarkomer aralığının geniş olması 

düşürmektedir. Kadınların oluşturabildiği kuvvet erkeklerin oluşturabildiği kuvvetin 

%65’ine denk gelirken (Bompa, 2003). Bu durum kas kitlesinin yanı sıra kası 

oluşturan yapıların özelliklerine de bağlı olmaktadır. Martin ve ark. (2004) tarafından 

yapılan bir çalışmada yaşın, cinsiyetin, vücut ağırlığının ve yağsız bacak hacminin 

kısa süreli bacak gücüne olan etkisini incelenmiştir. Yaşları 7.5-17.5 arasında 

değişen 100 kız ve 109 erkek öğrenci ile yapılan çalışmada maksimum bacak 

gücünde meydana gelen artışın 14 yaşına kadar cinsiyete bağlı olmadığı, bu yaştan 

sonra bacak gücü değerlerinin kızlarda erkeklere göre daha düşük olduğu ifade 

edilmiştir. Kızlarda yağsız bacak hacmi maksimum bacak gücündeki değişimin asıl 

belirleyicisi (%68; p<0.001) iken erkeklerde ise yaş belirleyicidir (%57; p<0.001). 

Ayrıca benzer yağsız bacak hacmi için optimal güçte cinsiyetler arasında anlamlı 

fark olmadığı ifade edilmiştir (p>0.05). 

İskelet kası yapılan aktiviteye bağlı olarak yüksek düzeyde fiziksel ve 

fizyolojik uyum gösterme özelliğine sahip bir dokudur. Yapılan aktiviteler gündelik 

yaşamdan farklı olarak ya daha çok güç gerektiren ya da daha çok dayanıklılık 

gerektiren aktiviteler olmaktadır. Bu iki tarz uyarana karşı kas sisteminde bir çok 

uyum gözlemlenmektedir. Genel olarak dayanıklılık tarzındaki aktiviteler için 

mitkondriyal ve kapiller yoğunluk artmakta kas hacminde çok az ya da hiç değişimin 

olmadığı gözlemlenmektedir. Bunun yanında güç gerektiren aktivitelerde kas 

hacminde ve buna bağlı olarak kuvvet gelişiminde bir artış olduğu 

gözlemlenmektedir. Kasın kuvvet ve güç oluşturabilme kapasitesi kasın fizyolojik 

özelliklerinin yanı sıra kasın kesit alanıyla da doğru orantılı bir gelişim 
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göstermektedir (Komi, 2005). Kuvvet kas-sinir sisteminin dışsal ve içsel direnci 

yenebilme kapasitesi olarak tanımlanabilir (Zatsiorsky, 1995; Bompa, 1999). Bir 

sporcunun uygulayabileceği en yüksek kuvvet hareketin biyomekaniksel 

özelliklerine (ör. Kaldıraç sistemi, katılan kas grupları) ve kasların kasılma miktarına 

bağlıdır. Uygulanan kuvvetin büyüklüğü kaslar arası koordinasyona, kas içi 

koordinasyona ve bir kasın sinir uyarısına verdiği tepki kuvvetidir. Bununla beraber 

sporcunun maksimal kuvvetini kullanabilmesi optimal düzeye performansa 

çevirebilmesi için belirli bir kas dengesine de ihtiyacı vardır. Kas dengesi bir kas 

veya kas grubuyla bunu karşılayan, ters yönde hareket sağlayan kas veya kas 

grubuyla ilişkilidir. Bu ilişkinin bozulması eklem bütünlüğünü, kas ve iskelet 

sistemini zarara uğratabilir (Baecchle, 2000). Sporcuların akut travmalar dışındaki 

sakatlıklarının büyük bir bölümü kuvvet dengesizliğinden meydana gelmektedir. 

Yüksek şiddetle yapılan aktiviteleri içeren spor branşlarında kas ve iskelet sistemine 

binen yük miktarı dayanıklılık sporlarına oranla çok daha yüksek olduğunda sakatlık 

riski artmaktadır (Moss ve ark., 1997). Bu durumda kas gruplarının kuvvet dengesine 

anaerobik kapasitenin ve kuvvetin baskın olduğu branşlarda antrenman planlaması 

yapılırken, özellikle dikkat edilmelidir. Sahip olunan mutlak kuvvetin, kas kuvvet 

dengesiyle beraber sergilenmesi optimal performansın temel unsurudur. Kuvvet 

dengesinin sportif performansta mutlak kuvvetten daha iyi bir parametre olduğu 

söylenebilir (Baecchle, 2000) çünkü sporcular sahip oldukları mutlak kuvveti, yine 

sahip oldukları kas ve kas grupları kuvvetinin en zayıfı kadar sergileyebilirler 

(Astrand, 1986).  

De Ste Croix ve ark. (2000) tarafından yapılan çalışmada ise yaşın, cinsiyetin, 

vücut ağırlığının, deri kıvrım kalınlığının, bacak kas hacminin ve izokinetik bacak 

kuvvetinin AG ve AK değerleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. 

Çalışmaya yaşları 10-12 arasında değişen 15 erkek ve 19 kız öğrenci katılmıştır. 

Çalışmada ilerleyen yaşla birlikte AG ve AK değerleri için vücut ağırlığı ve boy 

anlamlı tanımlayıcı değişkenler olarak ifade edilirken (p<0.05) cinsiyetle AG ve AK 

değerleri üzerinde böyle bir anlamlı etkisine rastlanmamıştır (p>0.05). Bacak kas 

hacminin ise AK ve AG değerleri üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu bildirilirken 

(p<0.05) izokinetik bacak kuvvetinin AG ve AK değerleri için tanımlayıcı bir 
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değişken olamayacağı belirtilmiştir (p>0.05). Başka bir çalışmada ise vücut ağırlığı, 

deri kıvrım kalınlığı ve yaşın kontrol altında tutulması halinde bile bacak hacmininde 

meydana gelen artışa bağlı olarak 10-12 yaş arasında çocukların AG ve AK 

değerlerinde bir artışın olduğu olduğunu belirtilmiştir. Bu sonuçta bacak hacminin 

AG ve AK değerleri üzerinde anlamlı etkisi olduğunu göstermektedir (Armstrong ve 

ark., 2001).  

Hacimi, cisimlerin en temel özelliklerinden biridir. Hacim, genel olarak ele 

alındığında bir maddenin uzayda kapladığı yer olarak ifade edilir. Hacim “V” harfi 

ile gösterilir. Hacim birimi genel olarak; uzunluk, genişlik ve yükseklik ölçümü 

gerektirir. Hacim birimleri uzunluk birimlerinden türetilebilir. Metreküp (m3) bir 

hacim birimidir. Ancak, metreküp çok büyük bir hacim ölçüsüdür. Pratikte daha 

küçük hacim ölçüleri kullanılır. Litre (L) bunlardan birisidir (Kılıçkaya ve 

Cemalciler, 1996). Cisimlerin en temel özelliklerinden bir diğeri ise kütledir. Genel 

olarak kullanıldığında, bir cismin içerisindeki madde miktarının ölçüsüdür. Kütle 

“m” harfi ile gösterilir. Kilogram (kg) ve gram (g) kütle birimidir ve bütün 

maddelerin ortak özelliğidir (Katch, 1974). Yoğunluk ise cisimlerin en temel 

özelliklerinden bir diğeridir. Birim hacimdeki madde miktarına yoğunluk denir. 

Yoğunluk “d” harfi ile gösterilir. Yoğunluk birimi gram/santimetreküptür (g/cm3) 

(Formül 1.1).  

d = m / V                      (Formül 1.1) 

 
d=Yoğunluk (g.cm-3) 

m=kütle (g)  

V=hacim (cm-3) 

 
Saf maddelerin (element ve bileşik) yoğunluklarına sabittir. Karışımların 

yoğunlukları ise sabit değildir. Bir maddenin yoğunluğundan söz ederken sabit bir 

sıcaklıktaki yoğunluğundan söz edilmelidir. Sıcaklık değiştiğinde maddenin hacmi 

değişeceğinden yoğunluğu da değişir (Kılıçkaya ve Cemalciler, 1996). 

Ekstrimite hacimlerinin belirlemesinde kullanılan farklı yöntemler 

bulunmaktadır. Bu yöntemleri ele aldığımızda bunları direk ve indirek yöntemler 
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olarak iki kısımda ele almamız mümkündür. Hacim değişimleri su taşırma yöntemi 

ile direk ölçülebilirken, çevresel ölçümlere dayalı farklı indirek yöntemlerle de 

ölçülebilmektedir (Kaulesar ve ark., 1993). Hacim belirleme yöntemleri içinde en 

basiti çevresel yöntemlerle elde edilen hacim belirleme yöntemidir. Bu yöntem 

geçerliliği olan uygulaması pahalı olmayan, kolay ve tekrar edilebilir bir yöntemdir. 

Hacim belirlenmesinde kullanılan diğer farklı yöntemler ise; tomografi ölçümleri, x-

ray yöntemi, ultrasonografi, manyetik rezonans görüntüleme yöntemleridir. Bu 

yöntemler pahalı su taşırma ve çevresel yöntemlere oranla daha pahalı yöntemlerdir. 

Su taşırma yöntemi, Arşimet Prensibine dayanmaktadır. Su içine batırılan bir 

cismin hacmi tank içindeki suyun yükselme derecesi ile ölçülebilmektedir ya da bu 

teknikte tank içinde veya dışında bir kenara yerleştirilmiş dereceli pipet içinde 

yükselen suyun seviyesi kaydedilir. Uygun biçimde kalibrasyonu yapılmış pipetin 

içindeki su seviyesi batırılan cismin hacmini verir. Sonuç olarak “sudaki bir cisim 

tarafından taşırılan suyun hacmi, o cismin hacmine eşittir” (Özer, 1993; Zorba ve 

Ziyagil, 1995). 

Antropometrik yöntem ise hacmin belirlenmesi amacıyla geliştirilen 

antropometrik ölçümlerin kullanılması ve eşitlik geliştirilmesi, su taşırma yöntemi ile 

hesaplanan hacim ile belirli bölgelerdeki deri kıvrım kalınlıkları, çevreler ve çaplar 

arasındaki ilişkiye dayandırılmaktadır. Antropometrik ölçümlerin en etkili 

kombinasyonları kullanılarak hacmin belirlenmesi için adım adım regresyon yöntemi  

uygulanmaktadır (Özer, 1993).  

Bedenin herhangi bir bölümünün kesitsel görüntülenmesini sağlamak 

amacıyla kullanılan bilgisayarlı tomografi yöntem olarak; vücudun ince bir 

kesitinden geçen x-ışınlarının dedektörlerle ölçülerek bilgisayar yardımı ile görüntü 

oluşturulması temeline dayanır (Zorba ve ziyagil, 1995; Heymsfield ve ark., 2005). 

 X-Ray yöntemi ise derialtı yağ dokusunun, kas ve kemik dokunun 

ölçümlerinde kullanılan radyografinin beden kompozisyonunun belirlenmesinde 

ideal uygulanırlılığı vardır. Çünkü yumuşak doku röntgenleriyle cilt, yağ doku, kas 

ve kemiğin çeşitli tabakalarını ayırmak olasıdır. Bu amaç için röntgen tekniğinin 
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kullanılmasına 1920 yılında başlanmıştır, beden bileşenlerinin büyüme 

devrelerindeki değişimlerinin bilinmesinde tamamlayıcı bilgiler oluşturmuştur 

(Heymsfield ve ark., 2005). 

Kas, kemik ve yağın farklı yoğunlukları ve farklı akustik özellikleri olduğu 

için doku tipleri arasında ayrım yapma bilmek için ultrasonografi yöntemi kullanılır. 

Özel bir transdüzerden kaynaklanan ses dalgaları adipoz dokuya girdiğinde farklı 

yogunluklar karşısında farklı yansımalar oluşur. Bu yansımalar özel bir bilgisayar 

donanımı ile görüntüye dönüştürülür. Hafif, taşınabilir ultrason aracı ile deri ve kas 

arasındaki katmanları ile kas-kemik katmanları arasındaki uzaklık ölçülebilmektedir. 

Ultrason sayacı deri yüzeyine yüksek frekanslı ses dalgaları yayar. Ses dalgaları 

adipos dokuyu geçerek kas dokusuna ulaşır, burada ses dalgaları yansıyarak ultrason 

ünitesine geri döner. Ses dalgalarının dokuyu geçme ve dönme zamanı uzaklık 

skoruna çevrilerek dijital olarak görüntülenir (Heymsfield ve ark., 2005). 

Manyetik alanda yansıyan radyo frekans dalgaları kullanan görüntüleme 

yöntemi olarak bilinen manyetik rezonans (MR) görüntüleme yöntemi 1980’lerden 

bu yana teşhis maksatlarla kullanılan geçerli bir tekniktir. MR, x-ışınları 

kullanmaksızın vücudun çok detaylı görüntülerini verebilmektedir. Bu çalışma, 

içinde iki hidrojen çekirdeği bulunan ve vücudun moleküllerinin %90’ında su 

moleküllerinin olması sebebiyle yapılır ve incelenen bölgenin her düzlemde kesit 

görüntüsü veya üç boyutlu görüntüleri elde edilebilir. MR incelemelerinin büyük 

çoğunluğu herhangi bir ön hazırlık gerektirmeden yapılır. MR görüntüleme 

yönteminde, yüksek bir manyetik alan yaratan çok güçlü mıknatıslar ve radyo 

dalgaları kullanılır. Manyetik alan şiddeti Tesla veya Gauss (1 Tesla = 10.000 Gauss) 

olarak ölçülür (Zorba ve Ziyagil, 1995; Tothill ve Stewart, 2002; Heymsfield ve ark., 

2005). 

Yukarıda da ifade edildiği üzere anaerobik performans kız ve erkeklerde 

yaşla birlikte artış göstermektedir (Inbar ve Bar-Or, 1986; Dore ve ark., 2001). Yaşın 

yanı sıra kısa süreli patlayıcı performansın göstergesi olan AG’nin erkeklerde 

kızlardan daha yüksek bulunmasının ya da kişiler arasında farklılıklarının 

bulunmasının cinsiyetler ya da kişiler arasındaki vücut ağırlığı, kas kitlesi (Saavedra, 
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ve ark., 1991) ve kas lifi tiplerinin alanlarındaki (Esbjörnsson ve ark., 1993) 

farklılıklardan kaynaklandığı ifade edilebilir. Çalışmalar kas lifi tipi dağılımı 

yönünden cinsiyetler arasında fark olmadığı konusunda genellikle görüş birliği içinde 

olmakla beraber (Esbjörnsson ve ark., 1993; Koşar ve Kin İşler, 2004) Simoneau ve 

Bouchard (1989) vastus lateralis kasında tip l lifi oranının kadınlarda erkeklerden 

daha yüksek olduğunu bildirmiştir. Öte yandan, üç temel kas lifi tipinden tip l, lla ve 

llb’nin vastus lateralis kasındaki enine kesit alanı erkeklerde daha yüksek olduğu 

bulunmuştur (Simoneau ve Bouchard, 1989; Esbjörnsson ve ark., 1993). Ayrıca 

erkeklerde tip II liflerinin tip I liflerinden daha geniş kesit alanına sahip olduğu 

bilinmektedir (Simoneau ve Bouchard, 1989; Staron ve ark., 2000). Kas lifi kesitsel 

alanı ve kas lifi tiplerinin boyutlarının sıralaması yönünden cinsiyetler arasında 

gözlenen bu farklılıklar uygulanan kas kuvvetini dolayısıyla maksimal gücü erkekler 

lehine etkilemektedir. Bunun yanı sıra hızlı kasılan FT kas lifleri kısa süreli 

aktivitelerde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Anaerobik performans 

değerleri yüksek olan sporcuların daha yüksek FT lifine, daha fazla kas hacmine ve 

daha geniş kesit alanına sahip oldukları belirlenmiştir (Shephard ve ark., 1988; 

Simoneau ve Bouchard, 1989; Bouchard ve ark. 1991; Esbjörnsson ve ark., 1993; 

Staron ve ark., 2000).  

Anaerobik veya aerobik çalışmayı kapsayan bütün spor branşları içinde 

vücuttaki yağlı dokuların fazlalığı, yağsız beden kitlesinin azlığı performansı 

olumsuz yönde etkilemektedir. Futbol da üst düzey aerobik, anaerobik dayanıklılık, 

kuvvet, sürat ve çabukluk gibi sportif performans ve kontrol gerektiren bir takım ve 

temas sporudur (Bloomfield, Ackland ve Eliot, 1994; Özder ve Günay, 1994; Günay, 

Erol ve Savaş, 1994).  Futbolcuların performans ve vücut karakterlerinin diğer 

branşlara göre farklı olması da, yine futbolun farklı aktivitelerine yanı sıra oyun 

alanının genişliği, oyuncu sayısının fazlalığı ve mücadeleyi gerektiren özelliğine 

bağlanmaktadır. Futbolda artık savunma ve hücum oyuncuları arasındaki fiziksel ve 

atletik yapı farkı ortadan kalkmaktadır. Günümüzde bir takımdaki kaleci dahil bütün 

mevkilerdeki tüm oyuncuların her türlü motorik özelliklere sahip olması 

gerekmektedir. Hücum oyuncuları gerektiğinde savunmaya, savunma oyuncuları da 

aynı şekilde hücuma yardımcı olmalıdırlar (Özder ve Günay, 1994). Futbol oyunu 
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geniş bir alanda oynanması ve oyuncuların top taşıma, paslaşma gibi görevlerin 

farklılıkları nedeni ile fiziksel ve fizyolojik gereksinimlerine bağlı olarak temel 

motorik özelliklerden kassal kuvvet ve dayanıklılık daha da ön plana çıkmaktadır 

(Marancı ve Müniroğlu, 2001). Ayrıca bir müsabaka esnasında paylayıcı ve çabuk 

kas hareketi gerektiren hareketlerde kasın hızlı kasılması avantaj sağlamaktadır. Bu 

avantaj da maksimum kuvvete, kuvvetin ortaya koyulma hızına ve kas içi 

koordinasyona bağlıdır (Hasegava ve ark., 2002). Futbolcuların çabukluk gerektiren 

hareketlerde başarılı olabilmesi için yüksek düzeyde kas kuvvetine sahip olması 

gerekir (Aşçı, 2009). Ayrıca yüksek düzeyde kas kuvveti de agonist ve antogonist 

kas gruplarının koordinasyonuna bağlı bir beceriden kaynaklanmaktadır (Aşçı, 

2009). Yukarıda bahsedilen özellikler futbolcular için anaerobik performans ve 

kuvvet önemini ortaya koymaktadır. Bütün bu şartlar göz önünde tutulduğunda 

sporcuların performansları açısından anaerobik performans ve kas kuvvetinin 

belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Buradan yola çıkarak antrenör ve spor 

uzmanları çalıştırdıkları sporcunun sahip olduğu güç ve kapasiteyi belirleyip ona 

göre bir antrenman programı hazırlayarak performansında artış sağlayabilir. 

Anaerobik güç ve kapasitenin belirlenebilmesi için egzersiz fizyolojisi 

laboratuvarlarında yaygın olarak çeşitli testler kullanılmaktadır (Koşar ve Hazır, 

1994). Bouchard ve ark. (1991); bu alanda kullanılan laboratuvar testleri ile ilgili 

yaptıkları çalışmada, anaerobik kapasitenin değerlendirilmesinde 17 değişik test 

kullanıldığını saptamışlardır. Bu testlerin güvenirlik katsayıları 0.76-0.98 arasında 

değişmektedir (Bouchard ve ark. 1991; Koşar ve Hazır, 1994; Inbar, Bar-Or ve 

Skinner, 1996). 

Anaerobik güç ve kapasiteyi ölçmeye yönelik testler, çok yüksek şiddetle, 

birkaç saniye ya da birkaç dakikada yapılan egzersizleri içeren testlerdir. Anaerobik 

performansı ölçen testler genellikle "çok kısa" ve "kısa" anaerobik testler olarak iki 

grupta incelenmektedir. Çok kısa süreli testler alaktik anaerobik sistem hakkında 

bilgi verirken, kısa süreli testler ise laktasit anaerobik sistem hakkında bilgi 

vermektedir. Wingate anerobik testi (WAnT) de anaerobik performansın hem laktasit 

(ortalama güç) hem de alaktasit (maksimum güç) bileşeni hakkında bilgi verebilen, 

anaerobik özelliği belirlemeye yönelik testlerden birisidir (Inbar ve ark., 1996).  
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 Kuvvet ve kassal dayanıklığın belirlenmesinde ise dinamometreler, kablolu 

tansiyometreler, elektro mekanik araçlar, değişmez dirençlerle ve değişken dirençli 

egzersiz makineleriyle ölçülmektedir. Test yöntemleri uygulanan kuvvet türüne göre 

değişiklik gösterir (kuvvet ya da dayanıklılık). Statik ve dinamik kuvveti ölçmek 

için, kuvvet platformları, cybeks ve omni-tron dinamometreleri gibi elektro mekanik 

ve hidrolik araçlar kullanılmaktadır. 

Spor Bilimleri alanında farklı branşlarda kuvvet, anaerobik performans gibi 

özellikleri tanımlayan ve ilişkilerinin belirlenmesi gibi çalışmalar olmasına rağmen 

alt eksterimitenin kuvvet, anaerobik performans, hacim ve kütle gibi özelliklerini 

tanımlayan ve ilişkilerini belirleyen çalışmalar yenidir. Ayrıca çalışmalarda farklı 

popülasyonlarda elde edilecek sonuçların alana fayda ve kaynak sağlayacağı 

aşikardır ve elde edilen sonuçların tartışılması açısından önem teşkil etmektedir. Bu 

bağlamda bu çalışmanın amacı anaerobik performans ve kuvvet değerlendirilmesinde 

bacak hacim ve kütlesinin rolünün belirlenmesidir. 

1.5. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı anaerobik performans ve kuvvet değerlendirilmesinde bacak 

hacim ve kütlesinin rolünü belirlemektir. 

1.6. Ana Problemler 

1.6.1. Bacak hacmi ve kütlesi ile anaerobik performans arasında bir ilişki var 

mıdır? 

1.6.2. Bacak hacmi ve kütlesi ile kuvveti arasında bir ilişki var mıdır? 

1.7. Alt Problemler 

1.7.1. WAnT testinden elde edilen anaerobik güç ve kapasite değerleri ile 

bacak hacmi arasında bir ilişki var mıdır?  
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1.7.2. WAnT testinden elde edilen anaerobik güç ve kapasite değerleri ile 

bacak kütlesi arasında bir ilişki var mıdır?  

1.7.3. Aktif sıçrama testinde elde edilen anaerobik güç ile bacak hacmi ve 

kütlesi arasında bir ilişki var mıdır?  

1.7.4. Skuat sıçrama testinde elde edilen anaerobik güç ile bacak hacmi ve 

kütlesi arasında bir ilişki var mıdır? 

1.7.5. 600s-1 diz ekstansiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında bir 

ilişki var mıdır? 

1.7.6. 1500s-1 diz ekstansiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında bir 

ilişki var mıdır? 

1.7.7. 1800s-1 diz ekstansiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında bir 

ilişki var mıdır? 

1.7.8. 2400s-1 diz ekstansiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında bir 

ilişki var mıdır? 

1.7.9. 600s-1 diz fleksiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında bir ilişki 

var mıdır? 

1.7.10. 1500s-1 diz fleksiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında bir 

ilişki var mıdır? 

1.7.11. 1800s-1 diz fleksiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında bir 

ilişki var mıdır? 

1.7.12. 2400s-1 diz fleksiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında bir 

ilişki var mıdır? 
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1.8. DENENCELER 

Bu çalışmada aşağıdaki denenceler test edilmiştir. 

1. Bacak hacmi ve kütlesi ile anaerobik performans arasında istatistiksel 

açıdan herhangi bir ilişki yoktur. 

1.1. WAnT testinden elde edilen anaerobik güç ve kapasite değerleri ile 

bacak hacmi arasında istatistiksel açıdan herhangi bir ilişki yoktur. 

1.2. WAnT testinden elde edilen anaerobik güç ve kapasite değerleri ile 

bacak kütlesi arasında istatistiksel açıdan herhangi bir ilişki yoktur. 

1.3. Aktif sıçrama testinde elde edilen anaerobik güç ile bacak hacmi ve 

kütlesi arasında istatistiksel açıdan herhangi bir ilişki yoktur. 

1.4. Skuat sıçrama testinde elde edilen anaerobik güç ile bacak hacmi ve 

kütlesi arasında istatistiksel açıdan herhangi bir ilişki yoktur. 

2. Bacak hacmi ve kütlesi ile kuvveti arasında istatistiksel açıdan herhangi bir 

ilişki yoktur. 

2.1. 600s-1 diz ekstansiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında 

istatistiksel açıdan herhangi bir ilişki yoktur. 

2.2. 1500s-1 diz ekstansiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında 

istatistiksel açıdan herhangi bir ilişki yoktur. 

2.3. 1800s-1 diz ekstansiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında 

istatistiksel açıdan herhangi bir ilişki yoktur. 

2.4. 2400s-1 diz ekstansiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında 

istatistiksel açıdan herhangi bir ilişki yoktur. 
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2.5. 600s-1 diz fleksiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında 

istatistiksel açıdan herhangi bir ilişki yoktur. 

2.6. 1500s-1 diz fleksiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında 

istatistiksel açıdan herhangi bir ilişki yoktur. 

2.7. 1800s-1 diz fleksiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında 

istatistiksel açıdan herhangi bir ilişki yoktur. 

2.8. 2400s-1 diz fleksiyon kuvveti ile bacak hacmi ve kütlesi arasında 

istatistiksel açıdan herhangi bir ilişki yoktur. 

1.9. Araştırmanın Önemi 

Son zamanlarda, spor bilimleri alanında çalışan pek çok araştırmacı için anaerobik 

performans popüler fizyolojik kavramlardan biri olmuştur. Araştırmacıların ilgi 

odağı olan anaerobik performans kavramı, kısa süreli yüksek şiddet içeren kas 

aktiviteleri için performans göstergesi olarak kabul edilirken anaerobik güç ve 

kapasiteyi içermektedir (Bouchard ve ark., 1991). Anaerobik güç, kısa süren yüksek 

şiddetli kas aktivitelerinde bireyin fosfojen sistemini kullanma yeteneği olarak ifade 

edilirken, anaerobik kapasite anaerobik glikoliz ve fosfojen sisteminin 

kombinasyonundan elde edilen toplam enerji miktarı olarak tanımlanmaktadır 

(Rogers, 1990). Anaerobik performansın, yaş ve cinsiyet (Bouchard ve ark., 1991; 

Dore ve ark., 2000; Koşar ve Kin-İşler, 2004), kas tipi, kas kitlesi ve kas kesit alanı 

(Bouchard ve ark., 1991; Saavedre, 1991), kalıtım (Caluo ve ark., 2002), antrenman 

(Ingulf ve ark., 1990) ve vücut kompozisyonundan (Mayhew ve ark., 2001) oldukça 

etkilendiği belirlenmiştir.   

Anaerobik performans değerleri yüksek olan sporcuların  hızlı kasılan kas lif 

oranı ile kas hacimlerinin yüksek olduğu ve daha geniş kesit alanına sahip oldukları 

da belirlenmiştir (Staron ve ark., 2000). Kas lifi tipinin yanı sıra üretilen kas 

kuvvetide anaerobik performansı etkileyen önemli bir faktör olarak kabul 

edilmektedir. Özellikle diz ekstansörlerinin oluşturduğu patlayıcı kas kasılmalarının 

sporcuların sprint performanslarının çok önemli bir parçası olduğu belirlenmiştir 
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(Young ve ark., 1995). Dowson ve ark. (1998)  bu sanıyı destekleyerek, dinamik kas 

hareketi sırasında oluşan kuvvetin büyüklüğünün sprint performansı sırasında 

üretilebilecek kuvvetin miktarı ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Dore ve 

arkadaşları (2001)  tarafından yapılan çalışmada maksimum güç ile yağsız vücut 

kütlesi ve vücut ağırlığı arasında ilişki bulunmuştur. Buna benzer bir çalışmada da 

bacak kas hacmi ile maksimum güç ve ortalama güç değerleri arasında anlamlı bir 

ilişki bulunmuştur (De Ste Croix ve ark., 2000). Başka bir çalışmada ise vücut 

ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı ve yaşın kontrol altında tutulması halinde bile bacak 

hacmininde meydana gelen artışla birlikte anaerobik performans değerlerinde bir 

artışın olduğu belirtilmiştir (Armstrong ve ark., 2000). Bunun nedeni de bacak 

bölgesini oluşturan kasların, kas kitlesinin ve kas liflerinin fazla oluşu ve kasın 

meydana getirdiği kuvvet-gücün daha yüksek olması olabilir (Bouchard ve ark., 

1991; De Ste Croix ve ark., 2000; Armstrong ve ark., 2000). Benzer şekilde Baker ve 

Nance (1999) rugby oyuncularının kuvvet ve güç değerleri arasındaki ilişkiyi 

inceledikleri çalışmada maksimum kuvvet ile maksimal güç arasında pozitif yüksek 

bir ilişki olduğunu belirlemişlerdir. Thorland ve ark. (1987) sprint ve orta mesafe 

kadın  koşucuların kuvvet ve anaerobik özellikleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

çalışmalarında izokinetik diz kuvveti ile anaerobik kapasite arasında yüksek bir ilişki 

bulmuşlardır. Daha önce de bahsedildiği gibi anaerobik güç ve kapasiteyi etkileyen 

faktörlerden bir tanesi kuvvettir. Baker ve Nance’a  (1999) göre anaerobik güç 

performansının %62’si kuvvet performansıyla ilişkilidir ve kuvvet rugby 

oyuncularında anaerobik gücü etkileyen en baskın özelliktir. Kas kuvveti artıkça, 

kasların kısa süreli yüksek şiddetli aktivitelerde kasılma güç ve dolayısıyla  

anaerobik performans da artmaktadır. 

Kasın kuvvet üretebilme kapasitesi fizyolojik özelliklerinin yanı sıra kesit 

alanıyla doğru orantılıdır (Viru, 1995). Kas kesit alanı geniş olan kasların aynı 

fizyolojik özelliklere sahip, kas kesit alanı küçük olan kaslardan daha fazla kuvvet 

üretebilirler. Alt ve üst ekstremitenin maksimal güç üretebilme kapasitesi kasın fibril 

özelliklerine bağlıdır. Tip II kasının anaerobik kapasitesi tip I’den daha yüksektir. 

Tip II’nin antrenman adaptasyonu olarak hacmin artışı daha fazladır (Baecchle, 

2000). Kas ve kas gruplarının kuvvet oranlarını belirlemek izokinetik ve izometrik 

dinamometreler sayesinde yapılabilmektedir. Ayrıca izokinetik dinamometreler 
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yapısal özelliklerinden dolayı yaygın olarak bulunabilen bir ölçüm aleti değildir. Bu 

sebeplerden dolayı antrenörler için kas ve kas gruplarının kuvvet oranlarını 

belirlemek güç bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bizim yaptığımız gibi bu 

yönde yapılacak çalışmalarla beraber sporcuların bacak hacmi ve kütlesi, performans 

testleriyle anaerobik performansları ve kas kuvvet oranları hakkında genel bir bilgi 

elde edilebilir. Antrenörlere bacak hacmi, bacak kütlesi ve kasın anaerobik 

özellikleriyle birlikte kas ve kas gruplarının kuvvet ve oranlarını belirlemek için bilgi 

sağlamalarına yardımcı olabilir. 
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2.  GEREÇ VE YÖNTEM 

 
2.1. Araştırma Grubu 

Bu çalışmaya Ankara’daki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ve Spor Bilimleri 

Bölümlerinde okuyan ve amatör kümede futbol oynayan yaşları 18-22 arasında 

değişen toplam 20 futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma öncesinde deneklerin 

her birine çalışma ile ilgili ayrıntılı bilgi ve karşılaşılabilecek risk ve rahatsızlıkları 

içeren bilgilendirilmiş onam formu imzalatılmıştır (Ek 2). Deneklerden, testler öncesi 

24 saat içerisinde spor yapmamaları istenmiştir. Çalışmanın yapılabilmesi için 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi “Tıbbi, Cerrahi ve İlaç Araştırmaları Etik 

Kurulu’ndan” izin alınmıştır (Ek 1). Çalışmaya katılan gönüllülerin ilk olarak 

antropometrik ölçümleri (boy, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı, çevre-çap 

ölçümleri) ikinci olarak çevresel ölçüm yöntemiyle bacak hacim-kütle ölçümleri 

daha sonra da anaerobik güç-kapasite ve bacak kuvvet testleri yapılmıştır. Çalışmaya 

katılan deneklerin fiziksel ve somatotip özellikleri Çizelge 2.1.’de verilmiştir.   

Çizelge 2.1: Deneklerin fiziksel ve somatotip özellikleri 

Değişkenler 

 

         n= 20 

 

 

Fiziksel Özellikler  Somatotip Özellikler  

Yaş (yıl) 20.3±1.08 Endomorfi (Yağlılık) 3.19±1.30 

Vücut Ağırlığı (kg) 72.4±7.08 Mezomorfi (Kaslılık) 3.25±1.32 

Boy (cm) 177.8±7.24 Ektomorfi (İncelik) 2.83±0.84 

Yağ (%) 10.92±4.03 Vücut Kitle İndeksi (kg/m2) 22.63±2.30 

Antrenman Yaşı 8.0±1.94 Yağsız Vücut Ağırlığı 61.45±5.5 

 

 Çalışmaya katılan futbolcuların düşük yağ yüzdesine sahip oldukları bununla 

birlikte, endo-mezomorfik vücut yapısına sahip oldukları görülmektedir.   

 



41 
 

2.2. Veri Toplama Araçları 

2.2.1. Antropometrik Ölçüm Araçları 

Çalışmaya katılan deneklerin boy uzunlukları hassaslık derecesi ± 0.01 mm olan 

stadiometre (Seca, Almanya) (Şekil 2.1.a) ile vücut ağırlığı ölçümleri ise hassaslık 

derecesi ±0.1 kg olan elektronik baskülle (Seca, Almanya) (Şekil 2.1.e) ölçülmüştür. 

Deri kıvrım kalınlığı ölçümleri ±2 mm hata ile her açılımda 1 mm2’ye 10 gr basınç 

uygulayan skinfold kaliper (Holtain, UK) (Şekil 2.1.c) kullanılarak, çevre ölçümleri 

Gulick antropometrik mezura (Holtain, UK) (Şekil 2.1.d) kullanılarak ±1 mm, çap 

ölçümleri ise harpenden kaliper (Holtain, UK) (Şekil 2.1.b) kullanılarak ±1 mm hata 

ile ölçülmüştür. 

 

 
              Şekil 2.1: Antropometrik Ölçüm Araçları 

 
              a) Stadiometre   b) Holtain kayan kaliper   c) Holtain skinfold kaliper   d) Gulickmetre    

     e) Elektronik baskülle 

 

2.2.2. Anaerobik Güç ve Kapasite Ölçüm Aracı  

2.2.2.1. Wingate Anaerobik Güç Testi 

Anaerobik performansın belirlenmesinde Wingate Anaerobik Güç Testi (WAnT) 

kullanılmıştır. Bu ölçümde WAnT için modifiye edilmiş, bilgisayara bağlı ve uyumlu 

bir yazılımla çalışan kefeli bir bisiklet ergometresi (Monark 834 E, İsveç) (Şekil 2.2)   

kullanılmıştır.   
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Şekil 2.2: Anaerobik Güç ve Kapasite Ölçüm Aracı 

 

2.2.2.2. Dikey Sıçrama Testi 

Anaerobik performansın belirlenmesinde aktif ve skuat sıçrama testleri ile sıçrama 

platformu ve ona bağlı elektronik jumpmetre (Prosport JT-1000, Türkiye)  (Şekil 2.3)   

kullanılmıştır.   

 
Şekil 2.3: Dikey Sıçrama Platformu 
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2.2.3. Hacim  Ölçümleri  

2.2.3.1. Çevresel Ölçümlerden Elde Edilen Hacim Ölçümleri 

2.2.3.1.1. Bacak Hacmi Ölçüm Yöntemi 

Hacim ölçümleri bacak gluteal katlantı ile ayak tabanı arasındaki hacım olarak 

belirlenmiştir. Bu hacım, bacak, uyluk, baldır ve ayak olmak üzere üç bölgede ele 

alınmıştır.  

Uyluk, hacmi tibial nokta ile inguinal katlantı arasındaki uzaklık; baldır, tibial 

nokta ile medial malleolus noktası arasındaki uzaklık %10 aralıklarla ölçüldükten 

sonra Frustum işaret model yönteminin (Sukul ve ark., 1993; Lund ve ark., 2002; 

Karges ve ark., 2003) tanımladığı gibi önce %10’luk aralıklarla alınan parçaların 

hacimleri hesaplanmıştır. Ayak ise medial malleolus ile tüm ayak belirlendikten 

sonra Mayrovitz ve arkadaşlarının (2005) önerdiği gibi hacim belirleme yöntemi 

kullanılarak hesaplanmıştır. Bu hesaplamaları takiben inguinal katlantı ile ayak 

tabanı arasındaki tüm parçaların hacimleri toplanarak bacağın toplam hacmi 

hesaplanmıştır. Bu hesaplamadan elde edilen değerlerin su taşırma yöntemiyle elde 

edilen değerlere eşleşmesi için Özkan (2008) tarafından geliştirilen doğrusal 

regresyon formül kullanılmıştır. Bu formülün tanımlayıcılık katsayısı R2=.95 ve 

kestirim standart hatası .056 olarak bulunmuştur. Bacak hacmini ölçmeden önce her 

deneğe ölçümle ilgili ayrıntılı açıklama yapılmıştır.  

2.2.4. Kütle Ölçümleri  

2.2.4.1. Çevresel Ölçümlerden Elde Edilen Kütle Ölçümleri 

2.2.4.1.1. Bacak Kütle Ölçüm Yöntemi 

Kütle ölçümleri bacak gluteal katlantı ile ayak tabanı arasındaki kütle olarak 

belirlenmiştir. Bu kütle, bacak, uyluk, baldır ve ayak olmak üzere üç bölgede ele 

alınmıştır.  
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Uyluk kütle tibial nokta ile inguinal katlantı arasındaki uzaklık; baldır, tibial 

nokta ile medial malleolus noktası arasındaki uzaklık, ayak ise medial malleolus ile 

tüm ayak belirlendikten sonra Hanavan işaret model yönteminin (Kwon, 1998) 

tanımladığı gibi kütle hesaplaması yapılmıştır.  

2.2.5. İzokinetik Kuvvetinin Ölçüm Aracı  

İzokinetik diz kuvveti testi ölçümleri, bu test bacak için modifiye edilmiş, bilgisayara 

bağlı ve uyumlu bir yazılımla çalışan bir bacak ergometresinde (Cybex 770 Norm 

Lumex Inc, Ronkonkoma, NY, USA)  (Şekil 2.4)  yapılmıştır.  

 

 
 

Şekil 2.4: İzokinetik Bacak Kuvveti Ölçüm Aracı 
 

2.3. Verilerin Toplanması 

Bu çalışma katılan deneklerin fiziksel özelliklerin belirlenmesinde boy uzunluğu, 

vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı, çevre-çap, bacak hacim-kütle ölçümleri 

yapılmıştır. Bu ölçümleri takiben anaerobik güç-kapasite ve bacak kuvveti testleri 

yapılmıştır. 

2.3.1. Antropometrik Ölçümler 

Deneklerin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla antropometrik ölçümler 

yapılmıştır. Öncelikle deneklerin vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri 

yapılmıştır.  
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2.3.1.1. Vücut Ağırlığı Ölçümleri 

Vücut ağırlığı (VA) ölçümleri hassaslık derecesi ±0.1 kg olan elektronik baskülle 

(Seca, Almanya) (Şekil 1.e) standart spor kıyafeti (şort, tişört) içerisinde, ayakkabısız 

olarak standart tekniklere göre ölçüm yapılmıştır (Gordon ve ark., 1988). 

2.3.1.2. Boy Uzunluğu Ölçümleri 

Boy uzunluğu ölçümleri hassaslık derecesi ± 0.01mm olan stadiometre (Seca,  

Almanya) (Şekil 2.1.a)  ile ayaklar çıplak halde iken, baş frankfort düzleminde ölçüm 

tablası başın verteksine gelecek şekilde derin bir inspirasyonu takiben başın verteksi 

ile ayak arasındaki mesafenin ölçülmesi ile yapılmıştır (Gordon ve ark., 1988). Bunu 

takiben deneklerin somatotiplerinin özelliklerinin ve vücut kompozisyonlarının 

belirlenmesi için gerekli olan deri kıvrımı, çap ve çevre ölçümleri yapılmıştır.  

2.3.1.3. Deri Kıvrım Kalınlığı Ölçümleri 

Çalışmaya katılan sporcularının vücut yağ yüzdesinin belirlenmesinde göğüs, 

midaksillar, triseps, subskapula, suprailiak, abdomen ve uyluk bölgelerinden deri 

kıvrım kalınlığı ölçümleri ±2 mm hassasiyetle her açılımda 1 mm2’ye  10  gr  basınç  

uygulayan skinfold kaliper (Holtain LTD, İngiltere) (Şekil 2.1.c)  kullanılarak ile ± 

1mm hassasiyetle standart yöntemlere göre alınmıştır (Heyward ve Stolarczyk, 

1996). 

Ölçümler vücudun sağ tarafından iki kez alınarak iki ölçümün ortalaması 

ölçüm sonucu olarak kaydedilmiştir. Deri kıvrım kalınlıkları ölçümleri baş parmak 

ile işaret parmağı arasındaki deri altı yağ tabakası kalınlığı kas dokusundan ayrılacak 

kadar hafifçe yukarı çekilmiş ve tutulan deri altı yağ tabakası kalınlığı kaliper 

üzerindeki göstergeden 2-3 saniye içinde okunarak milimetre cinsinden 

kaydedilmiştir (Harrison ve ark., 1988; Heyward ve Stolarczyk, 1996). Deri kıvrımı 

kalınlıklarının test-tekrar test güvenirlik katsayıları ve ölçümlerin toplam hatası 

belirlenmiştir. Ölçümlerin toplam hatası (Formül 2.1) ve toplam hata yüzdesi 

(Formül 2.2) aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanmıştır. 
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                                       ( )å= ndTH 2/2                               (2.1) 

TH= Toplam hata 

d=Ölçüm farkları 

n=Ölçüm sayısı 

 

 )/(100% ÖOTHTH =                                         (2.2) 

%TH=Toplam hata yüzdesi 

TH= Toplam hata 

ÖO=Ölçüm ortalamaları 

Triseps Deri Kıvrım Kalınlığı: Denek ayakta sağ dirsek 90 derecelik açıya 

getirilerek kolun triceps kası üzerinden akromion çıkıntı ile olekranın çıkıntı 

arasındaki mesafe mezura ile ölçülmüş ve orta noktası işaretlenecektir. Daha sonra 

bu orta noktasından ölçüm alınacaktır (Harrison ve ark., 1988; Heyward ve 

Stolarczyk, 1996). Triceps deri kıvrımı kalınlıklarının test-tekrar test güvenirlik 

katsayıları R=0.992’ dır. Ölçümlerin toplam hatası triceps dk için 0.25 mm (% 2.3). 

Biceps Deri Kıvrım Kalınlığı: Denek ayakta ve kolları yanlara serbestçe sarkıtılmış 

durumda ve avuç içi ön tarafa bakarken, biceps brachi kası üzerinden acromion ve 

olekronun prosesi arasındaki mesafenin orta noktasından dikey olarak ölçüm 

alınacaktır (Harrison ve ark., 1988; Heyward ve Stolarczyk, 1996). Biceps deri 

kıvrımı kalınlıklarının test-tekrar test güvenirlik katsayıları R=0.995’dır. Ölçümlerin 

toplam hatası biceps dk için 0.17mm (%2,4).    

Midaksilar Deri Kıvrım Kalınlığı: Ölçüm yapılırken denek ayakta kolu yanda 

serbest durumda iken koltuk altı çizgisi üzerinde ve beşinci kaburga ile iliak kavsi 

arasındaki orta çizgi üzerinde dikey olarak alınmıştır. Midaksilar deri kıvrımı 

kalınlıklarının test-tekrar test güvenirlik katsayıları R=0.997’ dır. Ölçümlerin toplam 

hatası midaksilar dk için 0.10 mm (% 1.7). 

Subskapula Deri Kıvrım Kalınlığı: Denek ayakta ve kolları yanlara serbestçe 

sarkıtılmış durumda iken, skapulanın inferior ucunda ve medial kenarın uzantısı 

olacak şekilde kaliper parmakların yaklaşık 1-2 cm altından ölçüm yapılacaktır 
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(Harrison ve ark., 1988; Heyward ve Stolarczyk, 1996). Subskapula deri kıvrımı 

kalınlıklarının test-tekrar test güvenirlik katsayıları R= 0.993’ dır. Ölçümlerin toplam 

hatası subskapula dk için 0.25 mm (% 1.8). 

Göğüs Deri Kıvrım Kalınlığı: Ölçüm yapılırken denek ayakta kolu yanda serbest 

durumda iken koltuk altı çizgisine 1/3’üne yakın koltuk altındaki başlangıç noktası 

ile göğüs memesi arasındaki orta noktasından diagonal göğüs kıvrımına paralel deri 

altı yağ tabakası kalınlığı kaliper üzerindeki göstergeden 2-3 saniye içinde okunarak 

milimetre cinsinden kaydedilmiştir. Göğüs deri kıvrımı kalınlıklarının test-tekrar test 

güvenirlik katsayıları R=0.997’ dır. Ölçümlerin toplam hatası göğüs dk için 0.14 mm 

(% 2). 

Suprailiak Deri Kıvrım Kalınlığı: Denek ayakları bitişik dik duruşta, kolları 

yanlara serbestçe sarkıtılmış durumdayken orta aksilla çizgisi üzerinde suprailiak 

çıkıntısının hemen altından superioroundan oblike uzanacak şekilde deri kıvrımı 

tutularak ölçülecektir (Harrison ve ark., 1988; Heyward ve Stolarczyk, 1996). 

Suprailiak deri kıvrımı kalınlıklarının test-tekrar test güvenirlik katsayıları R= 0.994’ 

dır. Ölçümlerin toplam hatası suprailiak dk için 0.28 mm (% 2.3). 

Abdominal Deri Kıvrım Kalınlığı: Ölçüm karın kasları gevşek konumda iken 

göbek çukurunun 1 cm altı ve 3 santim yanından yatay olarak ölçüm alınacaktır 

(Harrison ve ark., 1988; Heyward ve Stolarczyk, 1996). Abdominal deri kıvrımı 

kalınlıklarının test-tekrar test güvenirlik katsayıları R= 0.998’dır. Ölçümlerin toplam 

hatası abdominal dk için 0.60 mm (% 3.25). 

Baldır Deri Kıvrım Kalınlığı: Denek otururken diz açısını 90o getirildikten sonra 

ölçüm baldırın maiddal tarafından en geniş kısmından deri kıvrımı tutularak ölçüm 

alınacaktır (Harrison ve ark., 1988; Heyward ve Stolarczyk, 1996). Baldır deri 

kıvrımı kalınlıklarının test-tekrar test güvenirlik katsayıları R= 0.997’ dır. 

Ölçümlerin toplam hatası baldır dk için 0.19 mm (% 1.6). 
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Uyluk Deri Kıvrım Kalınlığı: Denek ayakta ağırlığını sol bacak üzerine vererek 

diğer bacak gevşek durumda tutarken sağ ayağın yerden temasının kesilmemesine 

dikkat edilir. Ölçüm Inguınal crease ve patelanın proksimal ucu arasındaki orta 

noktadan dikey olarak ölçüm alınacaktır (Harrison ve ark., 1988; Heyward ve 

Stolarczyk, 1996). Uyluk deri kıvrımı kalınlıklarının test-tekrar test güvenirlik 

katsayıları R= 0.996’ dır. Ölçümlerin toplam hatası uyluk dk için 0.18 mm (% 3).     

Yapılan deri kıvrım kalınlığı ölçümleri ele alınarak yoğunluklar Jackson ve 

Pollock (1978) formülü (Formül 2.3) ile hesaplanırken vücut yağ yüzdesi ise Siri’nin 

formülü ile hesaplanmıştır (Heyward ve Stolarczyk, 1996) (Formül 2.4).   

            ( ) ( ) ( )yaşSKFSKFDb 00028826.000000055.0700043499.0112.1 2
-+-= åå       (2.3) 

 

Db : Yoğunluk 

∑7SKF : Yedi bölgeden alınan deri kıvrım kalınlığı ölçümü toplamları 

7SKF : Yedi bölgeden alınan deri kıvrım kalınlığı ölçümü 

7SKF : Göğüs, midaksillar, triseps, subskapula, suprailiak, abdomen, uyluk 

Yaş : Takvim yaşı 
 

 

                       ( )[ ] 10050.495.4% ´-¸= DbYağ                         (2.4) 

Db : Yoğunluk 

%Yağ : Yağ yüzdesi 

2.3.1.4. Çevre Ölçümleri 

Çevre ölçümleri fleksiyonda biceps, el bileği, uyluk, baldır ve ayak çevre 

ölçümlerine tabii tutulmuştur. Uyluk için patellenın proksimal ucu ile inguinal 

katlantı arasındaki uzaklık, baldır için, tibial nokta ile medial malleolus noktası 

arasındaki uzaklık, ayak  için ise medial malleolus ile tüm ayak belirlendikten sonra 

daha önce belirlenen farklı aralıklarla çevre ölçümleri alınmıştır. Çevre ölçümlerinde, 

mezuranın “0” ucu sol elde, diğer tarafı sağ elde olmak üzere bölgelere sarılmıştır ve 

“0” noktası üzerine gelen rakam test formuna kayıt edilmiş ve çevre ölçümlerinin 

test-tekrar test güvenirlik katsayıları ve ölçümlerin toplam hatası belirlenmiştir.   
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El Bileği Çevresi: Denek ayakta önkol pronasyoda iken gulik metre radius ve 

unlanın styloid çıkıntılarının hemen üzerine gelecek şekilde mezura el bileğine 

yerleştirilmiş ve ölçüm ± 1 mm hassasiyetle ölçülmüştür (Callaway ve ark., 1988). El 

bileği çevre ölçümleri test-tekrar test güvenirlik katsayıları R= 0.990’ dır. Ölçümlerin 

toplam hatası el bileği çevre ölçümleri için 0.20 mm (% 2). 

Fleksiyonda Biseps Çevresi: Denek ayakta iken kol kasılmadan dirsek 900’ye ve 

humerus yere paralel konuma getirilmiş ve bicepsin en geniş ölçüm verdiği yerden 

ölçüm ±1 mm hassasiyetle ölçülmüştür (Callaway ve ark., 1988). Fleksiyonda biceps 

çevre ölçümleri test-tekrar test güvenirlik katsayıları R= 0.986’dır. Ölçümlerin 

toplam hatası fleksiyonda biceps çevre ölçümleri için 0.40 mm (% 1.8). 

Baldır Çevresi: Denek ayakta ve bacaklar omuz genişliğinde açık iken ölçüm 

baldırın en geniş çevre ölçümü verdiği yerden ± 1mm hassasiyetle ölçülmüştür 

(Callaway ve ark., 1988). Baldır çevre ölçümleri test-tekrar test güvenirlik katsayıları 

R= 0.997’dır. Ölçümlerin toplam hatası baldır çevre ölçümleri için 0.40 mm (% 

1.35). 

Ayrıca tibial nokta ile medial malleolus noktası ve tibial nokta ile inguinal 

katlantı arasındaki uzaklıklar %10 aralıklarla cm cinsinden ölçülürken ayak için 

medial malleolus ile tüm ayak belirlendikten sonra gerekli çizimler yapılarak cm 

cinsinden ölçülmüştür. 

2.3.1.5. Çap Ölçümleri 

Çap ölçümleri humerus ile femur epikondillerinden yapılmıştır. Ölçüm yapılmadan 

önce, uygun noktalar parmakla tespit edilmiş ve kaliperin ucu mümkün olduğu kadar 

çok basınç uygulayacak şekilde kullanılmıştır. Çap ölçümlerinin test-tekrar test 

güvenirlik katsayıları ve ölçümlerin toplam hatası belirlenmiştir.   

Humerus Epikondil: Dirsek açısı 90º fleksiyonda ve humerus yere paralel iken, 

humerusun medial ve lateral epikondilleri  arasında kalan genişlik 0.1cm doğrulukla 

göre ölçülmüştür (Wilmore ve ark., 1988). Humerus epikondil ölçümleri test-tekrar 
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test güvenirlik katsayıları R= 0.995’ dır. Ölçümlerin toplam hatası Humerus 

epikondil ölçümleri için 0.35 mm (% 1.2). 

Femur Epikondiller: Diz açısı 90º fleksiyonda ve denek oturma pozisyonunda iken 

femurun medial ve lateral epikondilleri arasında kalan genişlik 0.1cm doğrulukla 

ölçülmüştür (Wilmore ve ark., 1988). Femur epikondil ölçümleri test-tekrar test 

güvenirlik katsayıları R= 0.996’ dır. Ölçümlerin toplam hatası Humerus epikondil 

ölçümleri için 0.38 mm (% 1.5) 

2.3.1.6. Somatotip Değerlendirmesi 

Deneklerin somatotip değerleri Heath Carter Somatotip Yöntemiyle belirlenmiştir 

(Formül 2.5, 2.6, 2.7). Bu yönteme göre deneklerin vücut ağırlığı, boy uzunluğu, 

fleksiyonda biceps ve baldır çevresi, humerus ve femur çap ölçümleri ile triseps, 

subskapula, suprailiak ve baldır deri kıvrım kalınlıkları kullanılarak belirlenmiştir 

(Ross ve Marfell-Jones, 1991). 

Endomorfi:  

                 Endomorfi: - 0.7182 + 0.1451X - 0.00068X2 + 0.0000014X3                                   (2.5) 

 

X : triseps+subskapular+suprailiak deri kıvrım kalınlıkları 

 

Mezomorfi: 

     Mezomorfi : 0.858 (E) + 0.601 (K) + 0.188 (A) + 0.161 (C) – 0.131 (H) + 4.5       (2.6) 

 

E : Humerus epikoldil (cm) 

K : Femur epikondil (cm) 

A : Biseps çevre – (triseps deri kıvrımı/10) (mm) 

C : Baldır çevresi (baldır deri kıvrımı/10) (mm) 

H : Boy uzunluğu (cm) 
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Ektomorfi: 

RPI : boy / kilo3                                                                                                     (2.7) 

Eğer RPI>40.75 

Ektomorfi     : 0.732RPI - 28.58 

Eğer 38.25 < RPI < 40.75 

Ektomorfi      : 0.436 – 17.63 

2.3.2. Hacim Ölçümleri 

Bacak hacmi, gluteal katlantı ile ayak tabanı arasındaki hacım olarak belirlendiği için 

hacim ölçümlerine başlamadan önce gluteal katlantılar belirlenmiştir.  

2.3.2.1. Gluteal Katlantının Belirlenmesi 

Bacak hacmi ölçülecek denek slip mayo giydikten sonra ölçüm bacağının gluteal 

katlantı bölgesi belirlenmiştir. Denek dik pozisyondayken ölçüm bacağının karşıt 

bacağını diz 90 fleksiyonda ve uyluğu da gövde ile 90 açı yapacak şekilde bir 

sehpanın üzerine koymuştur. Ölçüm bacağında meydana gelen gluteal katlantı sudan 

etkilenmeyen bir kalemle işaretlenmiştir. Daha sonra denek bacağını indirmiş ve dik 

konumda, bacakları omuz genişliğinde açık olacak şekilde hareketsiz dururken, su 

terazisi monte edilmiş 50 cm’lik cetvelin (Şekil 2.5) bir ucu işaretin üzerine 

koyulduktan sonra terazi dengeye getirilmiş ve gluteal katlantı çizgisi çizilmiştir.  

 
Şekil 2.5: Su Terazili Cetvel 

 
Çift taraflı ölçümlerde diğer bacağın gluteal katlantı bölgesinin minimum 

hata ile belirlenmesi için önceki bacağın gluteal katlantı bölgesi referans alınmıştır. 

Yukarıda anlatılan yöntemle bir bacağın gluteal katlantı bölgesi işaretlendikten sonra 

denek dik konumda, bacakları omuz genişliğinde açık olacak şekilde hareketsiz 

dururken, su terazisi monte edilmiş 50 cm’lik cetvelin bir ucu belirlenmiş olan 
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gluteal katlantı noktasına yerleştirildikten sonra diğer ucu su terazisi dengede olacak 

şekilde gluteal katlantı bölgesi belirlenecek diğer bacağa yerleştirilerek gluteal 

katlantı çizgileri çizilmiştir (Şekil 2.6). 

 
     Şekil 2.6: Gluteal Katlantının Belirlenmesi 

2.3.2.2. Bacak Hacmi  

Bacak hacmi, gluteal katlantı ile ayak tabanı arasındaki hacim olarak belirlenmiştir 

(Şekil 2.7).  

      
         Şekil 2.7: Bacak Hacmi   
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2.3.2.2.1. Bacak Hacminin Hesaplanması  

Bacak hacmi (BH), gluteal katlantı ile ayak tabanı arasındaki hacim olarak 

belirlendikten sonra uyluk, baldır ve ayak hacimleri toplanarak bacağın toplam hacmi 

hesaplanmıştır (Formül 2.8).  

 

                   BH = Vu  + Vb  + Va                                                 (2.8) 
 

BH :Bacak hacmi 

Vu  :Uyluk hacmi 

Vb  :Baldır hacmi 

Va  :Ayak hacmi 

2.3.2.2.2. Uyluk Hacmi  

Denek ayakta ve bacaklar omuz genişliğinde açık iken ölçümler tibial nokta ile 

inguinal katlantı arasındaki uzaklık %10 aralıklarla ± 1 mm hassasiyetle ölçülmüştür 

(Şekil 2.8) 

   
Şekil 2.8: Uyluk hacmi belirlemek için %10 aralıklarla çevre ölçümleri  
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2.3.2.2.2.1 . Uyluk Hacminin Hesaplanması 

Uyluk hacmi tibial nokta ile inguinal katlantı arasındaki uzaklık %10 aralıklarla 

ölçüldükten sonra Frustum işaret model yönteminin (Sukul ve ark., 1993; Lund ve 

ark., 2002; Karges ve ark., 2003)  tanımladığı gibi önce %10’luk aralıklarla alınan 

parçaların hacimleri hesaplanmış daha sonra tibial nokta ile inguinal katlantı 

arasındaki tüm parçaların hacimleri toplanarak ve uyluğun toplam hacmi 

hesaplanmıştır (Formül 2.9).  

 

  

,
2p

i
i

CR =  

                       ( )å
=

++=
10

1

22

3i
iiiiu rrRRhV p                 (2.9)                                     

                                            
Vu  :Uyluk hacmi 

Ri         :%10’luk parçanın geniş kısmının yarı çapı    

ri           :%10’luk parçanın dar kısmının yarı çapı 

Ci          :%10’luk parçanın geniş kısmının  çapı       

ci           :%10’luk parçanın dar kısmının  çapı       

h           :%10’luk parçanın geniş kısmı ile dar kısmı arasındaki mesafe  
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2.3.2.2.3. Baldır Hacmi 

Denek ayakta ve bacaklar omuz genişliğinde açık iken ölçümler tibial nokta ile 

medial malleolus noktası arasındaki uzaklık %10 aralıklarla ± 1 mm hassasiyetle 

ölçülmüştür (Şekil 2.9) 

 

 Şekil 2.9: Baldır hacmi belirlemek için %10 aralıklarla çevre ölçümleri  

2.3.2.2.3.1. Baldır Hacminin Hesaplanması 

Baldır hacmi tibial nokta ile medial malleolus noktası arasındaki uzaklık %10 

aralıklarla ölçüldükten sonra Frustum işaret model yönteminin (Sukul ve ark., 1993; 

Lund ve ark., 2002; Karges ve ark., 2003)  tanımladığı gibi önce %10’luk aralıklarla 

alınan parçaların hacimleri hesaplanmış daha sonra tibial nokta ile medial malleolus 

noktası arasındaki tüm parçaların hacimleri toplanarak uyluğun toplam hacmi olarak 

hesaplanmıştır (Formül 2.9).  
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2.3.2.2.4. Ayak Hacmi 

Medial malleolus ile tüm ayak belirlendikten sonra gerekli çizimler yapılarak cm 

olarak ölçülmüştür. 

 

 

Ayağın arka alt tarafı (tabanı) dikey referans olarak kullanılmıştır. Ayağın 

medial malleolus üstü ile ayak tabanı arasına tam ortadan geçecek şekilde 2 nolu 

çizgi yerleştirilmiştir. Resimde de görüldüğü üzere bu çizgiler 1,2 olarak ifade 

edilmiştir. 1 nolu çizgi medial malleolus üstünü referans alınarak ayağın arka 

kısmından resimde görüldüğü üzere x noktasına kadar uzatılır. Böylelikle x 

noktasından ayağın tabanına (3. çizgi) çizilen dikey çizgi ayak mesafe payı için sıfır 

referans alınır. 3. kısmından 4 ile 5. parmağın birleşme çizgisine kadar olan mesafe 

(L1) ölçülür. Bu nokta 5. kısmında y noktası olarak tanımlanmıştır. 4. kısmının yeri 

ise  L1/2 mesafe olarak tanımlanır. Y noktasından çizilen 5 nolu çizgi ile ayak bağ 

parmağı arasındaki mesafe L2 olarak ölçülür. Harpenten kaliper ile her kısmın 

(1.,2.,3.,4.,5.) maksimum genişlik (Wi) ve derinlik (Di) ölçülür. 2. kısmı ve ayak 

tabanı için yanal orta kısmın maksimum genişlik ölçülmüştür. Maksimum genişlik 

kaliper kullanılarak en geniş ölçüm verdiği yerden ölçülmüştür (Mayrovitz ve ark., 

2005). 

2.3.2.2.4.1. Ayak Hacminin Hesaplanması 

Her kısımdaki enine kesit alanının (Si) eliptik alan hesabı Formül 2.10 ile 

hesaplanmış, ardışık kısımlarda sınırlanmış bölgeler içeren hacimler frustum modeli 

kullanılarak hesaplanmıştır. Ayak hacmi hesaplanırken hi,i+1 mesafesi arka arkaya 

gelen kısımların arasındaki mesafedir (Formül 2.11). 1 nolu çizgiden ayak tabanının 
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altına kadar yükseklik (h) değeri ayaktan ayağa değişen L3/2’dir. 3. kısmından 4. 

kısmına kadar h değeri ise ayaktan ayağa değişen L1/2’dir. 5. kısmın hacmi eliptik 

parabolik Formül 2.12 ile hesaplanmış, toplam ayak hacmi ise tüm kısımların 

hacimleri toplanarak hesaplanmıştır (Formül 2.13) (Mayrovitz ve ark., 2005). 

Si = ПWiDi/4             (2.10) 

Vi= (hi,I+1/3) { }2/1
11 )( ++ ++ iiii SSSS          (2.11) 

     V5= ПL2W5D5/8              (2.12) 
Si :Enine kesit alanı 

Wi          : Maksimum genişlik  

Di           :Maksimum derinlik 

Vi                 :Hacim       

hi                   :Yükseklik 

V5           :Beşinci bölge hacmi 

       

Ayak hacmi ayak tabanı ile medial malleolus noktası arasındaki gerekli 

çizimler yapılarak tanımladığı gibi yukarıda ifade edildiği şekilde parçaların 

hacimleri hesaplanmış daha sonra tüm parçaların hacimleri toplanarak ayağın toplam 

hacmi hesaplanmışır (Formül 2.13).  

                                       Va=V1+ V2 +V3 +V4+V5                        (2.13)               

Va :Ayak hacmi 

V1 :Birinci bölge hacmi 

V2  :İkinci bölge hacmi 

V3  :Üçüncü bölge hacmi 

V4 :Dördüncü bölge hacmi 

V5 :Beşinci bölge hacmi 
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2.3.2.3. Toplam Bacak Hacmi Düzeltme Faktörü 

 Su taşırma yöntemiyle ölçülen bacak hacmi, çevre ölçümlerden hesaplanan bacak 

hacmi değişkeni kullanılarak geliştirilen doğrusal regresyon formülü kullanılmıştır 

(Özkan, 2007) (Formül 2.14). Bu formülün tanımlayıcılık katsayısı R2=.952 ve 

kestirim standart hatası .056 olarak bulunmuştur. 

          BHÇÖBHST ´+-= 050.1127                                 (2.14)                

 
BHST :Su taşırma yöntemiyle elde edilen hacim 

BHÇÖ :Çevre ölçümlerinden elde edilen hacim 

2.3.3. Kütle Ölçümleri   

Kütle ölçümlerine uyluk, baldır ve ayak tabii tutulmuştur. Uyluk için tibial nokta ile 

inguinal katlantı arasındaki uzaklık, baldır için, tibial nokta ile medial malleolus 

noktası arasındaki uzaklık, ayak  için ise medial malleolus ile tüm ayak 

belirlendikten sonra ölçümler yapılmıştır.  

Çevre ölçümlerinden yola çıkarak kütle hesaplanmasına uyluk (1), baldır (2) 

ve ayak (3) (Şekil 2.10) tabii tutulmuştur. Uyluk için tibial nokta ile inguinal katlantı 

arasındaki uzaklık, baldır için, tibial nokta ile medial malleolus noktası arasındaki 

uzaklık, ayak  için ise medial malleolus ile tüm ayak belirlendikten sonra Hanavan 

model yönteminin tanımladığı gibi ölçümler yapılmışır (Kwon, 1998).   

 

Şekil. 2.10: Hanavan Model Yöntemi 
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2.3.3.1. Bacak Kütlesinin Hesaplanması  

Bacak kütlesi (BK), gluteal katlantı ile ayak tabanı arasındaki kütle olarak 

belirlendikten sonra uyluk, baldır ve ayak kütleleri toplanarak bacağın toplam kütlesi 

hesaplanmıştır (Formül 2.15).  

                BK = Mu  + Mb  + Ma                                               (2.15) 

 

BK :Bacak kütle 

Mu  :Uyluk kütle 

Mb  :Baldır kütle 

Ma  :Ayak hacmi 

2.3.3.2. Uyluğun Kütlesinin Hesaplanması  

Denek ayakta ve bacaklar omuz genişliğinde açık iken ölçümler tibial nokta ile 

inguinal katlantı (Şekil 2.11) arasındaki mesafe göz önünde tutularak Hanavan model 

yönteminin tanımladığı gibi hesaplanmıştır (Formül 2.16) (Kwon, 1998).   

                                       641,4138,0074,0 -+= UÇVAM u                              (2.16) 

Mu :Uyluk kütle 

VA :Vücut ağırlığı 

UÇ :Uyluğun en geniş çevre ölçümü verdiği yer 

 

 
 

Şekil. 2.11: Uyluk Kütle 
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2.3.3.3. Baldır Kütlesinin Hesaplanması  

Denek ayakta ve bacaklar omuz genişliğinde açık iken ölçümler tibial nokta ile 

medial malleolus noktası (Şekil 2.12) arasındaki mesafe göz önünde tutularak 

Hanavan model yönteminin tanımladığı gibi hesaplanmıştır (Formül 2.17) (Kwon, 

1998).                         

                              318,1135,0 -= BÇM b                                             (2.17) 

Mb = Baldır kütle 

BÇ = Baldırın en geniş çevre ölçümü verdiği yer 

 

 
 

Şekil. 2.12: Baldır Kütle 

2.3.3.4. Ayağın Kütlesinin Hesaplanması  

Denek ayakta ve bacaklar omuz genişliğinde açık iken ölçümler medial malleolus ile 

tüm ayak (Şekil 2.13) belirlendikten sonra Hanavan model yönteminin tanımladığı 

gibi hesaplanmıştır (Formül 2.18) (Kwon, 1998).   

                869,0027,0048,0003,0 -++= AUABÇVAM a                            (2.18) 

Ma :Ayak kütle 

VA :Vücut ağırlığı 

ABÇ :Ayak bileği çevresi 

AU :Ayak uzunluğu  
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Şekil. 2.13: Ayak Kütle 

Dominant Bacağın Belirlenmesi: Testlerden önce hava toplarına yükselirken, 

koşarak girilen kafa vuruşlarında sıçrama sırasında en çok kullandığı ve sporcunun 

kendini rahat hissettiği bacağın hangisi olduğunun sorgulanması ile dominant bacak 

belirlenmiştir. 

2.3.4. Anaerobik Güç ve Kapasitenin Belirlenmesi 

Anaerobik güç ve kapasitenin belirlenmesinde WAnT, dikey sıçrama (aktif ve skuat 

sıçrama) testi kullanılmıştır. 

2.3.4.1. Wingate Anaerobik Güç ve Kapasite Testi  

WAnT testi bacak için modifiye edilmiş bilgisayara bağlı ve uyumlu bir yazılımla 

çalışan kefeli bir Monark 894 E (Sweeden) bisiklet ergometresinde (Şekil 2.2) 

yapılmıştır. Deneklere test başlamadan önce test hakkında ayrıntılı bilgi verildikten 

sonra bisiklet ergometresinde 60-70 W iş yükünde, 60-70 devir /dk pedal hızında, 4-

8 sn süreli 2 veya 3 sprint içeren, 4-5 dakika ısınma protokolü uygulanmıştır. Isınma 

sonrasında 3-5 dakika  pasif dinlenme verilmiştir (Inbar ve ark.,1996). Isınma ve 

dinlenmeden sonra her denek için sele ve gidon ayarları yapılmış oturma seviyesi 

denek selede oturur pozisyonda, bacak ergometresi için pedal çevirirken pedalın en 

alt noktada iken diz tam ekstansiyona gelecek şekilde ayarlanmış ve ayakları pedala 

klipsler yardımı ile sabitlenmiştir. Her denek bacak için kilo başına 75gr’lık yük test 

sırasında dış direnç olarak bisiklet ergometresinin kefesine yerleştirildikten sonra test 

başlatılmıştır. Deneklerin dirençsiz olarak mümkün olan en kısa zamanda en yüksek 
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pedal hızına ulaşmaları istenmiştir. Pedal hızı 150 devir/dk’ye ulaştığında kefe 

otomatik olarak inmiş ve test başlamıştır. Bu protokol testin yazılımından 

programlanmıştır. Denekler dış dirence karşı 30 saniye boyunca en yüksek hızda 

pedal çevirmişler ve denekler test boyunca sözel olarak teşvik edilmişdir. Test 

sırasındaki güç parametrelerine ait bilgi 1000 hz hızla  kayıt edilecek ve RS 232 

bağlantısıyla bilgisayardaki yazılım programına aktarılmıştır. Tüm güç parametreleri 

yazılım programı tarafından hesaplanmıştır. Ayrıca denekler WAnT birer gün arayla 

ve öğleden sonra katılmışlardır. Test boyunca denekler sözel olarak teşvik edilmiştir. 

Test sonucunda deneklerin maksimum güç ve ortalama güçleri elde edilmiştir. 

Maksimum güç (MG) test süresince meydana getirilen herhangi bir beş saniyelik 

zaman dilimi içerisinde elde edilen en yüksek mekanik güçken, ortalama güç (OG) 

ise test süresince meydana getirilen güç değerlerinin ortalamasıdır. Ayrıca relatif (R) 

değerler ise çalışmaya katılan deneklerin vücut ağırlıklarına bölünmesiyle elde edilen 

değerlerdir. 

2.3.4.2.  Dikey Sıçrama Testi 

2.3.4.2.1. Aktif Sıçrama 

Denekler elleri belinde dik duruş pozisyonundan aşağı doğru hızla çöküp yukarı 

doğru maksimal kuvveti ile sıçramışlardır. Elde edilen cm cinsinden sıçrama 

yükseklikleri (SY) Formül 2.19 yardımıyla kg.m.s-1 daha sonra elde edilen bu değer 

Formül 2.20 yardımıyla wattta çevrilerek değerlendirilmiştir (Adams, 2002). 

 Mutlak Anaerobik Güç (AG) (kg.m.s-1)= DVA´´21.2                     (2.19) 
 

2.21= değişmez sabit sayı; 9.4  

VA= Vücut ağırlığı 

D= Skuat sıçrama yüksekliği (ayaktayken elinin uzandığı nokta ile dikey sıçrama yüksekliği arasındaki fark) (cm) 

 

 AG (Watt))=10 x ……. kg.m.s-1= …… N.m.s-1 = ……. Watt                (2.20) 

 

 



63 
 

2.3.4.2.2. Skuat Sıçrama 

Denekler elleri belinde, dizleri 90 derece bükülü aşağıya doğru bir hareketi olmadan 

maksimal kuvvet uygulayarak yukarı doğru dik olarak sıçramıştır. Elde edilen cm 

cinsinden sıçrama yükseklikleri Formül 19 yardımıyla kg.m.s-1 daha sonra elde 

edilen bu değer formül 20 yardımıyla watta çevrilerek değerlendirilmiştir (Adams, 

2002). 

2.3.5. İzokinetik Diz Kuvvetinin Belirlenmesi  

İzokinetik diz kuvveti ölçümleri Cybex 770 dinamometresi (Norm Lumex Inc, 

Ronkonkoma, NY, USA) (Şekil 2.4) ile ölçülmüştür. Denekler dominant bacaklarına 

göre test koltuğuna doğru pozisyonda oturtulmuş cihazın koltuk yanlarında bulunan 

el tutma yerlerini tutmaları sağlanmıştır. Test esnasında öne eğilmeleri ve nefes 

tutmaları engellenmiştir. Eklem hareket açıklığı (ROM) 00 ila 900 arası olarak 

belirlenmiştir. Test öncesi GC (gravite korreksiyonu) hesaplanması yapılarak 

dinamometre bilgisayar yazılımının, egzersiz esnasındaki tork değerlerinin 

hesaplanmasında yer çekimini de katması sağlanmıştır. Pik tork değeri izokinetik 

sistemlerinde eklem hareket açıklığı boyunca ilgili kaslar tarafından üretilen en 

yüksek torkdeğeridir (Şahin, 2010). Hazırlanan egzersiz protokolüne göre izokinetik 

konsantrik diz ekstansiyonu ve diz fleksiyonu baskın ve baskın olmayan bacakta 4 

değişik hareket açısında uygulanmıştır. Hazırlanan protokole göre 600s-1, 1500s-1, 

1800s-1, 2400s-1 dört farklı hızda 5 maksimum kasılma oluşan diz ekstansiyon ve 

fleksiyon testi yapılmıştır. Bu açılar düşük, orta ve yüksek hızlar olarak ele 

alınmıştır. Ölçümler sağ ve sol bacak olmak üzere her açısal hızda tüm sporcular için 

önce en düşük derece yapılan ölçüm bittikten sonra diğer açısal hızda ölçüme 

alınmışlardır. Her test periyodun arasında 10 dk. pasif dinlenme süresi verilmiş 

(Newman ve ark., 2004) test süresince denekler sözel olarak teşvik edilmiştir. Test 

sonucunda deneklerin pik tork değerleri elde edilmiştir. (Pik tork,  belli bir açısal 

hızda tüm eklem hareket açıklığı içindeki ölçümlerde elde edilen en yüksek tork 

değeridir) (Lossifidou ve Baltzopoulos, 2000). Elde edilen en iyi dereceler N/m 

cinsinden kaydedilmiştir.   
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2.4. İSTATİSTİK 

2.4.1. Verilerin Analizi 

İstatistiksel analizde tüm veriler için tanımlayıcı istatistik (ortalama ve standart 

sapma) uygulanmıştır. Elde edilen bacak hacim ve kütlesi, vücut ağırlığı, yağsız 

vücut kitlesi, bacak kuvveti, anaerobik performans arasındaki ilişki Pearson Çarpım 

Momentler Korelasyon analizi kullanılarak belirlenirken bu bağımlı değişkenlerinin 

yüzde kaçının modele dahil edilen bağımsız değişkenler tarafından açıklandığına 

Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli ile belirlenmiştir. Tüm istatistiksel işlemler 

Windows altında çalışan SPSS 16.0 paket programında yapılmış ve yanılma düzeyi 

0.05 olarak alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

3. BULGULAR 

Bu araştırma deneklerden elde edilen bacak hacim ve kütlesi, bacak kuvveti, 

anaerobik performans arasındaki ilişki değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu 

amaçla 20 erkek futbolcu bacak hacmi ve kütleleri, WAnT, dikey sıçrama ve dört 

farklı diz açısında (600s-1, 1500s-1, 1800s-1, 2400s-1) bacak kuvvetleri belirlenmiştir. 

Elde edilen verilere tanımlayıcı istatistik yapılmıştır. Değişkenler arasındaki İlişkiler 

Pearson Çarpım Momentler Korelasyon analizi kullanılarak belirlenirken bağımlı 

değişkenlerinin yüzde kaçının modele dâhil edilen bağımsız değişkenler tarafından 

açıklandığına Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli ile belirlenmiştir. 

3.1. Tanımlayıcı Bulgular 

Çalışmaya katılan futbolcuların bacak hacmi ve kütlesi ortalama ve standart sapma 

değerleri Çizelge 3.1’de verilmiştir. 

Çizelge 3.1: Futbolcuların bacak hacmi ve kütlesi ortalama ve standart sapma değerleri 

 
 

 
Bacak Hacmi 

(lt) 

  
Bacak Kütlesi 

(kg) 
 

 
Futbolcu 
(n=20) 

Sağ Sol  Sağ Sol 
 

9.739 
± 

1.211 

 
9.611 

± 
1.063 

 

  
11.861 

± 
1.088 

 
11.607 

± 
0.981 

 
 

Çizelge 3.1’de de görüldüğü gibi en yüksek hacim ve kütle değerleri sağ 

bacakta elde edilmiştir. Bu sonuçlar ışığında sağ ve sol bacak değerlerinin 

birbirinden farklı olması sporcuların baskın bacaklarından kaynaklandığını 

düşündürmektedir. 

Güvenirlik katsayısı Tekrarlı ölçümlerde ANOVA’dan sınıf içi güvenirlik 

katsayısı olarak hesaplanmıştır. Deneklere ait bacak hacmi ve kütlesi ortalama ve 

standart sapma değerleri ve ANOVA sonuçları Çizelge 3.2’de verilmiştir. Sağ ve sol 

bacak hakim ve kütleleri arasında da anlamlı fark saptanmamıştır (p > 0.05).  
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Çizelge 3.2. Tekrarlı ölçümlerde sağ ve sol bacak hacim ve kütlelerinin ortalama ve standart sapma 
değerleri ve ANOVA sonuçları 

Sağ/Sol 
 
Bacak (lt) 

  

 
Sağ Bacak Hacmi 

Ölçüm 
Sol Bacak 

Hacmi Ölçüm      F 
 

9.739±1.211 9.611±1.063     0.12 
 
Bacak (kg)  

 

 
Sağ Bacak Kütle 

Ölçüm 
 

Sol Bacak Kütle 
Ölçüm 

 
F 
 

11.861±1.088 11.607±0.981    0.99 
 

Çalışmaya katılan futbolcuların WAnT anaerobik performans ortalama ve 

standart sapma değerleri Çizelge 3.3’de verilmiştir. 

Çizelge 3.3: Futbolcuların WAnT anaerobik performans ortalama ve standart sapma 
değerleri 

 
 Anaerobik Güç Anaerobik Kapasite 

 
 

MG 
(watt) 

RMG  
(watt/kg) 

OG 
(watt) 

ROG  
(watt/kg) 

 
Futbolcu 
(n=20) 

 
838 
± 

165.93 

 
11.57 

± 
2.11 

 
569.51 

± 
59.30 

 
7.92 

± 
.81 

MG: Maksimum Güç, RMG: Relatif Maksimum Güç, OG: Ortalama Güç, ROG: Relatif Ortalama Güç 

 

 
Çizelge 3.3’de de görüldüğü gibi futbolcular iyi bir anaerobik güce ve 

ortalama bir anaerobik kapasiteye sahiptirler. 

Çalışmaya katılan futbolcuların dikey sıçrama anaerobik performans ortalama 

ve standart sapma değerleri Çizelge 3.4’de verilmiştir. 
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Çizelge 3.4. Futbolcuların dikey sıçrama anaerobik performans  ortalama ve standart sapma değerleri 
 

Dikey Sıçrama 
 Aktif Sıçrama Skuat Sıçrama 
 
 

 
SY 

(cm) 

 
AG 

(kg.m.s-1) 

 
AG 

(watt) 

 
RAG 

(watt.kg-1) 

 
SY 

(cm) 

 
AG 

(kg.m.s-1) 

 
AG 

(watt) 

 
RAG 

(watt.kg-1) 
 

Futbolcu 
(n=20) 

 
38 
± 

3.0 

 
99.4 

± 
12.01 

 
994.7 

± 
120.1 

 
13.74 

± 
0.64 

 
35 
± 

3.0 

 
95.6 

± 
10.95 

 
956.5 

± 
109.53 

 
13.22 

± 
0.58 

SY: Sıçrama Yüksekliği, AG: Anaerobik Güç, RAG: Relatif Anaerobik Güç 

Futbolculardan elde edilen izokinetik bacak kuvveti ortalama ve standart 

sapma değerleri Çizelge 3.5. ve 3.6’da verilmiştir. 

Çizelge 3.5: Futbolcuların diz ekstansiyon kuvveti ortalama ve standart sapma değerleri 
 

Diz Ekstansiyon Kuvveti 
 
 

 
600s-1                       

(N.m-1) 

 
1500s-1                       

(N.m-1) 

 
1800s-1                       

(N.m-1) 

 
2400s-1                       

(N.m-1) 
 

 
 

Futbolcu 
(n=20) 

Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol 
 

133.1 
± 

17.3 

 
129.6 

± 
13.01 

 
129.9 

± 
16.94 

 
129.7 

± 
26.48 

 
126.3 

± 
19.59 

 
121 
± 

12.97 

 
122.3 

± 
18.78 

 
120.3 

± 
18.15 

 

  Çizelge 3.5’de de görüldüğü gibi diz ekstansiyon kuvvetinde en yüksek 

maksimal istemli diz kuvveti değerleri sağ bacakta ve 600 deki kasılmalar sırasında 

elde edilirken en düşük kuvvet değerleri sol bacakta 2400 deki kasılmalar sırasında 

elde edilmiştir. Ayrıca tüm açılarda en yüksek izokinetik kuvvet değerleri sağ 

bacakta elde edilirken, en düşük değerlerde sol bacakta elde edilmiştir. 

 
Çizelge 3.6: Futbolcuların diz fleksiyon kuvveti ortalama ve standart sapma değerleri 

 
Diz Fleksiyon Kuvveti 

 
 

 
600s-1                       

(N.m-1) 

 
1500s-1                       

(N.m-1) 

 
1800s-1                       

(N.m-1) 

 
2400s-1                       

(N.m-1) 
 

 
 

Futbolcu 
(n=20) 

Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol Sağ Sol 
 

100 
± 

17.9 

 
84.7 

± 
17 

 
92.5 

± 
23.5 

 
87.6 

± 
29.8 

 
92.6 

± 
60.3 

 
74.7 

± 
18.7 

 
85.5 

± 
17.23 

 
79.7 

± 
17.4 
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Çizelge 3.6’da da görüldüğü gibi diz fleksiyon kuvvetinde en yüksek 

maksimal istemli diz kuvveti değerleri sağ bacakta ve 600 deki kasılmalar sırasında 

elde edilirken en düşük kuvvet değerleri sol bacakta 2400 deki kasılmalar sırasında 

elde edilmiştir. Ayrıca tüm açılarda en yüksek izokinetik kuvvet değerleri sağ 

bacakta elde edilirken, en düşük değerlerde sol bacakta elde edilmiştir (Şekil 3.5). 

 
3.2. Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Analizi Bulguları 

Bacak hacmi ve kütleleri, WAnT, dikey sıçrama ve dört farklı diz açısında (600s-1, 

1500s-1, 1800s-1, 2400s-1) bacak kuvvet değişkenleri arasındaki İlişkiler Pearson 

Çarpım Momentler Korelasyon analizi kullanılarak belirlenmiştir. Pearson Çarpım 

Momentler Korelasyon analizi sonucunda elde edilen aşağıda sunulmuştur. 

Bacak hacmi ve kütlesi ile WAnT anaerobik performans değerleri arasındaki 

ilişkiler Çizelge 3.7’da verilmiştir. 

Çizelge 3.7: Futbolcularda bacak hacmi ve kütlesi ile WAnT anaerobik performans değerleri 
arasındaki ilişkiler 

 
 Anaerobik Güç Anaerobik Kapasite 

Hacim  Ölçümleri 
  MG RMG OG ROG 
Bacak Sağ .495*  p=.026 .151; p>0.05 .540* p=.014 -.153 p>0.05 

Sol .468* p=.038 .098 p>0.05 .517* p=.019 -.216 p>0.05 
Kütle  Ölçümleri 
  MG RMG OG ROG 
Bacak Sağ .192 p>0.05 -.116 p>0.05 .241 p>0.05 -.365 p>0.05 

Sol .215 p>0.05 -.081 p>0.05 .240 p>0.05 -.370 p>0.05 
 

Çizelge 3.7’de de görüldüğü gibi hem sağ BH ile MG (r=.495; p=.026), OG 

(r=.540; p=0.14) değerleri hem de sol BH ile MG (r=.468; p=0.038), OG (r=.517; 

p<0.019) değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bacak kütlesi ile WAnT 

anaerobik performans değerleri arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır. 
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Bacak hacmi ve kütlesi ile dikey sıçrama anaerobik performans değerleri 

arasındaki ilişkiler Çizelge 3.8’de verilmiştir.   

Çizelge 3.8: Futbolcuların bacak hacmi ve kütlesi ile dikey sıçrama anaerobik performans 
değerleri arasındaki ilişkiler 

 
Dikey Sıçrama 

 Aktif Sıçrama Skuat Sıçrama 
Futbolcu 
(n=20) 

 
AG 

(watt) 

 
RAG 

(watt.kg-1) 

 
AG 

(watt) 

 
RAG 

(watt.kg-1) 
Hacim Ölçümleri     
Bacak Sağ .488* p=.029 .203 p>0.05 .486* p=.030 .275 p>0.05 

Sol .532* p=.016 .209 p>0.05 .530* p=.016 .292 p>0.05 
Kütle Ölçümleri 
Bacak Sağ .584* p=.007 .047 p>0.05 .540* p=.014 .130 p>0.05 

Sol .594* p=.006 .073 p>0.05 .540* p=.014 .124 p>0.05 
 AG: Anaerobik Güç, RAG: Relatif Anaerobik Güç 

Çizelge 3.8’de de görüldüğü gibi hem sağ BH ile aktif sıçrama AG (r=.488; 

p=.029), skuat sıçrama AG (r=.486; p=.030) değerleri hem de sol BH ile aktif 

sıçrama AG (r=.532; p=.016), skuat AG (r=.530; p=.016) arasında anlamlı ilişki 

bulunmuştur. Buna benzer bir ilişkide hem sağ bacak kütlesi ile aktif sıçrama AG 

(r=.584; p=.007), skuat sıçrama AG (r=.540; p=.014) değerleri hem de sol bacak 

kütlesi ile aktif sıçrama AG (r=.594; p=.006), skuat sıçrama AG (r=.540; p=.014) 

değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Relatif değerlerde ise herhangi bir 

ilişkiye rastlanmamıştır. 

Futbolcularda elde edilen bacak hacmi ve kütlesi ile izokinetik diz 

ekstansiyon bacak kuvveti değerleri arasındaki ilişkiler Çizelge 3.9’de verilmiştir. 

Çizelge 3.9: Futbolcularda bacak hacmi ve kütlesi ile izokinetik diz ekstansiyon bacak kuvveti 
değerleri arasındaki ilişkiler 

 Diz Ekstansiyon Kuvveti 
  600.s-1 1500.s-1 1800.s-1 2400.s-1 

Hacim Ölçümleri  
Sağ 

 
Sol 

 
Sağ 

 
Sol 

 
Sağ 

 
Sol 

 
Sağ 

 
Sol 

Bacak Sağ -.213 -.169 -.091 .166 -.066 .314 -.303 .320 
 Sol -.169 -.213 -.009 .208 .019 .360 -.274 .395 
Kütle Ölçümleri  

Sağ 
 

Sol 
 

Sağ 
 

Sol 
 

Sağ 
 

Sol 
 

Sağ 
 

Sol 
Bacak Sağ -.049 .369 -.253 .114 -.125 .313 -.332 .311 
 Sol .037 .356 -.103 .061 -.006 .366 -.254 .385 
p>0.05 
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Çizelge 3.9’de de görüldüğü gibi hiçbir değişken arasında istatistiksel anlamda 

herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

Futbolcularda elde edilen bacak hacmi ve kütlesi ile izokinetik diz fleksiyon 

bacak kuvveti değerleri arasındaki ilişkiler Çizelge 3.10’da verilmiştir. 

Çizelge 3.10: Futbolcularda bacak hacmi ve kütlesi ile izokinetik diz fleksiyon bacak kuvveti 
değerleri arasındaki ilişkiler 

 
 Diz Fleksiyon Kuvveti 

  600.s-1 1500.s-1 1800.s-1 2400.s-1 

Hacim Ölçümleri  
Sağ 

 
Sol 

 
Sağ 

 
Sol 

 
Sağ 

 
Sol 

 
Sağ 

 
Sol 

Bacak Sağ -.201  -.141 -.174 .154 .160 -.105 -.315 -.045 
 Sol -.181 -.107 -.188 .121 .207 .011 -.283 .075 
Kütle Ölçümleri  

Sağ 
 

Sol 
 

Sağ 
 

Sol 
 

Sağ 
 

Sol 
 

Sağ 
 

Sol 
Bacak Sağ .003 -.133 -.179 .203 .049 .054 -.309 -.066 
 Sol -.057 -.167 -.225 .185 .085 .058 -.323 -.039 
p>0.05 

 

Çizelge 3.10’da da görüldüğü gibi hiçbir değişken arasında istatistiksel 

anlamda herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır.  Sonuç olarak bacak hacmi ve kütlesi 

ile izokinetik testinde elde edilen bacak kuvveti değerleri arasında ilişki olup 

olmadığını test etmek amacı ile yapılan Pearson Çarpım Momentler Korelasyon 

analizi sonuçlarına göre değişkenler arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

3.3. Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi Bulguları 

Değişkenler arasındaki İlişkiler Pearson Çarpım Momentler Korelasyon analizi 

kullanılarak belirlendikten sonra buradan yola çıkarak WAnT, dikey sıçrama ve dört 

farklı diz açısında (600s-1, 1500s-1, 1800s-1, 2400s-1) bacak kuvvetinin yüzde kaçının 

modele dâhil edilen bacak hacmi ve kütlesi tarafından açıklandığına Çoklu Doğrusal 

Regresyon Modeli ile belirlenmiştir.  

WAnT elde edilen MG değerlerinde belirleyici olup olmadığını test etmek 

amacı ile yapılan Çoklu Regresyon Analiz sonuçları, sol ve sol bacak hacmi (R=.49; 



71 
 

R2= %24.6; β=-.030; p=.05) MG değerleri ile ilişkili olduğunu ve bacak hacmi 

değerlerinin MG değerlerinde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur.  

Sağ ve Sol Bacak Hacminin MG Değerleri 
Üzerindeki Rolü

24.6%

75.4%

Sağ ve Sol Bacak Hacmi

Diğer
 

Şekil 3.1: Bacak Hacminin WAnT elde edilen MG Değerleri Üzerindeki Rolü 

Yukarıda da ifade edildiği üzere WAnT elde edilen maksimum güç 

değişkendeki değişimin % 24.6’sının modele dahil ettiğimiz sağ ve sol bacak hacmi 

değişkenleri tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan % 75.4’lük kısım ise hata 

terimi vasıtasıyla modele dahil etmediğimiz değişkenler tarafından açıklanmaktadır.    

Ayrıca sağ ve sol bacak hacminin (R=.54; R2= %29.1; β=-.024; p=.05) OG 

değerleri ile ilişkili olduğunu ve bacak hacmi değerlerinin OG değerlerinde 

belirleyici olduğunu ortaya koymuştur.  

Sağ ve Sol Bacak Hacminin OG Değerleri Üzerindeki Rolü

29.1%

70.9%

Sağ ve Sol Bacak Hacmi

Diğer

 

Şekil 3.2: Bacak Hacminin WAnT elde edilen OG Değerleri Üzerindeki Rolü 

Şekil 3.2’de ifade edildiği üzere WAnT elde edilen ortalama güç 

değişkendeki değişimin % 29.1’inin modele dahil ettiğimiz sağ ve sol bacak hacmi 

değişkenleri tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan % 70.9’lük kısım ise hata 

terimi vasıtasıyla modele dahil etmediğimiz değişkenler tarafından açıklanmaktadır.    
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Aktif sıçrama testinde elde edilen anaerobik performans değerlerinde 

belirleyici olup olmadığını test etmek amacı ile yapılan Çoklu Regresyon Analiz 

sonuçları, sağ ve sol bacak hacminin (R=.53; R2= %29; β=-.086; p=.05), sağ ve sol 

bacak kütlesinin (R=.59; R2= %35.5; β=.180 p=.05) aktif sıçrama AG değerleri ile 

ilişkili olduğunu ve bacak hacmi ve kütle değerlerinin aktif sıçrama testinde elde AG 

değerlerinde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. 

Sağ ve Sol Bacak Hacminin Aktif Sıçrama AG 
Değerleri Üzerindeki Rolü

29%

71%

Sağ ve Sol Bacak Hacmi

Diğer
      

Şekil 3.3: Bacak Hacminin Aktif Sıçrama AG Değerleri Üzerindeki Rolü 

 

Şekil 3.3’de ifade edildiği üzere aktif sıçrama testinden elde edilen anaerobik 

güç değişkendeki değişimin % 29’unun modele dahil ettiğimiz sağ ve sol bacak 

hacmi değişkenleri tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan % 71’lik kısım ise hata 

terimi vasıtasıyla modele dahil etmediğimiz değişkenler tarafından açıklanmaktadır.    

 

     

Sağ ve Sol Bacak Kütlesinin Aktif Sıçrama AG Değerleri 
Üzerindeki Rolü

35.5%

64.5%

Sağ ve Sol Bacak Kütlesi

Diğer

 
Şekil 3.4: Bacak Kütlesinin Aktif Sıçrama AG Değerleri Üzerindeki Rolü 
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Şekil 3.4’de ifade edildiği üzere aktif sıçrama testinden elde edilen anaerobik 

güç değişkendeki değişimin % 35.5’inin modele dahil ettiğimiz sağ ve sol bacak 

kütlesi değişkenleri tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan % 64.5’lik kısım ise 

hata terimi vasıtasıyla modele dahil etmediğimiz değişkenler tarafından 

açıklanmaktadır.    

Skuat sıçrama testinde elde edilen anaerobik performans değerlerinde 

belirleyici olup olmadığını test etmek amacı ile yapılan Çoklu Regresyon Analiz 

sonuçları, sağ ve sol bacak hacminin (R=.53; R2= %28.8; β=-.306; p=.05), sağ ve sol 

bacak kütlesinin (R=.54; R2= %29.8; β=.267; p=.05) skuat AG değerleri ile ilişkili 

olduğunu ve bacak hacmi ve kütle değerlerinin skuat sıçrama testinde elde edilen AG 

değerlerinde belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. 

Sağ ve Sol Bacak Hacminin Skuat Sıçrama AG 
Değerleri Üzerindeki Rolü

28.8%

81.2%

Sağ ve Sol Bacak Hacmi

Diğer

      
Şekil 3.5: Bacak Hacminin Skuat Sıçrama AG Değerleri Üzerindeki Rolü 

Şekil 3.5’de ifade edildiği üzere skuat sıçrama testinden elde edilen anaerobik 

güç değişkendeki değişimin % 28.8’inin modele dahil ettiğimiz sağ ve sol bacak 

hacmi değişkenleri tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan % 81.2’lik kısım ise 

hata terimi vasıtasıyla modele dahil etmediğimiz değişkenler tarafından 

açıklanmaktadır.    
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Sağ ve Sol Bacak Kütlesinin Skuat Sıçrama AG 
Değerleri Üzerindeki Rolü

29.8%

70.2%

Sağ ve Sol Bacak Hacmi

Diğer

 
Şekil 3.6: Bacak Kütlesinin Skuat Sıçrama AG Değerleri Üzerindeki Rolü 

Şekil 3.6’da ifade edildiği üzere skuat sıçrama testinden elde edilen anaerobik 

güç değişkendeki değişimin % 29.8’inin modele dahil ettiğimiz sağ ve sol bacak 

kütlesi değişkenleri tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan % 70.2’lik kısım ise 

hata terimi vasıtasıyla modele dahil etmediğimiz değişkenler tarafından 

açıklanmaktadır.    

İzokinetik testinde elde edilen bacak kuvveti değerlerinde belirleyici olup 

olmadığını test etmek amacı ile yapılan Çoklu Regresyon Analiz sonuçlarına göre 

değişkenler arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır. 
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4. TARTIŞMA 

Bu çalışma anaerobik performans ve izokinetik kuvvet değerlendirilmesinde bacak 

hacmi ve kütlesinin rolünün belirlenmesi amacıyla, WAnT, dikey sıçrama ve dört 

farklı diz açısında (600s-1, 1500s-1, 1800s-1, 2400s-1) bacak kuvveti ölçümleri çevresel 

ölçümlerde yararlanılarak bacak hacmi ve kütlesi ölçümleri yapılmıştır. Değişkenler 

arasındaki İlişkiler Pearson Çarpım Momentler Korelasyon analizi kullanılarak 

belirlenirken bu bağımlı değişkenlerinin yüzde kaçının modele dâhil edilen bağımsız 

değişkenler tarafından açıklandığına Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli ile 

belirlenmiştir. Elde edilen bulgular aşağıda sırasıyla tartışılacaktır.  

4.1. Tanımlayıcı İstatistiklerin Tartışılması 

Elde edilen bulgular çalışmaya katılan futbolcular normal vücut ağırlığına, vücut 

kitle indeksine ve yağ yüzdesine sahip olduklarını göstermiştir. Ancak literatürdeki 

çalışmalarla kıyaslandığında profesyonel futbolculara göre bu çalışmaya katılan 

futbolcuların daha yüksek vücut yağ yüzdesine, daha düşük yağsız vücut ağırlığına, 

benzer vücut kitle indeksine sahip oldukları görülmektedir (Akın ve ark., 2004). 

Çalışmaya katılan amatör futbolcuların vücut kitle indeksi incelendiğinde normal 

kilolu kategorisine girdikleri tespit edilmiştir (Heyward ve Stolarczyk, 1996). Bunun 

sebebi bu çalışmaya katılan sporcuların amatör sporcular olmaları ve yaşlarının daha 

küçük olması bunun tersine yazılı kaynaklardaki çalışmalarda yer alan sporcuların 

ise profesyonel olması ve yaşlarının (kronolojik ve spor) büyük olmasından 

kaynaklanabilir. Ayrıca buradaki farklılaşmaya bu sporla uzun yıllardır uğraşan 

sporcuların küçük yaştan itibaren buna uygun beslenme ve spor eğitimine tabi 

tutulmaları ve bu çalışmadaki futbolcuların daha az antrenman deneyimine sahip 

olmaları da neden olmuş olabilir. Ramanlı ve Müniroğlu (2002) tarafından yapılan 

çalışmada hücum oyuncularının vücut ağırlıkları ortalama 67.8 kg ile 80.6 kg 

arasındayken, savunma oyuncuları 68.8kg ile 78.8kg arasında olduğu bulunmuştur. 

James ve ark. (1995) yaptığı çalışmada ise hücum oyuncularının vücut ağırlıkları 

ortalama 66 kg ile 86 kg, savunma oyuncuları 60kg ile 80kg arasında değiştiği ifade 

edilmiştir (James-Reilly,1995; McIntyre, 2004). Watson (1995) tarafından İrlandalı 

futbol oyuncularının incelendiği çalışmada ise genel olarak oyuncuların bu çalışmaya 



76 
 

göre daha yüksek vücut ağırlığına ve yüksek yağ yüzdesine sahip oldukları 

belirtilmiştir.  Bir başka çalışmada Marancı ve Müniroğlu’nun (2001) 1. Amatör 

ligindeki hücum oyuncuları ile savunma oyuncularının vücut ağırlıkları ve vücut yağ 

yüzdeleri (savunma,%6.8; hücum, %7.4) arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark 

olmadığı belirtilmiştir. Yapılan çeşitli araştırmalarda ise profesyonel futbolcuların 

vücut yağ yüzdeleri %7.5 ile %10.95 arasında değiştiği (Puga, 1991; Gil ve ark., 

2007) bildirilirken, Türkiye’deki profesyonel futbolcuların ise %9.78 olarak 

bildirilmiştir (Özder ve Günay, 1994). Bu çalışmada elde edilen sonuçların farklılık 

göstermesi bu çalışmaya katılan sporcuların amatör olması profesyonel takımda yer 

alan sporcuların oynanan maçlar dahil haftada en az 6 antrenman ve sezon içerisinde 

haftada en az bir maç yapması da yukarıda elde edilen değerlerin farklı sonuçlar 

vermesine sebep olabileceği söylenebilir. Ayrıca bilindiği gibi futbol hem aerobik 

hem de anaerobik enerji yolu kullanılarak oynanmaktadır. Buna bağlı olarak da 

antrenman içerikleri mevkilere göre farklılık göstermekle birlikte bu iki enerji 

yolunun kapasitelerini geliştirmeye yönelik olabilmektedir. Aerobik yolla enerji 

üretimim sırasında egzersizin yaklaşık olarak 20-30dk.’ları arasında yağ yakımı 

başlamaktadır. Dolayısıyla vücut yağ yüzdesinin düşük olması süper lig 

futbolcularının aerobik antrenman içeriklerinin amatör futbolculara oranla daha 

yüksek olduğu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca aerobik yollu enerji üretiminin daha 

yüksek çıkması beklenebilmektedir (Akın ve ark., 2004). Yağsız vücut kütlesinin 

değerlendirilmesinde profesyonel futbolcularında yağsız vücut kütlesinin amatör 

futbolculara oranla daha yüksek çıktığı gözlenmiştir. Genel antrenman ilkeleri 

incelendiğinde yapılan kuvvet antrenmanlarının kas hipertrofisine yani kasın enine 

kesit alanının genişlemesine neden olduğu görülmektedir. Yapılan araştırmalarda 

incelenen amatör ve profesyonel gruplar arasında yağsız vücut kütlesinde 

profesyonel oyuncuları lehine anlamlı fark çıkmış olması yapılan kuvvet 

antrenmanları hakkında bilgi vermektedir. Buradan hareketle, profesyonel 

oyuncularının antrenman programı içerisinde kuvvet antrenmanlarının amatör 

sporculardan daha fazla olduğu ortaya konmaktadır (Akın ve ark., 2004).           

Somatotip özellikleri ele alındığında futbolcuların profesyonellere farklı bir 

somatotip özelliğe sahip olduğu görülmektedir. Profesyonel futbolcular ekto-
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mezomorfik (Ramanlı ve Müniroğlu, 2002) özellikler göstermelerine karşın bu 

çalışmada futbolcuların mezo-ektomorfik özellik gösterdiği görülmektedir. 

Literatürde profesyonel hücum ve savunma oyuncularının somatotip ortalamasının 

sırasıyla I. Lig oyuncuları ekto-mezomorfik, II. Lig oyuncuları mezo-ektomorfi, III. 

Lig oyuncuları ekto-mezomorfi olduğu ve çalışmada elde edilen verilere göre daha 

düşük olduğu görülmektedir (Tamer ve ark., 1996). Açıkada ve ark. (1998) 

tarafından yapılan bir çalışmada ise Türkiye II. Liginde mücadele eden bir futbol 

takımı sporcularının somatotip ölçümlerini mezo-endomorfik olduklar ı 

belirlenmiştir. Ayrıca, İşleğen ve ark.’nın (1986) çalışmasında da II. Lig oyuncuları 

mezo-endomorfik yapı sergilerken; I. Lig A Milli ve amatörler, mezo-ektomorfik bir 

somatotip özelliği sergilemektedir. Watson (1995) tarafından İrlanda’da elit düzeyde 

32 futbolcu üzerinde yaptığı araştırmada somatotip değerleri ekto-mezomorfik  

olarak tespit etmiştir.  

Futbolda lig seviyesi artıkça futbolculardan istenen fiziksel özellikler de 

artmaktadır. Bu durum kas kitlesi fazla olan futbolcu tipini de ön plana 

çıkartmaktadır. Futbolda herkesin kabul ettiği 2-5-2 somatotip yapısına, bu 

araştırmada sporcuların bu değerlere biraz uzak olduğu görülmektedir. Bu farklılığın 

sebebi de bu sporcuların futbolda herkesin kabul ettiği ekto-mezomorfik somatotip 

yapısını yakalamada; yetenek seçiminin, yönlendirme kriterlerinin, yüklenmenin ve 

kuvvet antrenmanlarının devamlılığının yıl boyunca sağlanmış olmasının yanı sıra 

amatör futbolcular olmalarının önemli rolü olduğu ifade edilebilir. Bilindiği gibi 

futbol da üst düzey dayanıklılık, kuvvet, esneklik, sürat, çabukluk, strateji gibi sportif 

performans ve kontrol gerektiren bir takım ve temas sporudur (Bloomfield ve ark., 

1994; Köklü ve ark., 2009). Futbolcuların performans ve vücut karakterlerinin diğer 

branşlara göre farklı olması da, yine futbolun farklı aktivitelerine bağlanmaktadır. 

(Özder ve Günay, 1994). Bu aktiviteler içinde sıçrama, zıplama ani yön değiştirme, 

aldatma, durma, ani hareket, sprint, şut…vs. sayılabilir. Sıçrama kuvveti, sporcunun 

mümkün olduğunca yatayda uzağa ve dikeyde yükseğe (ya da her ikisi de) sıçrama 

olarak tanımlanabilir. Sıçrama kuvveti kombine bir yetenektir ve bacak kaslarının 

gücüne, patlayıcı kuvvetine, sıçramaya katılan kasların esnekliğine ve sıçrama 

tekniğine bağlıdır (Demir ve ark., 2000). Dolayısıyla çabuk kuvvet ve sıçrama 
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futbolcuların performansını etkileyen önemli parametreler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Futbolda; mücadeleye başlamada, kafa topuna çıkışlarda, top kapma, 

toplu-topsuz yön değiştirmeler sırasında tek bacakla sıçramalar kullanılmaktadır. 

Sıçrama bacağının genellikle dominant taraf olduğu futbol branşında, uzun yıllar 

süren antrenmanlar sonucunda dominant bacağın kuvvet bileşeninin gelişeceği 

(Demir ve ark., 2000) ve bunun mücadeleye başlamada, kafa topuna çıkışlarda, top 

kapma, toplu-topsuz yön değiştirmeler sırasında tek bacakla sıçramalarda olumlu 

katkıları olacağı düşünülmektedir.  

 Futbolda artık savunma ve hücum oyuncuları arasındaki fiziksel ve atletik 

yapı ortadan kalkmaktadır. Günümüzde bir takımdaki (kaleci dahil) bütün 

mevkilerdeki oyuncuların her türlü motorik özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

Hücum oyuncuları gerektiğinde savunmaya, savunma oyuncuları da aynı şekilde 

hücuma yardımcı olmalıdırlar (Köklü ve ark., 2009). Futbolcuların top taşıma, 

paslaşma ve rakibe üstünlük sağlama gibi görevleri bulunmaktadır ve bu yüzden hızlı 

ve çevik olmaları gerekmektedir (Bloomfield ve ark., 1994). Bilindiği üzere bir 

futbol maçında oyuncular 4–6 sn. arasında değişen 1000–1400 adet kısa süreli 

aktivite gerçekleştirmektedirler. Bu hareketlerin yaklaşık 220’si yüksek hızda yapılan 

anaerobik performansa dayalı aktiviteleri içermektedir (Mohr ve ark., 2003). Bu tarz 

aktivitelerin maç veya antrenman sırasında yorgunluğa rağmen kaliteli bir şekilde 

yapılabilmesi anaerobik güç ve kapasite miktarına bağlıdır (Stølen ve ark., 2005;  

Mohr, 2005; Reilly ve ark., 2008).  

Çalışmada yer alan genç futbolcuların anaerobik performanslarına 

bakıldığında ortalama anaerobik güce sahip oldukları görülmektedir. Yazılı 

kaynaklarda yer alan sonuçlar ele alındığında futbolcuların anaerobik güç 

ortalamaları 930 ile 1273 watt arasında değişirken anaerobik kapasiteleri ise 637 ile 

833 watt arasında değişmektedir (Stølen ve ark., 2005). Bu çalışmada yer alan 

futbolcular göz önünde tutulduğunda ise elde edilen değerlerin daha düşük olduğu 

görülmektedir. Bu durum futbolcuların kondisyon farklılığından, antrenman 

yaşlarının küçük olmasında kaynaklanabilir.  
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Diğer yandan birçok çalışmada futbolcuların alt ekstremitelerine ait alaktik 

anaerob güç özelliği skuat ve aktif  sıçrama testleri ile değerlendirilmektedir. Skuat 

sıçrama (SS) maksimal kuvvetin (bir tekrarda ortaya konulan en yüksek kuvvet) 

patlayıcı kuvvete aktarımını değerlendirirken, aktif sıçrama (AS) kasın elastik ve 

patlayıcı kuvvet (hızlanma performansını etkileyen bir faktör) özellikleri hakkında 

bilgi vermektedir (Aşçı, 2009). Yazılı kaynaklarda, profesyonel futbolcularda SS’nin 

34.1-39.2 cm. arasında ve AS’nin 38.4-41.4 arasında belirtilirken, Türkiye süper 

liginde oynayan profesyonel futbolcularda SS 38.62 cm. ve AS 40.65 cm. olarak 

bulunmuştur (Casajus, 2001; Little ve Williams, 2003; Özkara ve ark., 2003; Aşçı, 

2009).  Mevkiler incelendiğinde, Türkiye süper ligi kalecilerinin ortalama SS ve AS 

performanslarının diğer mevkilere oranla daha düşük olduğu (Özkara ve ark., 2003), 

bununla birlikte süper lig düzeyi kalecilerin SS performanslarının alt liglerde 

oynayan kalecilere oranla daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Acar ve ark., 2003). 

Bununla birlikte yapılan maç analizleri anaerobik performans gerektiren 

çeşitli hareketleri (yön değiştirmeler, sprintler…vb.) oynadıkları mevkilere göre 

farklı sıklıklarda yaptıklarını göstermektedir (Salvo ve ark., 2007). Buna bağlı olarak 

gerek yetenekli futbolcu seçimlerinde gerekse performans gelişimlerinde mevkisel 

faklılıklar göz ardı edilmemelidir. Gil ve ark. (2007) tarafından futbolcularda 

yapılmış olan çalışmada forvet oyuncularının orta saha ve defans oyuncularından 

daha süratli ve çabuk olduğunu, skuat sıçramada ise forvet ve defans oyuncularının 

orta saha oyuncularından daha iyi oldukları ifade edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen 

değerlerde yazılı kaynaklarda ifade edilen çalışmalardan daha düşüktür. Buda bu 

çalışmaya katılan futbolcuların daha düşük maksimal ve patlayıcı güce sahip 

olmalarından kaynaklanabilir.  

Maç veya antrenman sırasında yapılan yüksek şiddetli yön değiştirmeler, ani 

hızlanma-yavaşlamalar, sıçramalar ve birçok kaleci hareketi gibi patlayıcı ve çabuk 

kas hareketi gerektiren aktivitelerde kasın çabuk kasılabilme özelliği avantaj 

sağlamaktadır. Bu çabuk kuvvet performansı birçok antrenman faktöründen 

etkilenmektedir. Bunlar, maksimum kuvvet, kuvveti ortaya koyabilme hızı, kısa-

gerilimli döngü yetisi ve futboldaki becerilere özel kas içi koordinasyon faktörleridir 

(Hasegava ve ark., 2002). Futbolcunun yüksek düzeyde kas kuvvetine sahip olması, 
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çabukluk gerektiren hareketler sırasında ortaya koyulan güç performansını olumlu 

yönde etkilediği gibi, aynı zamanda yaralanma riskini da azaltır. Her iki veya tek 

bacağa ait kas grupları arasında kuvvete meydana gelen asimetri futbolcularda 

yaralanma riskini artırıcı bir faktördür. Literatürde, kas gruplarının kuvveti bir çok 

çalışmada izometrik cihaz kullanımı ile ölçülmüştür ve çoğunlukla da diz 

ekstensörlerinin konsentrik hareketi üzerine veri toplanmıştır. Profesyonel 

futbolcularda ortalama olarak 0.0rad.s-1 hızda 257-284 N, 0.5 rad.s-1 (30der.s-1) hızda 

214-300 N ve 3.1 rad.s-1 hızda (300der.s-1) 126-182 N gözlenmiştir. Diz ekstensör ve 

fleksörlerinin izokinetik kuvvetleri en üst ligde oynayan oyunculara oranla                        

ulusal takım futbolcularında daha yüksek olduğu belirtilmektedir. Danimarkalı elit 

futbolcularda 0.15 ve 3.14 rad.s-1 hızlarda izokinetik kas kuvvetinin ölçüldüğü bir 

çalışmada orta saha oyuncularının en düşük performansı gösterdiği bununla beraber 

defans oyuncularının ise kaleci, forvet ve stoperlere oranla daha düşük performans 

ortaya koydukları belirtilmektedir. Dolayısıyla takımdaki pozisyona bağlı olarak 

futbolcuların diz ekstensör ve fleksörlerinin izokinetik kuvvetleri farklılaştığı 

görülmektedir. Bunun dışında diz ekstensör (DE) ve fleksörlerinin (DF) izokinetik 

konsetrik tork kuvvetinin maç öncesinde devre arasında da maç sonrasına oranla 

daha yüksek olduğu belirtilmektedir (Rahnama ve ark, 2003). Türkiye birinci ligi 

futbolcularının izokinetik DE ve DF kuvvetleri 0.5 rad.s-1 hızda 229 N ve 3.1 rad.s-1 

hızda ise 132 N olarak bulunmuş ve mevkilere göre değerlendirildiğinde de yavaş 

hızda kalecilerin diğer oyunculara oranla daha yüksek kuvvet değeri ortaya 

koydukları, ancak, diğer hızlarda mevkiler arası farklılık olmadığı belirtilmiştir 

(Akkurt ve ark., 1994). Futboldaki birçok aktivitede kuvvet, izokinetik ölçüm 

araçlarının sağladığı en yüksek hızdan (6.28 rad.s-1) daha yüksek açısal hızlarda 

uygulanır. Örneğin, ayakla vuruşta alt bacağın açısal hızı 17.5 rad.s-1 (1003 der. s-1) 

civarındadır. Bununla birlikte, vuruş bacağının bu yüksek hızı diz ekstensör 

kaslarının kuvveti ile ilişkili değildir. Dolayısıyla da topla en son temasta topa 

uygulanan kuvvet, diz ekstensörlerinin kuvvet düzeyi tarafından belirlenmemektedir. 

Bu vuruşta etki daha çok agonist ve antagonist kas gruplarının koordinasyonuna 

bağlı teknik beceriden kaynaklanmaktadır (Reilly ve ark., 2000). 
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Elde edilen tüm maksimal istemli izokinetik bacak kuvveti değerleri ele 

alındığında 600s-1’deki kuvvet değerlerinin 1500s-1, 1800s-1 2400s-1 kuvvet 

değerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi bir kasın meydana 

getirebileceği maksimal kuvvet kasın kasılma boyundan etkilenmektedir. Kas 

kuvvetinin kas boyundaki değişimlerden dolayı değişmesi aktin ve miyozin 

filamanlarının üst üste gelme alanlarının değişmesi yani başka bir değişle çapraz 

köprü bağlantılarının değişmesinden dolayı olmaktadır (Zatsiorsky, 1995). 

Maksimum gerilim kas fibrili dinlenik konumdayken olmaktadır çünkü aktin ve 

miyozin filamanları bütün uzunlukları boyunca üst üste gelmekte ve bu da birleşen 

çapraz köprü sayısını maksimal konuma getirmektedir (Petrofsky ve Philip, 1986; 

Harman, 1994; Barlett, 1997; Pehlivan, 1997). 600 diz açısında en yüksek maksimal 

kuvvet değerlerinin elde edilmesinin nedeni yukarıda bahsedilen aktin miyozin 

filamanlarının üst üste gelme oranlarının artmasından ve dolayısıyla daha çok sayıda 

çapraz köprü birleşmesinin olmasının sonucudur. Bu da 600 diz açısının kasın 

dinlenik boyuna yakın bir kas boyu uzunluğuna sahip olduğunu göstermektedir. 

Benzer şekilde Zatsiorsky (1995) maksimal kuvvetin elde edildiği optimal açıların  

düşük açılar olduğu belirtmiştir (Akt. Kin-İşler, 2003). Benzer çalışmalarda olduğu 

gibi izokinetik diz kaslarının kuvvet değerlendirilmelerinde testlerdeki açısal hız 

arttıkça pik tork değerlerinde azalma gözlenmektedir (Meriç ve ark., 2007).  Başka 

bir çalışmada ise yüksek derecelerdeki hızlarda belirgin bir azalmasının sebebi olarak 

test sırasında bu açıdaki hıza gelindiğin de yorulmuş olduklarını ve kassal 

dayanıklılık düzeylerinin düşük olduğunu ifade etmişlerdir (Akın ve ark., 2004).  

Izokinetik diz kaslarının kuvvet değerlendirmelerinde testlerdeki açısal hız 

arttıkça PT değerlerinde azalma gözlenmektedir. Bu değişim izokinetik alanında yeni 

bir bulgu değildir. Pek çok çalışma ile gösterilmiştir. Hız arttıkça kas kuvvetinin 

azalması, kasın oluşturduğu maksimal kuvvetinin kasın kontraksiyon sırasındaki 

kısalma hızı ile ilişkilendirilmiştir. Literatürde değişik düzey ve yaş gruplarında 

futbolcularda kuadriceps ve hamstring kas kuvvetinin sedanter bireylerden daha 

yüksek olduğu bildirilmiştir (Akın ve ark., 2004).  
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4.2. Pearson Çarpım Momentler Korelasyon Analizi ve Çoklu Doğrusal 

Regresyon Analizi Sonuçlarının Tartışılması 

Futbol, tüm dünyada en çok ilgi gören spor branşlarından birisidir. Dünyanın bir çok 

ülkesinde de oynanan bu oyun ülkemizde çok yaygın bir spor branşı olarak göze 

çarpmaktadır ve popülaritesi tartışılmazdır. Futbolu oldukça kompleks bir özelliğe 

sahiptir ve dayanıklılık kuvvet, esneklik, sürat, çabukluk strateji, disiplin, azim vb. 

bir çok özelliği içinde barındırmaktadır. Bu özelliklerin hepsi oyunda başarılı 

olabilmek için sahip olunması gereken temel özelliklerdir. Özellikle kuvvet ve 

anaerobik güç ve kapasite futbolun temelini oluşturan iki önemli unsurdur (Newman 

ve ark., 2004). Spor Bilimleri alanında farklı branşlarda kuvvet, anaerobik 

performans, vücut kompozisyonu gibi özellikleri tanımlayan ve ilişkilerinin 

belirlenmesi gibi çalışmalar olmasına rağmen futbolcuların kuvvet, anaerobik 

performans, vücut kompozisyonu, bacak hacmi-kütlesi gibi özelliklerini tanımlayan 

ve ilişkilerinin belirlenmesi gibi çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu bağlamda bu 

çalışma futbolcularda çevresel ölçümlerden elde edilen bacak hacmi-kütlesi ile 

anaerobik performans ve izokinetik bacak kuvveti arasındaki ilişkinin belirlenmesi 

amacıyla yapılmıştır.   

Anaerobik performans değerleri yüksek olan sporcuların daha yüksek hızlı 

kasılan kas lifine, daha fazla kas hacmine ve daha geniş kesit alanına sahip oldukları 

belirlenmiştir (Shephard ve ark., 1988; Staron ve ark., 2000). Kas lifi tipinin yanı sıra 

üretilen kas kuvveti sportif başarıyı etkileyen önemli bir faktör olarak kabul 

edilmektedir. Özellikle diz ekstansörlerinin oluşturduğu patlayıcı kas kasılmalarının 

sporcuların sprint performanslarının çok önemli bir parçası olduğu belirlenmiştir 

(Mann, 1981; Mero, 1988; Young ve ark., 1995). Dowson ve ark. (1988), bu sanıyı 

destekleyerek, dinamik kas hareketi sırasında meydana getirilen kuvvetin 

büyüklüğünün sprint performansı sırasında üretilebilecek kuvvetin mikterı ile ilişkili 

olduğunu belirtmişlerdir. Yapılan araştırmalar, diz kuvvetinin sprint performansı 

sırasında önemli bir unsur olduğunu göstermiştir (Mann, 1981; Mero, 1988; Dowson 

ve ark. 1998).   
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Anaerobik çalışmayı kapsayan bütün spor branşları için vücuttaki yağlı 

dokuların fazlalığı, yağsız beden kitlesinin azlığı performansı olumsuz yönde 

etkilemektedir. Vücut yağ oranının yüksek olması kuvvet, çeviklik ve esnekliğin 

azalmasına ve enerji kaybına neden olabilmektedir. Bunun sebebi olarakta yağ 

dokularının, vücudun enerji deposu olan ATP yapımına hiçbir katkısı olmaması ve 

kasların hareketlerini kısıtladığından fazla enerji harcamasına sebep olmasıdır. 

Bunun yanı sıra dayanıklılık gerektiren spor dallarında ve çabukluk gerektiren spor 

branşları için de yağ oranının fazla olması performansı olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir (Dore ve ark., 2000). Ayrıca anaerobik enerjisinin baskın olduğu 

spor branşları düşünüldüğünde vücut yağ yüzdesinin yüksek olması durumunda, 

anaerobik performansı olumsuz etkileneceği inkar edilemez bir gerçektir. Yapılan bir 

çalışmada yağsız beden kütlesi ile anaerobik performans arasında ilişki bulunurken 

vücut yağ yüzdesi ile herhangi bir ilişki bulunmamıştır (Vardar ve ark., 2007). 

Ayrıca anaerobik güç ve kapasiteyi belirlenmesinde kullanılan Wingate testinde 

maksimum gücü kas kasılma hızından etkilenmektedir (Murphy ve ark., 1986). Kas 

kasılmasındaki güç kasın kasılması öncesi boyuna, kasın kasılma hızına bağlıdır. Kas 

kasılma boyu kasılma öncesi %20 daha uzatılmış ise yüksek bir kuvvet elde 

edilmektedir. Kas kasılmasında kasılmanın hızı ve yük arasında ters orantılı ilişki 

vardır. Kas kuvveti tekrar edilen bir dizisi içinde ölçülürse, uygulanan yük artıkça 

kasılma hızı ve oluşan kas kuvveti azalmaktadır. Bu uygulanan ağırlığa bağlı 

olarakta deneğin ağırlığa verdiği toplam hızının azaldığı bu azalışında kuvvetle 

orantılı olduğu ve bunun sonucu olarakta maksimum güç sonuçları etkilenmektedir. 

Buna ek olarak uyluk çevresinin genişliği, uyluk bölgesini oluşturan kasların 

(Kuadriseps, hamstring…vb.) kas kitlesinin ve kas liflerinin fazla oluşunu bağlı 

olarak kasta oluşturulan kuvvet-gücün daha yüksek olduğunu bunun da maksiumum 

gücü etkilediğini göstermektedir (Bouchard ve ark., 1991; De Ste Croix ve ark., 

2000; Armstrong ve ark., 2001). Günay ve Onay (1999) tarafından yapılan çalışmada 

antropometrik parametrelerin kuvvet parametreleri ile ilişkili düzeyleri 

incelendiğinde bacak kuvveti ile gövde uzunluğu ve bacak uzunluğu arasında pozitif 

ilişki belirlenmiştir. Bu sonuçlar daha uzun bacak boyuna sahip olan deneklerin 

bacak kuvvetinin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca yapılan çalışmalarda 

anaerobik güç ile uyluk çevresi, uyluk uzunluğu ve boy ile ilişki bulunmuş olması ve 
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daha uzun uyluk boyuna, daha geniş uyluk çevresine sahip olan deneklerin anaerobik 

güçlerinin daha yüksek olabileceğini düşündürmektedir. Bunun yanı sıra kas fibril 

uzunluğu, kas kesit alanı, bacak hacmi ve kas kitlesi anaerobik şartlarda kasın 

üreteceği güç üzerinde belirleyici rol alan özelliklerdendir (Armstrong ve ark., 2001).  

Araştırmalarda sıklıkla bacak hacmi, kas kitlesi ve kas kesit alanı fazla olan 

deneklerin anaerobik performanslarının daha iyi olduğu ifade edilmektedir (Van 

Praagh, 1990;  Welsman, 1997; Grant ve ark., 2001; De Ste Croix, 2000; Dore ve 

ark., 2001). Bu çalışmaların aksine Ergen ve ark. (1984) tarafından eskirimciler 

üzerinde yapılan çalışmada maksimal alaktasid anaerobik güç ile somatotip 

komponentler arasında da herhangibir ilişkinin olmadığı belirtilmiştir.  

Van Praagh ve ark. (1990) antropometrik teknik kullanarak bacak hacmini 

kestirmiş hem maksimum hemde ortalama güç değerleri ile ilişkilendirdiklerini ifade 

etmişlerdir. Welsman ve ark. (1997) çalışmalarında bacak kas hacmi ile anaerobik 

performans arasında anlamlı ilişki bulmuşlardır. Buna benzer bir çalışmada da 

anaerobik güç ile yağsız vücut kitlesi, yağsız bacak hacmi ve vücut ağırlığı arasında 

ilişki bulunmuştur. Literatürdeki yapılan çalışmalarda uyluk çevresinde, baldır 

çevresinde, bacak hacminde, bacak kas hacminde ve yağsız bacak hacminde 

meydana gelen artışa bağlı olarak anaerobik performans değerlerinde artışa sebep 

olduğu ifade edilmektedir. Bunun nedenininde yukarıda da ifade ettigimiz gibi bacak 

bölgesini oluşturan kasların, kas kitlesinin ve kas liflerinin fazla oluşu ve kasın 

meydana getirdiği kuvvet-gücün daha yüksek olabileceğini göstermektedir (Van 

Praagh, 1990; Welsman, 1997; Grant ve ark., 2001). Bu çalışmadaki sonuçlardan 

yola çıkacak olursak bacak hacmi fazla olan futbolcuların anaerobik performansları 

daha iyidir yorumu yapılabilir. Grant ve ark. (1996) tarafından yapılan çalışmada 

elde edilen sonuçlarda bu çalışmanın sonuçlarını destekler biçimdedir. Bu çalışmada 

da bacak hacmi ile anaerobik güç ve kapasite arasında ilişki olması bu sonuçlarla 

örtüşmektedir. Ayrıca, Marsh ve ark., (1999) yaptığı benzer bir çalışmada yağsız 

bacak hacmi ile anaerobik performans arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş ve yağsız 

bacak hacmi yüksek olanların anaerobik performanslarının daha iyi olduğu ifade 

edilmiştir. Bu ilişkinin de bu çalışmaya katılan grupların yaptığı antrenmanlar 

sayesinde yağsız bacak hacminin artmasına bağlamışlardır. Başka bir çalışmada ise 
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yaş ilerledikçe kas kütlesi ve kas kesit alanı kayıplarına bağlı olarak anaerobik 

performansın düştüğünü ifade etmişlerdir (Akt. Marsh ve ark., 1999). Yapılan başka 

bir çalışmada yaşa bağlı olarak bacak kas grubu yapısı ve bacak kütlesinin değiştiği, 

bu değişiminde izokinetik bacak kuvveti değerlerini etkilediği bildirilmiştir (Lynch 

ve ark., 1999).    

De SteCroix ve ark. (2000) tarafından yapılan çalışmada ise bacak kas hacmi 

ile AK ve AG değerleri arasında anlamlı bir ilişkinin bildirilmiştir. Başka bir 

çalışmada ise vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı ve yaşın kontrol altında tutulması 

halinde bile bacak hacmininde meydana gelen artışla birlikte AG ve AK değerlerinde 

bir artışın olduğu  belirtilmiştir (Armstrong ve ark., 2001). Buna benzer bir çalışmada 

da anaerobik güç ile yağsız vücut kitlesi ve vücut ağırlığı arasında ilişki bulunmuştur 

(Dore ve ark., 2001). Bu çalışmanın aksine Bilge ve Tuncel (2003) tarafından yapılan 

çalışmada ise hentbol milli takımı sporcularında anaerobik güç ve kapasite ile vücut 

kompozisyonu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Ayrıca bu çalışmada diğer 

çalışmalardan farklı olarak bacak kütlesi ile anaerobik güç ve kapasite arasında ilişki 

değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bacak hacmi ile bu değişkenler arasında ilişki 

bulunurken bacak kütlesinde herhangibir ilişki bulunamamıştır. Zorba ve ark. (2010) 

tarafından güreşçilerde yapılan çalışmada ise bacak kütlesi ile anaerobik performans 

ve bacak kuvvet değerleri arasında ilişki bulunurken Özkan ve ark. (2010) dağcılarda 

yaptığı çalışmada da buna benzer şekilde ilişki bulunmuştur. Başka bir çalışmada da 

anaerobik performans ile vücut kompozisyonu değerlendirilmiş, bacak kas kütlesi ile 

anaerobik güç-kapasite değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca 

yağsız vücut kitlesi (YVK) anaerobik gücün %16.7’sini, bacak hacmi %32.4’ünü 

belirlerken YVK anaerobik kapasitenin %13.2’sini, bacak kütlesi %28’ini, bacak 

hacmi ise %44.5’ini belirlediği bulunmuştur.   

Bunun sebebinin kullanılan bacak kütlesi yönteminde sadece bölgesel 

ölçümlerde üç farklı ölçüm yapılırken bu hacim ölçümlerinde en az oniki ölçüm 

yapılmıştır. Buda az sayıda ölçüm yapılması hedeflenen ölçüm modelinin kestirim 

gücünü azaltmış olabilir. Ayrıca bacak hacim ölçümlerinde elde edilen ilişki 

düzeyinin düşük olmasıda ve kütlede ilişki çıkmamasının sebebi indirek ölçüm 

yöntemi kullanılmasından da kaynaklanabileceğini düşündürmektedir.  
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   Ayrıca bu çalışmada elde edilen AG, AK, relatif AG ve AK, değerlerin ise 

aynı yaş gruplarındaki İsrailli sedanter erkek değerleri (Inbar ve ark., 1996) ile 

karşılaştırıldığında, bu çalışmada elde edilen değerlerin “ortalama” ve “mükemmel 

altı” kategorileri arasındadır. Ayrıca vücut ağırlığına göre ifade edilen relatif 

anaerobik güç değerlerinin mutlak değerlerden daha yüksek kategorilerde yer alıyor 

olması bu çalışmadaki deneklerin vücut yağ oranının İsrailli sedanter erkek 

deneklerin yağ oranlarından daha düşük, kas kitlesi ise yüksek olmasından 

kaynaklanmış olabilir. Bilindiği gibi anaerobik ve aerobik çalışmayı kapsayan bütün 

spor branşları için vücuttaki yağlı dokuların fazlalığı yağsız kas kütlesinin azlığı 

performansı olumsuz etkileyen bir durumdur (Dore ve ark., 2000). 

Bu sonuçların yanı sıra bu çalışmada elde edilen bacak hacmi ve kütlesi ile 

bacak kuvvet değerleri arasında anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. Bilindiği gibi kas 

kuvveti artıkça, kasların kısa süreli yüksek şiddetli aktivitelerde kasılma gücüde ve 

dolayısıyla da anaerobik performansıda artırdığı ifadesi kullanılabilir. Bu 

çalışmaların aksine yapılan başka bir çalışmada vücut kompozisyonu ve bacak 

kuvveti ile maksimal alaktasid anaerobik güç arasında herhangibir ilişki olmadığı 

saptanmıştır (Ergen ve ark., 1982). Anaerobik performans değerleri yüksek olan 

sporcuların hızlı kasılan kas lif oranı ile kas hacimlerinin yüksek olduğunu ve daha 

geniş kesit alanına sahip oldukları belirlenmiştir (Shephard ve ark., 1988; Staron ve 

ark., 2000). Kas lifi tipinin yanı sıra üretilen kas kuvveti anaerobik performansı 

etkileyen önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Özellikle diz ekstansörlerinin 

oluşturduğu patlayıcı kas kasılmalarının sporcuların sprint performanslarının çok 

önemli bir parçası olduğu belirlenmiştir (Mann, 1981; Mero, 1988; Young ve ark., 

1995). Dowson ve ark. (1988), bu sanıyı destekleyerek, dinamik kas hareketi 

sırasında meydana getirilen kuvvetin büyüklüğünün sprint performansı sırasında 

üretilebilecek kuvvetin miktarı ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir (Mann, 1981; 

Mero, 1988; Dowson ve ark. 1998). Bu sonuçların yanı sıra bacak ve sırt kuvvetinin 

gelişmiş olması futbolcuların top taşıma, paslaşma ve rakibe üstünlük sağlama gibi 

görevleri bulunmaktadır ve bu yüzden hızlı ve çevik olmaları gerekmektedir 

(Bloomfield ve ark., 1994). Ayrıca maç veya antrenman sırasında yapılan yüksek 

şiddetli yön değiştirmeler, ani hızlanma ve yavaşlamalar, sıçramalar gibi anaerobik 
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güç gerektiren hareketlerde daha başarılı olmasına yardımcı olmaktadır. Buna bağlı 

olarak vücut ağırlığının, vücut yağ yüzdesinin fazlalığı ve kas kitlesinin azlığı da 

bacaklara ve sırta binen yükün artmasına sebep olmakta ve futbolcular için önemli 

olan ve anaerobik güç gerektiren bu hareketlerde başarısızlığa sebep olmaktadır. 

Bizim çalışmamız sonucunda bacak hacmi ve kütlesi ile kuvvet performansı arasında 

istatistiksel olarak ilişki çıkmamasının sebebi kas kuvvetinin düşük olması buna 

bağlı olarak kas fibril uzunluğu, kas kesit alanı ve kas kitlesinin azlığından 

kaynaklanmış olabilir (Mathew ve ark., 1996). Biliyoruz ki kas haciminin düşük 

olması, kas kesit alanın dar olması, yağlı dokuların fazlalığı, kas yüzdesinin düşük 

olması, bacak bölgesini oluşturan kasların (Kuadriseps, hamstring…vb.) kas 

kitlesinin ve kas liflerinin oranlarının düşük olması anaerobik performansı olduğu 

kadar kuvvet performansınıda olumsuz etkilemektedir (Bouchard ve ark., 1991; De 

Ste Croix ve ark., 2000; Armstrong ve ark., 2001) ve çabuk kas hareketi gerektiren 

aktiviteler de kasın çabuk kasılabilmesi özelliği avantaj ortadan kaldırmaktadır. De 

Ste Croix ve ark., (2000) tarafından yapılan çalışmada da bu sonuçları destekler bir 

biçimde antropometrik ölçümlerden elde edilen yağsız vücut kütlesi ile izokinetik 

bacak kuvveti arasında ilişki bulunmuştur. Bu ilişkinin de var olan kas kütlesinin 

yanı sıra cinsiyet ve yaşında önemli bir faktör olarak ele alınması gerektiğini ifade 

edilmiştir. Ramos ve ark. (1998) yaptığı çalışmada puberte döneminde kas kütlesinin 

ve sinirsel olgunlaşmanın izokinetik bacak kuvvetinin gelişiminde anahtar rol 

oynadığını bildirmişlerdir. Yapılan başka bir çalışmada da  kas hacmi ve bacak kas 

kesit alanı oranı ile izokinetik bacak kuvveti arasında ilişki bulunmuştur (Akagı ve 

ark., 2009). Ramso ve ark., tarafından yapılan çalışmada ise puberte döneminde kas 

kütlesi ve sinir sistemi gelişiminin izokinetik bacak kuvveti gelişiminde anahtar rol 

oynadığı ifade edilmiştir. Yapılan bazı çalışmalarda ise benzer şekilde bacak kas 

kütlesi ile bacak kuvveti ve anaerobik performans  arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (Eklin ve ark., 2000; Hazır ve Koşar, 2007).    

Futbolda birçok aktivitede kuvvet, izokinetik ölçüm araçlarının sağladığı en 

yüksek hızdan daha yüksek açısal hızlarda uygulanmaktadır. Ayrıca, vuruş bacağının 

yüksek hızla hareketi gerçekleştirmesi diz ekstansör kaslarının kuvveti ile ilişkili 

değildir (Aşçı, 2009). Dolayısıyla da topla en son temasta bulunan kuvvet diz 
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ekstansörlerinin kuvveti düzeyi tarafından belirlenmemektedir (Aşçı, 2009).  Bu 

vuruşta etki daha çok agonist ve antogonist kas gruplarının koordinasyonuna bağlı 

beceriden kaynaklanmaktadır (Aşçı, 2009) ve bu tarz aktiviteler içeren futbol gibi 

spor branşlarında kas kuvvet oranı sporcunun sahip olduğu kuvvet düzeyinden daha 

önemli olabilmektedir.  

Bu sonuçlar izokinetik diz kuvveti ve anaerobik performans arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışmalarla da benzerlik göstermektedir. Örneğin, Baker ve Nance (1999) 

rugby oyuncularının kuvvet ve güç değerleri arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

çalışmada maksimum kuvvet ile maksimal güç arasında pozitif yüksek bir ilişki 

olduğunu belirlemişlerdir. Benzer şekilde Thorland ve ark. (1987) yaptıkları 

çalışmada sprint ve orta mesafe bayan koşucularının kuvvet ve anaerobik özellikleri 

arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında izokinetik diz kuvveti ile anaerobik 

kapasite arasında yüksek bir ilişki bulunmuşlardır. Yine Beyaz (1997) tarafından 15 

sedanter erkek üzerinde yapılan izokinetik kuvvet değerleri ile maksimum güç 

değerleri arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Daha öncede bahsedildiği gibi 

anaerobik güç ve kapasiteyi etkileyen faktörlerden bir tanesi kuvvettir. Baker ve 

Nance’a (1999) göre anaerobik güç performansının %62’si kuvvet performansıyla 

ilişkilidir ve kuvvet rugby oyuncularında anaerobik gücü etkileyen en baskın 

özelliktir. Kas kuvveti artıkça, kasların kısa süreli yüksek şiddetli aktivitelerde 

kasılma gücüde ve dolayısıyla da anaerobik performansıda artmaktadır. De SteCroix 

ve ark. (2000) tarafından yapılan çalışmada ise bacak kas kesit alanı  ile izokinetik 

diz ekstansör ve fleksör kuvveti ile arasında anlamlı bir ilişkinin bildirilmiştir. 

Yapılan bu çalışma da kuvvet performansı ile diğer değişkenler arasında ilişki 

çıkmamasının bir sebebide 2400 sn hıza geldiklerinde futbolcuların kas kuvvetlerinin 

belirgin olarak azalması test sırasında bu hıza geldiklerinde yorulmuş olduklarını ve 

kassal dayanıklılık düzeylerinin düşük olduğunu düşündürmektedir. Yapılan 

çalışmalarda yüksek hızlarda özellikle de değişik hızların ard arda seçildiği test 

protokollerinde yorgunluk faktörü nedeniyle performansın tam olarak 

gerçekleştirilemediğini gözlemlenmiştir. Bu çalışmada da bu sebeplerde dolayı ilişki 

bulunamamış olabilir. Buna benzer bir çalışmada yağsız bacak hacminin artışına 

bağlı olarak anaerobik güç değerlerinde artış bulunmuştur (Martin ve ark., 2004). Bu 
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anlamda yukarıda ifade etmiş olduğumuz sebeplerden dolayı da bacak hacmi-kütlesi 

bu performansları etkileyici faktörler olarak ele alınabilir. Genel anlamda ele alacak 

olursak bacak hacmi-kütlesi, anaerobik ve bacak kuvvet performansını etkileyen 

faktörler olarak ele alınabilir. Ayrıca bu sonuç eksantrik test ve egzersiz olanakları 

sunan izokinetik cihazların geliştirilmesiyle eksantrik egzersizler ve bu tip egzersizin 

fonksiyonel müsküler performansa etkilerini tekrar hatırlatmıştır. Günlük 

fonksiyonel aktiviteler, konsantrik ve eksantrik kasılmaların birbirini izlemesiyle 

oluşur. Eğilmek, çömelmek, oturup-kalkmak gibi aktiviteler çeşitli derecelerde 

eksantrik kasılma içerir. Ayrıca koşu, tenis, fırlatma vb. dominant kas hareketleri 

eksantrik kasılmalardır. Buradan yola çıkarak daha çok bacak grubunu ilgilendiren 

eksantrik ve konsantrik çalışmaların bundan sonra egzersiz boyutunda ön plana 

alınması anaerobik performansı etkileyecek faktörlerin başında gelmektedir.    
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

5.1. SONUÇLAR 

Anaerobik performans ve izokinetik kuvvet değerlendirilmesinde bacak hacmi ve 

kütlelerinin rolünün belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmanın sonuçları aşağıda 

maddeler halinde sunulmuştur:  

BH ve BK ile AP Değerleri İle İlgili Sonuçlar 

1. Sağ BH ile WAnT MG değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(r=.495; p<0.05).  

2. Sağ BH ile WAnT OG değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(r=.540; p<0.05).  

3. Sol BH ile WAnT MG değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(r=.468; p<0.05). 

4. Sol BH ile WAnT OG değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(r=.517; p<0.05.). 

5. Sağ ve sol bacak kütlesi ile WAnT anaerobik performans değerleri 

arasında herhangi bir ilişki bulunamamıştır (p>0.05). 

6. Sağ BH ile aktif sıçrama AG değerleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r=.488; p<0.05). 

7. Sağ BH ile skuat sıçrama AG değerleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r=.486; p<0.05). 

8. Sol BH ile aktif sıçrama AG değerleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r=.532; p<0.05). 

9. Sol BH ile skuat sıçrama AG değerleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r=.530; p<0.05). 
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10. Sağ BK ile aktif sıçrama AG değerleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r=.584; p<0.05). 

11. Sağ BK ile skuat sıçrama AG değerleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r=.540; p<0.05). 

12. Sol BK ile aktif sıçrama AG değerleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r=.540; p<0.05). 

13. Sol BK ile skuat sıçrama AG değerleri arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur (r=.540; p<0.05). 

14. Sol veya sağ BH ve BK ile relatif anaerobik performans değerleri arasında 

herhangi bir ilişkiye rastlanmamıştır (p>0.05). 

15. WAnT elde edilen MG değerlerinde belirleyici olup olmadığını test etmek 

amacı ile yapılan Çoklu Regresyon Analiz sonuçları, sol ve sol bacak 

hacmi  (R=.49;  R2= %24.6; β=-.030; p=.05) MG değerleri ile ilişkili 

olduğunu ve bacak hacmi değerlerinin MG değerlerinde belirleyici 

olduğunu ortaya koymuştur.  

16. WAnT elde edilen maksimum güç değişkendeki değişimin % 24.6’sının 

modele dahil ettiğimiz sağ ve sol bacak hacmi değişkenleri tarafından 

açıklanmaktadır. Geriye kalan % 75.4’lük kısım ise hata terimi vasıtasıyla 

modele dahil etmediğimiz değişkenler tarafından açıklanmaktadır.    

17. WAnT elde edilen ortalama güç değişkendeki değişimin % 29.1’inin 

modele dahil ettiğimiz sağ ve sol bacak hacmi değişkenleri tarafından 

açıklanmaktadır. Geriye kalan % 70.9’lük kısım ise hata terimi vasıtasıyla 

modele dahil etmediğimiz değişkenler tarafından açıklanmaktadır.    

18. Aktif sıçrama testinde elde edilen anaerobik performans değerlerinde 

belirleyici olup olmadığını test etmek amacı ile yapılan Çoklu Regresyon 

Analiz sonuçları, sağ ve sol bacak hacminin (R=.53; R2= %29; β=-.086; 

p=.05), sağ ve sol bacak kütlesinin (R=.59; R2= %35.5; β=.180 p=.05) 



92 
 

aktif sıçrama AG değerleri ile ilişkili olduğunu ve bacak hacmi ve kütle 

değerlerinin aktif sıçrama testinde elde AG değerlerinde belirleyici 

olduğunu ortaya koymuştur. 

19. Aktif sıçrama testinden elde edilen anaerobik güç değişkendeki değişimin 

% 29’unun modele dahil ettiğimiz sağ ve sol bacak hacmi değişkenleri 

tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan % 71’lik kısım ise hata terimi 

vasıtasıyla modele dahil etmediğimiz değişkenler tarafından 

açıklanmaktadır.    

20. Aktif sıçrama testinden elde edilen anaerobik güç değişkendeki değişimin 

% 35.5’inin modele dahil ettiğimiz sağ ve sol bacak kütlesi değişkenleri 

tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan % 64.5’lik kısım ise hata terimi 

vasıtasıyla modele dahil etmediğimiz değişkenler tarafından 

açıklanmaktadır.    

21. Skuat sıçrama testinde elde edilen anaerobik performans değerlerinde 

belirleyici olup olmadığını test etmek amacı ile yapılan Çoklu Regresyon 

Analiz sonuçları, sağ ve sol bacak hacminin (R=.53; R2= %28.8; β=-.306; 

p=.05), sağ ve sol bacak kütlesinin (R=.54; R2= %29.8; β=.267; p=.05) 

skuat AG değerleri ile ilişkili olduğunu ve bacak hacmi ve kütle 

değerlerinin skuat sıçrama testinde elde edilen AG değerlerinde belirleyici 

olduğunu ortaya koymuştur. 

22. Skuat sıçrama testinden elde edilen anaerobik güç değişkendeki değişimin 

% 28.8’inin modele dahil ettiğimiz sağ ve sol bacak hacmi değişkenleri 

tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan % 81.2’lik kısım ise hata terimi 

vasıtasıyla modele dahil etmediğimiz değişkenler tarafından 

açıklanmaktadır.    

23. Skuat sıçrama testinden elde edilen anaerobik güç değişkendeki değişimin 

% 29.8’inin modele dahil ettiğimiz sağ ve sol bacak kütlesi değişkenleri 

tarafından açıklanmaktadır. Geriye kalan % 70.2’lik kısım ise hata terimi 
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vasıtasıyla modele dahil etmediğimiz değişkenler tarafından 

açıklanmaktadır.    

24. İzokinetik testinde elde edilen bacak kuvveti değerlerinde belirleyici olup 

olmadığını test etmek amacı ile yapılan Çoklu Regresyon Analiz 

sonuçlarına göre değişkenler arasında herhangi bir ilişkiye 

rastlanmamıştır. 

BH ve BK ile Bacak Kuvveti Değerleri İle İlgili Sonuçlar 

1. Sağ ve sol BH ile bacak kuvvet değerleri arasında herhangi bir ilişki 

bulunamamıştır (p>0.05). 

2. Sağ ve sol BK ile bacak kuvvet değerleri arasında herhangi bir ilişki 

bulunamamıştır (p>0.05). 
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5.2. ÖNERİLER 

Bu araştırmada anaerobik performans ve izokinetik kuvvet değerlendirilmesinde 

bacak hacmi ve kütlelerinin rolü incelenmiştir. Çalışmanın sınırlılıkları göz önünde 

bulundurularak gelecekte yapılacak çalışmalara aşağıdaki öneriler yapılmaktadır. 

1. WAnT elde edilen anaerobik performansın etkisinin daha net belirlenmesi 

amacıyla yapılacak çalışmalarda daha farklı yükler kullanılarak anaerobik 

performans değerlendirilmesi önerilmektedir. 

2. Bacak hacmi ve kütlesini belirlemede daha objektif sonuç verecek ölçüm 

tekniklerin kullanılması ve kas hacmi, kas kesit alanı ölçümlerinin 

yapılması önerilmektedir. 

3. Gelecekteki çalışmalar için bacak için yağ-kas oranı ilişkisine bakılması 

önerilmektedir. 

4. Bu çalışma amatör futbolcular üzerinde yapılmıştır. Bu çalışma 

profesyonel futbolcularla ve farklı takım sporlarıyla uğraşan sporcular 

üzerinde yapılabilir ve farklılıklar ele alınabilir. 

5. Bu çalışma erkek denekler üzerinde yapılmıştır. Benzer çalışmalar her iki 

cinsiyette de uygulanarak farklılığına bakılabilir. 
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ÖZET 
 

Anaerobik Performans ve İzokinetik Kuvvet Değerlendirilmesinde Bacak Hacmi ve 
Kütlesinin Rolü 

 

Bu çalışmanın amacı, anaerobik performans ve izokinetik bacak kuvvet değerlendirilmesinde 
bacak ve kütlesinin rolünün belirlenmesidir. Çalışmaya toplam 20 gönüllü futbol oynayan 
erkek üniversite öğrencisi katılmıştır. Deneklerin vücut komposizyonunun belirlenmesinde; 
boy uzunluğu, vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı, çevre ve çap ölçümleri yapılmış, yağ 
yüzdesinin belirlenmesinde Jackson ve Pollock (1978) formülü kullanılmıştır. Deneklerin 
bacak hacmi (BH) Frustum yöntemi ile belirlendikten sonra doğrusal regresyon formulü 
kullanılmıştır. Bu formülün tanımlayıcılık katsayısı R2= .95 ve kestirim standart hatası 
.056’dır. Bacak kütlesi (BK) ise Hanavan çevresel ölçüm yöntemi ile belirlenmiştir. 
Anaerobik performans Wingate anaerobik güç testi (WAnT) ve dikey sıçrama (aktif-skuat) 
testi ile belirlenirken izokinetik bacak kuvvetlerini belirlemek için 60º.s-1, 150º.s-1, 180º.s-1ve 
240º.s-1’lik hızlar kullanılmıştır. Yapılan Pearson Çarpımlar Moment Korelasyon ve 
Stepwise Regresyon analizi sonucunda elde edilen sağ BH (SABH) ile maksimum güç (MG) 
(r=.495; p<0.05), OG (r=.540; p<0.05) arasında anlamlı ilişki bulunurken sol BH (SOBH) ile 
MG (r=.468; p<0.05), ortalama güç (OG) (r=.517; p<0.05) arasında bulunmuştur. SABH, 
MG değerinin %24.5’ini belirlediği bulunurken SOBH, MG değerinin %21.9’unu 
belirlemektedir. Bu sonuçlara ek olarak SABH ile aktif sıçrama AG (AAG) (r=.488; p<0.05), 
skuat sıçrama AG (SAG) (r=.486; p<0.05) arasında anlamlı ilişki bulunurken sol BH (SBH) 
ile AAG (r=.532; p<0.05), SAG (r=.530; p<0.05) arasında bulunmuştur. SABH, AAG 
değerinin %23.8’ini, SAG %23.6’ini belirlerken SOBH ise, AAG değerinin %28.8’ini, SAG 
%28.1’ini belirlemektedir. Buna benzer bir ilişkide SABK ile AAG (r=.584; p<0.05), SAG 
(r=.540; p<0.05) arasında anlamlı ilişki bulunurken SOBK ile AAG (r=.540; p<0.05), SAG 
(r=.540; p<0.05) arasında bulunmuştur. SABK, AAG değerinin %34.1’ini, SAG %29.1’ini 
belirlerken SOBK, AAG değerinin %35.2’ini, SAG %29.2’ini belirlemiştir. Sonuç olarak, 
çalışmada ki bulgular futbolcuların BK ve BK anaerobik performanslarında belirleyici rol 
almaktadır. 

 

Anahtar Kelimeler: Anaerobik performans, bacak hacmi, bacak kütlesi, izokinetik bacak 
kuvveti.  
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SUMMARY 
 

The Role of Leg Volume And Leg Mass In Determining The Anaerobic Performance 
And Isokinetic Knee Strength 
 

The purpose of this study was to determine the role of leg volume and leg mass in 
determining the anaerobic performance and isokinetic knee strength. Twenty football players 
from a university students participated in this study voluntarily. In order to determinate body 
composition, subjects’ height, body weight and skinfold thicknesses were taken. Body fat 
percentage was determined by the Jackson & Pollock formula (1978). Circumferential 
measurement were used to determinate leg volume (LV) by Frustum Method and then, a 
regression formula was used. For this formulas, the R square (R2)  value  was  .95  and  the  
standart error value was .056. Leg mass (LM) was determined by the Hanavan Method. 
Wingate Anaerobic Power Test (WAnT), vertical jump (skuat (SMJ) and counter movement 
jump (CMJ)) were used to determinate anaerobic performance and peak isokinetic knee 
extension. Flexion torques were determined at 60º.s-1, 150º.s-1, 180º.s-1 and 240º.s-1. Results 
of Pearson Product Moment Correlation and Stepwise Multiple Regression  analysis,  right 
LV (RLV) was significantly correlated with  peak power (PP) (r=.495; p<0.05), mean power 
(MP) (r=.540; p<0.05) and left  LV (LLV) was significantly correlated with PP (r=.468; 
p<0.05), MP (r=.517; p<0.05). RLV predicted 24.5% of PP, 29.1% of MP and LLV 
predicted 21.9% of PP, 26.8% of MP. Similarly RLV was significantly correlated with CMJ 
(r=.488; p<0.05) and SMJ (r=.486; p<0.05) LLV was significantly correlated with CMJ 
(r=.532; p<0.05), SMJ (r=.530; p<0.05). RLV predicted 23.8% of CMJ, 23.6% of SMJ and 
LLV, predicted 28.8% of CMJ,  28.1% of  SMJ.In addition, right LM (RLM) was found to 
be significantly correlated with CMJ (r=.584; p<0.05), SMJ (r=.540; p<0.05) and left LM 
(LLM) ile was found to be significantly correlated with CMJ (r=.540; p<0.05), SMJ (r=.540; 
p<0.05). RLV predicted 34.1% of CMJ, 29.1% of SMJ and LLV predicted  35.2% of CMJ, 
29.2% of SMJ. As a conclusion, the findings of the present study indicated that LV and LM 
plays important role in anaerobic performance in football players.   

 

Key words: Anaerobic performance, leg volume, leg mass, isokinetic knee strength. 
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EK-2 

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ ONAM  FORMU 

Araştırıcının Açıklamaları 

Wingate Anaerobik güç testiyle (WanT); anaerobik performansı, izokinetik kuvvet testiyle; 

kuvveti, çevresel ve su taşırma yöntemiyle; hacim ve kütleyi belirlemeyi bunları 

belirledikten sonrada hacim ve kütle değişkenlerinin bu performansları belirlerken nasıl bir 

role sahip olduğunun belirlenmesi amacıyla yeni bir araştırma yapmaktayız. Araştırmanın 

ismi “Anaerobik Performans ve İzokinetik Kuvvet Değerlendirilmesinde Bacak Hacmi Ve 

Kütlesinin Rolü” dür. 

Sizin de bu araştırmaya katılmanızı önermekteyiz. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına 

dayalıdır. Aşağıda araştırma hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu bilgileri okuduktan sonra 

araştırmaya katılmak isterseniz formu imzalayınız. 

Araştırmaya davet edilmenizin nedeni bilindiği üzere spor bilimleri alanında çalışan antrenör 

ve spor uzmanları sporcunun sahip olduğu güç ve kapasiteyi belirleyip ona göre bir 

antrenman programı hazırlayarak performanslarında artış sağlayabilmektedirler. Bütün bu 

şartlar göz önünde tutulduğunda sporcuların performansları açısından anaerobik güç, 

kapasite ve kuvvetlerinin bilinmesi büyük önem taşımaktadır.  

Anaerobik güç, kısa süren yüksek şiddetli kas aktivitelerinde bireyin fosfojen sistemini 

kullanma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Anaerobik kapasite ise anaerobik glikoz ve 

fosfojen sisteminin kombinasyonundan elde edilen toplam enerji miktarı olarak 

tanımlanmaktadır. Anaerobik güç ve kapasiteyi ölçmeye yönelik testler, çok yüksek şiddetle, 

birkaç saniye ya da birkaç dakikada yapılan egzersizleri içeren testlerdir.  

WanT anaerobik performansın hem laktasit(ortalama güç) hem de alaktasit(zirve güç) 

bileşeni hakkında bilgi verebilen, anaerobik özelliği belirlemeye yönelik testlerden birisidir. 

WanT testi 30 saniye süresince, sabit bir yüke karşı maksimal hızda pedal  çevirmeye 

dayanır. Uygulanacak sabit yük, en yüksek mekanik gücü sağlayacak şekilde belirlenir. 

Yapılacak bu çalışma da  buradan yola çıkarak wingate  anaerobik güç testinde bazı 

antropometrik ölçümlerden yola çıkarak bacak hacmini ve kütlesini kestirmek, 

kestirimlerden elde edilen hacimden hareketle de WanT testinde optimal yükün belirlenmesi 

amacıyla bir çalışma gerçekleştirilecektir. Bu anlamda katılımınız araştırmanın başarısı için 
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önemlidir. Eğer araştırmaya katılmayı kabul ederseniz Ali Özkan tarafından boy uzunluğu, 

vücut ağırlığı, deri kıvrım kalınlığı, çevre, bacak hacmi, kuvvet ve Wingate anaerobik güç 

ölçümleri yapılacak ve bulgular kaydedilecektir. Bu kayıtlar kimliğiniz belirtilmeden spor 

bilimleri öğrencilerinin eğitiminde veya bilimsel nitelikte yayınlarda kullanılabilir. Bu 

amaçların dışında bu kayıtlar kullanılmayacak ve başkalarına verilmeyecektir. 

Yapılacak wingate anaerobik testinde, bu test için modifiye edilmiş Monark 894-E kefeli 

bisiklet ergometresi kullanılacaktır. Her denek için önceden belirlenen ağırlık test esnasında 

uygulanacak direnç olarak bisiklet kefesine yerleştirildikten sonra test başlatılacaktır; 

önceden belirlenen pedal hızlarına ulaştıklarında ergometre otomatik olarak kefeyi serbest 

bırakacaktır. Denekler 30 saniyelik test boyunca sözel olarak teşvik edilecektir. Test 

esnasında pedal hızı bilgisayar yardımı ile otomatik olarak kayıt edilecektir. Test 

parametrelerinin değerleri bilgisayarda bulunan yazılım programı ile hesaplanacaktır. 

Wingate anaerobik test sırasında oluşabilecek riskler: 1-) 30 saniye boyunca maksimum 

pedal çevirmeye bağlı olarak test bitiminde başınız dönebilir. 2-) Düşük bir ihtimal de olsa 

mide bulantısı, baş dönmesi  olabilir ve buna bağlı olarak istifra edebilirsiniz. 

İzokinetik diz kuvveti testi ölçümleri, bu test bacak için modifiye edilmiş, bilgisayara bağlı 

ve uyumlu bir yazılımla çalışan bir bacak ergometresinde(Cybex 6000) yapılacaktır. 

Hazırlanan protokole göre 600s-1, 1500s-1, 1800s-1, 2400s-1 üç farklı hızda 5 maksimal kasılma 

oluşan diz ekstansiyon ve fleksiyon testi yapılacaktır. Her test periyodun arasında 90 saniye 

pasif dinlenme süresi verilecektir 

İzokinetik diz kuvveti testi sırasında oluşabilecek riskler: Bu ölçümlere bağlı olarak 

herhangi bir risk söz konusu değildir.  

Çevre ölçümleri için bacak çevre ölçümlerine tabii tutulacaktır. Bacak; Uyluk için patellanın 

proksimal ucu ile inguinal katlantı arasındaki uzaklık, baldır için, tibial nokta ile medial 

malleolus noktası arasındaki uzaklık, ayak  için ise medial malleolus ile tüm ayak 

belirlendikten sonra daha önce belirlenen farklı aralıklarla çevre ölçümleri alınacaktır.  

Antropometrik Ölçümlerin ve Hacim ölçümlerinin getirebileceği olası riskler:  Bu 

ölçümlere bağlı olarak herhangi bir risk söz konusu değildir.  

Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Çalışmaya 

katıldığınız için size ek bir ödeme de yapılmayacaktır. Yukarıda sayılanlar böylesi bir 

çalışmada yaşanabilecek potansiyel risklerdir. Ancak bunlardan en az oranda zarar görmenizi 
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sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Çalışmanın devamı sırasında ortaya çıkabilecek 

sorun ve riskler katılımcının kendisine ya da ebeveynine iletilecektir. 

Yapılacak bu testlerin getireceği olası yararlar:  Yapılan bu testler sayesinde anaerobik 

performansın, kuvvetin ve vücut yapısının belirlenmesi sağlanacaktır. Böyle bir analiz 

sonucunda yeni bir antrenman programı düzenlenebilir ve performans takibi yapılabilir.  

Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılmak tamamen isteğe bağlıdır 

ve reddettiğiniz takdirde çalışmanın herhangi bir aşamasında onayınızı çekmek hakkına da 

sahipsiniz. 

Katılımcının Beyanı 

Sayın Ali Özkan tarafından Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda 

performans belirlemeye yönelik bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili 

yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya “katılımcı” 

(denek) olarak davet edildim. 

Eğer bu araştırmaya katılırsam araştırmacı ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin 

gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılacağına inanıyorum. 

Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin 

ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi.  

Çalışmanın yürütülmesi sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan 

çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları zor durumda bırakmamak için araştırmadan 

çekileceğimi önceden bildirmemim uygun olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi durumuma 

herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla araştırmacı tarafından araştırma dışı tutulabilirim. 

Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. İster doğrudan, ister dolaylı olsun 

araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek herhangi bir sağlık 

sorunumun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda 

gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına 

girmeyeceğim). Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; uzman bir hekim 

tarafından bana yardım edileceğini biliyorum.  

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir 

düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde “katılımcı” (denek) olarak yer 
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alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük 

içerisinde kabul ediyorum. İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir. 

Katılımcı                    

Adı, soyadı:    Tel.  

Adres:      İmza 

Görüşme tanığı 

Adı, soyadı:    Tel: 

Adres:      İmza: 

Katılımcı ile görüşen araştırmacı           

Adı soyadı, unvanı:    Tel: 

Adres:      İmza: 
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