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ÖZET 
 

16-22 Yaş Bayan Voleybolcularda Pliometrik Çalışmaların Dikey Sıçrama Üzerine 

Etkilerinin Belirlenmesi  

 
Bu çalışma, 16-22 yaş bayan voleybolcularda pliometrik çalışmaların dikey 

sıçrama üzerine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya Çukurova 

Üniversitesi Spor Kulübünde lisanslı olarak voleybol oynayan yaş ortalamaları 19,2 

± 2,1, antrenman yaşları 7 ± 2,3 olan 12 bayan sporcu gönüllü olarak katılmıştır.  

Sporculara sezon içi antrenman programlarına eklenmiş 6 haftalık 

pliometrik egzersizler uygulandı. Dikey sıçrama performansının belirlenmesi için 

Bosco testi kullanıldı ve elde edilen veriler SPSS 11.5 istatistik analiz programında 

değerlendirildi. Sonuç olarak istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark olmamasına 

rağmen sezon içerisindeki antrenman programı ve antrenman programına eklenmiş 

pliometrik çalı şmaların başlangıç ortalama dikey sıçrama değerlerinden daha 

yüksek çıkması nedeni ile sıçrama performansı üzerine olumlu etkisi olabileceği 

söylenebilir. 

 Bu çalışma sonucunda elde edilen verilere dayanarak; voleybol 

sporcularında dikey sıçrama performanslarını geliştirmek için sezon içerisine 

eklenmiş pliometrik egzersizlerin olumlu etkisi olabileceğini vurgulayabiliriz. 

 

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Pliometrik çalışma, Dikey sıçrama 
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ABSTRACT 
 

The  Research  About  Plyometrics  Training  Models  On Vertical  Jump   In 16-22 

Age Female Volleyball Players 

 
This study is carried out to learn the effects of plyometric exercises on 

vertical jumping of voleyball players. Twelve Çukurova University licenced 

volleyball players whose age averages are 19.2 ± 2.1 and 7± 2.3 years experienced 

have attended the study as a volunteer. 

Six weeks plyometric exercises have been added to players regular training 

programme. Bosco test has been carried out to have information about vertical 

jump performances of players and the results have been evaluated by using SPSS 

11.5 statistic analysis programme. Altough there haven’t  been any differences 

statistically, it has been understood that added plyometric training programme have 

positive effects on vertical jumping. 

 According to data which have been obtained from trainings, ıt can be said 

that the plyometric exercises have positive effects on volleyball players vertical jump 

 

Key Words : Volleyball,  Vertical Jump,  Plyometrics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. GĐRĐŞ VE AMAÇ 

 

 Voleybol, kısa süreli maksimal yüklenme ve uygun dinlenme periyotlarının ardışık 

biçimde uygulandığı ‘interval özellikli’ bir spor dalıdır. Dikey sıçrama da, bu spor dalında 

hücum ve savunma performansını etkileyen önemli motor becerilerin başında yer alır. 

Voleybol temel tekniği içinde yer alan, blok, smaç ve file hareketleri ani patlayıcı gücü 

gerektirir1 Oyun içindeki sıçramalar genellikle maksimal şiddette hızlanma adımı 

kullanılarak/kullanılmadan 1 veya ardışık 2-3 tekrar ile yapılır. Bu süreç içinde uygulanan 

maksimal şiddetteki aktivitelerde vücuttaki hazır ATP ve CP’nin başlıca kullanılan enerji 

yolları olduğu belirtilmektedir2. 

 Voleybolda antrenman alıştırmaları içinde sıçrama yüksekliğini geliştirmek çoğu 

antrenörün ana hedeflerinden biridir. Bu nedenle gerek antrenman bilimciler, gerekse de 

antrenörler sıçrama yüksekliğini geliştirici çalışma modelleri geliştirmişlerdir. Bu 

yöntemlerin ortak yönü uygulamaların alaktik anaerobik enerji yoluna dayalı olmasıdır. 

Modellerde değişkenlik gösteren faktör genellikle kasa uygulanan direncin değişmesidir. 

Uygulanan modellerdeki diğer ayırt edici farklılık kasa uygulanan direnç sırasında kasların 

kasılma şeklidir. Kimi uygulamalarda direnç altında kas konsantrik olarak kasılırken, kimi 

uygulamalarda konsantrik ve eksantrik kasılma bir arada gerçekleştirilmektedir. Bazı 

yöntemlerde de kasın statik kasılması  yer almaktadır. Piramidal yöntem veya seri yöntemi 

ile kasın ön eksantrik kasılma ile geriliminin artırılmasından sonra patlayıcı konsantrik 

kasılmaya dayalı pliometrik yöntem de gösterilebilir. Pliometrik bir hız –güç çalışmasıdır 

ve bu iki faktörün ortak kombinasyonundan meydana gelir. Pliometrik metodun temeli 

eksantrik ve konsantrik kasılmaların değişim hızında yatmaktadır. Burada önemli olan 

kasın esneme pozisyonunda kasılma poziyonuna geçme hızıdır. Burada vurgulanan 

kasılma oranı ile hareketi sağlayan kasın esnemesi ve gerilmesidir ki bu durum pliometrik 

çalışmalar açısından önemlidir. Kasların gerilim refleksi kısa süreli gerilim düzeninden 

oluşur. 

  Pliometrik çalışmalar, iskelet kaslarının doğuştan var olan germe karakterlerinin 

nörolojik modüllerinin kullanımını gerektirir. Germe ve kısalma eksantrik, pliometrik ve 

konsantrik kas hareketlerini içerir. Gerilme hızlı bir şekilde meydana geldiği zaman 

birikmiş olan elastik enerji, myo-statik refleks hareketinin toplamı ile güçlü bir 

konsantrik hareket oluşturur.  
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Pliometrik çalışmalarda kullanılan alıştırmalarda genellikle vücut ağırlığı ve 

yerçekimi gibi fonksiyonlar ön plandadır. Pliometrik çalışmaları içeren alıştırmalar 

ardışık olarak uygulanan sıçramaları (yerinde ve ayakta), atlamaları (kısa ve uzun süreli), 

sekmeleri (kısa ve uzun süreli) ve derinlik sıçramalarını içermektedir3. Literatür 

incelendiğinde pliometrik çalışmaları içeren programların hazırlandığı ve etkilerinin 

araştırıldığı görülmektedir4,5,6. Bu nedenle literatüre katkı sağlamak amacıyla yeni bir 

pliometrik modelin oluşturularak voleybolcularda etkilerini ortaya koyma düşüncesi 

doğmuştur. Bu bağlamda da 16-22 yaş arası bayan voleybolcularda pliometrik 

çalışmaların dikey sıçrama performansı üzerine etkisinin incelenmesi amacı ile bu 

çalışma yapılmıştır. 
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2.GENEL BĐLGĐLER 

 

2.1. Voleybolun Tanımı 

 

Voleybol, file ile ikiye bölünmüş bir oyun alanı üzerinde iki takım tarafından 

oynanan bir spordur. Oyunda 9 m x 18 m’lik sahanın ortasında bulunan filenin iki 

tarafına 6’şar oyuncu belli mevkilere göre yerleşirler. Bu sporda amaç topu kendi 

alanında yere düşürmeden rakip alana düşmesini sağlamak, rakip takım oyuncularının 

hata yapmasını sağlayarak sayı kazanmaktır. Takımların rakip alana gönderirken topa üç 

kez vurma hakları var (blok teması hariç)7 

  Top oyuna servis ile sokulur. Servisi atan oyuncu topu filenin üzerinden rakip 

alana gönderir. Rally alanına değmesi, harice gitmesi veya bir takımın hata yapmasına 

kadar devam eder. 

Voleybolda bir rally kazanan takım bir sayı alır. Servisi karşılayan takım rally’i 

kazandığında hem bir sayı alır hem de servisi kullanma hakkını kazanır ve oyuncuları 

saat yönünde bir pozisyon dönerler 7. 

Oyuncuların kullandıkları teknikler ise servis, parmak pas, manşet pas, blok, 

hücum, savunma ve planjondür8. 

Voleybol file yüksekliği erkeklerde 2.43 cm, bayanlarda ise 2.24 cm’dir9. 

Voleybol topu içinde lastik veya benzeri bir maddeden bir kesenin bulunduğu esnek 

deri veya sentetik deriden yapılmış ve küreseldir. Topun çevresi 65 – 67 cm ve ağırlığı 

260 – 280 gr’dır. Đç basıncı 0.30-0.325 kg/cm2’dir7. 

Her takım; Antrenör, Yardımcı Antrenör, Doktor, Masör ve 12 oyuncudan oluşur. 

Her takımın 12 oyuncudan oluşan listelerinde bir “Libero” belirtme hakkı vardır. Libero 

takımdaki diğer oyunculara göre farklı forma giyerek servis atma, hücum yapma hakkı 

olmayan ve herhangi bir geri hat oyuncusunun yerini alabilir7. 

Altı ile sekiz hakem tarafından yönetilen voleybol müsabakaları, 5 set üzerinden 

oynanır. Bütün müsabaka boyunca hata yapan takım sayı ve servis kaybettiği ilk 4 set en 

az iki fark olmak koşuluyla 25 sayıyla sonuçlanır. Son set ise yine iki fark olmak 

koşuluyla 15 sayıda sonuçlanır. Takımlar ilk 4 sette 8. ve 16. sayı olmak üzere 60’şar 

saniyelik 2 teknik mola ve antrenörün aynı set içerisinde alacağı 30 saniyelik 2 mola alma 

hakkı vardır7. 
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2.2. Voleybol Oyununda Oyuncuların Temel Motorik Özellikleri 

 

 Birçok değişiklik geçirerek günümüze gelen voleybol temel motorik özellikler ve 

zihinsel organizasyon isteyen bir spordur10.  Hemen her spor dalı için gerekli motorsal 

özellikler branşa özgü farklılıklar göstermektedir. Motorsal özelliklerin dağılımı voleybol 

branşı için aşağıdaki şemada gösterilmiştir11. 

45%

15%

15%

15%

10%

Kuvvet

Esneklik 

Koordinasyon

Sürat

Dayanıklılık

 

Şekil1. Voleybolda motorsal özelliklerin dağılımı  

 

 2.3. Antrenman Kavramı 
 

Antrenman kavramı günümüzde çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Spor 

alanında da antrenman, sporcuyu optimum verim seviyesine ulaştırma amacı ile yapılan 

çalışmaları ifade eder. 

Antrenman, sporcunun belli bir plan, program içerisinde fizik ve moral gücünün, 

teknik-taktik becerilerin organik ve psikolojik yüklenmelerle düzeltilmesi, en üst düzeye 

getirilmesi amaçlarına yönelik sürekli ve belli aralıklarla yapılan bir eğitim sürecidir12. 

Hollmann antrenmanı, “Antrenman, organizmada fonksiyonel ve morfolojik 

değişmeler sağlayan ve sporcu da verimin yükseltilmesi amacıyla belirli zaman aralıkları 

ile uygulanan yüklenmelerin tümüdür.” olarak tanımlamaktadır. 

Harre’ye göre “antrenman, sporda gelişimi sağlamak için bilimsel; özellikle 

pedagojik ilkelere göre yönlendirilen bir süreçtir. Bu süreç planlı ve sistemli bir biçimde 
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etkilenerek sporcuların bir veya daha çok spor dalında üstün başarıya ulaşmasını sağlayan 

amaçlardır. 

Sevim’e göre ise antrenman “Fizik ve moral gücün, teknik ve taktik becerilerin 

organik ve psikolojik yüklenmelerle düzeltilmesi ve en üst düzeye getirilmesi amaçlarına 

yönelik bir eğitim sürecidir13. 

S.Muratlı ise antrenmanı; “Sporcunun kendi en yüksek verimine ulaşabilmesi için, 

planlı biçimde yaptığı bedensel ve ruhsal çalışmaların tümü olarak tanımlamaktadır. 

Spor alanında çok yönlü olarak tanımlanan antrenman birçok özelliği yapısı 

içerisinde barındırmakta ve birçok faktörün değişimini hedeflemektedir (Şekil 2). 

 

 

Şekil 2. Antrenmanda hedeflenen değişimler 

 
Motorsal, teknik, taktik ve psiko-sosyal özellikler hemen hemen bütün spor 

branşlarında yer alan faktörlerdir. Bu faktörler birbirine bağlı olmasına rağmen her biri 

branşa özel olarak kendi içerisinde farklı oranlarda öneme sahiptir. Antrenmanda 

hedeflenen değişiklikler arasında teknik ve taktik özellikler sporsal verimin kurulduğu 

ana temelleri oluşturur. Đyi bir tekniğe ulaşıldığında teknik ile birlikte branşa özgü taktik 

özelliklerde geliştirmelidir. Daha sonra teknik ve taktik ile birlikte motorsal özellikler ve 

psiko-sosyal faktörler de geliştirilerek performansta hedeflenen seviyeye ulaşılır  

Antrenman sırasında hedeflenen değişimlerin gerçekleşebilmesi için antrenman 

bilimi içerisinde yer alan yüklenme, dinlenme ve uyum(adaptasyon) ilişkilerinin uygun 

biçimde düzenlenmesi önemlidir. Bu düzenlemenin uygun biçimde yapılabilmesi için ise 

mutlaka parçalar arası ilişkilerin doğru şekilde yapılması gerekir. 

ANTRENMANDA HEDEFLENEN DEĞĐŞĐKLĐKLER 
 

TEKNĐK-TAKTĐK ÖZELLĐKLER 

MOTORSAL ÖZELLĐKLER 

PSĐKO-SOSYAL ÖZELLĐKLER 
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2.4. Yüklenme Nedir? 

Kirch, iç ve dış uyaranların antrenman etkinliğinde meydana gelen tüm kapsamı, 

antrenman yüklenmesi olarak tanımlar. Bir antrenmanda iç ve dış olmak üzere iki çeşit 

yüklenme bulunur. Antrenmanın kapsamı ve şiddetinin toplamı bir antrenmanın dış 

yüklenmesini oluşturur. Yapılan dış yüklenmenin düzeyi genellikle sporcunun fiziksel ve 

psikolojik tepki vermesine neden olur. Organizmanın sergilediği bu fiziksel ve psikolojik 

tepki, iç yüklenme olarak adlandırılır. Đç yüklenme sporcunun antrenmanda yaşadığı 

yorgunluğun derecesini ve boyutunu belirtir14. 

Yüklenme, belirli bir plan ve program çerçevesinde ölçüsü iyi saptanmış, 

antrenman sürecinin kapsam ve içeriğinde yapılan değişiklikler ile organizmada 

morfolojik, fonksiyonel ve biyokimyasal uyumlar sağlayan hareket uyarıları olarak ta 

tanımlanır15. 

2.5. Yüklenmenin Parçaları 

Bir yüklenmenin uygun biçimde düzenlenebilmesi için parçalar arasında ilişkilerin 

doğru biçimde kurgulanması gerekir. Yani yüklenme birçok farklı parçadan oluşur. 

Yüklenmenin parçaları şiddet, süre, sıklık, dinlenme, kapsam ve yüklenme sayısı olarak 

nitelenir. 

2.5.1. Yüklenmenin Şiddeti 

Uyarı ya da antrenman şiddetinden her bir alıştırmanın veya seriler halinde 

uygulanan alıştırmaların kuvvetliliği anlaşılır11. Birçok spor dalında uyaranın şiddeti 

sayısal değerler olarak ifade edilir. Dayanıklılık ve sürat alıştırmalarında m/sn, kuvvet ve 

çabuk kuvvet alıştırmalarında  kg,m/kg , yada  m/kg/saat olarak verilebilir. Sıçrama 

kuvvetinin ölçümünde uyaranın şiddeti m. ya da cm. olarak verilebilir15. 

Uyaranın şiddetinin etkinliği ile ilgili bilinen bazı kurallar vardır. Uyaranın şiddeti 

çok az ve uyarı eşiğinin biraz yukarısında bulunursa antrenmandan beklenen kazanç 

yavaş fakat sağlam olur. Kuvvet ve sürat çalışmalarında yüksek şiddet, dayanıklılık 

antrenmanlarında ise orta ve ortadan daha aşağı uyarı şiddeti gereklidir16. 

2.5.2. Yüklenmenin Süresi 

Uyarının süresi, bir antrenman içerisinde organizma üzerine etki eden hareket 

uyarılarının zaman içerisindeki süresi olarak tanımlanabilir. Uyarının süresi aynı şekilde 

seriler içerisinde ya da devamlı yüklenmelerde yapılan uyarıların zaman süresi olarak da 

tanımlanır16. 
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2.5.3. Yüklenmenin Sıklığı 

Yüklenmenin sıklığı; yüklenme-dinlenme sürelerinin değişimi ve oranına göre 

şekillenen bir ölçüttür17. 

Yüklenmenin sıklığı ayrıca yüklenmenin zamansal gidişini belirtir. Yüklenme ve 

dinlenmenin değişimlerini düzenler. Yüklenmenin uyum sürecindeki fonksiyonu iki 

türlüdür. Birincide, dinlenmeler içerisinde sadece yorgunluğun giderilmesi sağlanırken; 

ikincide, uyum olguları kendiliğinden oluşur. Birinci durumda tam dinlenme, ikinci 

durumda ise verimsel dinlenme söz konusudur15. 

2.5.4. Dinlenme 

Yüklenmenin ve uyum sürecinin yönlendirilmesi sadece yüklenmenin parçalarına 

bağlı olmayıp dinlenme sonucuna da bağlıdır. Alıştırmaların etkisi ve buna bağlı olarak 

uyum süreci büyük ölçüde uygulanan yüklenmeye göre düzenlenen amaca yönelik 

dinlenme safhalarına bağlıdır. Antrenman uygulanmasında fizyolojik kurallara göre 

dinlenme farklı biçimlerde değerlendirilir. 

a. Tam Dinlenme b. Verimsel Dinlenme c. Yetersiz Dinlenme   

Tam dinlenme daha çok; dikkat ve koordinasyon çalışmaları, maksimal kuvvetle 

yapılan çalışmalar, müsabakalar, motorik öğrenim süreci sportif tekniği geliştirici 

kombine çalışmalar, sürat ve reaksiyon çalışmaları, patlayıcı kuvvet içeren çalışmalarda 

kullanılır. Diğer dinlenme çeşitleri; süratte devamlılık çalışmaları, kuvvette devamlılık 

çalışmaları, temel ve özel dayanıklılık ve iradi güç gelişimi çalışmalarında yer alır13. 

2.5.5. Yüklenmenin Sayısı 

Bir antrenman bütünlüğünde yüklenmenin süresi, sıklığı ve şiddetinin yanı sıra 

bunların sayısı da önem taşır. Sürekli yüklenmelerde sayı olarak belirlenirken, interval 

karakterindeki yüklenmelerde uyarı sayısı ya tekrarların sayısı ile yada, serilerin sayıları 

ile sayısal olarak ifade edilir. Maksimum kuvvet ve sürat çalışmalarında yüklenme sayısı 

az, buna karşın dayanıklılık çalışmalarında yüklenme sayısı daha fazladır. Şiddet 

yükseldikçe hareketteki tekrar sayısı azalacaktır. Bunun tersi de doğrudur. Çünkü şiddetle 

kapsam arasında ters orantılı gelişim ili şkisi vardır17. 

2.5.6. Yüklenmenin Kapsamı 

Uyaranın kapsamı; bir antrenmandaki tüm uyarıların süresini ve tekrarını içerir. 

Koşu sporlarında km, kuvvet çalışmalarında da alıştırmaların tekrar sayısı, kaldırılan 



 8 
 

ağırlıkların toplamı uyaranın kapsamını oluşturur. Uyaranın kapsamı kısmen uyaranın 

şiddeti ile özdeşlik gösterir. Ancak bu durum uyarı şiddetinin aynı kalmasını gerektirir13. 

2.5.7. Antrenmanın Sıklığı 

Antrenmanın sıklığı kural olarak bir hafta içerisinde yapılan antrenmanın sayısıdır. 

Antrenman bütünlüğü içerisinde antrenman şiddeti ile antrenman kapsamı bir bağlılık 

içerisinde olması gerekir. Ayrıca antrenmanın sıklığı sporcunun dinlenme yeteneğine 

bağlıdır15. 

2.6. Yüklenme Yöntemleri 

 

Şekil 3. Yüklenme Yöntemleri 18 

 

2.6.1. Tekrar Yüklenme Yöntemi: Bu yöntemle maksimal kuvvet, maksimal sürat 

ve süratte devamlılık özellikleri geliştirilir. Yüklenme şiddeti genellikle %85-100 

arasında olmalıdır. Yüklenme kapsamı az olmalı, tekrar sayısı 1-6 arasında olmalıdır. 

Yüklenme süresi kısa olmalı, yüklenmeler arası dinlenmeler uzun olmalıdır15. Tekrar 

  

TEKRAR YÜKLENME 

YÖNTEMĐ 
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YÜKLENME YÖNTEM Đ 

 

EKSTENSĐVE ĐNTERVAL 

YÜKLENME YÖNTEM Đ 

 

DEVAMLI YÜKLENME 

 YÖNTEMĐ 

 

YÜKLENME 

ŞĐDDETĐ 

 

MAKS ĐMAL 

%85-100 

 

SUBMAKS ĐMAL 

%75-90 

 

ORTA ŞĐDDET 

%50-70 

HAFĐF ŞĐDDET 

%40-60 

 

YÜKLENME 

SÜRESĐ 

KISA 

 

ORTA 

 

UZUN 

 

ÇOK UZUN 

 

DĐNLENME 

SIKLIK  

TAM DĐNLENME 

4.DK ÇOK 

VERĐMSEL DĐNLENME 

2.5-5 DK 

NABIZ 130’ un altı 

VERĐMSEL DĐNLENME 

1-1,5 DK 

NABIZ 130’ un altı 
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veya 
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KAPSAMI 

AZ 
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ÇOK YÜKSEK 

 

UYGULAMA 

YÖNTEMLERĐ 
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KOŞULAR 
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*KISA ĐNTERVAL KOŞU 

*ĐSTASYON ÇALIŞMASI 

*DAĐRESEL ÇALIŞMA 

*1:1,2:2,3:3 OYUNLAR 

*MÜCADELE SPORLARI 

(DAR ALANDA) 

 

*KISA-UZUN ĐNTERVAL 

*TEMPO KOŞULARI 

*ĐSTASYON ÇALIŞMASI 

*DAĐRESEL ÇALIŞMA 

*3:3,4:4,5:5 OYUNLAR 

*MÜCADELE SPORLARI 

(ORTA ALANDA) 

 

*DEVAMLI KOŞULAR 

*DAĐRESELÇALIŞMA 

*TEMPO KOŞULARI 

*TAM SAHA OYUN 

 

 

GELĐŞTĐRĐLEN 

MOTORSAL 

ÖZELLĐK 

 

 

MAXĐMAL KUVVET 

PATLAYICI. KUVVET 

MAXĐMAL SÜRAT 

ÇABUK KUVVET 

SÜRAT DEVAMLILIK 

 

*SÜRAT 

*ÇABUK KUVVET 

*SÜRATTE DEVAMLILIK 

Ç. KUVVETTE DEVAMLIL 

 

*GENEL DAYANIKLILIK 

*ÖZEL DAYANIKLILIK 

KUVVETTE DEVAMLILIK 

SÜRATTE DEVAMLILIK 

ORTA SÜRELĐ DAYANIK 

 

GEN. DAYANIKLILIK 

KUVVETTE. DEVAM 

UZUN SÜRELĐ DAY 
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yüklenme yöntemi yüksek performans aşamasında kuvvet geliştirmede kullanılan ana 

yöntemlerden biridir. Bu yöntemde kas ve sinir koordinasyonunun uyumunu sağlayarak 

kısa sürede yüksek şiddette kuvvet gelişimi sonucu verim yetisini artırır. Eğer çabuk 

kuvvet geliştirmek isteniyorsa bu yöntem tercih edilmelidir19. 

2.6.2. Đntensive Đnterval Yüklenme Yöntemi: Bu yöntemle genel sürat, çabuk 

kuvvet ve kuvvette devamlılık özellikleri geliştirilir. Çalışmanın şiddet (%75-90) 

arasındadır. Yüklenmenin kapsamı orta düzeyde ( 2-3 set, 6-12 tekrarlı) olmalıdır. Orta 

süreli yüklenmelerde dinlenmeler verimsel dinlenme ( 2-5 dk ) olmalıdır 15. 

Bu yöntemde çalışma yoğunluğu yüksek, yüklenme süresi az ve dinlenme aralığı 

uzundur. Đntensiv interval yönteminde kuvvet ve sürat özellikleri ön plandadır. Ayrıca bu 

özelliklerin devamlılığı da bu yöntem içerisinde kullanılmaktadır13. 

2.6.3. Ekstensive Đnterval Yüklenme Yöntemi: Bu yöntemle genel dayanıklılık, 

kuvvet ve süratte devamlılık ile orta süreli dayanıklılık geliştirilir. Çalışma şiddeti orta 

şiddette (%50-70) olmalıdır. Yüklenmenin kapsamı yüksek, tekrar sayısı çok olmalıdır. 

Yüklenmeler arası verilen dinlenmeler verimsel dinlenme (30-45sn’den 1-2.5dk civarı) 

olmalıdır15. 

Çalışmanın yoğunluğu düşük, yüklenme süresi uzun olmalıdır. Dinlenme aralığı 

kısadır13. 

2.6.4. Devamlı Yüklenme Yüklenme Yöntemi: Bu çalışma ile ilgili kalp-kan 

dolaşım sistemi, solunum sistemi fonksiyonları, metabolitlerin normale dönme süreçlerini 

hızlandıran genel dayanıklılık, kuvvette devamlılık, süratte dayanıklılık ve uzun süreli 

dayanıklılık özelliklerini geliştirir. Bu çalışmada hafif şiddette (%40-60) yapılmalıdır. 

Yüklenmenin kapsamı çok yüksek olmalı, yüklenme süresi uzun tutulmalı, ve 

yüklenmeler arası dinlenmeler çok kısa olmalıdır15. 

Yüksek düzeyde verim, yıllar boyu iyi hazırlanmış, , yöntemsel ve içerik olarak iyi 

bir biçimde düzenlenmiş antrenmanların sonucunda ortaya çıkar. Bu nedenle yüklenme 

ve dinlenme ilişkisinin yanı sıra adaptasyon (uyum) ilişkisinin de iyi planlanmış olması 

gerekir. 

2.7. Uyum (Adaptasyon) 

Uyum(adaptasyon), insan organizmasının iç ve dış çevreye uyum sağlamasıdır20. 

Antrenman uyumu (adaptasyonu), alıştırmaların düzenli tekrarları ile 

gerçekleştirilen değişikliklerin bütünüdür. Yapısal ve fizyolojik olarak gerçekleşen 
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değişiklikler, belirli hareketleri uygularken vücutta oluşan belirli gereksinimlerin 

sonucudur. Bu değişiklikler antrenmanın süresine, yoğunluğuna ve sıklığına da bağlıdır21. 

Düzenli ve sistemli olarak gerçekleştirildi ğinde, antrenman düzeyinde değişiklikler 

oluşur. Bu değişimler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir; 

a. Doku düzeyindeki biyokimyasal değişimler 

b. Sistemsel düzeyde, yani oksijen taşıma sistemi dahil olmak üzere dolaşım 

ve solunum sistemindeki değişimler 

c. Beden gelişimi, kan kolesterol ve trigliserit düzeyleri, kan basıncı ve ısı 

aklimatizasyonu üzerine değişmeler 22. 

Ayrıca bedensel gelişimin sonucunda psikolojik değişikliklerde olabilir. 

Antrenmanın bir tepkisi olan  uyum (adaptasyonu), birçok zorlu basamaklardan 

geçerek kendisini iki yönde belli eder; 

a. Sporsal verim potansiyelinin giderek artışında  

b. Bu potansiyelin tükeninceye kadar kullanılışında  

Antrenman etkinliği ile bir yandan verim yedeklerinde artış sağlanırken, bir yandan 

da antrenmanlı sporcular yükselmiş bulunan verim potansiyellerini, antrenmansız 

sporcular göre daha iyi kullanabilmektedir. 

Hollmann, bedensel antrenmanlarla gensel verim yeteneklerinin sınırlarını 

geliştirmenin olanaklı olmadığını saptamıştır. Bu görüşten hareket eden Harre, fizik ve 

psikolojik uyumun bütünsel bir süreç olduğunu ileri sürmektedir15. 

 

 2.8.  Uyum (Adaptasyon) Çeşitleri 

 Yapılan çalışmalarda organizmada uyumun kronik  ve akut uyum olarak iki 

biçimde ortaya çıktığı görülmüştür22. 

 Kronik uyum, uzun süreli uyum olarak nitelendirilir. Organizmada yapılacak olan 

uzun süreli yüklenmelerin hücre ortamında reseptörler vasıtası ile oluşan tepki yolunun 

hedef organlarda değişim yaratması süreci kronik uyumun bir sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

 Akut uyum, kısa süreli uyum olarak nitelendirilir.  Organizmada yapılacak olan 

yüklenmeler sonucu meydana gelen fiziksel ve kimyasal çevrenin (ısı, ph, O2 ) reseptörler 

vasıtası ile tepki oluşturmasıdır. 
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2.9. Motorik Özellikler 

Đnsanın temel motorik özellikleri kişinin kendi güç ve yeteneğini ve karmaşık 

nitelikteki motorik spor gücü derecesini belirleyen öğelerdir. Bu özellikler antrenman 

sürecinde yapılan her motorik spor hareketinin temeli ve ön koşuludur. 

Temel motorik özellikler hiçbir şekilde antrenman yapılmasa da kişinin yaşamında 

tamamen doğal bir değişim sürecinde gelişir. Motorik özelliklerin geliştirilmesi 

antrenmanlarda uygulanan uyaranlardan ayrı düşünülemez. Yani düzenli bir gelişim için 

uyaran vermek ve temel motorik özelliklerin gelişimini etkilemek sportif yüklenmeler ile 

mümkündür. Temel motorik özellikler; Kuvvet, Dayanıklılık, Sürat, Hareketlilik, Beceri 

ve Koordinasyondur. Birleşik motorik özellikler; Çabuk Kuvvet, Kuvvette Devamlılık ve 

Süratte Devamlılıktır. 

 

 

Şekil 4. Temel Motorik ve Birleşik Motorik Özellikler 23 

 
2.9.1. Kuvvet 

Kuvvet tanımı çeşitli bilim alanlarında, değişik biçimlerde yapılmaktadır. Fizikte 

duran bir cismi hareket ettiren; hareket eden bir cismi durduran ya da yönünü değiştiren 

etkiye kuvvet denir. Sportif anlamda kuvvet vücudun bir bölümü veya tamamının kütlesi 

ya da ilgili spor dalında kullanılan aracın kütlesinden kaynaklanan bir dirence karşı 

koyan, direnci yenen etki olarak tanımlanabilir. Ayrıca ”Güce karşı direnme; gücü 

TEMEL MOTORSAL ÖZELLĐKLER 

KUVVET SÜRAT DAYANIKLILIK HAREKETLĐLĐK BECERĐ-KOORDĐNASYON 

ÇABUK KUVVET KUVVETTE DEVAMLILIK SÜRATTE DEVAMLILIK 

BĐRLEŞĐK MOTORSAL ÖZELLĐKLER 
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uygulamanın maximum becerisi ve kısacada gücü uygulama yeteneği olarak 

tanımlanabilir13. 

2.9.2. Kuvvetin Sınıflandırılması 

 

 

 

 
Şekil 5. Kuvvetin sınıflandırılması 13 

 

Temel motorik özellik olarak kuvvet karmaşık bir niteliğe sahiptir. Kuvvet 

sınıflaması konusunda birçok yaklaşım vardır. Didaktik bir yaklaşımla kuvvet  “Genel 

kuvvet” ve “Özel kuvvet” olarak iki bölümde incelenir. 

Genel kuvvet, bütün kasların, Özel kuvvet ise belirli bir spor dalına özgü  olan 

kuvveti ifade eder14 

Başka bir yaklaşımda kuvvet birleşik motorik özelliklerin niteliğine göre 

sınıflandırılır. Bu açıdan baktığımızda kuvveti; Maksimal Kuvvet, Çabuk Kuvvet 

Kuvvette Devamlılık olarak üçe ayırabiliriz14 (Harre): 

2.9.2.1. Maksimal Kuvvet 

Kas sinir sisteminin istemli bir kasılma sonucu ortaya çıkardığı en büyük 

kuvvettir16. Bir başka deyişle sporcunun bir seferde üretebileceği en büyük kuvvet 

miktarıdır14. Bu kuvvet, büyük bir direncin yenilmesi yada kontrol edilmesi gereken 

sporlarda (halter) verimi belirler17. Maksimal kuvvet, sprint ve büyük sıçramalarda sürat 

ile birleştirilebildiği gibi, kürek sporunda dayanıklılıkla da birleştirilebilmektedir. 

2.9.2.2. Çabuk Kuvvet 

Çabuk kuvvet, en kısa sürede oluşturulabilen en büyük kuvvettir. Sinir kas 

sisteminin yüksek hızda bir kasılmayla dış dirençleri yenebilme yetisidir. Çabuk kuvvet 

KUVVET 

DĐDAKTĐK 
AÇIDAN 

GENEL KUVVET 
ÖZEL KUVVET 

MOTORĐK ÖZELLĐKLER 
AÇISINDAN 

MAKSĐMAL KUVVET 
ÇABUK KUVVET  

KUVVETTE DEVAMLILIK 

KASILMA  
TÜRLERĐNE GÖRE 

STATĐK KUVVET 
DĐNAMĐK KUVVET 
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iki yeteneğin, sürat ve kuvvetin bir ürünü olup, en kısa zaman aralığında en yüksek 

kuvveti sergileyebilme yeteneği olarak tanımlanır14. 

Atma, atlama, vurma ve büyük hızla yön değiştirme gerektiren spor dallarında 

çabuk kuvvet performansın belirleyicisidir24. 

2.9.2.3. Kuvvette Devamlılık 

Kuvvette devamlılık, uzun bir zaman aralığında kasların çalışmayı sürdürebilme 

yeteneğidir. Bir başka deyişle, devamlı ve birçok kez tekrarlanan kasılmalarda kas 

sisteminin yorgunluğa karşı koyabilme yetisidir15. Ayrıca kuvvette devamlılık; 

antrenmanda kuvvetin ve dayanıklılığın birleşimi sonucu ortaya çıkan üretim düzeyini 

belirlemektedir14.  Kuvvette devamlılık; tepki, sprint, sıçrama, atma, çekme, vurma ve 

patlayıcı kuvvet dayanıklılığı gibi alt formlara ayrılmaktadır15. 

Kuvvetle ilgili diğer sınıflama ise kasların kasılma türüne göre yapılır. (kasların 

çalışma biçimlerini) Bu sınıflamada kuvvet dinamik ve statik olmak üzere ikiye ayrılır. 

2.9.2.4. Dinamik kuvvet 

Kas kasılma sırasında kısalır. Takım sporlarında en çok kullanılan kasılma 

çeşididir. Bu kuvvet sayesinde sporcu kendi vücut ağırlığını ya da yabancı bir cismin 

ağırlığını ve diğer dirençleri yenebilir25. 

2.9.2.5. Statik Kuvvet 

Statik kuvvette kasta gözle görülen bir kısalma olmaz fakat yüksek bir gerilim ile 

kuvvet açığa çıkar. Bir başka deyişle kasın başlama ve bitiş noktalarında bir yaklaşma 

olmaz. Fakat statik kasılmada kas içi genleşmeler söz konusudur. Ayrıca statik kuvvette 

direnç karşısında sporcu durumunu korur, iç ve dış kuvvetler birbirine uyum 

sağlarlar15,25. Statik ve dinamik kuvvetin karışımı olan eksantrik kuvvette vardır. Bu 

kuvvet çeşidinde de hareketin başlangıcında dinamik kuvvet söz konusudur. Zorlanma 

evresinde ise statik kuvvet devreye girmektedir25. 

 

2.10. Kuvvet Belirleme Yöntemleri 

2.10.1. Bir tekrar maksimal Kramer&Fleck artan yük;  Sporcunun artan yük ile 

bir tekrar maksimalin belirlenmesinde her tekrarda %10 artırılarak belirlenir. 

2.10.2.Tekrar sayısına göre belirleme; Sporcunun kolay kaldırabileceği bir ağırlık 

belirlenir. Sporcunun bu ağırlığı maksimal tekrarda yapması istenir.  
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2.10.3. Süreye göre maksimal belirleme; Sporcunun belirli bir sürede yaptığı 

maksimal tekrar sayıları belirlenir. Genellikle mekik, şınav, ters mekik vb. hareketlerde 

maksimalin belirlenmesi amacı ile kullanılır18. 

 

2.11.  Kuvvet Geliştirme Yöntemleri 

2.11.1. Maksimal Kuvvet Antrenmanı 

Maksimal kuvvet antrenmanının en önemli özelliği tüm sinir ve kassal birimlerin  

ya da en azından çoğunun alıştırmada yer almalarıdır14. Bu nedenle maksimal kuvveti 

geliştirmeyi amaçlayan sporcular maksimal ve süper maksimal yüklenmeyi antrenmanda 

sıkça kullanmak zorundadır17. 

Maksimal kuvveti geliştirmek için kullanılan yöntemler;  

-Piramidal Yüklenme Yöntemi 

-Tekrar Yüklenme Yöntemi 

-Kısa Süreli Maksimal Uyum Yöntemi  

-Đzometrik Yüklenme Yöntemi 26 

2.11.2. Çabuk Kuvvet Antrenmanı 

 

Şekil 6. Çabuk Kuvvet oluşumu 26 
 
Çabuk kuvvet ve bunun alt parçaları takım oyunlarında geçerli olan birleşik 

motorik özelliklerden birisidir. 

Çabuk kuvvet; başlangıç ve reaksiyon kuvveti, hareket hızı ve hareket frekansı gibi 

etkenlere bağlıdır. Bu nedenle teknik, sürat, irade ve maksimal kuvvet gibi bir çok öğeyi 

kapsamaktadır26. 

Çabuk kuvvet, hem maksimal kuvvetin artırılması, hem de hareket hızının 

yükseltilmesi ile olumlu yönde etkilenebilir ve geliştirilebilir. Çabuk kuvvet 

REAKSĐYON KUVVETĐ  

MAKS ĐMAL KUVVET 

PATLAYICI KUVVET 

ÇABUK KUVVET 



 15 
 

antrenmanlarında çalışmalar, teknik ile bağlantılı olarak temel kuvvet ile kasılma hızının 

paralel olarak geliştirilmesini gerektirir25. 

Çabuk kuvveti geliştiren alıştırmaları uygularken, kasların patlayıcı özelliği 

kazanabilmesi için tüm ruhsal olanaklardan yararlanma yoluna gidilmelidir. Bu da ancak 

irade gücü ile olmaktadır. Çabuk kuvvet kaslar arası ve kas içi koordinasyona ve kas 

liflerinin kasılma kuvvetine bağlıdır. Bu nedenle yapılacak çabuk kuvvet çalışmaları o 

branşa özgü bir antrenman ile geliştirilebilir 26. 

Çabuk kuvvet geliştirici çalışma uygularken temel ilke hafif ve orta yüklerden 

yararlanma yoluna gidilmelidir. Çabuk kuvvet antrenmanında merkezi sinir sistemi 

optimal bir şekilde uyarılmasına bağlı olarak antrenmanlarda yüklenme ve dinlenme 

ilişkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü hareketler büyük bir hızla uygulandığından 

organizma yorulacaktır. Bu nedenle çabuk kuvvet çalışmalarında tam dinlenme ilkesi 

uygulanır25. 

Çabuk kuvveti geliştirme yöntemleri; Devirsiz kuvvet çalışmaları, Devirli kuvvet 

çalışmaları ve Pliometrik çalışmalar olarak uygulanır. 

2.11.3. Kuvvette Devamlılık Antrenmanı 

Kuvvet devamlılık antrenmanlarında, antrenman kapsamı önem taşır. Yöntem 

olarak ekstensiv interval en elverişli yöntemdir. Müsabakalarda yenilmesi gerekenden 

daha büyük dış dirençlere karşı çalışılmalıdır. Kuvvette devamlılık için genel ve özel 

egzersizler ek ağırlıklarla yapılmalıdır. Yenilen dirence bağlı olarak kuvvet uyumu 

sağlanır27. 

Kuvvette devamlılık antrenmanlarında ilke yüklenme yüzdesi az, tekrar sayısı çok, 

tempo orta - normal olan çalışmalardır. 

Kuvvette devamlılık antrenmanları için en uygun metotlar, piramidal metot ve 

istasyon çalışmalarıdır13. 

Kas performansını etkileyen önemli faktörlerden biri aynı anda hem hızlı hem de 

kuvvetli kasılabilme yeteneğidir. Hızlı ve kuvvetli kasılma tüm spor branşlarında ihtiyaç 

duyulan bir özelliktir. Kuvvet antrenman alıştırmalarının sürat geliştirmeyi hedefleyen 

alıştırmaların ardından gelecek bir biçimde uygulandıklarında daha etkili olduğu 

bulunmuştur14. 
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2.12. Sürat  

Sporda verimi belirleyen motorsal yetilerden biridir, fakat diğer yetilere göre 

geliştirilmesi en sınırlı olan genellikle bireyin kalıtımsal olarak getirdiği fizyolojik 

potansiyel üzerine çalışılıp iyileştirilebilen bir özelliktir. Gundlanch’a göre sürat, “en 

büyük hızla ilerleyebilme yetisi” olarak, Zaciorskij ise sürati, motorik bir aksiyonu 

mevcut bir ortamda en kısa süre içerisinde tamamlayabilme yetisi” olarak, Grosser ise, 

sporda sürati “bir uyaran sonucu en kısa zamanda reaksiyon gösterebilme yetisi olarak 

tanımlamışlardır16.  Bompa’ya göresürat,  sporcunun kendisini en yüksek hızda bir 

yerden bir yere hareket ettirebilme yeteneği yada hareketlerin mümkün olduğu kadar 

yüksek bir hızla uygulanması yeteneği olarak tanımlanabilir. Bompa’ya göre sürat terimi 

üç bileşeni içermektedir:  

1.Tepki süresi 

2.Zaman birimi başına hareket etme sıklığı 

3.Verilen bir mesafe üzerinde yer değiştirme sürati 

 Bu üç etmen arasındaki ilişki kişinin, sürat gerektiren bir alıştırmadaki verimine, 

sporcunun başlangıçtaki tepkisine, tüm yarış boyunca yol alma süratine, adım uzunluğu 

ve adım sıklığına bağlıdır. Mekanik açıdan sürat, mesafe ile zaman arasında oran ile 

açıklanır. Sporda sürat, insanın motorik aksiyonlarını en kısa zaman diliminde, en yoğun 

biçimde uygulanması anlamına gelir. Sürat özellikleri değişik spor dallarında branşa özgü 

bir yapıda karşımıza çıkmakta ve kullanılmaktadır. Bu açıdan süratin değişik branşlarda 

kullanılabilmesi için branşların iç ve dış yapısal özelliklerinin birbirine yakın olması 

gerekmektedir14. 

2.13. Sürat Çeşitleri 

Sürat, değişik bilim adamları tarafından farklı biçimlerde incelemiştir. 

Ozolin 14, sürati genel ve özel olmak üzere iki alt bölümde incelemiştir. 

2.13.1. Genel Sürat 

Herhangi bir branşa özgü olmadan genel anlamda hareketlerin çabuk bir şekilde 

gerçekleştirilmesidir. 

2.13.2. Özel Sürat 

Her branşa özel performans karekterinin gerektirdiği sürat özelliklerinin yeterli 

çabuklukta gerçekleştirilmesidir. Burada sürat yeteneği branşın teknik yapısıyla 

bütünleşmiştir. 
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Şekil 7. Süratin Sınıflandırılması 13 

 

Sürat ayrıca reaksiyon sürati, ivmelenme sürati, maksimal sürat ve süratte 

devamlılık olarak da sınıflandırılır.  

2.13.3.Reaksiyon Sürati 

Bir uyarının verilmesinden, hareketin ilk belirtisinin görüldüğü kas kasılmasına 

kadar geçen zamanı içerir. Burada duyu organlarının uyarılması dış kulaktan başlar 

merkezi sinirlerle duyu merkezlerine gelir. Burada işlem görür. Đşlem sonucu sinirsel yapı 

ile hareket emri ilgili organlara gönderilir ve aktivite gerçekleştirilir. Reaksiyon sürati bir 

hareketin gerçekleşmesi için algılama ve tepki gösterme yeteneğidir19. 

 2.13.4. Đvmelenme 

Atletin sıfır hızdan başlayarak bir mesafeyi kat etmesi esnasında yükselen, sabit ve 

azalan değerlerde hıza ulaşacaktır. Bu nedenle hız miktarının zaman birimi içindeki 

değişimi ivme olarak adlandırılır19. Başka bir deyişle ivme, hareket etkisinin tanımlanmış 

bir zaman kesitindeki değişimdir27. Đvme hızı, ilk hız ile son hız farkının zamana 

bölümüdür13. 

Đvme Hızı =  Son Hız – Đlk Hız   m/sn2 

              Zaman 

2.13.5. Maksimal Sürat 

Sürat branşlarının en önemlisidir. Bununla birlikte yüksek düzeyde performansa 

maksimal sürat ile ulaşılabileceği kabul edilmektedir. Ayrıca sporcunun en kısa sürede 

maksimum sürate ulaşabilmesi ve tekniğini maksimum süratte amaca dönük olarak 

uygulayabilmesi önemlidir28. 

 

 

 

SÜRAT 

REAKSĐYON 
SÜRATĐ 

SÜRATTE 
DEVAMLILIK 

ĐVMELENME 
SÜRATĐ 

MAKSĐMAL 
SÜRAT 
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2.13.6. Süratte Devamlılık 

Süratte devamlılık, sporcunun süratini uzun süre devam ettirebilme yeteneğidir. 

Başka bir deyişle süratte devamlılık, ulaşılan hızın yeterince korunabilmesi ile ilgilidir. 

Buna göre süratte devamlılığın geliştirilmesi ulaşılan maksimal süratin belli bir süre 

korunmasıyla ilgili çalışmalardan oluşur17. 

Konter, süratte devamlılığı sporcunun ulaştığı süratini istenilen süre ve spora özgü 

olarak devam ettirebilme kapasitesi olarak tanımlamaktadır28. 

 

2.14. Dayanıklılık 

Dayanıklılık belirli bir yeğinlikteki çalışmanın ortaya konacağı sürenin sınırlarını 

belirlemektedir. Kişinin verimini sınırlandıran ve aynı zamanda da etkileyen ana 

etmenlerden biri de yorgunluktur. Kişi kolay kolay yorulmadığı ya da kişi yorgun olduğu 

halde çalışmayı sürdürebildiğinde bu kişinin dayanıklı olduğu kabul edilir. Kişinin 

dayanıklılığı; sürat, kas kuvveti, bir hareketi etkin bir biçimde gerçekleştirebilecek 

beceriler, işlevsel potansiyelleri ekonomik olarak kullanma becerisi, çalışmayı ortaya 

koyarken içinde bulunulan psikolojik durum v.b gibi birçok etmene dayanır. 

Dayanıklılık için uzmanlar çeşitli sınıflandırmalar ve gruplandırmalar yapmışlardır.  

Bunlardan ilki enerji oluşum sistemleri açısından değerlendirmedir14. Bunlar aerobik 

dayanıklılık ve anaerobik dayanıklılıktır. Diğer bir sınıflama ise, genel dayanıklılık ve 

özel dayanıklılıktır14. 

 

2.15. Hareketlilik 

Spor biliminde hareketlilik kavramı ya da hareket genişliği Bompa’ya göre, 

hareketleri büyük bir genlikte uygulama yetisi esneklik çoğu zamanda hareketlilik olarak 

tanımlanmaktadır. Bir kimsenin becerileri büyük açılarda ve kolay olarak 

gerçekleştirilmesinde önde gelen temel gerekliliktir. Böyle hareketlerin başarılı olarak 

gerçekleştirilmesi gerek duyulandan daha yüksek olması gereken eklem açısı ve hareket 

genliğine bağlıdır14.  

Hareketlerin istenilen biçimde uygulanabilmesi için hareketlilik ön koşuldur. 

Martin “Elastikiyeti ve gerilme yeteneği fazla olan kasların mekanik olarak daha fazla 

yük altına girebileceğini, dolayısıyla sakatlık riskinin de azalacağını” söylemektedir. 
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Harre ise esnekliğin 11-14 yaşları arasında optimal düzeyde geliştirebileceğini 

söylemiştir. 

Genelde spor dünyasında esneklik ve hareketlilik kavramları karıştırılmaktadır. 

Esneklik hareketliliğin bir parçasıdır. Esneklik sadece kas ile ilgili iken, hareketlilik 

eklemlerin, kasların, bantların ve kirişlerin belirlediği ortam içerisinde ve nörofizyolojik 

yönlendirme süreciyle gerçekleşmektedir. 

Hareketliliğin yetersiz gelişimi ve yeterli esneklik yedeklerinin olmayışının ortaya 

çıkaracağı sorunlar Pechtl tarafından aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

a. Değişik hareketlerin öğrenilmesi ve mükemmelleştirilmesini zorlaştırır 

b. Sportif yaralanma riski artar.  

c. Kuvvet, sürat ve koordinasyon gelişimi olumsuz etkilenir. 

d. Hareketin kaliteli yapılma yeteneği sınırlanır. Yeterli esneklik kapasitesine sahip 

olunduğunda bir beceri hızlı, enerjik, kolay ve tesirli şekilde yapılabilir14. 

Hareketlilik; aktif ve pasif hareketlilik olmak üzere iki bölüme ayrılır. Aktif 

hareketler; hareketi uygulayan eklemi kapsayan kasların kasılma yolu ile yapılan 

hareketlerdir. Başka bir deyişle kuvvetin harekete karşı direnmesidir. Pasif hareketlilik 

ise, dış kuvvetlerin etkisiyle yapılan çalışmalardır26. 

 

2.16. Beceri-Koordinasyon 

Beceri, sporcunun daha az efor ile daha fazla iş yapma olanağı sağlamaktadır. 

Beceri ile değişik kas grupları arasında iyi bir koordinasyon sağlanmaktadır. Sporcunun 

hareketlerini doğru hedefli ve daha az bir efor ile uygulayabilmesini, yeni ve her an 

değişkenlik gösteren oyun akışı içerisinde en uygun çözüm yolunu bulabilmesi yeni 

hareketlerin en kısa zaman içerisinde öğrenilmesini mümkün kılan bir özelliktir. Başka 

bir deyişle beceri, sporcunun daha az efor ile daha fazla iş yapma olanağı 

sağlamaktadır25. 

Koordinasyon, amaca yönelik bir hareketle iskelet kasları ile merkezi sinir 

sisteminin uyum içinde çalışması ve etkileşimidir. Koordinasyonun mükemmelliğini 

sağlayan faktör, hareketin akışı ile ilgili fiziki yasalar, hareketi gerçekleştiren agonist ve 

antogonist kasların antrenmanlık derecesi ve kulakta bulunan denge oranının (vestibuler 

organ) uyum düzeyidir13. 
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Beceri özelliği sporcunun yeni uygulanan hareketleri kolaylıkla ve süratle 

öğrenmesini sağlar. Beceri; genel ve özel beceri olmak üzere ikiye ayrılır. Genel beceri, 

çok çeşitli ve değişik spor dallarında yapılan sportif faaliyetlerle elde edilen beceridir.  

Özel beceri ise, belli bir spor dalının özelliklerini içeren teknik, taktik ve benzeri 

hareketlerin koordinasyonudur13. 

Birçok spor bilimci ana motorsal özellikleri geliştirirken aynı zamanda birleşik 

motorsal özellikleri geliştirdiklerini görmüşlerdir. Yapılan çalışmalarda motorsal 

özellikler birbiri içerisine girerek birleşik motor özelliklerin gelişimine neden olmaktadır. 

Bu nedenle dikey sıçramanın gelişimine neden olacak pliometrik çalışmalara yer 

verilmektedir.   

 

2.17.  Pliometrik Nedir? 

Sportif oyunların çoğunda kullanılan antrenman yöntemlerinden biri de pliometrik 

çalışmalardır. Đlk defa 1968 yılında Rus antrenör Verhonshanki tarafından kullanılan bu 

program futbol, voleybol, basketbol, yüksek atlama, kısa mesafe koşu, artistik patinaj, 

kayakla atlama gibi bir çok branşın antrenmanında kullanılabilir.  

Pliometrik kelime anlamı; Yunanca’da “daha fazla” anlamına gelen “pleion”, ve 

“ölçmek” anlamına gelen “metric” kelimelerinden türemiştir21. 

Verhoshanski, pliometrik teknikleri derinlik sıçramaları olarak tarif ederek, 

egzersiz sırasında sporcu belli bir yükseklikten düşer ve düşer düşmez hemen sıçrama 

hareketini yapar şeklinde tanımlamıştır. Pliometrik çalışmanın kuvvet -sinir reaksiyon 

aktivitesini artırdığı belirtilmiştir. Ayrıca bu çalışma ile dikey sıçrama becerisinin de 

geliştirildi ği belirtilmektedir29,30 . 

Chu, pliometrik antrenmanı gücü ya da reaktif patlayıcı hareketi artıran sürat ve 

kuvvet karışımı olan egzersiz ve çalışmaları içeren antrenman olarak tanımlar31. 

Pliometrik çalışmalar kuvvet antrenmanı ile bağlantılı bir şekilde kullanılır. 

Pliometrik egzersizler kasların elastiki olarak geri kısalması ve uzaması sonucu 

geliştirilmektedir. Bu elastiki geri durum, sıçrama, sekme, atlama gibi aktivitelerde daha 

fazla güç meydana getirmektedir. Vücut ağırlığı genellikle bacak maksimal kuvvetinin 

%33 ‘ü kadardır. Bu oran geliştirme çalışmalarına uygun düşmektedir32. 

 Pliometrik antrenmanlarda amaç, daha çok elastik kuvvetle ilgili olup, kasın 

eksantrik kasılmasından sonra konsantrik kasılma ile kısa bir zaman birimi içerisinde 
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yüksek miktarda kuvvetin hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Böylece yüksek 

hızda bir kasılma ile kas-sinir sisteminin direncin üstesinden gelmesi ile elastik kuvvet 

oluşur. Bu antrenman pozitif negatif bir kuvvet çalışması şekli olup, kinetik enerjiyi ve 

kuvveti oldukça hızlı bir şekilde kullanmayı amaçlar ve patlayıcı sıçrama kuvvetini 

geliştirir33. 

Pliometrik çalışmalarda kullanılan alıştırmalarda genellikle vücut ağırlığı ve 

yerçekimi gibi fonksiyonlar ön plandadır. Pliometrik çalışma içeren alıştırmalar ardışık 

olarak uygulanan sıçramaları, derinlik sıçramalarını, tek veya çift ayakla yapılan 

sıçramaları içerir. Bu alıştırmaların düzenli olarak yapılmasının bazı kasların 

neuromuscular gelişimine de yardımcı olduğu söylenmektedir34. 

Pliometrik egzersizlerden faydalanan antrenman programları, hız ve sıçrama gibi 

kuvvet-güç ilişkili hareketlerde performansa pozitif yönde etki yapmaktadır. Pliometrik 

çalışmaları takip eden güçteki artışlar kas genişliğini ve yapısını da etkilemektedir. 

Kaslardaki güç üretimine bağlı gelişmeler de bu artışlarla doğru orantılıdır. Şu anda 

yapılan çalışmalarda göz ardı edilmesine rağmen daha önce laboratuar ortamında yapılan 

çalışmalarda pliometrik çalışmaların tip I ve tip II kas fibrillerine önemli oranda artış 

sağladığı görülmüştür35. 

2.18. Pliometrik Çalışmaların Genel Yapısı 

Bir kutunun üzerine çıkar, daha sonra iner ve tekrar çıkıp sıçrama yapılabilecek 

kadar sıçranırsa pliometrik bir hareket gerçekleştirilmi ş olur. Ayaklar sıçramadan sonra 

yere değdiği anda quadriceps ve kalça kaslarının gerilmesiyle sonuçlanacak olan bir diz 

esnemesi söz konusudur. Dış merkezli ve dışta olan bu ani hareketlenme ortak merkezli 

fakat zıt yöne olan bir kasılmayla devam eder. Đşte bu olay plyometrik hareketlerin ana 

yapısını yani temelini oluşturur36. 

2.19. Pliometrik Çalışmaların Fizyolojik Yapısı  

Pliometrik bir hız-güç çalışmasıdır ve bu iki faktörün kombinasyonundan oluşur. 

Pliometrik metodun temeli eksantrik ve konsantrik kasılmaların değişim hızında 

yatmaktadır.  Burada önemli olan kasın esneme pozisyonunda kasılma poziyonuna geçme 

hızıdır. Burada vurgulanan kasılma oranı ile hareketi sağlayan kasın esnemesi ve 

gerilmesidir ki bu durum pliometrik çalışmalarda önemli yer tutar. Kasların gerilim 

refleksi kısa süreli gerilim düzeninden oluşur4. Eksantrik ve konsantrik dönüşüm elde 

etmek için üç tane önemli kural vardır: 
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* Eksantrik dönüşüm öncesi yapılan zamana bağlı aktiviteler 

*  Eksantrik dönüşümün kısa süreli 

*  Gerilme safhasıyla kasalma safhası arasındaki değişim 

Pliometrik çalışmada sporcu kutunun üstünden vücudun eylemsizlik kuvvetinin 

etkisiyle diz hızlı bir şekilde bükülmekte; quadriceps kasları ve kalça ekstansörlerinin 

hızlı eksantrik hareketi gerçekleşmekte; düşüş şoku amortize edilmektedir. Böylece vücut 

kitlesinin aksi yönde pozitif ivmelendirmesiyle (konsantrik kas çalışmalarıyla) bacak 

kasları uzama kısalma döngülü bir çalışma gerçekleştirmiş olmaktadır4. 

Pliometrik terimi daha önceki fizyoloji çalışmalarında da benzer ifadeler yer 

almakta idi. Araştırmacılar Đtalya, Đsveç ve Rusya ‘da Pliometriği Gerilme-Kasılma 

Döngüsü kavramı olarak kullandılar. Fizyolojik çalışmalar pliometrik ve gerilme-kasılma 

döngüsünü desteklemektedir. Pliometrik ve gerilme-kasılma döngüsü iki noktada 

birleşmektedir: 

a. Kasların hızlı elastik bileşenleri, ki bunlar çapraz köprülü aktin ve 

miyozinleri ve tendonları içeren kas fibrillerinin karekteristikleridir. 

b. Kasların gerginliğinde rol oynayan kas iğcikleri (proprioseptörler) önceden 

kas gerginliğinin kurulmasında ve gerginlik refleksinin aktivasyonu için süratle kası 

germe ile ilişkili duyumları nakletmede önemli rol oynamaktadır. 

Kas elastikiyeti, gerilme-kasılma döngüsünün basit konsantrik kas kasılmasına göre 

nasıl daha fazla güç üretildiğinin anlaşılmasında önemlidir. Kaslar süratli gerilmeyle 

geliştirilmi ş tansiyonu korurlar ve bir çeşit elastik kuvvet potansiyeline ve enerjisine 

sahip olurlar. Bu tıpkı bir lastik bandın gerilmesine benzemektedir. Bant gerildiğinde 

üzerinde bir potansiyel enerji birikmekte; tekrar bırakıldığında ise orijinal boyuna 

dönerken, biriken bu potansiyel enerji açığa çıkmaktadır.  

Gerginlik refleksi gerilme-kasılma döngüsünün diğer önemli bir mekanizmasıdır. 

Gerginlik refleksine en genel örnek ise, lastik çekiçle dize vurulduğunda, bu vuruşun 

etkisiyle quadriceps femorisin tendonu gerilir. Gerilme, quadriceps femorisin kası 

tarafından duyulur ve kas kasılma ile tepki gösterir. 

Gerginlik veya myostatik refleks, kasın gerilme oranına tepki gösteren ve insan 

vücudundaki en süratli mekanizmadır. Bunu nedeni kaslardaki duyusal reseptörlerden 

spinal korda ve oradan tekrar kasılmadan sorumlu kas hücrelerine doğrudan bağlantının 

kurulmasıdır. Diğer refleksler gerginlik refleksinden daha yavaş olmaktadır. Çünkü 
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bunlar reaksiyon meydana getirilmeden önce farklı kanalların arasından ve merkezi sinir 

sistemi aracılığıyla iletim gerçekleştirilir 28,37. 

Pliometriğin fizyolojisine bakıldığında, aktivitenin eksantrik yükleme, 

amortizasyon ve konsantrik kasılma evresi olmak üzere üç bölümde ele alınabileceği 

görülmektedir37, 38. 

Eksantrik Yükleme Evresi: Kasın elastik bileşenlerinin gerilimi sonucu kasta 

enerji toplanmaktadır. Bu enerji daha sonra konsantrik kasılma sırasında kullanılmakta ve 

daha büyük bir iş meydana gelmektedir. 

Amortizasyon Evresi: Bu evre, artan iş miktarı ile orantılıdır ve eksantrik ile 

konsantrik kasılma oranındaki zaman aralığı olarak tanımlanmaktadır. Bu evre ne kadar 

kısa olursa, depolanan elastik enerji de o kadar fazla kullanılabilecektir. Kullanılan enerji 

miktarına paralel olaraktan bir iş meydana gelmiş olacaktır. Bir pliometrik aktivite 

sırasında önemli yapılar, kasın seri elastik bileşenleri ve kas proprioseptörleridir. Seri 

elastik bileşenler kasın potansiyel elastik enerjisi ile ilgilidirler ve gerilmeyi ya da kassal 

refleksi aktive etmektedir. Amortizasyon evresinin süresi elit atletlerde 120 ile 150 salise 

arasında ölçülmüştür. 

Konsantrik Kasılma Evresi: Bu evrede ise kas eksantrik yüklenme sırasında 

gerilme refleksini başlatacak olan kas iğciklerini ateşleyen hızlı bir uzama gösterir. Bu 

agonist ekstrafüzal liflerin kasılması, yani kasın konsantrik kasılması ile 

sonuçlanmaktadır. Bu evrede, daha hızlı kas gerilimi daha fazla konsantrik kasılmaya 

neden olmaktadır38. 

2.20. Pliometrik   Belirleme Yöntemleri 

Çok sayıda sıçrama belirleme testi bulunmasına rağmen sıklıkla kullanılan 

pliometrik testler; Bosco sıçrama testi, dikey sıçrama (duvar) testi, jumpmetre ile yapılan 

dikey sıçrama testi ve yatay sıçrama (durarak uzun atlama) testleridir.  

2.20.1. Bosco testi: 

Dikey sıçrama, güç ve kapasitesi belli bir zaman içerisinde sürekli yapılan 

sıçramalar sırasındaki havada kalınan süreye göre değerlendirilebilir. 

Havada kalma süresi, 1980’de Bosco tarafından geliştirilen ve elektronik bir cihaz 

olan Ergojump’ile ölçülebilir. Bu cihaz dijital zaman ölçeği (+0.001) ve dayanıklı bir 

platformdan oluşur. Zaman ölçeği deneğin dikey sıçrama ile çalışmaya başlar ve platform 

üzerine tekrar indiği (bastığı) zaman durur. Böylece deneğin havada kalma süresi kayıt 
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edilmiş olur. Burada deneğin sıçrama ve platforma tekrar inmesi sırasındaki 

pozisyonunun aynı olduğu varsayılır. Eğer birden çok sıçrama yapılmış ise zaman ölçeği 

her sıçrama zamanını toplayarak toplam süreyi verir. Bacak ekstansör kaslarının 

maksimal gücünü tahmin etmek için test protokolü, deneğin belli sürede (15-60sn) 

maksimal efor ile sürekli sıçramasını gerektirmektedir. Test sırasında platforma basıldığı 

zaman diz açısındaki değişimleri önlemek için deneğin her defasında dizini 900 bükmesi 

istenir. Bu arada deneğin test boyunca sıçramalar sırasında öne geriye ya da yanlara yer 

değiştirmemesi ve ellerini mutlaka kalçalarında tutması gerekmektedir39, 40.   

2.20.2. Dikey Sıçrama (Duvar) Testi: 

Bu test bacak gücü veya sıçrama kapasitesini ölçer, bunu yapmak için ilk olarak 

ayaklar yan yana ve doğal duruşta duvar kenarında durulur. Duvara yakın olan kolla en 

yukarıda işaret konulur. Sonra sıçrayarak ulaşılan en üst nokta belirlenir. Đlk nokta ile 

sıçrama sonrası ulaşılan nokta arasındaki fark ile belirlenir 40, 41.  Bir başka deyişle dikey 

sıçrama testi kişinin durarak ulaşabildiği yükseklik ile sıçrayarak ulaşabildiği yükseklik 

arasındaki farkın metre cinsinden ölçülmesidir.                                                                  

2.20.3. Dikey Sıçrama (Jumpmetre ) Testi: 

Denek jumpmetre beline tespit edilmiş olarak dikey sıçrama yapar, platform 

üzerine tekrar indiğinde ölçüm aracındaki ipin uzama mesafesi dijital olarak görülür. 

2.20.4. Yatay Sıçrama (Durarak Uzun Atlama)  Testi: 

Sporcu başlangıç çizgisine basmadan durarak çift bacakla ileriye doğru sıçrar. Atlama 

çizgisinin önünden vücudun son temas ettiği nokta ölçülür. Sporcu 3 deneme atlayışı yapar, 

en iyi derece değerlendirmeye alınır. Sporcu uzun atlama sırasında atlamadan önce zemin 

ile temasını keserse atlama geçersiz sayılır39. 

2.21. Pliometrik Çalışma Modelleri 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 8.  Pliometrik çalışma modelleri 36 

PLĐOMETRĐK 

SIÇRAMA ATLAMA SEKME DERĐNLĐK 
SIÇRAMALARI 

Yerinde Sıçrama 
Ayakta Sıçrama 

Kısa süreli atlama 
Uzun süreli atlama 

Kısa süreli sekme 
Uzun süreli sekme 



 25 
 

2.21.1. Sıçrama 

Bu hareket iki ayağın yere basmasıyla sona erer. Bir set 1’den 10’a kadar tekrarı 

gerektirebilir. 

Yerinde sıçramalar: Dikey sıçrama yerinde gerçekleştirilir. Yarım atlamalar, güç 

sıçramaları örnek verilebilir. 

Ayakta Sıçramalar: Bu çalışma yatay, dikey yada doğrusal olarak güç alamadan 

yapılmaktadır. Maksimal olarak uygulandığı için tam dinlenme verilmektedir36. 

2.21.2. Atlama 

Bu hareket aynı ayak veya ayakların sıçrayıp tekrar aynı ayak veya ayaklar üzerine 

düşülmesiyle son bulur. Sıçramalar belli aralıklarla veya tekrarlarla sürdürülebilir. 

Maksimal derecedeki sıçrama değillerdir. Bu hareketler en fazla 1 den 10’a kadar sayı 

aralıklarıyla veya en fazla 30 mt aralıklarla tekrarlanır. 

Kısa süreli atlamalar: Pliometrik hareketler 1’den 10’a kadar devam ettirilebilir 

veya şok metot uygulanarak vücuda bir ağırlık takılarak da uygulanabilir. Tek ayak ve 

çift ayak sıçramaları, hızlı ve yatay sıçramalar örnek verilebilir. 

Uzun süreli atlamalar: 30 mt ve daha ileri düzeyinde uygulanan atlamalardır. 

Buna bir de derinlik sıçramaları uygulanabilir 36 . 

2.21.3. Sekme 

Hareket serisi sporcunun başarılı bir şekilde sıradaki ayağının üzerinde durmasıyla 

sona erer. Genellikle mesafe ile ölçülürler. Adım uzunluğunu ve sıklığını belirlemek 

amacıyla yapılan sekmeler en uzun adımlarla yapılmalıdır. 

Kısa süreli sekmeler: 25 ile 60 metre arasında gerçekleştirilir. Bir ayak arkada 

destek diğeri önde gergin ileriye doğru atlama,  kombinasyonlu olarak ileri atlama örnek 

verilebilir. 

Uzun süreli sekmeler: 60 metre üzerinde gerçekleştirilir. Buna bir de derinlik 

sıçramaları uygulanabilir36. 

2.21.4. Derinlik Sıçramaları 

Derinlemesine yapılan sıçrama hareketleridir. Bağlayıcı dokular, kaslar ve genel 

sinir sistemi üzerine etkisi olan hareketleri içerir. Derinlik sıçramaları yüksek seviyede 

şiddet içeren çalışmalardır. Bir set 1’den 10’a kadar tekrar içerir. 
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Ayrıca derinlik sıçramaları, sporcuların vücut ağırlıklarının yer çekimi karşısındaki 

dirençlerini artırarak sıçrama yeteneklerini geliştirmek amacıyla, kutudan atlayıp yere 

düşerek ve daha sonra tekrar kutuya dönerek yapılmaktadır36. 

2.22. Pliometrik Çalışmayı Etkileyen Faktörler 

Pliometrik antrenman bireysel ve grup olarak yapılabilmektedir. Odak noktaları 

sorumluluk, konsantrasyon ve bütün sezon boyunca programı takip etmektir. Pliometrik 

çalışmalar düzenlenirken bütün objektif ve subjektif durumlar değerlendirilmeli, veriler 

bilim mantığı ile düzenlenerek çalışmalar yürütülmelidir. Đlk amaç ihtiyaçlarını 

belirlemektir. Sporcuların özel ve sportif yeteneklerinin hesaplarını almak ve 

performansa dahil etmek gerekmektedir. Diğer hususlar ise sporcuların yaşı, ustalığı ve 

olgunluğudur. 

2.22.1.Cinsiyet 

Halen “Bayanlar erkeklerden farklı yöntemlerle çalışmalıdır” gerçeklerle 

bağdaşmayan söylentiler ve uygulamalarla karşılaşmaktayız. Bayanlarda, erkekler gibi, 

pliometrik antrenmanları aynı yetenek, yeterlilik ve yoğunlukta yapabilirler. Çabuk 

kuvvetin pliometrik antrenmanlarla geliştirilmesi her iki cinsiyet içinde geçerlidir. 

Pliometrik antrenmanlar da öncelikle, kaslarını hazırlamamış sporcular, cinsiyet farkı 

olmadan zorluklarla ve sakatlanmalarla karşılaşabilirler. Bayanlara pliometrik çalışmalar, 

erkeklere olduğu kadar tanıtılıp öğretilmediğinden bayanların sıçrama becerileri geri 

kalmış olabilir. Bu nedenle plyometrik çalışmalar için antrenör ve bayan sporcular 

işbirliği içinde hazırlık yapmalıdır28, 37. 

2.22.2. Yaş  

Pliometrik antrenmanlara yeni başlayanlar için muhtemel dikkat faktörü 

basitliktir. Çocuklar oyunun bir parçası gibi koşabilir ve oynayabilirler. Çocuklar 

yetişkinliğe doğru ilerlediklerinde dahi özel olarak hazırlanmış pliometrik çalışmalar 

yapılmaya başlanmalıdır. Đlköğretim çağındaki çocuklar çeşitli hayvan taklitleri ile 

pliometrik çalışmaları başarabilirler.  

Bluğ çağında olan gençler yaptıklar pliometrik çalışmaları ile yaptıkları spor branşı 

arasında bağlantı kurabilirler. Bu yaştaki gençlere uygulanan pliometrik çalışmalar kaba 

motorsal aktivite niteliğinde olup yoğunluğu düşüktür. 
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Erginliğe varmış sporcularda ise pliometrik çalışmalar spora özgü ve 

bireyselleştirilmelidir. Bu dönemde gençler geçiş ve hazırlık dönemlerinde yaptıkları 

çalışmaları müsabaka dönemlerinde yüksek performans elde etmek için yaparlar. 28, 37. 

 

2.22.3. Antrenman Düzeyi  

Pliometrik antrenman programı düzenlenirken antrenman düzeyi konusunda iki 

nokta önemlidir: 

a. Egzersizin yoğunluk düzeyi 

b. Sporcuların ustalık düzeyi  

Pliometrik antrenman, hareket yeteneklerinde ve egzersizde ilerlemeci olmalı ve 

anlama yeteneğinde başlangıç, orta ve ileri düzey hesaba katılmalıdır. Pliometrik 

çalışmalarda hedef tepkin ve balistik yetenekleri artırmak olmalıdır. Pliometrik 

çalışmalar düşük, orta ve ileri yoğunluklu olarak sınıflandırılır. Programda ilerlemeyi 

artırmada egzersize başlama düzeyi, yoğunluğa göre kategorize edilen egzersizler yardım 

eder37. 
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3. MATERYAL VE METOD 

 

3.1. Evren Ve Örneklem 

 Bayanlar Voleybol 2. ligi toplam 23 takımla oynanmaktadır. Bu liglerde lisanslı 

olarak voleybol oynayan bayan voleybolcu sayısı 276’dır 42.  

 Çalışmanın evrenini Türkiye Voleybol Federasyonunun organize ettiği 2. ligde 

voleybol oynayan 276 sporcu oluşturmaktadır. Federasyona bağlı olarak bayanlar 

2.liginde mücadele eden Çukurova Üniversitesi Spor Kulübünde lisanslı voleybol 

oynayan yaş ortalamaları 19,2 ± 2,1, antrenman yaşları 7 ± 2,3 olan 12 bayan sporcu bu 

çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

Çalışma öncesi tüm sporcular ile görüşülerek konu ile ilgili bilgilendirmeler 

yapılmıştır. Bilgilendirme sonrası Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan 

etik kurul kararı alınmış ve çalışmaya katılacak sporculara rıza formu doldurularak 

çalışma başlatıldı. 

Sporcuların dikey sıçrama ölçümleri alınarak ilk ölçüm değerleri belirlendi. Bu 

aşamada çalışmaya katılan sporcuların kendi antrenman programları altı hafta süreyle 

gözlendi. Ardından sporcuların ikinci dikey sıçrama ölçüm değerleri belirlendi. Daha 

sonra altı haftalık voleybol antrenmanı ile birlikte sporculara ek protokolde belirtilen 

pliometrik antrenman programı uygulandı ve üçüncü ölçüm değerlerine ulaşıldı. 

Pliometrik antrenman programında, yükseklikleri 50 ile 75cm arasında değişen ve 1m 

aralıklarla ardışık olarak yerleştirilen 8 adet engel kullanıldı. 

Dikey sıçrama ölçümleri Bosco testiyle yapılmıştır.  

Bosco testi: Denekler; şort, tişört ve spor ayakkabısı ile bosco platformu üzerine 

alındı. Zaman ölçeği deneğin dikey sıçrama ile çalışmaya başladı ve platform üzerine 

tekrar indiği zaman durdu. Böylece deneğin havada kalma süresi kayıt edilmiş oldu. 

Burada deneğin sıçrama ve platforma tekrar inmesi sırasındaki pozisyonunu aynı kaldı. 

Dizlerin göğse çekilerek sıçraması engellendi. Test sırasında platforma basıldığı zaman 

diz açısındaki değişimleri önlemek için deneğin her defasında dizini 900 bükmesi istendi. 

Bu arada deneğin test boyunca sıçramalar sırasında öne geriye ya da yanlara yer 

değiştirmemesi engellendi39, 40.   

Çalışma sonrası sporcuların alınan değerlere göre sıçrama performansları ve 

çalışmanın etkileri değerlendirildi. Çalışmada elde edilen veriler SPSS 11,5 istatistik 
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programında değerlendirildi. Ölçümler arasındaki farklılıklar Willcoxon ve Friedman 

testleri kullanılarak analiz edildi. Bulguların anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak belirlendi. 
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4. BULGULAR 

 

Çizelge 1. Sporcuların Demografik Özellikleri 
 
Özellikler n MĐN MAKS ORT SS 
Yaş (yıl) 16 22 19.2  2.1 
Spor yaşı (yıl) 4 12 7  2.3 
Boy (cm) 165 185 175  5.7 
Vücut Ağırlı ğı (kg) 

 
 

12 
55 85 67.8  8.2 

 

Çalışmaya katılan toplam 12 sporcunun demografik özelliklerinin aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerleri çizelge-1’de görülmektedir. Buna göre sporcuların 

yaş ortalaması 19.2 ± 2.1 yıl, spor yaşı ortalaması 7 ± 2.3 yıl, boy uzunluğu ortalaması 

175 ± 5.7 cm ve vücut ağırlığı ortalamaları da 67.8 ± 8.2  kg olarak belirlenmiştir.  

 

Çizelge 2. Sporcuların Dikey Sıçrama Ölçüm Sonuçlarının Aritmetik Ortalama ve 

Standart Sapma Sonuçları 

N=12 Minimum Maksimum X SS 

Ölçüm 1 22,00 32,00 27,66 3,05 

Ölçüm 2 26,00 32,00 29,25 2,30 

Ölçüm 3 23,00 33,00 28,91 2,71 

 

Sporcuların dikey sıçrama ölçüm değerleri standart sapma ve ortalamaları çizelge 

2’de verilmiştir. 1.ölçüm sonucunda sporcuların ortalama sıçrama değerleri 27,66 ± 3,05 

cm. belirlenmiştir. Sporcuların 2. ölçüm ortalama değerleri 29,25 ± 2,30 cm olarak 

saptanmıştır. 3. ölçüm sonucu ortalama sıçrama değerleri 28,91 ± 2,71 cm’dir. 

 

Çizelge 3. Ölçümler Arasındaki Anlamlılık Testi (friedman) Sonuçları 

 

N=12 
Sıra ortalaması 

 

X2 

 

df 

 

p 

Ölçüm1 1,50 

Ölçüm2 2,42 

Ölçüm3 2,08 

 

5,636 

 

2 

 

0,060 
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Sporcuların dikey sıçrama performanslarını değerlendirmek için alınan ölçümler 

arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesi amacı ile 

yapılan anlamlılık testi (Friedman) sonuçları çizelge 3 ‘te verilmiştir. (p=0,060) Yapılan 

analizde ölçümler arasında istatistiksel yönden anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

 

Çizelge 4. 1. ve 2. Ölçüm Arasındaki Anlamlılık Testi (Wilcoxon) Sonuçları 

Ölçüm 1 ve 2 n Sıra ortalaması Sıra toplamı z p 

Negatif Sıra 2 5,25 10,50 2,262 0,024* 

Pozitif Sıra 10 6,75 67,50   

Eşit 0 - -   

 

Sporcuların dikey sıçrama performanslarının 1.ve 2. ölçümleri arasında anlamlı 

bir fark olmadığına dair yapılan Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları çizelge 4 ‘te 

gösterilmiştir. Araştırma sonuçları, sporcuların dikey sıçrama ölçümleri aldıkları değerler 

arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. (z=2,262 ve p=0,024) Puanlarının sıra 

ortalaması ve toplamları dikkate alındığında belirlenen farkın pozitif sıralar yani 2. ölçüm 

değerlerinde olduğunu göstermektedir.  

Çizelge 5. 1. ve 3. Ölçüm Arasındaki Anlamlılık Testi(Wilcoxon) Sonuçları 

Ölçüm 1ve 3 n Sıra ortalaması Sıra toplamı z p 

Negatif Sıra 4 4,63 18,50 1,620 0,105 

Pozitif Sıra 8 7,44 59,50   

Eşit 0     

 

Sporcuların dikey sıçrama performanslarının 1. ve 3. ölçümleri arasında anlamlı 

fark olup olmadığını belirlemek amacı ile yapılan Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları 

çizelge 5’te görülmektedir. Araştırma sonuçları sporcuların 1. ve 3.  ölçümleri arasında 

anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir (z=1,620 ve p=0.105).  

Çizelge.  2. ve 3. Ölçüm Arasındaki Anlamlılık Testi (Wilcoxon) Sonuçları 

Ölçüm 2 ve3 n Sıra ortalaması Sıra toplamı z p 

Negatif Sıra 5 4,40 22,00 0,566 0,572 

Pozitif Sıra 3 4,67 14,00   

Eşit 4     
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 Sporcuların dikey sıçrama performanslarının 2. ve 3. ölçümleri arasında anlamlı 

bir fark olup olmadığını belirlemek amacı ile yapılan Wilcoxon işaretli sıralar testi 

sonuçları çizelge 6’da görülmektedir. Sonuçlar sporcuların dikey sıçrama ölçümleri 

arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir(z=0,566 ve p=0,572) .  
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5. TARTI ŞMA VE SONUÇ 
 
Voleybol interval özellikli bir spor dalıdır. Diğer teknikler ile birlikte dikey sıçrama 

bu spor dalında oyuncunun performansını etkileyen önemli motor becerilerden biridir. 

Voleybol temel tekniği içerisinde yer alan, blok, smaç ve file hareketleri sıçramayı yani ani 

patlayıcı gücü gerektirir1. Oyun içindeki sıçramalar genellikle maksimal şiddette hızlanma 

adımı kullanılarak/kullanılmadan 1 veya ardışık 2-3 tekrar olarak uygulanır. Bu nedenle 

sıçrama çalışmaları voleybol performansı açısından önemlidir. Bayan ve erkek voleybolu 

içinde bu durum değişmemektedir. Bu durumdan yola çıkarak yapılan çalışmada 16-22 

yaş bayan voleybolcularda pliometrik antrenmanın dikey sıçrama üzerine etkisi 

araştırıldı. 

Çalışmamızda, pliometrik antrenman sonunda sporcuların dikey sıçrama 

ölçümleri arasında istatistiksel bakımdan anlamlı bir fark olmamasına rağmen, sezon 

içerisindeki antrenman programı ve antrenman programına eklenmiş pliometrik 

çalışmaların başlangıç ortalama dikey sıçrama değerlerinden daha yüksek çıkması nedeni 

ile sıçrama performansı üzerine olumlu etkisi olabileceği söylenebilir. 

Literatürler incelendiğinde normal antrenman programına eklenerek yapılan 

sıçrama performansı ile ilgili çalışmalarda değişik sonuçlara ulaşılmıştır.  

Diallo ve arkadaşları normal antrenman programına eklenen on haftalık 

pliometrik egzersiz sonrası genç futbolcuların dikey sıçrama performanslarında denek 

grubu lehine anlamlı bir fark olduğunu belirlemiştir43. Cicioğlu ve arkadaşları 14–15 yaş 

grubundaki basketbolcuların dikey sıçrama performanslarına teknik antrenman ile 8 

haftalık pliometrik antrenmanın etkisini belirlemek üzere yaptıkları çalışma sonucunda 

pliometrik egzersizin teknik antrenmana oranla daha etkili olduğunu saptamıştır44. 

Reyment ve arkadaşları, hokey sporcularının dikey sıçrama performansları üzerine 

haftada iki yüklenmeli dört haftalık pliometrik egzersizlerin dikey sıçrama performansını 

geliştirmek için yeterli olduğunu saptamıştır45. Stojanovic ve Kostic sekiz haftalık 

pliometrik egzersizin voleybolcuların smaç sıçraması, blok sıçraması ve yatay sıçrama 

üzerine etkisinin araştırıldığı çalışmasında kontrol grubu ile çalışma grubunun sıçrama 

değerleri karşılaştırıldığında çalışma grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 

bulmuştur4. Kotzamanidis, gelişim çağındaki çocukların dikey sıçrama performansları 

üzerine beden eğitimi uygulamaları ile pliometrik egzersizlerin etkisini karşılaştırdığı 

çalışmasında pliometrik egzersizin dikey sıçrama performansı üzerine beden eğitimi 
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uygulamalarına göre daha iyi sonuçlar verdiğini bulmuştur46. Spurrs ve arkadaşları 6 

haftalık pliometrik egzersizlerin tekrarlı sıçrama yüksekliği üzerinde olumlu etkisi 

olduğunu bulmuşlardır47. Günay ve arkadaşları pliometrik çalışmaların dikey ve yatay 

sıçrama mesafesi üzerine olumlu etki yaptığını bulmuşlardır48. Ateş ve arkadaşları 

pliometrik antrenmanın 16–18 yaş grubundaki futbolcuların üst ve alt ekstremite kuvvet 

parametreleri üzerine etkisini belirlemek üzere yaptıkları çalışmalarında; pliometrik 

egzersizlerin dikey sıçrama performansı üzerine olumlu etki yaptığını bulmuşlardır49. 

Cheng ve arkadaşları pliometrik egzersizlerin 16-19 yaş grubundaki erkek 

basketbolcuların dikey sıçrama yüksekliği performansları üzerine olumlu etkisi olduğunu 

bulmuşlardır5. Matavulj ve arkadaşları pliometrik egzersizlerin genç basketbolcularda 

sıçrama performansı üzerine yaptıkları araştırmalarında dikey sıçrama performanslarında 

olumlu etkileri olduğunu bulmuşlardır6. Toumi ve arkadaşları pliometrik egzersizlerin 

uygulanmasında hızlı ve kısa süreli kasılmaların tekrarlı sıçrama yüksekliğine olumlu etki 

ettiğini bulmuşlardır50. Brown ve arkadaşları yaş ortalamaları 15 olan 26 erkek öğrenciye 

haftada üç gün, 12 hafta süre ile uyguladıkları pliometrik antrenman sonucunda dikey 

sıçrama değerlerinde ön test sonucu ile son test sonucu arasında anlamlı bir fark 

bulmuşlardır33. Bu çalışmalar bizim çalışmamızdaki bulguları desteklememektedir.  

Bunun yanı sıra Luebbers ve arkadaşlarının çalışmasında 4 ve 7 haftalık olarak 

uygulanan pliometrik çalışmanın dikey sıçrama yüksekliği, dikey sıçrama gücü ve 

anaerobik performans üzerinde istatiksel olarak anlamlı fark yaratmadığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Ancak her iki sürecinde dikey sıçrama üzerine olumlu etkisi olduğunu 

saptamışlardır35. Turner ve arkadaşları altı haftalık pliometrik antrenmanın etkisi üzerine 

yaptıkları çalışmada denek grubunda sıçrama yüksekliği açısından istatistiksel anlamda 

bir farklılık bulamamışlardır51.  Messner ve arkadaşları pliometrik çalışmaların bayan 

voleybolcular üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda 

dikey sıçrama performanslarında anlamlı artışlar bulamamışlardır. Bunun sebebi olarak 

sporcuların sezon içerisinde maksimum seviyede dikey sıçrama yapmış olduklarından 

dolayı olabileceğini öne sürmüşlerdir52.  Bu durum bulgular ve uygulama süreci açısından 

değerlendirildiğinde bizim çalışma sonucumuzu desteklemektedir. 

Pliometrik çalışma yönteminin sıçrama performansına etkisinin araştırıldığı 

çalışmalarda; Gehri ve arkadaşları dikey sıçrama yeteneğinin geliştirilmesi üzerine üç 

farklı pliometrik yöntemin (squat sıçrama, tekrarlı sıçrama, derinlik sıçramaları) dikey 
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sıçrama yeteneği üzerine etkisinin karşılaştırıldığı çalışmalarında en etkili yöntemin 

sırasıyla derinlik sıçramalarının daha sonra tekrarlı sıçramaların en son olarak da squat 

sıçramanın etkili olduğunu bulmuşlardır53. 

Elde edilen sonuçların farklılıkları antrenman bilimi açısından değişik biçimlerde 

açıklanabilir. 

Pliometrik çalışmalar antrenman bilimi içerisinde tek başına amaç olarak 

değerlendirilmeyen çalışmalardır. Bu nedenle çalışmalar yapılan antrenman ile birlikte 

değerlendirilmelidir. Bu durum araştırmanın sonucu açısından da önemlidir. 

Antrenmanların artan yük ilkesine uygun biçimde planlanması, kapsam ve yoğunluk 

ilişkilerinin de doğru biçimde düzenlenmesi sonucu çalışmalardan hedeflenen performans 

elde edilebilecektir. Bu nedenle çıkan sonucun sadece yapılan pliometrik çalışmaların bir 

değerlendirilmesi olarak görülmemesi gerekir. 

Literatür incelendiğinde pliometrik çalışmaların yüksek verimlik düzeyine 

ulaşmış sporculara uygulanması sonucu hedeflenen performansa ulaşılabileceği 

belirtilmektedir18. Çalışma grubumuz yüksek performans gerektiren bir ligde oynamasına 

rağmen çoğu sporcunun performans düzeyinin yeterli olmadığı gözlemlenmiştir. Bunun 

sonucu çalışmamızın bitimi sonrasında tamamlanan lig sezonu sonunda takım bir alt 

kümeye düşmüştür. 

Bunun yanı sıra pliometrik çalışmalardan verim elde edilebilmesi için sporcuların 

kuvvet alt yapısının yeterli olması gerektirmektedir. Durum böyle olmasına rağmen 

sporcuların sezon başı ve sezon içerisinde yeterli kuvvet antrenmanları yapmamış 

olmaları yani kuvvet alt yapısının yeterince geliştirilmemiş olması da çalışmanın 

sonucunun anlamsız olmasının bir nedeni olarak düşünülebilir. 

Pliometrik çalışmaların performansı etkileyen bir diğer faktör antrenman öncesi 

yapılan ısınma ile ilgilidir. Patlayıcılık özelliği taşıması nedeni ile pliometrik çalışmalar 

iyi bir ısınma programı ile desteklenerek yapılmalıdır. Isınma programı genel ve özel 

ısınma içermelidir. Isınmanın yetersiz olması çalışmalar sırasında beklenen verimin 

alınamamasına da neden olabilir. Çalışma öncesi ısınmanın takımın günlük programına 

uygun biçimde düzenlenmesi ve uygulanması çalışma sonucunun anlamsız çıkmasının 

nedeni olarak da görülebilir. Yapılan çalışma bu sonuçlar ışığında değerlendirildiğinde; 

—Antrenmanların artan yük prensibine uygun olarak düzenlenmesi 
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—Antrenmanın kapsam ve yoğunluk ilişkilerinin sezon başındaki çalışmalara 

göre düşük tutulması 

—Sporcuların sıçrama yükseklikleri farklı olmasına rağmen çalışmada standart 

yükseklikler içeren programın uygulanması 

—Pliometrik çalışmaların tek başına bir amaç olarak değerlendirilmemesi 

—Pliometrik çalışmaların yüksek performans düzeyine erişmiş sporculara 

uygulanması 

—Çalışmaların kuvvet alt yapısı oluşmadan uygulanması sonucu beklenmeyen 

durumlarla karşılaşılması  

—Pliometrik çalışmalarda çalışma öncesi genel-özel ısınma programlarının 

uygulanması, Isınmanın yetersizliği beklenen verimin alınamamasına neden olabilir. 

—Sporcuların daha önceki dönemlerde pliometrik çalışma yapmamış olmaları ve 

bu nedenle hareketin uygulanması sırasında hareket koordinasyonunda problemler 

yaşanmasına ve performansın da hedeflenen biçimde gelişmemesine neden olabilir.  
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6. ÖNERĐLER 
 
 

1. Takımın yaptığı sezon içi çalışmaların daha planlı ve antrenman bilimine uygun 

biçimde düzenlenmesi 

2. Denek sayısının artırılarak çalışmaların yapılması 

3. Çalışma planlarının antrenmanın bireyselleşme ilkesi doğrultusunda kişiye özel 

olarak planlanması 

4. Çalışma öncesinde gerekli olan kuvvet alt yapısının oluşturularak programın 

uygulanması 

5. Yüksek şiddette yapılması nedeni ile çalışma öncesi ısınmaların daha dikkatli 

biçimde ve amaca yönelik olarak düzenlenmesi  
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8. EKLER 

 

Ek 1. Antrenman Protokolü: 

Altı haftalık voleybol antrenman programları; haftada 5 gün, günde 2 saat saatlik 

teknik ve taktik uygulamaları içermektedir. Aşağıda belirtilen bu çalışmanın sonrasında 

pliometrik antrenman protokolü uygulandı.   

 

Çizelge 7. Antrenmanı programı 
 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma C.tesi Pazar 

Isınma  Isınma  Isınma Isınma  Isınma  

Voleybol 

Teknik 

     + 

Taktik 

Voleybol 

Teknik 

     + 

Taktik 

Voleybol 

Teknik 

     + 

Taktik 

Voleybol 

Teknik     

+ 

Taktik 

Voleybol 

Teknik 

     + 

Taktik 

 

 

 

TATĐL 

Bitiri ş  Bitiriş  Bitiriş Bitiri ş  Bitiriş  

 

  

 

MAÇ 

 

  

Çizelge 8.Voleybol antrenmanına eklenmiş pliometrik egzersiz programı 

Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma C.tesi Pazar 

Isınma  Isınma  Isınma  Isınma  Isınma  

Pliometrik 

      + 

Voleybol 

Teknik 

Voleybol 

Teknik 

     + 

Taktik 

Pliometrik 

      + 

Voleybol 

Teknik 

Voleybol 

Teknik 

     + 

Taktik 

Voleybol 

Teknik 

     + 

Taktik 

 

 

 

TATĐL 

Bitiri ş  Bitiriş  Bitiriş  Bitiriş  Bitiriş  

 

 

 

MAÇ 

 

 

Uygulanan Pliometrik Egzersizi 

• 10 dakika Isınma 
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• 5 dk. Stretching  

• 3 x 30 sn. Đp atlama 

• Farklı Yüksekliklerde Yapılan Ardışık Sıçramalar 

 

 

 

 

 

                50 cm     75 cm       50 cm     75 cm       50 cm     75 cm        50 cm     75 cm 

 Şekil :9- Farklı yükseklikteki ardı şık sıçramalar 

 3 set 3 tekrar 90-100%1PRM 60 sn ara ile sonunda 4 dk dinlenme (3x8x3set) 
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EK 2. SPORCULARIN BĐLGĐLENDĐRĐLM ĐŞ OLUR (RIZA) FORMU  

Voleybol kısa süreli maksimal yüklenme ve uygun dinlenme periyotlarının ardışık biçimde 

uygulandığı ‘interval özellikli’ bir spor dalıdır. Dikey sıçrama da, bu spor dalında hücum ve savunma 

oyuncusunun performansını etkileyen önemli motor becerilerin başında yer alır.  

Voleybolda antrenman alıştırmaları içinde sıçrama yüksekliğini geliştirmek çoğu antrenörün 

ana hedeflerinden biridir. Bu nedenle gerek antrenman bilimciler, gerekse de antrenörler sıçrama 

yüksekliğini geliştirici çalışma modelleri geliştirmişlerdir. Bu yöntemlerden bir tanesi de plyometrik 

çalışmalardır. Literatür incelendiğinde, voleybol branşında plyometrik çalışmalara fazla yer 

verilmediği, bu nedenle plyometrik çalışmaların dikey sıçrama üzerine nasıl bir etki yarattığını ortaya 

koymak ve voleybol antrenörlerine yeni antrenman modelleri konusunda katkı sağlamak amacı 

hedeflenmiştir. 

Bu konunun, voleybol sporunun gelişimine katkıda bulunacağı gibi daha kaliteli ve eğitimli 

sporcuların yetişmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışmada sporcuların çalışma öncesi ve sonrası dikey sıçrama ölçümleri Bosco Test 

Tekniği ile alınıp tesadüfî örneklem yöntemine göre iki gruba ayrılıp hazırlanan programa tabi 

tutulacaklardır.  Bu çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul ettiğinizi onaylamanız gerekmektedir. 

Yukarda çalışma ile ilgili verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. Çalışmanın 

nasıl yapılacağı hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Söz konusu çalışmaya katılmayı 

kabul ediyorum. 

 

 
Tarih     :………………………………. 
 
Gönüllü Sporcunun Adı Soyadı  :……………………………….Đmzası:…………………... 
 
Gönüllünün Velisinin Adı Soyadı             : ……………………………     Đmzası:…………………... 
 
Adresi     :…………………………………………………………… 
 
       
Ev Telefonu    :………………………………. 
 
Cep Telefonu    :………………………………. 
 
 
Açıklamaları Yapan Araştırmacının Adı Soyadı :…………………….    Đmzası :…………………… 
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9. ÖZGEÇMĐŞ 
  

 Devrim Gökmen BAKTAAL 25.10.1977’de Adana’da doğdu. Đlköğretim, lise 

eğitimini Adana’da yaptı. 1996 yılında Ç.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna 

başladı. 2000 yılında mezun oldu. 2000 yılında Adana Seyhan’da bulunan Yavuz Selim 

Đlköğretim Okulunda Beden Eğitimi öğretmenliğe başladı. 2001 yılında Çukurova 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında Yüksek 

Lisans öğrenimine başladı. 2004-2005 yılları arasında Diyarbakır’da görev yaptı. 2005-

2007 yılları arasında Adana Ceyhan’da görev yaptı. Şu an Adana Seyhan’da bulunan 

Emine Nabi Menemencioğlu Đlköğretim Okulun’da görev yapmaktadır. Halen Çukurova 

Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek 

lisans öğrencisidir. 
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