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ÖNSÖZ 

Spor, günümüzde farklı disiplinler (anatomi, fizyoloji, pedagoji vb.) 

ile yoğun bir etkileşim içindedir. Her geçen gün de yeni disiplin 

alanları ile spor arasında ilişki kurulmaktadır. Spor bilimlerini temel 

alan bu kitapta da kısmen de olsa farklı disiplinler bir araya getirilerek 

okuyuculara sunulmuştur. ''Sporda Yenilik ve Gelişmeler'' kitabı 

beden eğitimi ve spor öğretmenlerine, sporculara, spor yöneticilerine 

ve antrenörlere destek olmak amacıyla hazırlanmıştır. Böyle nitelikli 

bir kitabı ortaya çıkarmak için alanında uzman çok değeli yazarlar 

katkıda bulunmuştur. Kitap toplam 4 bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin liderlik 

yönelimlerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi ele alınırken 

ikinci bölümde spor branşlarında enerji sistemlerinin rolü ele 

alınmıştır. Üçüncü bölümde 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin sosyal 

beceri düzeylerinin liderlik özelliklerine etkisinin spor yapma durumu 

açısından incelenmesi ele alınırken dördüncü bölümde antrenmanda 

yüklenme dinlenme yorgunluk toparlanma ele alınmıştır. Kitabın spor 

bilimlerinin tüm alanlarındaki öğretmen, yönetici, antrenör, 

araştırmacı, öğrenci ve akademisyenler için yararlı olacağı 

düşünülmektedir.  

Spor bilimleri alanında yeni çalışmalarda birlikte olmak dileğiyle, 

emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

    Yayına katkıda bulunanlar adına 

Haziran 2020 / Editör: Dr. Turan BAŞKONUŞ 
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GİRİŞ 

Yönetim, insanlık tarihinden beri farklı form ve formatlardan geçerek 

ve değişerek bugünlere gelmiştir. İnsanların biraraya gelmesi ile 

birlikte yöneticiler ve yönetilenler toplum hayatına şekil vermeye 

başlamışlardır. 

Bugünkü dilimizde yönetim olarak bildiğimiz sözcük, eski Türkçede 

‘idare’ olarak kullanılagelmiştir. Batı literatüründe ise yönetimin 

karşılığı olarak birden fazla kavram vardır. Bu kavramlar farklı 

yönetim olgularını ifade etmek için kullanılmaktadır. İşletme yönetimi 

anlamında ‘management’, kamusal yönetim anlamında 

‘administration’, bunların dışında devlet ve hükümet yönetimi 

denildiğinde ‘government’ ve genel yönetim kavramlaştırması 

manasında ise ‘direction’ kullanılmaktadır (Parlak, 2013).  

Sosyal bilimler literatüründe yönetim, kaynakları ortak bir amaç için 

kullanan insanların etkinliklerinin, söz konusu amacı en kısa zamanda 

ve en verimli biçimde elde edilmesini sağlamak amacıyla koordine 

edilmesi anlamında kullanılmaktadır (Demir ve Acar, 1997). Yönetim 

konusunda bir çok tanımın ortak noktası, iki yada daha fazla insanı 

örgütleyerek onların güçlerini birleştirip toplumun çıkarları ve 

yararları doğrultusunda kullanabilmektir (Öztekin, 2002).  

Daft (1994)’a göre yönetim, organizasyonel kaynakları etkin ve 

verimli bir biçimde kullanarak planlama, organize etme, yönetme ve 

kontrol etme işlevleriyle organizasyonel amaçlara ulaşmaktır. Bu 

tanımlamada geleceğe yönelik planlama, planlamaya dönük 
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organizasyonu başarma, yönetilenleri (çalışanları) organizasyon 

amaçları doğrultusunda motive etme ve organizasyonel amaçları 

kontrol etme fonksiyonları dikkat çekmektedir.  

Yönetim ile ilintili kavramlardan en önemlisi ve daha fazlası olarak 

liderlik ön plana çıkmaktadır. Çoğu kez yöneticilikle 

karıştırılmaktadır. Yöneticilik planlama, organizasyon, malzeme ve 

hizmetliler ile ilgilenme, kaydetme, programlama, bütçeyi düzenleme 

ve halkla ilişkileri içermektedir. Liderlerin de aynı fonksiyonları 

olmakla beraber daha fazla nitelikler de gösterirler. Bu görevlerin 

gerçekleştirilmesinde başkalarını görevlendirirler ve bunun dışında 

gelecek için yön belirlerler. Ayrıca, yöneticilikten başka kişiler arası 

ilişkiler ve bu ilişkileri motive etme üzerinde dururlar (Konter, 1996).  

Bu bağlamda, Wilson (1996)’a göre liderlik yön gösterme, diğerlerine 

enerji verme ve örgüt vizyonu hakkında gönüllülüğü sağlama 

sürecidir. Liderler gelecek ve gelecekte ne olacağı konularında 

astlarına vizyon ve ilham verirler. Aynı düzlemde Yukl (2010) 

liderliği, paylaşılan hedeflerin başarılması için ne yapılması ve nasıl 

yapılması gerektiğini konusunda diğerlerini etkileme süreci olarak 

tanımlamıştır. Dolayısıyla, liderlik kritik kararlar veren kişi olarak 

anlamını bulmaktadır (Şişman ve Turan, 2001).  

Liderlik bir grup insanı belirli amaçlar etrafında bir araya getirme ve 

bu amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme bilgi ve 

yeteneklerinin toplamıdır. Lider ise grup üyeleri tarafından hissedilen, 

netleşmemiş ortak düşünce ve arzuları benimsenebilir bir amaç 
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biçiminde ortaya koyan ve grup üyelerinin potansiyel güçlerini bu 

amaç etrafında harekete geçiren kimsedir (Karaküçük, 1997). Bu 

manada, Gökdeniz (2003)’e göre, bir spor liderinden de beklenilen; 

grup üyelerine üyelik hazzını yaşatma, o grupta olmaktan tatmin 

sağlamalarına yardımcı olma ve üyeleri belirli faaliyetlere 

yönlendirme, yol gösterme ve etkileme şeklindedir.  

Bu bağlamda, toplumların gelişmesinde çeşitli kurumlardaki yönetim 

ile birlikte spor yönetimi de önemli bir konudur. Donuk (2005)’a göre 

spor yönetimi bir bilim dalı olarak sportif tesislerin, 

organizasyonların, kulüplerin ve insan kaynaklarının ekonomik ve 

sosyal verimliliğini çalıştırmaya yöneliktir. Genel yönetimin bir 

parçası olarak spor yönetimini ondan ayırmak mümkün değildir. Aynı 

zamanda, yönetimde kullanılan tüm kavramlar spor yönetimi için de 

geçerlidir. 

Spor yöneticiliği bölümü öğrencileri mezun olduklarında spor 

kulüpleri, gençlik ve spor müdürlüklerinde, gençlik merkezlerinde, 

rekreasyon faaliyetlerine yönelik hizmetler sunan organizasyonlarda 

ve formasyon almak koşulu ile milli eğitim bakanlığında öğretmen 

olarak görev yapabilmektedirler. Yönetimin içinde ve bir alt dalı 

olarak spor yönetiminin her kademesinde görev alan veya alacak olan 

spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin yaptığı ve yapacağı işler 

yönetim ve dolayısıyla yöneticilik ile ilgilidir. Spor yöneticiliği 

öğrencilerinin yapacakları işler dikkate alındığında liderlik 

yönelimlerinin araştırması bu yönüyle önemli görülmüş ve bu 

araştırma desenlenmiştir.  
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Bu çalışma ile spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrencilerin 

liderlik yönelimlerinin incelenmesi amaçlanmış olup aşağıdaki 

araştırma sorularına yanıtlar aranmıştır: 

Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri bölüme 

isteyerek girip girmeme değişkenine göre anlamlı olarak 

farklılaşmakta mıdır? 

Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri sınıf 

düzeyi değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri gelir 

durumu değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri 

konaklama durumu değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmakta 

mıdır? 

Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri büyüdüğü 

yer değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmakta mıdır? 

1. YÖNTEM 

Spor yöneticiliği öğrencilerinin liderlik yönelimlerini çeşitli 

değişkenlere göre betimlemeyi amaçlayan bu araştırma betimsel 

nitelikte olup, genel tarama modeli tipindedir. Karasar’a (2000) göre 
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tarama yöntemi, geçmişte veya halen var olan bir durumu var olduğu 

şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. 

1.1. Araştırmanın Evren ve Örneklemi  

Araştırmanın ulaşılabilen evrenini, Selçuk ve Kırşehir Ahi Evran 

Üniversiteleri spor yöneticiliği bölümünde okuyan öğrenciler 

oluşturmaktadır. Bu evrenden rastgele yolla seçilen 274 öğrenci 

araştırma örneklemini oluşturmaktadır. Ölçme araçlarının 

doldurulmasında gönüllük esası aranmıştır. Çalışma örneklemine ait 

bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

 

Tablo 1: Örnekleme İlişkin Bilgiler  

  N % 

Cinsiyet 
Erkek 113 41,2 

Kadın 161 58,8 

Bu Bölüme İsteyerek Girip 

Girmeme 

Evet 228 83,2 

Hayır 46 16,8 

Sınıf Düzeyi 

1.Sınıf 66 24,0 

2. Sınıf 67 24,4 

3. Sınıf 67 24,4 

4. Sınıf 74 27,2 

Gelir Durumu 

0-500 107 39,0 

501-750 98 35,7 

751-1000 46 16,7 

1000-Üstü 23 8,6 

Konaklama Durumu 

Yurt 70 25,5 

Öğrenci Evi 122 44,5 

Aile 63 22,9 

Diğer 19 7,1 

Büyüdüğü Yer 

Köy 31 11,3 

Kasaba/Belde 17 6,2 

İlçe 65 23,7 

İl 109 39,7 

Büyükşehir 52 19,1 

Toplam  274 100,0 
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Çalışma örnekleminde yer alan spor yöneticiliği öğrencilerinin 

%41,2'sini (n=113) erkek öğrenciler, %58,8'ini (n=161) kadın 

öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin %83,2'si (n=228) bölüme 

isteyerek, %16,8'i (n=46) istemeyerek girmiştir. Öğrencilerin %24'ü 

(n=66) 1. sınıf, %24,4'ü (n=67) 2. sınıf, %24,4'ü (n=67) 3. sınıf ve 

%27,2'si (n=74) 4. sınıf öğrencidir. Öğrencileri %39'u (n=107) 0-500 

tl gelire, %35,7'si (n=98) 501-750 tl gelire, %16,7'si (n=46) 751-1000 

tl gelire ve %8,6'sı (n=23) 1000 ve üstü gelire sahiptir. Öğrencilerin 

%25,5'i (n=70) yurtta, %44,5'i (n=122) öğrenci evinde, %22,9'u 

(n=63) ailesi ile birlikte ve %7,1'i (n=19) diğer yerlerde ikamet 

etmektedir. Öğrencilerin %11,3'ü (n=31) köy'de, %6,2'si (n=17) 

kasaba/belde'de, %23,7'si (n=65) ilçe'de, %39,7'si (n=109) il'de ve 

%19,1'i (n=52) büyükşehir'de büyümüştür. 

1.2. Veri Toplama Araçları 

Araştırma sürecinde öğrencilerin kişisel bilgilerini belirlemek için 

araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgiler formu (KBF) ve 

öğrencilerin liderlik yönelimlerini ölçmek için Bolman ve Deal (1991) 

tarafından geliştirilip Dereli (2003) tarafından Türkçeye çevrilmiş 

olan ''Liderlik Yönelimleri Ölçeği'‘ kullanılmıştır.  

Kişisel Bilgi Formu: Formda, spor yöneticiliği öğrencilerinin liderlik 

yönelimleri üzerinde etken olabileceği düşünülen bazı bağımsız 

değişkenler yer almaktadır. Bu değişkenler spor yöneticiliği 

öğrencileri ile ilgili demografik bilgileri (cinsiyet, bölüme isteyerek 

girip girmeme, sınıf düzeyi, gelir durumu, konaklama durumu ve 
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büyüdüğü yer) genel olarak ele almış ve veriler sınıflama sorular 

olarak KBF’de yer almıştır. 

Liderlik Yönelimleri Ölçeği: Ölçek Bolman ve Deal (1990) tarafından 

geliştirilmiş olup, Türkçe uyarlama ve geçerlik güvenirliğini Dereli 

(2003) yapmıştır. Liderlik Yönelim Ölçeği 5’li likert tipinde olup 32 

maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar ölçekte yer alan ifadenin 

belirttiği davranışı sergileme sıklığını 5’li derecelendirme tipinde 

değerlendirilmektedir. Ölçekte hiçbir zaman, nadiren, bazen, sık sık, 

her zaman ifadeleri kullanılmaktadır. Liderlik yönelim ölçeği “Yapısal 

Liderlik” alt boyutu (1-5-9-13-17-21-25-29) soruları, “İnsan Kaynaklı 

Liderlik” alt boyutu (2-6-10-14-18-22-26-30) soruları, “Politik 

Liderlik” alt boyutu (3-7-11-15-19-23-27-31) soruları, “Sembolik 

Liderlik” alt boyutu ise (4-8-12-16-20-24-28-32) soruları ile 

ölçülmüştür. Ölçeğin madde analizine dayalı olarak hesaplanan 

Cronbach alfa iç-tutarlık katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır. 

1.3. Verilerin Analizi 

Çalışma için gönüllülük esasına dayalı olarak Selçuk ve Kırşehir Ahi 

Evran Üniversiteleri spor yöneticiliği bölümünde okuyan 274 

öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırmanın analizinde SPSS 20 paket 

programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler, 0.05 önem düzeyinde 

yorumlanmıştır. Veriler analiz edilmeden önce normallik testleri 

yapılmıştır. Çalışmaya katılan öğrenci sayısı 274 olduğundan 

normallik hakkında karar vermek amacıyla Kolmogorov-Smirnov testi 
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kullanılmıştır. Bu kapsamda elde edilen Kolmogorov-Smirnov testi 

sonuçları aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 2: Verilerin Normallik Testi Sonuçları 

 

  

Liderlik Yönelimleri Ölçeği 

Statistic sd p 

,059 1,24556 ,024 

 

Tablo 2 incelendiğinde liderlik yönelimleri ölçeği'nden elde edilen 

verilerin anlamlı olduğu (p<.05) görülmüştür. Elde edilen bu sonuçlar 

verilerin normal dağılım göstermediği şeklinde yorumlanabilir. Bu 

bulgular doğrultusunda ilişkisel analiz sürecinde aşağıdaki istatistikî 

analizler kullanılmıştır. 

 

Tablo 3: Kullanılan Analizler 

 

 Kullanılan Analizler 

  

İkili değişkenler 

(Cinsiyet ve bölüme isteyerek 

girip girmeme) 

Üç ve üstü değişkenler 

(Sınıf düzeyi, gelir 

durumu, konaklama 

durumu, büyüdüğü yer) 

 Mann Whitney U Kruskal Wallis 
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2. BULGULAR 

Tablo 4: Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Liderlik Yönelimleri İle İlgili Sonuçlar 

 

 

Tablo 4 incelendiğinde kadın öğrencilerin sıra ortalamalarının erkek 

öğrencilerin sıra ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir. 

Ortalamalar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olmadığı 

görülmektedir (U=8933,500; p>.05). Elde edilen bu bulgu spor 

yöneticili bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri üzerinde cinsiyet 

faktörünün etken bir değişken olmadığını göstermektedir. 

 

Tablo 5: Bölüme İsteyerek Girip Girmeme Değişkenine Göre Liderlik Yönelimleri 

Sonuçlar 

 

Tablo 5 incelendiğinde bölüme isteyerek giren öğrencilerin sıra 

ortalamalarının bölüme isteyerek girmeyen öğrencilerin sıra 

ortalamalarından yüksek olduğu görülmektedir. Ortalamalar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu görülmektedir 

(U=3704,500; p<.05). Elde edilen bu bulgu spor yöneticili bölümü 

  N Sıra Ort. 
Kareler 

Top. 

Mann-

Whitney U 
p 

Cinsiyet 
Kadın 113 138,94 15700,50 

8933,500 ,801 
Erkek 161 136,49 21974,50 

  N 
Sıra 

Ort. 

Kareler 

Top. 

Mann-

Whitney U 
p 

Bölüme İsteyerek 

Girip Girmeme 

Evet 228 144,25 32889,50 
3704,500 ,002 

Hayır 46 104,03 4785,50 
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öğrencilerinin liderlik yönelimleri üzerinde bölüme isteyerek girip 

girmeme faktörünün etken bir değişken olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo 6: Sınıf Düzeyi Değişkenine Ait Sonuçlar  

 

  N 
Sıra 

Ort. 
Ki kare p 

Sınıf Düzeyi 

1. Sınıf 66 118,46 

5,901 ,117 
2. Sınıf 67 136,99 

3. Sınıf 67 143,48 

4. Sınıf 74 149,53 

 

Tablo 6 incelendiğinde 4. sınıf öğrencilerinin sıra ortalamalarının 

yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin liderlik yönelimlerinin 

sınıf düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için yapılan Kruskall Wallis sonuçlarında gruplar arası 

ortalama farkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir 

(X2=5,901; p>.05). Elde edilen bu bulgu spor yöneticili bölümü 

öğrencilerinin liderlik yönelimleri üzerinde sınıf düzeyinin etken bir 

değişken olmadığını göstermektedir. 

 

Tablo 7: Gelir Durumu Değişkenine Ait Öğrencilerin Kruskal Wallis Testi 

Sonuçları 

  N 
Sıra 

Ort. 
Ki kare p 

Gelir Durumu 

Zayıf 107 130,94 

3,672 ,299 
Orta 98 146,97 

İyi 46 142,26 

Çok İyi 23 118,15 
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Tablo 7 incelendiğinde orta gelir durumuna sahip öğrencilerinin sıra 

ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin liderlik 

yönelimlerinin gelir durumlarına göre anlamlı olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Kruskall Wallis sonuçlarında 

gruplar arası ortalama farkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmektedir (X2=3,672; p>.05). Elde edilen bu bulgu spor yöneticili 

bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri üzerinde gelir durumu 

faktörünün etken bir değişken olmadığını göstermektedir. 

Tablo 8: Konaklama Durumu Değişkenine Ait Sonuçlar 

  N 
Sıra 

Ort. 
Ki kare p 

Konaklama Durumu 

Yurt 70 138,34 

4,052 ,256 
Öğrenci Evi 122 131,29 

Aile 63 138,66 

Diğer 19 170,42 

 

Tablo 8 incelendiğinde ailesi ile konaklayan öğrencilerinin sıra 

ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin liderlik 

yönelimlerinin konaklama durumlarına göre anlamlı olarak farklılaşıp 

farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Kruskall Wallis sonuçlarında 

gruplar arası ortalama farkların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 

görülmektedir (X2=4,052; p>.05). Elde edilen bu bulgu spor yöneticili 

bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri üzerinde konaklama 

durumu faktörünün etken bir değişken olmadığını göstermektedir. 
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Tablo 9: Büyüdüğü Yer Değişkenine Ait Sonuçlar 

  N 
Sıra 

Ort. 
Ki kare p 

Büyüdüğü Yer 

Köy 31 101,24 

6,572 ,087 

Kasaba/Belde 17 122,91 

İlçe 65 97,81 

İl 109 120,80 

Büyükşehir 52 122,51 

 

Tablo 9 incelendiğinde kasaba/belde'de büyüyen öğrencilerinin sıra 

ortalamalarının yüksek olduğu görülmektedir. Öğrencilerin liderlik 

yönelimlerinin büyüdüğü yer değişkenine göre anlamlı olarak 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan Kruskall Wallis 

sonuçlarında gruplar arası ortalama farkların istatistiksel olarak 

anlamlı olmadığı görülmektedir (X2=6,572; p>.05). Elde edilen bu 

bulgu spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri 

üzerinde büyüdüğü yer faktörünün etken bir değişken olmadığını 

göstermektedir. 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırma sonuçlarına göre spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin 

liderlik yönelimleri üzerinde cinsiyet değişkeni anlamlı olarak 

farklılaşmamaktadır. Araştırma sonuçlarını destekler nitelikte 

çalışmaların olduğu görülmektedir (Tor, 2018; Senger ve Kaya, 2017; 

Çar, 2013; Cengiz ve Güllü, 2018; Başoğlu, 2012; Solmaz ve Aydın, 

2015). Bununla birlikte literatür incelemelerinde araştırma 

sonuçlarının aksine cinsiyetin liderlik yönelimleri üzerinde anlamlı 
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olarak farklılaştığı sonucuna ulaşan çalışmalar da görülmektedir 

(Arslan ve Uslu, 2014; Atar ve Özberk, 2009; Akdeniz ve Saytekin, 

2020). Yapılan analizler sonucunda spor yöneticiliği bölümünde 

okuyan öğrencilerin liderlik yönelimlerinde kadın ve erkek 

eğilimlerinde önemli bir farklılaşma görülmemiştir. Bu durum, 

cinsiyet bağlamında algısal benzeşmeye doğru gidildiği ya da söz 

konusu örneklemin kendine ait özelliklerinden kaynaklandığı 

sonucuna götürmektedir. Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin 

liderlik yönelimleri üzerinde bölüme isteyerek girip girmeme 

değişkeni anlamlı olarak farklılaşmıştır. İlgili literatür incelemelerinde 

benzer konularda yapılan çalışmalarda böyle bir değişkenin araştırma 

problemi olarak alınmadığı görülmüştür. 

Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri üzerinde 

sınıf düzeyi değişkeni anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Literatür 

incelemelerinde Yağmur Filiz, Erol, Dikmen, ve Altınkaynak, (2016), 

Çar (2013) ve Yaşar Ekici (2018) çalışmalarında benzer sonuca 

ulaşmışlardır. Bununla birlikte araştırma sonuçlarının aksine sınıf 

düzeyinin liderlik yönelimleri üzerinde anlamlı olarak farklılaştığı 

sonucuna ulaşan çalışmalar da görülmektedir (Atar ve Özberk, 2009; 

Solmaz ve Aydın, 2015; Arslan ve Uslu, 2014; Alpullu ve Tatar, 

2010; Cengiz ve Güllü, 2018; Sarıkaya ve Bilir, 2019).  

Öğrencilerin liderlik yönelimleri üzerinde gelir durumu değişkeninin 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadığı görülmüştür. Gelir 

değişkeni ile liderlik eğilimleri arasında elde edilen bulgu, alan 

yazında yapılan çalışmalar ile farklılık göstermektedir. Lise 
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öğrencilerinin liderlik ve otorite algısı üzerine yapılan bir çalışmada, 

öğrencilerin aylık ortalama harcamaları ile liderlik ve ideal lider 

algılamalarında anlamlı bir ilişki görülmüştür (Pazarbaş, 2012). Yine 

benzer bir şekilde Çar (2013) çalışmasında gelir değişkenine göre 

anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşmıştır. Yamaner, Aydoğan, 

İmamoğlu ve Yamaner (2017) de çalışmalarında gelir durumunun 

anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu bulgular 

araştırma bulgusu ile uyuşmamaktadır. Bununla birlikte gelir durumu 

değişkeni ile liderlik arasında anlamlı farklılığın görülmediği 

araştırmalar da görülmektedir. Araştırma sonuçlarını destekler 

nitelikte Yağmur Filiz ve diğerleri, (2016) çalışmalarında gelir 

düzeyinin anlamlı olarak farklılaşmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Yine 

Karalar (2010) ve Yağmur Filiz, Erol, Dikmen ve Sevin (2016) 

tarafından yapılan araştırmalarda aylık gelir değişkeni ile liderlik 

arasında istatistiksel bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Anlamlı 

farklılık tespit edilen araştırma grubu lise öğrencileri iken farklılık 

tespit edilmeyen grubun üniversite öğrencileri ve yöneticilerden 

oluşması liderlik yöneliminde gelir faktörünün yaş faktörüyle birlikte 

etkili olduğunu düşündürmektedir. 

Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri üzerinde 

konaklama durumu değişkeni anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. 

Araştırma sonuçlarını destekler nitelikte Onur Sezer ve Bağçeli 

Kahraman (2018) da çalışmalarında barınma durumlarının liderlik 

yönelimleri üzerinde anlamlı olarak farklılaşmadığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Liderlik eğilimleri ile konaklama durumları arasındaki 
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ilişkiyi ele alan başka çalışamaya rastlanmamış olup aile evi, yurt, 

öğrenci evi konaklama şartlarının, imkânlar açısından, bir diğeri 

üzerinde etkili olacak düzeyde farklı olmadığından olduğu 

öngörülmektedir. 

Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin liderlik yönelimleri üzerinde 

büyüdüğü yer değişkeni anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Benzer 

şekilde Çar (2013), Sergen (2014) ve Çetinkaya ve İmamoğlu (2018) 

da çalışmalarında ikamet edilen yer değişkeninin anlamlı olarak 

farklılaşmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Bununla birlikte 

araştırmalarında yerleşim/ikamet yeri değişkeninin liderlik 

yönelimleri üzerinde anlamlı olarak farklılaştığı sonucuna ulaşan 

çalışmalar da görülmektedir (Ocak, 2014; Çetinkaya ve İmamoğlu, 

2018). Araştırma örneklemimizi temsil eden üniversite öğrencilerinin 

liderlik yönelimlerinde büyüdükleri yer bağlamında bir etkinin 

olmadığı görülmüştür. Bu durumun örneklemimizin sınırlı olması 

veya yaşanılan yerleşim yerlerinin homojenliği ile açıklanabilir. 
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GİRİŞ 

Enerji her anlamda sporculara çalışma gerçekleştirmek için gerekli 

kapasiteyi sağlamaktadır. Enerjinin alt dalları vardır ve bunlar 

birbirlerine dönüşebilmektedir. Hücreler içerisinde ATP 

bulunmaktadır. ATP enerji metabolizmasını düzenlemeye yardımcı 

olmaktadır. Antrenman teknikleri, spor dallarının ihtiyaçlarını karşılar 

ve spor dallarını geliştirir. Motorsal özelliklerin tamamı kondisyon 

tarafından karşılanır. Kuvvet, dayanıklılık, hız ve hareketlilik 

kondisyona bağlıdır. Sporlar, bireysel spor ve takım sporları olarak 

ayrım göstermektedir. Her çeşidin kendine özgü prensipleri bulunur. 

Dayanıklılık, vücutta gerçekleşen yorgunluğa karşı durabilme 

yeteneğidir. Farklı spor branşlarının farklı dayanıklılık egzersizleri 

bulunmaktadır. Dayanıklılığın çeşitli alt sınırı vardır ama hepsi ortak 

bir amaca hizmet etmektedir. Yorgunluk, potansiyel kuvveti 

sürdürememektir. Yorgunluğun ortaya çıkması için birden çok sebep 

bulunur. Kasların, kasılma potansiyelinin düşük olması yorgunluğa 

bağlıdır. Dinlenme egzersizleri, sporcuyu alıştırarak ilerletmektedir. 

Yapılan antrenman süresi ile dinlenme süresi orantılı olarak gelişir. 

Toparlanma, iyileşme olarak adlandırılmaktadır. Toparlanmanın 

amacı; sporcuyu antrenman öncesi bulunduğu konuma 

dönüştürebilmektir. Toparlanmayı etkileyen çeşitli faktörler bulunur. 

Bu araştırma; farklı branşlardaki sporcularda enerji sistemlerini ve her 

sistem tarafından kullanılan enerjinin özelliklerini, sporcular 

tarafından bakıldığında hangi enerji gereksinimlerini kullanması 

gerektiğini göstermektedir. Birçok spor dalı farklı enerji sistemleri 
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kullanmaktadır. Spor branşları, içerdiği; branşın temel özellikleri, 

egzersiz çeşitleri, yapılan antrenmanın süresi, yapılan antrenmanın 

zorluğu, yapılan antrenmanın sıklığı, yoğunluğu ve diğer alanlar ile 

birlikte farklı fonksiyonel özelliklere sahiptir. Ek olarak spor 

egzersizlerinde oksijen tüketimi, yorgunluğa neden olan laktik asit 

birikimi ve ihtiyaç duyulan enerji kaynağı sporcuların kas fibrilleri ve 

kaslardaki lif dağılımlarını diğer faktörler bağlı olarak 

metabolizmanın değişimlerinde etkilidir. Son yıllarda Spor 

branşlarında gösterilen performans ile tüketilen enerji sistemleri 

arasındaki ilişki önem arz edecek duruma gelmiş ve devam eden 

akademik çalışmalarla önemli yollar kat edilmiştir. Yapılan egzersizde 

spor branşına uygun enerji alımı; enerjinin toparlanma, dinlenme, 

yorgunluğun giderilmesi gibi performansı belirleyen faktörler 

olmaktadır. Farklı spor branşlarının farklı enerji talepleri vardır. 

Sporcuların ihtiyaç duydukları enerji miktarları; cinsiyet, yaş, yapılan 

egzersiz düzeyleri ve harcanan enerji miktarına göre farklılık 

göstermektedir. 

1. ENERJİ SİSTEMLERİ 

Enerji, bir işi yapabilme ve yapılan işi sergileyebilme becerisi olarak 

tanımlanmaktadır. Canlı organizmasında bir işin gerçekleştirile 

bilmesi için ihtiyaç duyulan enerji besinlerle alınıp depolandıktan 

sonra var olan enerjilerinin kimyasal tepkimelerin mekanik enerjiye 

çevrilmesi ile mümkün olmaktadır (Akıl, 2007). Bilim adamları 

enerjiyi “iş yapabilme yeteneği” diye tanımlarlar. Onların tanımlarına 

göre iş, belli bir mesafede uygulanan kuvvettir (Dündar, 2017).  
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Enerji, sporculara çalışma gerçekleştirmek için gerekli kapasiteyi 

sağlamaktadır. Çalışma bir kuvvet uygulamasıdır. Diğer bir değişle, 

kas kasılması ile bir dirence karşı kuvvet uygulaması 

gerçekleştirmektir (Bompa ve Haff, 2017). Enerji salınımı oranı, 

yüksek güç çıkışlarının geliştirilmesi ve kısa vadeli bakımını 

gerektiren sporlarda başarı için kritik öneme sahiptir (Gastin, 2001). 

Enerji, antrenman ve yarışma sırasındaki fiziksel çalışmayı 

gerçekleştirmek için gerekli olan bir ön koşul olarak 

değerlendirilmektedir (Bompa ve Haff, 2017).  

Bunlardan hareketle iş ve enerji  ayrı düşünülememektedir. Enerjinin 

birbirinden farklı altı şekli mevcuttur: 

a-Kimyasal enerji,  

b- Isı enerjisi 

c- Işık enerjisi, 

d- Mekanik enerji, 

e- Elektrik enerjisi, 

f- Nükleer enerji, 

 

Şekil 1: Enerji Sistemleri (Gündüz, 1995). 
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Şekil 1. İncelendiğinde enerji sistemlerina ait açıklamalra yer 

verilmiştir. Kullanılan  her enerji ihtiyaç duyulan  diğer bir  enerjiye 

dönüştürülebilir. Bu enerji hareketleri, özellikle biyolojik dünyada, 

çok ilginçtir. İnsan aktivitesi için gerekli olan mekanik enerji aslında 

besin maddelerinin insan vücudundaki kimyasal enerjiye 

dönüştürülmesidir (Dündar, 2007).  

Besinlerden elde edilen enerji, hücre düzeyinde yüksek enerjili bir 

bileşik olan adenozin trifosfat (ATP) olarak bilinen bileşiğe 

dönüştürülmektedir. Elde edilen ATP daha sonra kas hücresinde 

yedeklenmektedir. ATP adından da anlaşılacağı gibi 1 molekül 

adenozin ve 3 molekül fosfattan oluşmaktadır. Kassal kasılma için 

gerekli olan enerji, yüksek enerjili ATP’nin ADP +  Pİ’ye (adenozin 

difosfat + inorganik fosfat) dönüşmesi ile ortaya çıkmaktadır. Bu 

süreçte 1 fosfat bağı kırıldığında ATP den ADP + Pİ oluşmakta ve 

enerji ortaya çıkmaktadır. Kas hücrelerinde sınırlı düzeyde ATP 

bulunmaktadır. Bundan dolayı da ATP yedekleri fiziksel etkinliğin, 

sürekliliğini kolaylaştırmak için düzenli bir biçimde yenilenmelidir. 

ATP yedekleri, yapılan fiziksel etkinliğin türüne göre 3 enerji sistemi 

ile yenilenmektedir. Bu enerji sistemleri, fosfat (ATP - PC), glikolotik 

sistem ve oksijen sistemi olarak bilinmektedir (Bompa ve Haff, 2017). 

1.1.Adenozin Trifosfat (ATP) 

Hücreler az miktarda ATP içerir ve bu nedenle onu kullanım hızında 

sürekli olarak yeniden sentezlemelidir. Sadece aşırı egzersiz 

koşullarında iskelet kasındaki ATP seviyeleri azalır. Sınırlı bir ATP 
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kaynağı, enerji metabolizmasını düzenlemek için biyolojik olarak 

yararlı bir mekanizma sağlar (McArdle, Katch ve Katch, 2010). 

Vücudun hücreleri içinde depolanan toplam ATP miktarı çok azdır. 

(Özgür, 2012). Sadece az miktarda ATP'yi koruyarak, göreceli 

konsantrasyonu, sadece minimal bir ATP azalmasına yanıt olarak 

hızla değişir. Enerji gereksinimindeki herhangi bir artış derhal ATP, 

ADP ve Pi arasındaki dengeyi bozar. Dengesizlik, ATP'yi yeniden 

sentezlemek için depolanmış enerji içeren diğer bileşiklerin 

parçalanmasını uyarır. Bu şekilde, kas hareketinin başlaması, enerji 

transferini arttırmak için birkaç sistemi hızla aktive eder. Tahmin 

edilebileceği gibi, enerji transferindeki artışlar egzersize bağlıdır 

(McArdle et al., 2010). 

İnsan metabolizmasında yaşamsal görevlerini yerine getirebilmek için 

enerjinin açığa çıkmasını sağlayan kimyasal reaksiyonlar 

gerçekleşmektedir. Neredeyse bütün organizma hücrelerinde enerji 

oluşumunu sağlayan kaynak  adenozin  trifosfat (ATP) molekülüdür. 

Hücrede depolanmış halde bulunan adenozin  trifosfat miktarı sınırlı 

olup bu madde, bireyin günlük çalışmalarının süre ve şiddetine göre 

sürekli olarak yenilenmektedir (Ergen, 2017).    
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Şekil 2: Atp Yapısı (McArdle et al.., 2010). 

 

Şekil 2. İncelendiğinde Atp alt yapısına ait açıklamlara yer verişmiştir. 

Atp’nin yapısı genel görünümü bu şekildedir. ATP’ nin molekül 

yapısı yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi, bir adenozin ve üç fosfattan 

meydana gelmektedir. Son iki fosfat grubu arasında ‘’Yüksek Enerji 

Bağı’’ vardır. Bu bağ kimyasal (potansiyel) enerji kaynağı olması 

açısından oldukça önemli görülmektedir. Yüksek enerji bağı kimyasal 

olarak parçalandıktan sonra oluşan enerji açığa çıktığı hücrenin 

niteliğine göre yaşamsal fonksiyonların yerine getirilmesini 

sağlamaktadır. Bir mol ATP parçalanması sonucu yaklaşık olarak 

açığa 7 - 12 kcal enerji çıkmaktadır (Ergen, 2017). 
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Adonezin tree fosfatın kimyasal reaksiyonlarla parçalanması sonucu 

enerji açığa çıkmaktadır ve açığa çıkan enerjiyi tekrar kullanmak için  

de enerji gerekmektedir. Bu durum ATP’nin yapımı ve yıkımı gibi çift  

yönlü kimyasal reaksiyon şeklinde ifade edilmektedir. Oksijen 

gereksinimi duyulan kimyasal reaksiyonlara aerobik, oksijen 

gereksinimi duyulmayan veya çok az duyulan kimyasal reaksiyonlara 

anaerobik metabolizma denir. ATP’ nin tekrar gerçekleşebilmesi için 

gerekli olan enerji, aerobik ve / veya anaerobik metabolik fonksiyonla 

sağlanmaktadır. Bu tip kimyasal tepkimelerde sindirim sistemi yoluyla 

alınan besinler aerobik ve anaerobik yollarla metabolize olmaktadır 

(Ergen, 2017). 

1.2.ATP-CP (Fosfojen) Sistemi 

 Kreatin fosfat (CP), kas hücresinde yüksek enerji bağına sahip olan 

ve parçalanması sonucunda oldukça önemli miktarda enerji açığa 

çıkaran bir moleküldür  (Ergen, 2017).  Gerekli enerji sağlayarak 

kasların iş yapabilmesinin en çabuk enerji yoludur. Yarım dakikadan 

az süre ile yapılan ve maksimum şiddetteki çalışmalarda gerekli enerji 

bu yolla sağlanır. 100 m. mesafe koşuları, futbolda kısa ve ani çıkışlar, 

gülle ve disk atma, voleybolda smaç hareketi, basketbolda jump shot 

vb. gibi spor aktiviteleri için gerekli enerji bu yolla sağlanır. Her 

molekül CP’nin yıkılışı ile bir mol ATP oluşur. CP’da ATP gibi kas 

hücresinde depo edilen enerji yönünden yüksek bir biyokimyasal 

bileşiktir. ATP ve CP çok az miktarda bulunur. Koşulabildiği kadar 

yüksek hızda koşulan 100 m. sonunda enerji verici maddeler (CP) 

tamamiyle tükenmiş olur (Gündüz, 1995). 
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1.3.Laktik Asit (Glikolotik) Sistemi 

Laktik asit, glikoz ile üretilir ve öncelikle oksidasyon yoluyla 

hücreden uzaklaştırılarak hücreler içinde sürekli hareket halindedir. 

Bu nedenle yorgunluk nedeni olarak işlevine rağmen, laktik asit 

egzersiz sırasında gerçek bir yakıt kaynağı olarak kullanılır (Kenny, 

Wilmore ve Costil, 2015). Anaerobik glikoz (glikojenin oksijensiz 

yolla parçalanması) olarak bilinen bu ve bu yolla karbonhidratlar 

parçalanarak ATP sistemleri için gerekli enerji sağlanırken oksijen 

olmadığından oluşan prüvik asit laktik aside dönüşür. Son ürün laktik 

asit olduğundan bu isim verilmiştir. Bu asit bilindiği üzere kaslarda ve 

kanda fazlalaştığında yorgunluk oluşmaktadır. Asitli ortamlar pH 

seviyesini düşürdüğü gibi mitokondrilerdeki bazı enzimlerin 

etkinliklerini engellemektedir. Bu durum, karbonhidratların yıkım 

miktarını (hızını) yavaşlatmaktadır. Anaerobik yol ile gerçekleşen 

ATP yenilenmesi aerobik glikojenin yıkımına göre sınırlı sayıda 

gerçekleşmektedir. (1mol glikojenden oksijensiz olarak parçalanması 

sonucu 3 mol ATP üretir). Hâlbuki aerobik yolla 1 mol ile (180g) 

glikojenden 39 mol ATP elde edilebilmektedir. 400 metre ve 800 

metre gibi koşularda enerji daha çok bu yolu kullanarak elde 

edilmektedir (Ergen, 2017). 

1.4.Aerobik (Oksidatif) Sistem 

Glikolotik sistemde olduğu gibi oksidatif sistemde, ATP üretimi için 

yakıt kaynağı olarak kan şekeri ve kas glikojenini kullanmaktadır 

(Bompa ve Haff, 2017). ATP' nin anaerobik tedarik oranı, yüksek güç 
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çıkışının geliştirilmesi için kritiktir (Gastin, 2001). Glikolotik ve 

oksidatif sistemler arasındaki en büyük fark, enzimatik tepkimelerde 

glikolotik sistemin O2 olmadan enerji sağlaması, oksidatif sisteminde 

O2’ne bağlı olarak enerjinin sağlanmasından kaynaklanmaktadır. 

Hızlı glikolotik sistemin tersine, oksidatif sistemde glikoz ve 

glikojenin yıkımından, laktik asit üretimi gerçekleşmemektedir.  Buna 

karşın ek olarak okstidatif sistem, ATP üretimi için yağ ve proteinleri 

kullanabilmektedir. Dinlenme sırasında oksidatif sistem, ATP 

üretiminin %70’ini, yağların oksidasyonundan sağlarken, %30’nu ise 

karbonhidratlardan sağlamaktadır. Enerji kaynaklarının kullanılması, 

uygulamanın sertlik düzeyine bağlı olarak değişmektedir. Brooks ve 

arkadaşları (1991), düşük sertlikli alıştırmalarda ATP’nin elde 

edilmesinin birincil olarak yağlardan ve bazı karbonhidratlardan 

sağlanmasını, çaprazlama (melezleme, cross-over) kavramı ile 

tanımlamaktadırlar. Uygulamanın sertliği arttıkça, ATP’nin üretiminin 

yağlardan sağlanması azalırken, karbonhidratlardan sağlanması 

artmaktadır. Bu bağlamda yüksek sertlikli uygulamalarda, 

karbonhidratların birincil enerji kaynağı olarak kullanılması bu çapraz 

geçişim kavramını desteklemektedir (Bompa ve Haff, 2017).  

Aerobik yol sayesinde enerji ihtiyacı giderilir. Bu giderilmeyi 

karşımıza çıkaran durum şiddeti ağır yüklenmelerde süresi 1-2 

dakikayı aşan egzersizlerdir. Enerji ihtiyacı ise karbonhidratların 

indirgenmesiyle sağlanmaktadır (Serin, 2015). Aerobik ya da oksidatif 

sistem 2 dk – yaklaşık 2-3 saat süren spor dallarında (bütün 800 m 

üzeri mesafeler, kayak kros, uzun mesafe buz pateni) ATP üretimi için 
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birincil temel enerji kaynağı olmaktadır. Bunun tersine, 2 dk dan kısa 

süreli etkinliklerde, ATP üretimi anaerobik olarak sağlanmaktadır. 

 

Aerobik antrenmanların kişilerin vücut kompozisyonlarına olumlu 

etkileri bilimsel çalışmalarca ispatlanmıştır (Serin, 2020). Antrenör ve 

sporcular, antrenman ve yarışma verimi için enerji kaynaklarının 

bioenerji mekanizmalarını anlamaları gerekmektedir. Böylece, 

antrenörler spor dalının bioenerji özelliklerine göre sporcuların 

etkinliklerini yönlendirebilmektedirler. Antrenörlerin bioenerji 

özelliklerine göre yönlendirme yapmaları, bioenerji özgüllüğü olarak 

da tanımlanmaktadır. Antrenör ve sporcular, spor dalının bioenerji 

sınıflamasına göre antrenmanın süresini, sertliğini ve gerekli olan 

enerji kaynaklarını, spor dalına özgü etkili bir antrenman programı 

uygulamak için kullanabilmektedirler (Bompa ve Haff, 2017). 

2. SPOR BRANŞLARINA GÖRE ENERJİ SİSTEMLERİ 

Eğitim amaçlı ve sportif çalışmalar ara ara kısa süreli çok miktarda, 

zaman zaman da uzun süreli fakat az miktarda enerji ihtiyacı 

içindedirler. Bu nedenle enerji ihtiyacı sportif çalışmaların süresine, 

egzersizin şiddetine ve egzersizin kapsamına göre değişiklik 

göstermektedir. Örneğin; sürat için kullanılacak olan enerji ihtiyacı ile 

maraton koşuları için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılayan enerji 

metabolizmaları birbirine göre farklılık gösterirler. Sonuç olarak 

antrenman etkinlikleri, asıl amacının yanında ilgili spor dalının 

ihtiyacının karşılandığı enerji metabolizmalarını geliştirici yönde ve 

branşa özgü olmalıdır. Hangi büyüklük ve hızda hareket edilirse 
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edilsin, çalışan (harekete katılan) kas gurupları, biyokimyasal enerjiyi 

kullanarak harekete devam ederler. Enerjinin yerinde ve zamanında 

kullanılması verimliliği artırmaktadır. Genel de antrenmanlardan 

beklenilen ve istenilen sonuç da verimliliğin arttırılması yolundadır. 

Bu husus iki yolun birlikte çalışması ile gerçekleşir. Bun yolar ise şu 

şekildedir:  

a. Kas içinde enerji sağlayan ve kastaki enerji metabolizmalarının 

faaliyetlerinin arttırılması ile, 

b. Hareket ekonomisi ile olur (Gündüz, 1995). 

Hareket ekonomisi, yapılan işte, işin son anına kadar yorgunluğun 

geciktirilmesinde önemli bir husustur. Yapılması gereken hareketlerin 

(teknik – taktik) iyi bir şekilde öğrenilmesi gereksiz hareketlerin 

yapılmasından kaçınılacağı için hareketlerin ekonomik yapılmasına 

yardımcı olur. Çünkü yapılması istenmeyen hareketlerle hem daha 

fazla enerji tüketilmiş, hem de daha fazla yorgunluk verici artık madde 

üretilmiş olur. Yukarıda da ifade edildiği gibi, çeşitli sportif çalışmalar 

yapılan çalışmalara özgü enerji ihtiyaçları içindedirler. Örneğin, kısa 

mesafe koşuları, atmalar, atlamalar, kısa süre zarfında ve branşın 

gereksinmelerine uygun olarak büyük miktarda güç ve enerji 

gerektirirler. Diğer yönden düşük şiddette uzun süre yapılan 

aktivitelerin ise sürekli fakat düşük şiddette enerji gerektiren 

metabolizmaya ihtiyacı vardır (Gündüz, 1995).  
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Sportif eylemlerde sporcular, gerek bireysel ve gerekse ekip olarak 

yarışırlar. Başarı birbirlerinden farklı yapıda fakat birbirini bütünler 

nitelikte pek çok iç ve dış etkinin sonucu olarak kendini gösterir. Tüm 

bu çaba ve uğraşlar içinde sporcu iki temel değişmezle karşı 

karşıyadır. Bunlar: 

1-Herhangi bir hareketi yaparken biyokimyasal enerji tüketilir. 

2-Bu hareketlerini belirli bir zaman dilimi içinde yapar. 

Ancak sportif eylemlerde gerekli olan enerji sistemleri zaman zaman 

değişiklik gösterebilir. Örneğin: Bir voleybol müsabakasında karşılıklı 

ve art arda amaçlar, bloklar ve kurtarılan topların hemen ardından 

rahat bir oyun veya futbolda gol pozisyonuna girerken süratli bir oyun 

akışı ve atılan bir golün ardına gizlenerek zaman kazanmak amacı ile 

top çevirme gibi. Enerji gereksinmeleri, enerjilerin karşılıklı ilişkiler 

içerisinde olmaları ile karşılanırken, enerji sistemlerinin etkinliği ise 

antrenmanların süresi, şiddeti ve yoğunluğu ile ilgilidir. 

Antrenmanların süresi ve yoğunluğu arasında ters orantılı ilişki vardır, 

süre artarken yoğunluk azalır. Enerji gereksinmeleri, enerji 

sistemlerinin karşılıklı ilişkiler içinde olmaları ile karşılanır (Gündüz, 

1995).   

Çalışma programlarının genel hatları belirlenirken, spor disiplinlerinin 

hangi enerji sistemlerini içerdiği bilindikten sonra bu ağırlıklı enerji 

sistemlerini geliştiren antrenman yöntemlerinin seçimi ve seçilen 

yöntemlerin branşa özgü yorumlanması gerekir. Antrenman, gerçekte 

antrene edilen sporcunun Nöro-Müsküler (teknik), taktik, eğitiminin 
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bir kısmı ile biyokimyasal özelliklerini geliştirir. Nasıl ki, herhangi bir 

motorsal özelliğin geliştirilmesi için bazı yüklenme yöntemleri varsa; 

enerji sistemlerinin aktif edilmesi ve geliştirilmesi için de bazı 

antrenman vasıtaları ve yöntemleri bulunmaktadır (Gündüz, 1995). 

Anatomi ve fizyolojinin, sporsal performans için önemli rol oynadığı 

açıktır. Bir kısa mesafe koşucusu, hızlı kasılan kas liflerinden daha 

yüksek oranda yararlanabilir; oysa uzun mesafe koşucusunun çok 

sayıda yavaş kasılan kas liflerine sahip olması, daha fazla fayda 

sağlayacaktır (Martin, 2019). Spor branşlarında enerji kaynaklarının 

sürekliliği bittiği zaman kasların da potansiyelleri sona erer (Dündar, 

2007). 

 

Şekil 3: Spor Branşlarına Göre Kas Lifleri (Martin, 2019). 

 

Şekil 3. İncelendiğinde spor branşlarına ait hangi kas gruplarının 

devreye girdiğine ait açıklamalara yer verilmiştir. Profesyonel 

sporcular, spor kariyerlerini uzatmakla ilgilenirler ve telomerlerin 

fiziksel yaşlanmayla ile ilişkisinin çok yüksek olduğu 
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gösterildiğinden, bu durum, uzun bir spor kariyerine sahip olmanın 

önemli bir göstergesidir. Birçok çalışma, daha uzun telomerlerin hem 

hayvan hem de insan modellerinde daha sağlıklı ve daha uzun yaşamla 

ilişkili olduğunu göstermektedir. Yaşlanmayı değerlendirmenin daha 

yeni bir yöntemi Metilom Analizi’dir. Yaşlanma ile Metilom arasında, 

telomer uzunluğundan daha güçlü bir korelasyon olduğu 

gösterilmiştir. Metilom biyolojik yaşın bir ölçütü olarak kabul 

edilmektedir. Aynı zamanda sakatlıkların önlenmesi, spor kariyerinin 

uzatılması için büyük etkilere sahip olabilir. Kalp fonksiyonu atletik 

performans için önemlidir. Kalbin kaslara kan ve oksijen gönderme 

yeteneği optimal performans için temel teşkil etmektedir. Nabız, 

antrenman şiddetini değerlendirme için sıklıkla kullanılır. Örneğin, 

pek çok kuvvet ve kondisyon uzmanı, egzersiz şiddetinin göstergesi 

olarak kalp atış zonlarını kullanır. Kalp fonksiyonelliğini 

değerlendirmek için yalnızca kalp frekansını ölçmek değil, aynı 

zamanda atım hacmi, kalp atış hızı değişkenliği ve kalp debisini de 

ölçmek önemlidir. Anaerobik ve aerobik eşiklerin değerlendirilmesi 

de önemlidir.  

Spor branşına dayalı, solunum sayısı ve VO2 max değerlerinin 

incelenmesi önerilmektedir. Sprinterler için özellikle solunum hızının 

değerlendirilmesi uygunken, VO2 max ise maratoncular için uygun 

olacaktır. Doğru bir sporsal performans tahmin modeli elde etmek 

için, bu modelde kalp atım hızı, kalp atım hızı değişkenliği, atım 

hacmi, kalp debisi ve kan basıncı gibi kardiyovasküler fizyolojik 

ölçümleri bulunması önemlidir. Aynı zamanda laktat eşiği, insülin ve 
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glikoz düzeyleri, gözlerin değerlendirilmesi ve hücresel yaşlanmanın 

göstergelerini dahil etmek de önemlidir. Fizyolojik değişkenler 

vücudun iç durumunu yansıtarak nasıl ve neden bu şekilde çalıştığını 

gösterir ve vücut motorunun bir resmini verir (Martin, 2019). 

3. KONDİSYON 

Kondisyon teriminden, genellikle performansı belirleyici bazı 

motorsal özelliklerin tamamı anlaşılır. Kuvvet, dayanıklılık, sürat ve 

hareketlilik gibi özellikleri genel olarak ele alırsak antrenman ve 

hareket bilimlerinde ‘’kondisyon’’ terimi sıkça gündeme gelmektedir. 

Bu özelliklerin yanında sporda ve özellikle tüm bireysel ve takım 

sporlarında, spor sistematiği içerisinde yer alan diğer spor branşları ve 

disiplinlerinde kondisyon önemli bir faktördür. Kondisyon 

antrenmanlarında yalnızca motorsal özellikler yeterli değildir.  

İşin psikolojik taraflarının bulunduğu unutulmamalıdır. Belirli kişisel 

özellikler, örneğin kendine güven, hırs, motivasyon gibi psikolojik 

özellikler motorsal özellikleri doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden 

kondisyon sözcüğü, aynı zamanda psikolojik düzeyi anlatmakta da 

kullanılmaktadır.   

Kondisyon, bir taraftan psikoloji, diğer taraftan motorsal özelliklerle 

çevrilmiş bir terim olmakla beraber antrenman ve hareket bilimleri 

açısından, uygun psikolojik özellikler ve kuvvet, sürat, dayanıklılık 

temelli çalışmalar sonrası sporcunun fiziksel ve psikolojik antrenman 

düzeyini gösteren bir parametredir. Çok kısa bir deyişle, sporcunun 

antrene düzeyini gösteren bir faktördür (Taşkıran, 2007). 
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Kondisyonel özelliklere göre sporda performans modeli, branştan 

branşa göre değişiklikler göstermektedir. Bazı branşlarda dayanıklılık 

ve çabukluk ön planda yer alırken diğerlerinde de kuvvet ön planda 

yer alabilmektedir.  Bazı durumlarda da bu bileşenler ortak bir şekilde 

yer almaktadır. Örneğin; kuvvet + kuvvette çabukluk veya açısal 

hareketlilik + kuvvette devamlılık gibi. Bu nedenle kondisyon 

parametresi, performans üzerinde etkili olan enerjetik açıdan etkili 

olan hemodinamik ve metabolik faktörler ile özetlenmektedir. 

Hemodinamik faktörler: Kapillerizasyon, kollateralleşme, 

vaskülerizasyon ve kas içi kan dağılımı şeklinde ifade edilmektedir. 

Metabolik faktörler: Mitokondri sayısı ve büyüklüğü, oksidiatif ve 

anaerobik enzimler (oksidasyon sistemi, Hidroksi azil, dehidrogenez, 

glyzerol, fosfat, suksinat dehidrogenez, pyruvat), kas glikojeni, kaliteli 

metabolizma vb. şeklinde ele alınmaktadır. 

Kondisyon birbirleri ile sınırlandırılmış dört alt birimi ile ortaya 

çıkmaktadır. Bu alt bileşenlere kondisyonel özellikler de 

denilmektedir. Bunlar: 

Kuvvet: Kasın, dışardan gelen tepkimelere karşı gösterdiği tepki 

özelliğine bağlıdır. 

Çabukluk: Neromüsküler iletişimin bir tanımıdır. 

Dayanıklılık: Kaslara enerji veren metabolizmasının fonksiyonları 

olarak tanımlanabilir. 
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Açısal Hareketlilik: Kasların gerimi ve eklemlerin mekanik prensipler 

kullanarak yaptıkları hareket açıları olarak ifade edilir (Kale, 2017). 

4. DAYANIKLILIK 

Dayanıklılık, uzun süren yüklenmelerde organizmanın yorgunluğa 

karşı koyabilme yeteneği olarak adlandırılır. (Günay ve Yüce, 1996). 

Oksijen ihtiyacı ve alınması dengeli olduğu hallede yapılan 

dayanıklılık çalışmaları akciğer kapasitesini geliştirmektedir. 

Dayanıklılık antrenmanı her spor için farklı şekilde yapılır. 

Dayanıklılık yalnız yarışma alıştırmaları ile değil bambaşka spor 

türlerinin alıştırmalarıyla da geliştirilebilir. Fakat devamlı koşu 

yöntemi, sporcular tarafından uygulanır. İyi bir sporcu her mevsim 

antrenman yapar.  

Dayanıklılık çalışmalarının yapıldığı yerde önemlidir. Tekdüzelikten 

kurtulmak da bu çalışmalar için engebeli bir orman oksijenin bol 

olması ve zeminin yumuşak oluşu nedeniyle çok uygundur (Muratlı ve 

Sevim, 1977). Bazı yazarlar dayanıklılık terimini farklı tanımlar. 

Harre (1979), “uzun süreli sportif egzersizlerde yorgunluğa karşı 

koyabilme yeteneği” olarak tanımlamaktadır.  

“Birim zaman içerisinde relatif düzeydeki performans” şeklinde 

açıklamaktadır. Dayanıklılık, uzun veya kısa süren çalışmalarda 

önemli bir motorsal özelliktir. Bunun içindir ki dayanıklılık kısa süreli 

ve uzun süreli dayanıklılık şeklinde sınıflandırılabilir. Sprint 

koşucularında olduğu gibi halterci vb. gibi kuvvet çalışan sporcuların 

da dayanıklılık özelliğinin iyi olması gerekir. Bu nedenle organizmada 
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motorik özelliklerden olan dayanıklılığın bütün sporlar içinde gerekli 

olduğu bilinmelidir. Lakin, spor branşlarının kendilerine has 

özelliklerine göre bir dayanıklılık sınıflamasının yapılabileceği 

unutulmamalıdır. Dayanıklılık, bireysel ve takım, mücadelelerinde, su 

altı sporlarında temel bir özelliğe sahiptir. Şiddetli düşük fakat uzun 

süren sportif çalışmalarla geliştirilmesi amaçlanan bu özellik üç ayrı 

fonksiyona sahiptir. Bu fonksiyonlar: 

1- Düşük şiddetli fakat uzun süren dayanıklılık egzersizlerin 

yapılması, 

2- Yüklenme şiddeti artmasına rağmen yorgunluk oluşumunun 

geciktirilmesi, 

3- Dayanıklılık seviyesinin kalitesine bağlı olarak toparlanma 

süresinin de kısalması olarak sıralanabilir. 

Dayanıklılığı 4 farklı grup ile analiz edebiliriz: 

1. Genel ve özel dayanıklılık 

2. Aerobik ve anaerobik dayanıklılık  

3. Kısa, uzun ve uzun süreli dayanıklılık 

4. Lokal ve genel dayanıklılık (Taşkıran, 2007). 

 

4.1. Genel ve Özel Dayanıklılık 

Genel dayanıklılık kuvvet sporlarında olduğu gibi performans 

gerektiren sporlarda da önem arz etmektedir. Özel dayanıklılığın 

oluşturulması ve geliştirilmesi için üzerinde dikkatle durulması 

gerekmektedir. Kısa, orta ve uzun süreli antrenman kapsamlarındaki 

alıştırmaların rahatlıkla yapılabilmesinde genel dayanıklılık baskın bir 
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görev üstlenir. Bunu spor branşlarına bakarak açıklarsak, kürekçilerde, 

buz hokeyi oyuncularında, orta ve uzun mesafe koşucularında ve 

süreleri bakımından belli bir zaman dilimini kapsayan spor 

oyunlarında, tenis sporunda görebiliriz. Bu açıklamalar sonrasında 

genel dayanıklılık, yapılan egzersiz sırasında büyük kas gruplarının 

katılımı ile gerçekleşen ve yorgunluğa karşı yapılması gereken işi 

uzun süre yapabilme durumu olarak nitelendirilir.   

Özel dayanıklılık tarafına geçtiğimizde bu defa, belirli bir bedensel 

hareketin spor çeşidine özgü fakat başarılı bir şekilde ortaya 

konulabilmesini görmekteyiz. Burada önemli olan, genel 

dayanıklılığın gelişmesine paralel bir görünümle spora özgü spesifik 

hareketlerin, en ince hareket formlarının amaca dönük şekilde 

kullanılabilmesidir. Başka bir deyişle özel dayanıklılık, yarışma ve 

müsabakalar uygun antrenman modelleri ile çalışma imkânını 

sağlayan bir özelliktir. Genel dayanıklılığı gelişmiş olan takım ve 

sporcuların müsabaka veya yarış içerisinde üst düzey performanslarını 

göstermeleri özel dayanıklılık düzeylerine bağlıdır. Çok yönlü olarak 

değerlendirmek gerekirse, maç esnasındaki temponun sürdürülmesi 

bile bir özel dayanıklılıktır.  

Antrenman biliminden yola çıkarak daha net bir şekilde tanımlarsak, 

özel dayanıklılık, bir spor çeşidinde, onun en iyi bir şekilde ortaya 

konulabilmesi için gereken değişenlerin en etkili biçimde 

sergilenebilmesidir. Bu açıklama sonrasında, spor dalı veya branşı ya 

da o sporun maç koşulları altında yapılabilmesi önem kazanır. Yapılan 

tüm antrenmanların hedefi maçlar veya yarışlarda daima yüksek 
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performansları sergileyebilmektir. Bu yüzden antrenmanların 

müsabaka dönemlerinde yapılanları daima maç ve yarışma 

koşullarının yaratıldığı ortamlar altında yapılmaya çalışılır. Özel 

dayanıklılık, tamamen müsabaka ve maç koşullarına uygun beceri ve 

davranışları içerir. Ancak bunların antrenmanlar ile en üst düzeye 

getirilebilmesi belirli bir zaman dilimini kapsar. Daha öncesinde ise 

muhakkak genel dayanıklılık özelliği geliştirilmelidir.  

Özel dayanıklılık antrenmanlarından önce genel dayanıklılık için 

genel olarak bilinen çalışmalar yaptırılmalıdır. Bunlara örnek olarak 

düşük şiddetli ve uzun süreli koşular, yüzme bisiklet antrenmanları 

öngörülür. Antrenmanlarda dikkat edilmesi gereken bir başka konu 

psikolojik özelliklerin önemidir. Bir maç esnasında olması gereken 

özgüven, hırs, başarılı olma isteği beklenen psikolojik 

parametrelerden bir kaçıdır. Psikolojik antrenmanlar teknik becerilerle 

desteklendiğinde antrenman kalitesi maximum derecede artar.  

Böylece geliştirilmiş olan beceriler kasların çalışmasında önemli rol 

oynayarak yorgunluğun oluşması gecikecektir. Dayanıklılıktan 

beklenilen, egzersizleri uzun süre ve yorulmadan fakat başarılı bir 

şekilde yapmaktır. Bu yüzden genel ve özel dayanıklılık, birbirlerini 

destekleyen ve aynı zamanda karşılıklı bir değişim ilişkisi içerisinde 

yer alan görünüme sahiptirler (Taşkıran, 2007). 
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Şekil 4: Yüklenmeler (Taşkıran, 2007). 

 

Şekil 4. İncelendiğinde, genel ve özel dayanıklılık şematik olarak 

görülmektedir. Bir tarafta sürat, kuvvet ve dayanıklılığın aerob yapısı, 

diğer tarafta ise özel dayanıklılıktaki bazı önemli parametreler 

sıralanıyor. Bu özelliklerin hangi tür çalışmalarla geliştirilebileceği alt 

bölümde özetleniyor ama bu özetin daha aşağı bölümünde duran 

yüklenme yöntemleri, işin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Burada, 

eğer geliştirilmek istenen özellikler varsa, bunlar için en çok 

kullanılan yüklenme yöntemlerinden yararlanmamız gerekmektedir 

(Taşkıran, 2007). 
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4.2. Aerobik Dayanıklılık 

Aerobik enerji sisteminde yapılan iş ve tüketilen enerji dengelenir. 

Aerobik dayanıklılık, bir kişinin oksijen içeren bir ortamda, oksijen 

yükü olmadan kimyasal reaksiyonların meydana gelmesi için yeterli 

olan performansını ifade eder. Aerobik dayanıklılık, özellikle uzun 

süreli yük altında performansın en önemli belirleyicisidir ve enerji 

maddelerinin yeterli oksijenle oksidasyonu ile korunur. Başka bir 

deyişle, enerjisel maddeyi oksitlemek için yeterli oksijen 

sağlanabilirse, bunun aerobik dayanıklılık olduğu söylenebilir 

(Önürme, 2018).  

Organizmanın alınan oksijenin sarf edilen oksijene eşit veya fazla 

olduğu durumlarda, uzun süre yorgunluğa karşı koyma yeteneği 

olarak ifade edilmektedir. Aerobik egzersiz sırasında kullanılan enerji 

ihtiyacı yağ rezervlerinden temin edilmektedir. Aerobik antrenmanlar 

birkaç dakikadan birkaç saate kadar uzatılabilir. Enerjiler, aerobik 

enerji sistemi ile sağlanmaktadır ve kardiyovasküler sistemler 

oluşuma aracı olmaktadır.  Kas dayanıklılığı ile Aerobik dayanıklılık 

birbirleriyle yakın ilişkilidir. Kalbin debisi ve kan akışlarının 

kapasitelerine bağlı olarak çalışsan kaslara oksijen desteği 

sağlanmaktadır (Günay, Şıktar ve Şıktar, 2019). 

Sporcunun antrenmanlarda strese ve uzun süreli dayanıklılık 

çalışmalarına olan adaptasyonları kalp debisi ve vital kapasiteye 

bağlıdır. Doğru nefes alma teknikleri antrenmanlarda önemli rol 

oynar. Uzun süre devam eden çalışmalarda bireyler ritmik olarak ve 
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derin derin nefes almayı öğrenmelidirler. Aktif olarak nefes alıp 

verme; maç veya antrenman süresince dayanma süresini uzatmak için 

önemlidir. Birçok sporcu aldıkları havayı tekrar akciğerlerinden 

çıkarmaları gerektiğini bilmeli ve bu sirkülasyonu otonom hale 

getirmelidir. Çünkü iyi bir performansı doğru nefes aldıktan sonra 

nefesi doğru boşaltım tekniği ile sağlayabiliriz. Güçlü bir soluk verme 

maç içerisinde en yorgun olan zamanda gereklidir. Uygun oksijen 

desteği en ağır antrenmanlarda ve şiddetin en yoğun olduğu 

durumlarda kritik önem taşımaktadır. Aerobik dayanıklılık; harcanan 

enerji ve yapılan işle dengelidir.  

Genellikle organizma O2 borçlanmasına girmeden oksijenli ortamda 

ortaya koyulan dayanıklılıktır. Aerobik dayanıklılıkta enerji, oksijen 

ve enerji kaynakları ile sağlanmaktadır. Bir diğer ifade ile 10 

dakikadan fazla yapılan aralıksız egzersiz çalışmalarda tamamen 

aerobik enerji sistemi geliştirilir. Kişinin maksimal çalışmalarda 

kullanabildiği maximum oksijen miktarıdır (Günay ve diğ., 2019). 

Aerobik dayanıklılık, anaerobik dayanıklılığın gelişmesinde ön şartlar 

olduğu için, alaktik dayanıklılık antrenmanlarına başlanılmadan önce 

mutlaka aerobik kapasite geliştirilmelidir (Günay ve diğ., 2019). 

Aerobik enerji sisteminin gelişimi,anerobik enerji sistemi üzerinde 

olumlu etkiye sahiptir. Bireyin aerobik zindeliği ne kadar yüksek 

olursa o kadar geç yorgunluk hissedecek ve anaerobik eşiğe o kadar 

geç ulaşacaktır (Aksoy, 2016). 
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Tablo 1: Maksimum Aerobik Antrenman Planı  

Kaynak: (Günay ve diğerleri, 2019) 

4.3.Anaerobik Dayanıklılık 

Süratli dinamik, çok yüksek ve maksimal yüklenmelerde örneğin 

dikey sıçrama gibi (Serin 2018), organizmanın vücuttaki anaerobik 

dayanıklılık için gerekli enerji depolarından yararlanılır (Serin, 2019). 

Anaerobik dayanıklılığın gerçekleşmesinde önemli iki reaksiyon 

görülmektedir.  

1. Kreatin fosfat reaksiyonu (Alaktik anaerobik yol): Kreatin 

Fosfatın (CP) çözülerek dağılması sonucu fosfat gruplarının 

Adonezin Trifosfat asidi üzerinde (ATP) tekrar senteze 

uğramasıdır. 

2. Glikoz reaksiyonu (Laktik anaerobik yol): Karbonhidratların 

fermantasyon sonucu dağılarak süt asidi oluşturmalarıdır 

(Günay ve Yüce, 1996). 

 

 

Kapsam ya da Süre 45 dk – 2 saat 

Yoğunluk Çok Yüksek Max. Kalp Atım Hızının %85-90’ı 

Yüklenme Süresi (Y) 2-3 dk 

Dinlenme Süresi (D) Yüklenme Süresine Eşit 

Y/D Oranı 1/1’den 2/1’e değişir 

Tekrarlar - Seriler 8-10 Tekrar ve 2-3 Seri; egzersize yeniden başlamak  

için hedef kalp atım hızı; tekrarlar arası 150 atım/dk;  

tekrarlar arası 120 atım/dk. 
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4.4. Laktik Dayanıklılık 

30 ile 90 sn. arasında süren orta süreli aktivitelerdeki performans 

yeteneğine laktik dayanıklılık adı verilir. Oksijen ihtiyacı 

karşılanmadığından dolayı yüklenme yoğunluğu aerobik dayanıklılık 

şartları altında yapılan aktivitelerden daha yüksektir. Bundan dolayı 

antrenmanlarda dinlenme aralarında alınması gereken oksijen borcu 

oluşur. Egzersizin şiddetine bağlı olarak enerji, anaerobik sistemden 

üretilir. Yüksek sertlikli çalışmalarda laktik asit sistemi fazla miktarda 

lakta üretir. Eğer sporcular gittikçe artan laktik asit miktarıyla başa 

çıkabilecek antrenman yapmamışlar ise antrenman sertliğini düşürür 

veya zorunlu olarak dinlenmeye geçilir (Günay ve diğ., 2019). 

4.5.Alaktik Dayanıklılık 

Alaktik dayanıklılık; 12 sn’den kısa olan çalışmalarda maksimal 

sertlikle tekrar edilen aktivitelerden yorgunluk durumunu tolere 

edebilme kapasitesidir. Performans çoğunlukla kuvvet ve hızın serbest 

bırakılması ile oluşur. Kısa süreli aktivitelerde %80 enerji ihtiyacını 

anaerobik enerji sisteminden karşılarlar. Alaktik dayanıklılık, 

sporcunun maximum sertlikli kısa süreli çalışmalarda başa çıkma 

yeteneğidir (Günay ve diğ., 2019). 
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4.5.1. Laktik Asit Yöntemine Bağlı Dayanıklılık 

Antrenmanını Yönlendirmek 

Laktik asit yöntemi: Egzersiz sonrasında belirlenen kandaki laktik asit 

miktarıdır. Bu ölçüm karmaşık olmazsa da bir fizyolog veya 

biyokimyacı öncülüğü gerektirmektedir. Kısaca kulak memesinden 

alınan kan ile LA yeğinliğine göre antrenmandaki yüklenmeler, 

çizelgede örneklendirildiği gibi 4 ayrı şekilde ele alınır. 

İlk bölge ikinci bölgede yapılan antrenmanlara oranla göre daha kolay 

olan çalışmaları göstermektedir. Isınma amacı ile yapılan joking gibi 

hareket ve alıştırmalar, tekrarlar arasında yapılan dengeleme 

çalışmaları 2. bölgede yer alır. 3.bölge aerobik ve anaerobik 

antrenman programlarının birleştirildiği özel bir antrenman reçetesidir. 

Son bölge olan 4.bölge ise yeğin etkinlikleri kapsamaktadır. Zor ve 

yorucu bir antrenmandan sonra LA yeğinliği ne kadar az ise 

sporcunun antrenman kapasitesi o kadar iyidir. 

4.5.2. Anaerobik Dayanıklılık Gelişimi İçin Anahtar 

Noktalar  

Aerobik dayanıklılık egzersizlerinde çalışma ve dinlenme sürelerini 

belirlemek önemlidir. Örneğin, bir futbolcu maçta ortalama 60 – 70 

dk. süre ile farklı hızlarda ve farklı tempolarda koşmaktadır Yapılan 

çalışmalara bakıldığında üst düzey bir futbolcu maçın %25'lik 

bölümünde yüksek sertlikte koşu sergilerken, geri kalanında orta ve 

düşük sertlikte koşular sergilemektedir. Sporcunun gerçekleşen 

yüksek sertlikteki koşulara dayanabilmesi için organizmasının bu 
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sınırlı dinlenme bölümlerini yüksek verimde kullanmayı planlaması 

gerekmektedir (Yılmaz, 2011). 

a. Kısa süreli müsabakalar (100 m koşu gibi) için ATP-CP sistem 

kapasitesini geliştirir ya da glikolitik sistemin kapasitesini daha 

uzun süreli müsabakalar için geliştirir. 

b. Antrenman yoğunluğu - %90 VO2max olması gerekir. Yüksek 

yoğunluklarda anaerobik kaynaklardan göreli enerji katkısı daha 

büyük olacaktır. Birçok sporcu tekrarı çok uzun süre ya da çok 

sayıda yapmayı faydalı sanmaktadır ancak bu durum doğru 

değildir. Anaerobik uyum yüksek yoğunlukta antrenman 

gerektirmektedir (Yılmaz, 2011). 

c. Tekrar süresi – Çok yüksek yoğunluklu tekrarlar CP tüketimi ile 

ATP-CP enerji sisteminin baskılanması için dizayn edilmiştir. 

İdeali 8-12 tekrar arasıdır. 

d. Yenilenme süresi – Yapılan yoğunluk ve tekrar sayısını 

belirlemektedir. Süre ayrıca antrenman seansının hedefine 

bağlıdır. Yorgunluğun farklı mekanizmalarının yenilenmesi için 

farklı geçici izler gösterilir. Örneğin: hücresel CP hızlı bir 

şekilde tekrar sentezlerken metabolik asidoz hemostazı 

yenilenmesi daha uzun bir süre alır. Ayrıca, laktat 

uzaklaştırılması sorunu vardır.  

e. Antrenman seansları arasındaki yenilenme periyodu – 

Müsabakalar arasındaki yenilenmenin amacı enerji özlerini 

tekrar sentezleyerek bütün organizmalar için tam uyumu ve 

yenilenmeyi sağlamaktır. Eğer bir hata olur da yetersiz bir 
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yenilenme süreci geçirilirse, fizyolojik uyum ve performans 

gelişimi önlenmiş olur ve daha kötüsü tam bir yenilenme olmaz. 

Bu da over-reaching olarak bilinmektedir. Bu durum atletik 

performansta düşüş olarak bilinir ve herhangi bir kliniksel 

olarak teşhisi yoktur. Bu durumla karşılaşan birçok atlet uzun 

süreli yorgunluktan dolayı acı çekmiş ve yetersiz bir şekilde 

antrenmana ve atletik kariyerine devam etmiştir (Günay ve diğ., 

2019). 

4.5.3. Antrenman Örnekleri 

➢ Koşular  

a) Kısa süreli anaerobik dayanıklılık antrenmanı; 

- 100 m 10 tekrar, 3 dakika dinlenme aralıkları. 

b) Uzun süreli anaerobik dayanıklılık antrenmanı; 

- 6 tekrar 500m, 3 dakika dinlenme aralıkları. 

- 8 tekrar tepe koşusu yaklaşık 45 saniye, 4 dakika dinlenme 

aralıkları  

- 3 set halinde 4 tekrar 200m aralık ile 400m, 200m sabit; setler arası 

dinlenme aralıkları 6-8 dakika. 

➢ Yüzme 

Kısa süreli anaerobik dayanıklılık antrenmanı; 

- Maksimal koşu ≤ 25m tam yenileme ile 
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Uzun süreli anaerobik dayanıklılık antrenmanı; 

- 3 set 6-10 tekrar 50m, dinlenme aralığı 10-30 saniye; setler arası 

dinlenme 3-5 dakika  

- 2 set 200m, 150m, 100m, 50m eşit dinlenme süresi, setler arası 

dinlenme süresi 5 dakika  

➢ Kano 

Kısa süreli anaerobik dayanıklılık antrenmanı;  

- 15 tekrar 10 saniye, 2 dakika dinlenme aralıkları; yuvarlanma başlar. 

Uzun süreli anaerobik dayanıklılık antrenmanı; 

- 6 set halinde 6 tekrar 30 saniye, 30 saniye dinlenme aralıkları; setler 

arası 5-7 dakika dinlenme aralığı. 

- 8 tekrar 2 dakika, 6 dakika dinlenme aralığı ile birlikte. 

➢ Takım Sporları 

Kısa süreli anaerobik dayanıklılık antrenmanı; 

- 3 set halinde 10 tekrar, 1 dakika dinlenme aralığı; 4 dakika setler 

arası dinlenme aralığı. 

Uzun süreli anaerobik dayanıklılık antrenmanı; 

- 10 tekrar 60 saniye, 2 dakika dinlenme aralığı. 

- Mekik koşuları tekrarları (5-15 saniye), eşit dinlenme aralıkları; 

setler arası 4-6 dinlenme aralıkları (Günay ve diğ., 2019). 
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Grup egzersizi sırasında egzersiz aralıklı olarak yapılsa da çoğu 

aralıklı egzersizde egzersiz yoğunluğu düzensizdir ve kan laktat 

konsantrasyonu artabilir. Aerobik enerji sistemi sadece düşük 

yoğunluklu egzersiz esnasında enerji gereksinimlerini gidermekle 

kalmayıp aynı zamanda fiziksel gücün geri kazanılmasına yardımcı 

olur. Geri kazanım işlemi sırasında ATP ve CP aynı zamanda 

değiştirilmeli ve oluşan laktik asit çıkarılmalıdır (Eskici, 2015).  

Anaerobik dayanıklılık ve Aerobik dayanıklılık birbiri içindedirler. 

İkisi de antrenmanlar ile geliştirilebilir. Aerobik kapasite ne kadar 

gelişmiş ise anaerobik kapasite düzeyi de o kadar artar.  Dayanıklılığı 

süre açısından etki alanlarına göre üçe ayırmak mümkündür. 

1. Kısa süreli dayanıklılık: 45 sn ile 2 dk arasındaki çalışmalarda 

ortaya çıkmaktadır. Aerobik ile anaerobik çalışma söz 

konusudur ancak anaerobik kapasite yoğunluktadır. 

2- Orta süreli dayanıklılık: 2 dk. ile 8 dk. arasındaki çalışmalarda 

ortaya çıkmakta ve aerobik ile anaerobik çalışma söz konusudur 

(Sevim, 2002).   

3- Uzun süreli dayanıklılık: 8 dk ve üzeri çalışmalarda ortaya 

çıkmaktadır. Bütün olarak aerobik enerji kullanımı söz 

konusudur. Organizmanın karşılaması gereken ihtiyaçların 

farklılığından dolayı uzun süreli dayanıklılık da kendi arasında 

üç grupta incelenmektedir; 

- Kısa süreli dayanıklılık yüklenme süresi 30 dakika olan 

çalışmalardır. Kullanılan enerji maddesi ağırlıklı olarak 

glikozdur. 
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- Orta süreli dayanıklılık 30 dakika ile 90 dakika arasında 

yapılan yüklenmelerdir. Kullanılan ağırlıklı enerji maddesi 

glikoz ve yağdır. 

- Uzun süreli dayanıklılık 90 dakika ve üstünde yapılan 

çalışmalardır. Kullanılan temel enerji taşıyıcısı yağdır. Serin 

ve Ziyagil (2020) yaptığı çalışmada uzun süreli antrenmanlar 

sonucu bireylerin yağ enerji depolarını kullanmaya 

zorladıkları vücut yağ yüzdelerinde düşme meydana geldiğini 

saptamışlardır. 

Dayanıklılık motorik özellikler bakımından ise üç gruba ayrılır; 

1. Kuvvete devamlılık, 

2. Süratte devamlılık, 

3. Çabuk kuvvette devamlılık. 

Kasların çalışma biçimi bakımından ise dayanıklılık; 

1. Dinamik dayanıklılık 

2. Statik dayanıklılık olmak üzere ikiye ayrılır. 

Maksimal Aerobik Güç: Aerobik kapasite, vücudun 1 dakika 

içerisinde alabildiği maksimum oksijen miktarıdır. Vücudun oksijen 

alması ile enerji üretmesi doğru orantılıdır. Yani ne kadar çok oksijen 

alınırsa o kadar çok enerji üretilmektedir. Vücuttaki maksimum 

oksijen harcama kapasitesi vücudun aerobik dayanıklılığı ile ilgili 

bilgi vermektedir. Aerobik enerji tüketimi açısından en iyi veri olarak 

kabul edilen durum maksimal oksijen tüketimidir. Maksimum aerobik 

güç, deniz seviyesinde yapılan bir antrenman sırasında bireyin ulaştığı 
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en yüksek oksijen kullanımı olarak gösterilir. (Aksoy, 2016). Kan 

kırmızı hücre (eritrosit) ve hemoglobin sayısına, kalbin debisine (atım 

hacmi x nabız sayısı/dk), mitokondrilerin sayısına ve boyutuna 

bağlıdır (Günay ve diğ., 2019). 

SONUÇ 

Branşlar arasındaki temel farklılıklar, kullanılan enerji sistemleri ve 

sportif eylemin yapısına göre antrenman ya da müsabakalarda enerji 

ihtiyacı yapılan çalışmanın şiddetine, süresine ve kapsamına göre 

değişiklik göstermektedir. Sonuç olarak antrenmanın etkinlikleri asıl 

amacının yanında ilgili spor dalının enerji ihtiyaçları doğrultusunda 

branşa özgü olmalıdır. Spor branşlarına göre enerji ihtiyacını 

karşılayan enerji metabolizmaları birbirine göre farklılık gösterirler. 

Farklı spor branşlarının ihtiyaç duyduğu organizma, değişik 

metabolizma faaliyetleri ile karşılanır. Farklı spor branşları için enerji 

sistemleri dayanıklılıkları, kuvvet ve kondisyonları farklı olabileceği 

gibi, aynı spor branşına sahip sporcuların ihtiyaçlarında farklılık 

olabilmektedir. Makalelerde kullanılan enerji sistemleri ve gereksinim 

duyulan ögelerin dağılımı açısından spor branşları aynı grup altında 

toplanmış ve ele alınmıştır. Egzersiz fizyolojisi enerji sistemleri 

tarafından sistemleşmektedir. Egzersiz yaparken vücudumuz sürekli 

olarak kasları devam ettirebilmek için yeterli enerjiye sahip olmaya 

çalışır. Egzersizin kaslar için kullanılabilen enerji şekli spesifik 

yoğunluğa ve egzersiz süresine bağlı olarak değişmektedir. 
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GİRİŞ 

Lider kelimesi İngilizce’de ilk defa 1300’lü yıllarda kullanılmıştır. 

Kelimenin kökeni seyahat etmek veya yol göstermek anlamına gelen 

“leden” kelimesinden gelmektedir. Liderlik kelimesi ise 1800’lü yıllar 

içerisinde kullanılmaya başlanmıştır. Liderlik ile ilgili ilk bilimsel 

çalışmalar XX. Yüzyıl sonlarında Amerika da yapılmıştır (Donuk, 

2007 :6). Liderlik ile ilgili literatür incelendiğinde, liderliğin farklı 

tanımlarının olduğu görülmektedir. Bu tanımlardan bazıları şunlardır: 

Lider; yol gösteren, aydınlatan, ileriyi gösteren, öğreten, birlikte 

çalıştığı kişilerin istek ve ihtiyaçlarını zamanında sezen yaratıcı kişidir 

(Tunçer, 2012 :57). Liderlik, insanların yüreğine ulaşabilme 

becerisidir (Erçetin, 2000 :20).  Lider; dayanıklılığı, çalışması, inancı, 

tolerans ve anlayışı kısaca karakteri, etrafındaki insanlardan üstün 

olan, fakat buna rağmen kendisini onların üstünde göremeyen, 

onlardan olmakla iftihar eden ve geniş tecrübesiyle çevresindekilere 

yön gösteren ve ışık tutan, onları eğiten ama sırası geldiğinde onlara 

danışan, onların da fikirlerini alan kişidir (Çoban ve Coşkuner, 2006 

:7). Liderlik, lideri izleyenlerin düşünce ve davranışlarını etkileme 

hususunda güç kullanımıdır (Çelik, 2013:1). Lider, bireyin elindeki 

koşullara rağmen fark oluşturabilme becerisi olan insandır (Donuk, 

2007 :22). Liderlik,  bireylerin ya da topluluğun amacına ulaşması için 

belirli şartlar altında bireyin, başkalarının faaliyetlerini etkilemesi ve 

yönlendirmesi süreci diye tanımlanabilir (Eren, 2004 :441). Liderlik 

bazen bir kişilik özelliği olmasının yanında bazen de bir makamın 

niteliği veya bir davranış türü olarak kullanılmıştır (Can, 1991 :45). 
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Bu anlamda dünyadaki farklı kişi sayısı kadar liderlik tanımı vardır 

denilebilir (Donuk, 2007 :25). Bu tanımların da ortaya çıkmasında 

bazı kuramsal yaklaşımlardan söz etmek gerekmektedir. 

LİDERLİK KURAMLARI  

İnsan davranışlarındaki farklılıktan yola çıkılarak yapılan tanımların 

birtakım kuramlar altında toplandığını görmekteyiz. Bu bölümde 

liderliğe ait kuramların tarihsel gelişimi ve kuramların çeşitleri 

hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Yapılan literatür 

incelenmesinde liderlikle ilgili geliştirilen teorilerin temelde dört 

grupta incelendiğini görmekteyiz. Bunlar; 

✓ Özellikler teorisi,  

✓ Davranışsal liderlik teorisi,  

✓ Durumsal liderlik teorisi,  

✓ Modern liderlik teorisi (Ataman, 2001 :453). 

Tanımlardan da anlaşılacağı üzere liderlik, insanları olumlu ve 

istendik yönde etkileyebilme sanatıdır. Bu etkileme gücüne sahip 

bireylerin sosyal becerilerinin yüksek olduğu bilinmektedir. Spor, 

yapılışı ve seyirliği açısından insanları bir araya getirme özelliğine 

sahiptir. Bir arada olan insanların birbirini olumlu etkileyebilmesi 

beklenilen bir davranıştır. Bireyin liderlik özellikleri ile spor 

ilişkilidir. Liderlik özelliği bir insanı diğer insanlardan ayıran ve 

bireye yaşantısında avantajlar sunan bir özelliktir.  

Bu kapsamda aşağıdaki problem durumunun cevabı araştırılmıştır. 

11. ve 12. Sınıf öğrencilerinin liderlik yönelimleri; 
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Cinsiyete, Sınıf seviyesine, Okuduğu lise türü ve Okulunda spor 

salonu olma durumuna göre değişmekte midir? 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırma modeli, araştırma evren ve örneklemi, veri 

toplama araçları ile verilerin çözümü ve yorumlanması kısımları 

açıklanmıştır.  

Araştırma Modeli 

Betimsel araştırmalar, verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli 

bir şekilde tanımlar. Eğitim alanındaki araştırmada, en yaygın 

betimsel yöntem tarama çalışmasıdır, çünkü araştırmacılar bireylerin, 

grupların ya da (bazen) fiziksel ortamların (okul gibi) özelliklerini 

(yetenekler, tercihler, davranışlar vb) özetler (Büyüköztürk, Çakmak, 

Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010 :21). Bu kapsamda çalışmanın ilk 

kısmında Türkiye'deki 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin liderlik 

yönelimlerinin betimlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın hedef evreni, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında 

Türkiye'deki liselerin 11. ve 12. sınıflarında öğrenim gören 

öğrencilerdir. Hedef evren, soyut ve ulaşılması uygulamada imkânsız 

olduğundan araştırma sürecinde ulaşılabilen evrene gidilmiştir. 

Ulaşılabilen evren ise somut ve ulaşılabilir evrendir (Karasar, 1991 

:110). Bu çalışmanın ulaşılabilen evreni, MEB'in istatistikî bölge 

birimleri sınıflamasında belirlemiş olduğu 26 bölge biriminde bulunan 

11. ve 12. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır (MEB, 2016).  
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Çalışma örneklemini, bu ulaşılabilen evrenden seçkisiz örnekleme 

yöntemlerinden tabakalı örnekleme yolu ile seçilen 26 ildeki (İstanbul, 

Edirne, Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli, Bursa, Kocaeli, Ankara, 

Konya, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Aksaray, Sivas, Karabük, 

Sinop, Çorum, Trabzon, Erzincan, Ağrı, Malatya, Van, Adıyaman, 

Şanlıurfa, Batman) 11. ve 12. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

Tabakalı örnekleme yöntemi, evrendeki alt grupların belirlenip 

bunların evren büyüklüğü içindeki oranlarıyla örneklemde temsil 

edilmelerini sağlamayı amaçlayan bir örnekleme yöntemidir 

(Büyüköztürk vd, 2010 :85).  

Millî Eğitim Bakanlığından gerekli izinler alındıktan sonra toplam 

8330 öğrenciye ölçme araçları ulaştırılmış ve yüz yüze uygulanmıştır. 

Ölçme araçlarının doldurulmasında gönüllük esası aranmıştır. 

Ulaştırılan ölçme araçlarından 1227 tanesi hatalı kodlama, boş vb 

nedenlerden dolayı veri analizine dahil edilmemiş ve toplam 7103 lise 

öğrencisinden elde edilen veriler değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırmada, oranın %85,2 olması sağlıklı yorum yapmada verilerin 

yeterli olduğunu göstermektedir. Eğer hedef evren 500000 ve üstü ise 

bu hedef evrene genelleme yapabilmek için .05 anlamlılık düzeyinde 

.05 sapma miktarı ile en az 384 kişiye, .01 anlamlılık düzeyinde .01 

sapma miktarı ile en az 16105 kişiye ulaşmak gereklidir (Büyüköztürk 

vd., 2010:96). Çalışma grubunda da toplam 8330 öğrenciye anketler 

uygulanmıştır. Bu veriler ile 2015-2016 yılında öğrenim görmekte 

olan lise öğrencilerine; .01 anlamlılık düzeyinde .0153 sapma miktarı 

ile çalışmadan elde edilen sonuçların genellenebileceğini 

göstermektedir.                                               
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En son haliyle çalışma örnekleminde yer alan lise öğrencilerin 

demografik bilgilerine Tablo 1 de yer verilmiştir.  

Tablo 1. Çalışma Örnekleminde Yer Alan Lise Öğrencilerin Demografik Bilgileri 

Bağımsız Değişkenler f % 

Cinsiyet  

Kız 3393 47,8 

Erkek 3710 52,2 

Sınıf düzeyi 

11.sınıf 4302 60,6 

12.sınıf 2801 39,4 

Öğrenim görülen lise tür 

Anadolu Lisesi  3250 45,8 

Fen Lisesi  808 11,4 

Meslek Lisesi  1877 26,4 

Sosyal Bilimler Lisesi  1168 16,4 

 Spor Lisesi 834 11,7 

Okulda spor salonu olma durumu  

Evet  3439 48,4 

Hayır  3664 51,6 

 

Tablo 1’de çalışma örnekleminin %47,8’ini (n=2371) kız öğrencilerin 

oluşturduğu görülürken, %52,2’sini erkek öğrenciler (n=3393) 

oluşturmaktadır. Çalışma örneklemindeki öğrencilerin yaklaşık %60’ı 

11.sınıf öğrencileridir. Çalışma grubunu oluşturan öğrencilerin 

%45,8’i Anadolu Liselerinde öğrenim görmekte olduğu 

görülmektedir. 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri okulların yaklaşık yarısında spor 

salonu vardır. 
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Veri Toplama Araçları 

Araştırmada, veri toplama sürecinde iki ölçme aracı kullanılmıştır. 

Birinci aşamada öğrencilerin kişisel bilgilerini belirlemek için 

araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgiler Formu (KBF), ikinci 

aşamada  öğrencilerin liderlik özelliklerini belirlenmesi için Bolman 

ve Terrence, (1991) tarafından geliştirilen ülkemizde geçerlilik 

güvenilirlik çalışması Dereli (2003) tarafından gerçekleştirilmiş olan 

Liderlik Yönelimleri Ölçeği (LYÖ) kullanılmıştır. 

Kişisel Bilgi Formu (KBF) 

Araştırmacı tarafından hazırlanan formda, öğrencilerin liderlik 

yönelimleri üzerinde etkili olabileceği düşünülen bazı bağımsız 

değişkenler yer almaktadır. Bu değişkenler lise öğrencileri ile ilgili 

demografik bilgileri (cinsiyet, sınıf düzeyi, okuduğu lise türü ve 

okulunda spor salonu olup olmaması) genel olarak ele almış ve veriler 

sınıflama sorular olarak KBF’ de yer almıştır. 

Liderlik Yönelimleri Ölçeği (LYÖ) 

Liderlik özelliklerini değerlendirmek amacıyla, Bolman ve Terrence, 

(1991) tarafından geliştirilen ülkemizde geçerlilik güvenilirlik 

çalışmaları Dereli (2003) tarafından gerçekleştirilmiş olan Liderlik 

Yönelimleri Ölçeği kullanılmıştır.  

 32 maddeden oluşan Liderlik Yönelimleri Ölçeğinin her birinin kendi 

içinde 2 boyutu olan 4 alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Her bir 

boyutta 8’er madde bulunmakta ve bunlar; İnsana Yönelik Liderlik 

(İnsan Kaynakları Çerçevesi) (2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 ve 30. madde), 
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Yapıya Yönelik Liderlik (Yapısal Çerçeve) (1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 ve 

29. madde), Dönüşümsel Liderlik (Politik Çerçeve) (3, 7, 11, 15, 19, 

23, 27 ve 31. madde) ve Karizmatik Liderlik (Sembolik Çerçeve) (4, 

8, 12, 16, 20, 24, 28 ve 32. madde) ile ilgili alanları içermektedir. 

Ölçeğin boyutlarına ilişkin hesaplanan iç tutarlılık katsayısı (Cronbah 

Alpha) değerleri ise sırasıyla 0,87, 0,87, 0,84 ve 0,88 olarak 

raporlanmıştır (Dereli, 2003 :44). 

Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler analiz için SPSS 20.0 (Statistical Package For 

Social Sciences) paket programına yüklenmiştir. Araştırma verilerinin 

test edilmesinde 0.05 anlam düzeyi alınmıştır. Verilerin analizinde alt 

probleme ilişkin yeterlik maddeleri gruplandırılarak, maddeler frekans 

(f), yüzde (%), ağırlıklı ortalama (X̅) ve standart sapma (SS) gibi 

betimsel istatistiklerle birlikte ilişkisel istatistik yöntemleri birlikte 

kullanılmıştır. İlişkisel istatistik yöntemleri yapılmadan önce verilerin 

homojenliğine bakılmış ve normal dağılım gösterip göstermediği 

incelenmiştir. Verilerin normal dağılımları ile ilgili bulgulara Tablo 

2’de yer verilmiştir.  
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Tablo 2. Normal Dağılımları İle İlgili Bulgular 

  X̅ Medyan Mod Çarpıklık Basıklık 

Yapısal LYÖ İstatistik 3,4579 3,5000 3,25 -,104 -,267 

Standart hata ,00816   ,029 ,058 

İnsancıl LYÖ İstatistik 3,5383 3,6250 3,00 -,187 -,382 

Standart hata ,00855   ,029 ,058 

Politik LYÖ İstatistik 3,3755 3,3750 3,00 -,056 -,140 

Standart hata ,00826   ,029 ,058 

Sembolik LYÖ İstatistik 3,3436 3,3750 3,00 -,079 -,345 

Standart hata ,00690   ,029 ,058 

 

Tablo 2 incelendiğinde, lise öğrencilerinin Yapısal, İnsancıl, Politik ve 

Sembolik Liderlik Yönelimi elde edilen verilerin ortalaması, mod ve 

medyan değerlerinin birbirine yakın olduğu görülmektedir. Bunun 

yanında her bir ölçme aracının basıklık değerleri -,382 ile -,080 

arasında değişirken, çarpıklık değerleri -,187 ile, 053 arasındadır. 

Tabachnick ve Fidell (2013 : 3645)’e göre basıklık ve çarpıklık 

değerlerinin +1.5 ile -1.5 arasında olması, George ve Mallery (2010 : 

409)’e göre ise +2.0 ile -2.0 arasında olması verilerin normal dağılımı 

için yeterlidir. Ayrıca normal dağılım simetrik bir dağılımdır. Bu 

nedenle aritmetik ortalama, mod ve medyan değerleri birbirine eşittir 

(Kalaycı, 2005: 51). Tablo 2 deki her bir ölçme aracında aritmetik 

ortalama, mod ve medyan değerleri birbirine yakın olması yine 

verilerin normal dağılım gösterdiğini göstermektedir.  

Tüm sonuçlar doğrultusunda araştırma verilerinin analizi sürecinde 

parametrik hipotez testleri kullanılmıştır. Bu kapsamda ikili 
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değişkenler ile LYÖ’nin incelenmesinde bağımsız t-testi, üç ve daha 

fazla değişkenlere göre LYÖ’nin incelenmesinde tek yönlü varyans 

analizi (ANOVA) teknikleri kullanılmıştır. Bununla birlikte Scheffe 

testi ile anlamlı farklılığın kaynağı belirlenmiştir. Bağımsız t-testi 

sonuçlarında anlamlı farklılığın etki büyüklüğünü hesaplamak için 

Cohen’s d etki büyüklüğü katsayısı kullanılmıştır.  

Lise öğrencilerinin LYÖ yer alan maddeler için verdikleri cevaplar 

beşli likert tipinde olup değerlendirme ölçeği grup değer aralığının 

tespitinde; a = Ranj / Yapılacak Grup Sayısı  

formülü kullanılmıştır (Taşdemir, 2003). Buna göre değerlendirme 

ölçeği şöyledir;  

Tablo 3. Ölçeklerin Puanlandırılması Verilen Ağırlık Nitelik Grupları 

 Liderlik Yönelimleri 

Ölçeği 

(LYÖ) 

 

Verilen Ağırlık Sınırı 

5 Her zaman 4.20-5.00 

4 Sık sık 3.40-4.19 

3 Bazen 2.60-3.39 

2 Nadiren 1.80-2.59 

1 Hiçbir zaman 1-1.79 
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BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen veriler, üç ayrı başlık altında 

ayrı ayrı ele alınmış ve yorumlanmıştır. Bu bölümde liderlik 

yönelimleri ele alınmıştır. Bununla birlikte alt başlıklar altında 

bağımsız değişkenler (cinsiyet, sınıf düzeyi, okuduğu lise türü ve 

okulda spor salonu olma durumu) açısından ayrı ayrı yer verilmiştir.  

Lise Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri İle İlgili İlişkisel 

Bulgular 

Lise öğrencilerinin cinsiyet, sınıf düzeyleri, öğrenim gördükleri lise 

türü, ve okullarında spor salonu olup olmama durumu değişkenlerine 

göre liderlik yönelimlerine tablo 4 ile tablo 5’te yer verilmiştir.  

Tablo 4. Lise Öğrencilerinin Cinsiyet Özelliklerine Göre Liderlik Yönelimlerine 

İlişkin t-testi Sonuçları 

Liderlik 

yönelimleri 
Cinsiyet N X̅ SS t p 

Etki 

büyüklüğü 

(r) 

Yapısal  

Kız 3393 3,4869 ,67594 

3,409 ,001 0,040 

Erkek  3710 3,4313 ,69731 

İnsancıl 

Kız 3393 3,6205 ,72288 

9,253 ,000 0,109 

Erkek  3710 3,4631 ,70954 

Politik 

Kız 3393 3,3888 ,69934 

1,546 ,122 - 

Erkek  3710 3,3632 ,69374 

Sembolik 

Kız 3393 3,3786 ,57335 

4,853 ,000 0,057 

Erkek  3710 3,3116 ,58790 
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Tablo 4’te lise öğrencilerinin cinsiyet özelliklerine göre liderlik 

yönelimleri incelendiğinde dört farklı liderlik yöneliminde de kız 

öğrencilerin erkek öğrencilere göre ortalamalarının daha yüksek 

olduğu görülmektedir. Gruplar arası ortalama farklar ise yapısal 

(t=3,409; p<.05), insancıl (t=9,253; p<.05) ve sembolik (t=4,853; 

p<.05) liderlik yönelimlerinde kız öğrenciler lehine istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Bu anlamlı farklılığın etki büyüklükleri ise düşük düzeyde 

oluşmuştur. Elde edilen bu bulgular, kız öğrencilerin liderlik 

yönelimlerinin erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğunu 

göstermekle birlikte, özellikle yapısal, insancıl ve sembolik liderlik 

yönelimleri anlamlı düzeyde oluşmuştur.  

Tablo 5. Lise Öğrencilerinin Sınıf Seviyelerine Göre Liderlik Yönelimlerine İlişkin 

t-testi Sonuçları 

Liderlik 

yönelimi 

Sınıf 

seviyesi 
N X̅ SS t p 

Etki 

büyüklüğü 

Yapısal 

11.sınıf 4302 3,4319 ,69086 

-3,951 ,000 0.0960 

12.sınıf 2801 3,4978 ,68100 

İnsancıl 

11.sınıf 4302 3,5086 ,71232 

-4,318 ,000 0.1045 

12.sınıf 2801 3,5840 ,72989 

Politik 

11.sınıf 4302 3,3526 ,69452 

-3,435 ,000 0.0832 

12.sınıf 2801 3,4106 ,69816 

Sembolik 

11.sınıf 4302 3,3239 ,58017 

-3,528 ,000 0.0857 

12.sınıf 2801 3,3738 ,58340 

 



 
76 SPORDA YENİLİK VE GELİŞMELER 

Tablo 5 de lise öğrencilerinin sınıf seviyelerine göre liderlik 

yönelimleri incelendiğinde her bir liderlik yöneliminde de 12.sınıf 

öğrencilerinin ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Gruplar arası ortalama farklar ise yapısal (t=3,951; p<.05), insancıl 

(t=4,318; p<.05), politik (t=3,435; p<.05) ve sembolik (t=3,528; 

p<.05) liderlik yönelimlerinde 12.sınıf öğrencileri lehine istatistiksel 

olarak anlamlıdır. Bu anlamlı farklılığın etki büyüklükleri 0.0832 ile 

0.1045 arasında değişmektedir. Bu bulgular, 12.sınıf öğrencilerinin 

liderlik yönelimlerinin 11.sınıflara göre daha yüksek olduğunu 

göstermektedir. Öğrencilerin sınıf seviyelerinin artmasıyla liderlik 

yönelimleri de artmaktadır.  

Tablo 6. Lise Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Lise Türlerine Göre Liderlik 

Yönelimleri Ölçeği Ortalama Ve Standart Sapma Değerleri 

Liderlik yönelimi Lise türü N X̅ SS 

Yapısal 

Anadolu Lisesi 3250 3,5248 ,67879 

Fen Lisesi 808 3,4404 ,67413 

Meslek Lisesi 1877 3,3837 ,69262 

Sosyal Bilimler Lisesi 334 3,3421 ,68290 

Spor Lisesi 834 3,4273 ,70102 

İnsancıl 

Anadolu Lisesi 3250 3,6159 ,71863 

Fen Lisesi 808 3,4988 ,70637 

Meslek Lisesi 1877 3,4579 ,71973 

Sosyal Bilimler Lisesi 334 3,4629 ,71803 

Spor Lisesi 834 3,4853 ,71211 
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Politik 

Anadolu Lisesi 3250 3,4277 ,69671 

Fen Lisesi 808 3,3137 ,70400 

Meslek Lisesi 1877 3,3330 ,69083 

Sosyal Bilimler Lisesi 334 3,2878 ,66865 

Spor Lisesi 834 3,3623 ,69803 

Sembolik  

Anadolu Lisesi 3250 3,3949 ,57058 

Fen Lisesi 808 3,3246 ,57332 

Meslek Lisesi 1877 3,2902 ,59025 

Sosyal Bilimler Lisesi 334 3,1984 ,60826 

Spor Lisesi 834 3,3404 ,58375 

Tablo 6 da lise öğrencilerinin lise türlerine göre liderlik yönelimleri 

incelendiğinde her bir liderlik yöneliminde en yüksek ortalamaların 

Spor Lisesi ve Anadolu Lisesi öğrencilerinde olduğu görülmektedir. 

En düşük ortalamalar ise Sosyal Bilimler Lisesi ve Meslek Lisesi 

öğrencilerinde oluşmuştur.  

Lise öğrencilerinin öğrenim gördükleri lise türlerine göre liderlik 

yönelimleri ölçeği ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığının belirlenmesinde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

kullanılmış ve elde edilen sonuçlara Tablo 7 ve Tablo 8'de yer 

verilmiştir. 
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Tablo 7. Lise Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Lise Türlerine Göre Liderlik 

Yönelimleri Ölçeği Ortalamalarına İlişkin ANOVA Sonuçları 

Liderlik yönelimi 
Varyansın 

Kaynağı 
KT sd KO F p 

Yapısal 

Gruplar 

arası 
30,387 4 7,597 16,200 ,000 

Gruplar 

içi 
3328,355 7098 ,469   

Toplam 3358,741 7102    

İnsancıl 

Gruplar 

arası 
37,213 4 9,303 18,109 ,000 

Gruplar 

içi 
3646,439 7098 ,514   

Toplam 3683,653 7102    

Politik 

Gruplar 

arası 
18,034 4 4,508 9,337 ,000 

Gruplar 

içi 
3427,121 7098 ,483   

Toplam 3445,155 7102    

Sembolik 

Gruplar 

arası 
21,243 4 5,311 15,814 ,000 

Gruplar 

içi 
2383,670 7098 ,336   

Toplam 2404,913 7102    
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Tablo 7 verilerine göre lise öğrencilerinin öğrenim gördükleri lise 

türlerine göre liderlik yönelimleri incelendiğinde gruplar arası 

ortalamaların her bir liderlik yöneliminde istatistiksel olarak anlamlı 

derecede farklılaştığı görülmektedir. Bu sonuç öğrencilerin öğrenim 

gördükleri lise türlerinin onların liderlik yönelimleri üzerinde etkili 

olduğunu göstermektedir. Liderlik yönelimleri ölçeğinde hangi 

gruplar lehine farkın oluştuğunu belirlemek için Scheffe testi yapılmış 

ve anlamlı farklığın kaynağı belirlenmeye çalışılmıştır. Elde edilen 

bulgulara Tablo 8’de yer verilmiştir.  

Tablo 8. Lise Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Lise Türlerine Göre Liderlik 

Yönelimleri Ölçeği Ortalamaları ve Anlamlılık Düzeyleri 

Değişken  

(I) Öğrenim 

gördükleri lise 

türleri 

(J) Öğrenim 

gördükleri lise 

türleri 

     Ortalamalar 

farkı (I-J) SE p 

Yapısal  Anadolu Lisesi Fen Lisesi ,08433(*) ,02692 ,044 

  Meslek Lisesi ,14111(*) ,01985 ,000 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
,18270(*) ,03935 ,000 

  Spor Lisesi ,09746(*) ,02658 ,009 

 Fen Lisesi Anadolu Lisesi -,08433(*) ,02692 ,044 

  Meslek Lisesi ,05678 ,02881 ,422 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
,09837 ,04455 ,300 

  Spor Lisesi ,01313 ,03380 ,997 

 Meslek Lisesi Anadolu Lisesi -,14111(*) ,01985 ,000 

  Fen Lisesi -,05678 ,02881 ,422 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
,04159 ,04067 ,903 



 
80 SPORDA YENİLİK VE GELİŞMELER 

  Spor Lisesi -,04365 ,02850 ,672 

 Sosyal Bilimler 

Lisesi 

Anadolu Lisesi 
-,18270(*) ,03935 ,000 

  Fen Lisesi -,09837 ,04455 ,300 

  Meslek Lisesi -,04159 ,04067 ,903 

  Spor Lisesi -,08524 ,04434 ,449 

 Spor lisesi Anadolu Lisesi -,09746(*) ,02658 ,009 

  Fen Lisesi -,01313 ,03380 ,997 

  Meslek Lisesi ,04365 ,02850 ,672 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
,08524 ,04434 ,449 

İnsancıl  Anadolu lisesi Fen Lisesi ,11716(*) ,02818 ,002 

  Meslek Lisesi ,15801(*) ,02078 ,000 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
,15297(*) ,04118 ,008 

  Spor Lisesi ,13061(*) ,02782 ,000 

 Fen lisesi Anadolu Lisesi -,11716(*) ,02818 ,002 

  Meslek Lisesi ,04085 ,03016 ,766 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
,03581 ,04663 ,964 

  Spor Lisesi ,01345 ,03538 ,998 

 Meslek lisesi Anadolu Lisesi -,15801(*) ,02078 ,000 

  Fen Lisesi -,04085 ,03016 ,766 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
-,00504 ,04257 1,000 

  Spor Lisesi -,02740 ,02983 ,932 
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 Sosyal Bilimler 

Lisesi 

Anadolu Lisesi 
-,15297(*) ,04118 ,008 

  Fen Lisesi -,03581 ,04663 ,964 

  Meslek Lisesi ,00504 ,04257 1,000 

  Spor Lisesi -,02236 ,04641 ,994 

 Spor lisesi Anadolu Lisesi -,13061(*) ,02782 ,000 

  Fen Lisesi -,01345 ,03538 ,998 

  Meslek Lisesi ,02740 ,02983 ,932 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi ,02236 ,04641 
,994 

 

Politik  Anadolu lisesi Fen Lisesi ,11395(*) ,02732 ,002 

  Meslek Lisesi ,09465(*) ,02014 ,000 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
,13989(*) ,03993 ,015 

  Spor Lisesi ,06543 ,02697 ,208 

 Fen lisesi Anadolu Lisesi -,11395(*) ,02732 ,002 

  Meslek Lisesi -,01931 ,02924 ,979 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
,02594 ,04520 ,988 

  Spor Lisesi -,04852 ,03430 ,736 

 Meslek lisesi Anadolu Lisesi -,09465(*) ,02014 ,000 

  Fen Lisesi ,01931 ,02924 ,979 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
,04525 ,04127 ,878 

  Spor Lisesi -,02922 ,02892 ,907 

 Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi -,13989(*) ,03993 ,015 
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Lisesi 

  Fen Lisesi -,02594 ,04520 ,988 

  Meslek Lisesi -,04525 ,04127 ,878 

  Spor Lisesi -,07446 ,04499 ,602 

 Spor lisesi Anadolu Lisesi -,06543 ,02697 ,208 

  Fen Lisesi ,04852 ,03430 ,736 

  Meslek Lisesi ,02922 ,02892 ,907 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
,07446 ,04499 ,602 

Sembolik  Anadolu lisesi Fen Lisesi ,07032(*) ,02278 ,049 

  Meslek Lisesi ,10466(*) ,01680 ,000 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
,19653(*) ,03330 ,000 

  Spor Lisesi ,05451 ,02249 ,209 

 Fen lisesi Anadolu Lisesi -,07032(*) ,02278 ,049 

  Meslek Lisesi ,03434 ,02438 ,739 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
,12621(*) ,03770 ,024 

  Spor Lisesi -,01581 ,02861 ,989 

 Meslek lisesi Anadolu Lisesi -,10466(*) ,01680 ,000 

  Fen Lisesi -,03434 ,02438 ,739 

  Soysal Bilimler 

Lisesi 
,09187 ,03441 ,129 

  Spor Lisesi -,05015 ,02412 ,364 

 Sosyal Bilimler 

Lisesi 

Anadolu Lisesi 
-,19653(*) ,03330 ,000 

  Fen Lisesi -,12621(*) ,03770 ,024 
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  Meslek Lisesi -,09187 ,03441 ,129 

  Spor Lisesi -,14202(*) ,03752 ,006 

 Spor lisesi Anadolu Lisesi -,05451 ,02249 ,209 

  Fen Lisesi ,01581 ,02861 ,989 

  Meslek Lisesi ,05015 ,02412 ,364 

  Sosyal Bilimler 

Lisesi 
,14202(*) ,03752 ,006 

Tablo 8 de gruplar arası ortalamalar incelendiğinde; genel olarak her 

bir liderlik yöneliminde Anadolu Lisesinde öğrenim gören 

öğrencilerinin ortalamaları ile Meslek Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi 

ve Fen Lisesi öğrencilerinin ortalamaları arasında Anadolu Lisesi 

lehine ortalama farkların istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

farklılaştığı görülmektedir. Bu sonuç özellikle lise türü olarak 

Anadolu liseleri öğrencilerinin liderlik yönelim düzeylerinin anlamlı 

düzeyde daha yüksek olduğunu göstermektedir.  
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Tablo 9. Lise Öğrencilerinin Okullarında Spor Salonu Olup Olmama Durumlarına 

Göre Liderlik Yönelimlerine İlişkin T-Testi Sonuçları 

Liderlik yönelimi 

Okulda spor 

salonu olup 

olmama 

durumu 

N X̅ SS t p 
Etki 

büyüklüğü 

Yapısal 

Evet  3439 3,4751 ,69296 

2,048 ,041 0.0485 

Hayır  3664 3,4417 ,68243 

İnsancıl 

Evet  3439 3,5470 ,72397 

,981 ,327 - 

Hayır  3664 3,5302 ,71663 

Politik 

Evet  3439 3,4046 ,69808 

3,417 ,001 0.0811 

Hayır  3664 3,3481 ,69397 

Sembolik 

Evet  3439 3,3632 ,57289 

2,751 ,006 0.0653 

Hayır  3664 3,3252 ,58974 

Tablo 9'da lise öğrencilerinin okullarında spor salonu olup olmama 

durumlarına göre liderlik yönelimleri incelendiğinde yapısal, insancıl, 

politik ve sembolik liderlik yönelimlerinde okulunda spor salonu olan 

öğrencilerin ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Gruplar arası ortalamalar arası farklar ise yapısal (t=2,048; p<.05), 

insancıl (t=3,417; p<.05) ve sembolik (t=2,751; p<.05) liderlik 

yönelimlerinde okulunda spor salonu olan öğrenciler lehine 

istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu anlamlı farklılığın etki büyüklükleri 

0.0485 ile 0.0811 arasında değişmektedir. Elde edilen bu bulgular lise 

öğrencilerinin liderlik yönelimleri üzerinde okullarında spor salonu 

olup olmama durumlarının etkili olduğunu ve özellikle okullarında 

spor salonu olan öğrencilerin yapısal, insancıl ve sembolik liderlik 

yönelimlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.  
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Lise Öğrencilerinin Liderlik Yönelimleri 

Cinsiyet özelliği öğrencilerin liderlik yönelimleri üzerinde etkili bir 

değişkendir. Lise öğrencilerinin liderlik yönelimleri incelendiğinde, 

liderlik yöneliminin tüm boyutlarında kadın öğrencilerin liderlik 

yönelimleri erkek öğrencilerden daha yüksektir. Alan yazın 

incelendiğinde cinsiyetin liderlik üzerinde etkili bir değişken 

olduğunu bulan çalışmalar mevcuttur. Alan yazındaki birçok 

çalışmada kadınların liderlik özelliklerinin erkeklerden yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır (Bilir, ve Arslan, 2016; Cansoy, 2015; 

Gündoğdu, 2014; Pazarbaş, 2012; Cengiz, 2012; Ada, 2012; Acar,  

2011; Sağır, 2011; Şirin, 2008; Kadyrkulova, 2008; Turhan, 2007). 

Bunun yanı sıra literatürdeki bazı çalışmalarda erkek bireylerin 

liderlik özelliklerinin kadınlardan yüksek olduğu sonucu bulunmuşken 

(Yıldırım, 2015; Yalçın, 2014; Cemaloğlu, 2007), bazı çalışmalarda 

ise cinsiyetin liderlikte etkili bir değişken olmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır (Uysal, 2017; Güngör ve Yenel,  2017; Cansoy, 2016; 

Çoban, 2016; Tüfekçi ve diğerleri, 2016; Külekçi, 2015; Özen, 2015; 

Ergin, 2014; Karadavut, 2014; Tolukan, 2014; Yener, 2014; Arslan, 

2013; Delice, 2013; Kılınç, 2013; Çelik, 2011; Recepoğlu, 2011; 

Uğurlu, 2009; Sotiroffski, 2008; Turhan, 2007; Turan ve Ebiclioğlu, 

2002).  

Lise öğrencilerinin sınıf seviyelerine göre liderlik yönelimleri 

incelendiğinde 12. sınıf öğrencilerinin ortalamalarının 11. sınıf 

öğrencilerine göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Gruplar arası 
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ortalama farklar ise yapısal, insancıl, politik ve sembolik liderlik 

yönelimlerinde 12.sınıf öğrenciler lehine istatistiksel olarak 

anlamlıdır. Özellikle öğrencilerin sınıf seviyeleri arttıkça liderlik 

yönelimlerinin de arttığı söylenebilir. Alan yazın incelendiğinde, 

Külekçi (2015), Cengiz (2012), Pazarbaş  (2012) ve İbicioğlu (2009) 

da yapmış oldukları çalışmalarda sınıf seviyesinin artmasının, 

bireylerin liderlik özelliklerinin artmasında etkili bir durum olduğu 

sonucunu bulmuşlardır. Bu sonuçlar çalışma sonucunu destekler 

niteliktedir. Bunun yanı sıra Güngör ve Yenel (2017) de yapmış 

oldukları çalışmada sınıf seviyesinin, bireylerin liderlik özellikleri 

üzerinde etkili bir değişken olmadığı sonucunu bulmuşlardır. 

Öğrencilerin öğrenim gördükleri lise türleri, öğrencilerin liderlik 

yönelimlerinin farklılaşmasında etkili bir değişkendir. En yüksek 

liderlik yönelimi ortalamaları, spor lisesi ve anadolu lisesinde öğrenim 

gören öğrenciler lehine oluşmuştur. En düşük ortalamalar ise sosyal 

bilimler lisesinde öğrenim gören öğrencilerdedir. Alan yazında lise 

türü değişkeninin öğrencilerin liderlik özelliklerinde etkili olmadığını 

gösteren çalışmalar mevcuttur (Oğurlu, 2012). 

Lise öğrencilerinin okullarında spor salonu olup olmama durumlarına 

göre liderlik yönelimleri incelendiğinde, öğrenim görülen okulda spor 

salonu olmasının etkili bir değişken olduğunu göstermektedir. 

Okulunda spor salonu olan öğrencilerin özellikle liderlik 

yönelimlerinin alt boyunları olan yapısal, insancıl ve sembolik liderlik 

yönelim düzeyleri okulunda spor salonu olmayan öğrencilere göre 

daha yüksektir.  
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Öneriler 

Araştırma Sonuçlarına Dayalı Öneriler 

•  Öğrencilerin cinsiyet, öğrenim gördükleri lise türü, sınıf 

seviyesi, öğrencilerin liderlik yönelimlerinde etkili bir 

değişkedir. Bu etkililik dikkate alınarak okullardaki spor salonu 

ve lisanslı sporcu sayısının artırılması konularında çalışmalar 

yapılabilir. 

•  Lise türleri arasında Spor Lisesi ve Anadolu Lisesi 

öğrencilerinin liderlik yönelimleri yüksek çıktığı için bu 

liselerde okuyan öğrencilerin bu avantajlı durumlarını daha 

güçlü hale getirmek için müfredat uygulanabilir. 

•  Müfredat, liselerdeki beden eğitimi ve spor dersinin saatini 

artıracak şekilde yeniden düzenlenebilir. 
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GİRİŞ 

Yoğun çalışmalar sonucu ya da gündelik işler sonucu meydana gelen 

yorgunluğun, insan davranışı, performansı ve fizyolojisi üzerinde 

olumsuz etkileri yaygın olarak bilinmektedir. Toparlanamama, sürekli 

yüklenmeler, dinlenememe, uyku kaybı, sirkadiyen bozulma ve diğer 

faktörlerden kaynaklanan aşırı yorgunluk uyanıklığı azaltmak 

performansı düşürmektedir. Sporcuların performansının 

sergilenmesinde yorgunluğun önlenmesi ve etkisinin azaltılması 

gerekmektedir. Performansın korunması için de yüklenmenin, 

dinlenmenin, toparlanmanın ve yorgunluğun iyi anlaşılması 

gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı antrenman 

bilimlerinde yüklenme, toparlanma, dinlenme ve yorgunluk 

kavramlarının irdelenmesidir. 

Yorgunluk kavramı, gerekli kuvvet ve güç çıkışı sürdürmede, 

yetersizlik sonucu düşük iş niteliği ortaya çıkartan durum olarak 

tanımlanmaktadır. Yorgunluk; kişinin dinçlik (fitness) durumu, lif tipi 

bileşimi ve spor etkinliği gibi pek çok etmene bağlıdır. Örneğin, bir 

dayanıklılık antrenmanlı sporcunun yorgunluğu, kuvvet antrenmanlı 

sporcunun yorgunluğundan farklıdır.  

Kesitsel araştırmalar, kuvvet antrenmanlı sporcular dayanıklılık 

antrenmanlı sporcularının antrenman niteliği üzerine sinir-kas 

(nöromüsküler) sisteminin işlevsel bir etkisi olduğunu ortaya 

koymaktadır. Sinir-kas (nöromüsküler) sistemin işlevinin, spor 

etkinliklerinde kullanılan kas kasılma biçimine yanıt verecek bir 
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biçimde düzenlediğini göstermektedir. Yorgunluk sinir uyarılarının 

kuvvetini etkilemekte bu da kasılma kuvvetinde bir azalmaya, neden 

olmaktadır (Bompa, Pasquale ve Cornacchia, 2017). 

Yorgunluk; kasın büyüklüğünü, kuvvetini ve kasılma büyüklüğünü 

azaltır. Yorulan kasta ise uyarıya cevap veren fibril adetleri azalır. 

Azalan bu fibriller ise kasın kasılma kuvvetini düşürür (Günay, Şıktar 

ve Şıktar, 2019). Uzun süreli egzersiz sırasındaki yorgunluğun uzun 

zamandır kas glikojeninin tükenmesi ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir (Johnson, 1991).  

Yorgunluk koşullarında taktik yaklaşımları koruma yeteneği, yarışma 

başarısının önemli bir belirleyicisi olmaktadır. Bu nedenle sporcunun 

antrenmanında, taktiğin yorgunluk koşullarında gerçekleştirilmesini 

sağlayacak önlemler antrenman birimlerinde alınmalıdır (Bompa ve 

ark., 2017).  

Antrenörler, bu antrenman birimi uygulamasında kondisyon 

çalışmasını önce uygulayarak yorgunluk ortamını sağlamakta ve daha 

sonra antrenman uygulaması yaptırmaktadır. Antrenmanla ilgili bilgi, 

sporculara antrenman öncesi verilmelidir. Ayrıca bu türden uygulama 

antrenmanın bazı bölümlerinde de uygulanabilmektedir. Başka bir 

yaklaşım da yüksek düzeyde ve sürekli olarak sayısı arttırılmış rakibe 

ya da rakiplere karşı yapılan uygulamaların kullanılmasıdır. Bu türden 

uygulamalar sporcunun ya da takımın verim düzeyini daha üst düzeye 

taşımaktadır. Yorgunluk koşulları altında, fiziksel antrenman aracılığı 

ile sporcunun yorgunluğa karşı direnmesi sağlanmaktadır. Yorgunluk 



 
 99 

fizyolojik açıdan, maksimum güç üretme ve motor kontroldeki işlev 

yetersizliği sonucu egzersiz performansının akut bozukluğudur ve 

fizyolojik sistemlere uygulanan “aşırı yüklenme” stresinin bir 

sonucudur (Hornery, Farrow, Mujika, & Young, 2007; Kovacs & 

Baker, 2014) . 

Böylece daha üst düzeyde fiziksel antrenman temelleri ve daha büyük 

bir çalışma kapasitesi gerçekleştirilmektedir. Diğer bir yaklaşım ise 

sporcunun yarışmanın son bölümündeki tüm verim kaynaklarını 

harekete geçirmesini sağlamaktır. Genellikle, karşılaşmalar ve 

yarışmalardaki kişinin başarısı, yarışmanın son bölümünde her şeyini 

ortaya koymak için bütün güçlerini harekete geçirmesine bağlı olarak 

değişmektedir. Bunun içinde antrenörler, yarışmanın son bölümündeki 

her şeyini ortaya koyma çabalarının en üst düzeye çıkarmak için özel 

durumları antrenmanda oluşturmalıdır. Örneğin, bir karşılaşma ya da 

yarışmanın kalan süresinin, antrenör tarafından belirtilmesi ile 

sporcuların bu bölümdeki taktik uygulama tempolarını arttırmaları 

gibi yaklaşımlar kullanılabilmektedir (Bompa ve ark., 2017). 

1. LAKTİK ASİT BİRİKİMİ 

Laktik asit üretimi anaerobik metabolizmanın (yani glikoz) en 

önemlisi son ürünü olarak görülmektedir. Kas kasılması sırasında 

sırasında hidrojen iyonlarının serbest kalması sonucu oluşan 

biyokimyasal değişimler, tükenme noktasında belirleyici olarak 

gözüken, yorgunluk oluşturan, asitlenmeye (asidoz, laktata bağlı 

yorgunluk) neden olmaktadır. Böylece artan asidoz bir protein bileşiği 
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olan troponin, etkinliğinin önlenmesine bağlı olarak, kalsiyumun 

bağlama düzeyine de engelleyici bir etki yapmaktadır. Troponin kas 

hücresinin kasılmasında önemli bir işlevi olduğu için troponinin 

etkisizleştirilmesi, alıştırma sırasındaki yorgunluk düzeyini artışına 

neden olmaktadır. 

 Asitlenmeye bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar, psikolojik 

yorgunluk oluşumuna neden olan sınırlayıcı etmenler olarak da 

düşünülmelidir. Güncel araştırmalar laktatın kas yorgunluğu üzerine 

daha çok dolaylı bir etkisi olduğunu ortaya koyarak, uzun zamandan 

beri geçerli olan laktik asit birikiminin verim düzeyi üzerine olumsuz 

etkileri olduğu düşüncesini değiştirmiştir. Daha önceleri düşünüldüğü 

gibi laktatın metabolik bir yan ürün olduğu anlayışı yerine, laktatın 

kas kasılmasında önemli bir enerji kaynağı (yakıt olduğu) ortaya 

konulmuştur. Laktik asitin yorgunluğa neden olmadığı ve değişik 

biçimde yorgunluğun geç oluşmasına katkıda bulunduğunu 

göstermektedir. Eğer antrenman program tasarımı, doğru bir biçimde 

gerçekleştirilirse yorgunluğa dayanma eşik değeri de arttırılmış 

olacaktır. İyi antremanlı sporcular her zaman daha yüksek düzeyde 

etkili ve artmış çalışma niteliği sergilemektedirler. Yorgunluğu 

önlemek için de özellikle de iyi bir biçimde düzenlenmiş dönemlere 

ayrılmış bir antrenman programın oluşturulmuş olması gerekmektedir 

(Bompa ve ark., 2017). 
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1.1.Atp-Pc ve Glikojen Yedeklerinin Tükenmesi 

Fosfokreatin(PC), kas glikojen ya da karbonhidrat yedeklerinin çalışan 

kaslarda tükenmesi enerji sisteminde yorgunluk oluşturduğu 

bilinmektedir. Kaslarda daha az iş gerçekleştirilmesine neden olan bu 

durum olasılıkla, hücre zarında ATP’in üretilenden daha hızlı olarak 

kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Orta düzeyden ağır düzeye 

doğru bir vücut geliştirme etkinliğini sürdürebilmek için gerekli 

dayanıklılık düzeyi, alıştırma öncesi kaslarda bulunan ve kastaki 

yedeklerin tükenmesinin bir sonucu olarak yorgunluğun oluştuğu 

glikojen miktarı ile doğrudan ilişkili bir biçimde değişmektedir. 

Yüksek, sert (şiddetli), set biçimde uygulamalarda ise kas kasılması 

için enerji kaynağı ATP- PC’ dir. Kaslardaki bu yedeklerin hızla 

tükenmesi, kesinlikle gerekli kas kasılma yeteneğini sınırlamaktadır. 

Uygulamaya bağlı olarak oluşan kas hasarı ve yorgunluk kastaki ATP 

azalımı doğrudan ilişkilidir. Bir sporcunun çalışmasının yüksek 

tekrarlar ile uzun süreli olarak, submaksimal düzeyde 

gerçekleştirildiğinde, enerji üretmek için kullanılan yakıt glikoz ve 

yağ asitleridir. Bu türden bir antrenmanda oksijen düzeyi yetersiz 

olmasından dolayı, sınırlı miktarlarda karbonhidrat serbest yağ 

asitlerinin en üst düzeyde oksidasyona girmesi, kastaki yağ asitlerinin 

düzeyi ve sporcunun aerobik antrenman durumuna göre 

belirlenmektedir. Sporculara uygun bir beslenme düzeni, maddelerin 

oksidasyonu (yağ, protein ya da karbonhidrat) için diğer bir deyişle 

diyet yağ, protein, karbonhidrat yakılımı ile enerji kazanımı için 

önemli bir belirleyici bir etmendir. Kanın yetersiz oksijen taşıma 
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kapasitesi ve yetersiz kan akımı ile ilişkili olarak da kas yorgunluğu 

ortaya çıkmaktadır (Bompa ve ark., 2017).  Kısa süreli egzersizde 

glikojen depoları ve kan glikoz düzeyinde yorgunluğa neden 

olabilecek düzeyde bir azalma görülmez. Uzun süreli egzersizlerde 

glikojen depolan çok hızlı dolmaktadır ve bu da yorgunluğa neden 

olmaktadır. Yorgunluk kasta kreatin fosfat ve glikojen tükenmesinin 

sonucudur. Yorgunluk laktik asitle ilişkilendirilir ama bu uzun süreli 

aerobik egzersizlerde çok geçerli değildir. Kısa süreli anaerobik 

egzersizlerde laktik asit ve Ph düşüşü kasın enerji üretme yeteneğini 

sınırlayan temel yorgunluk faktörüdür (Günay ve ark, 2019). 

2. YÜKLENME VE DİNLENME 

2.1. Atp-Cp Fosfajen Antrenman Alanı Yüklenme-Dinlenme 

Özelliği 

Antrenman alanları içerisinde en yüksek şiddet özelliğinin sergilendiği 

antrenman alanı ‘’ Fosfajen Antrenman Alanı’’ dır. Bu alan, kuvvet-

sürat, çabuk-kuvvet, ivmelenme ve maksimal sürat, reaksiyon sürati, 

patlayıcı kuvvet ve 10-12 saniyeye kadar sürebilen kuvvette ve süratte 

devamlılık gibi özelliklerin geliştirildiği bir antrenman alanıdır. Bu 

nedenle, kuvvet-sürat ve antrenman alanıyla ilgili bilinen, uygulanan 

bütün antrenman yöntemleri, bu alana ait yüklenme-dinlenme 

kurallarına göre uygulanmalıdır. Alaktik-anaerobik enerji sistemiyle 

ilgili yüklenmelerde (sürat, kuvvet) dinlenme aralıkları, yüklenme 

süresinin 3-25 katı kadar olabilirken, laktik anaerobik yüklenmelerde 

(kuvvette ve süratte devamlılık) dinlenme aralıkları, yüklenmenin 2- 5 

katı kadar olabilmektedir. Buna karşılık aerobik ve anaerobik 
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karakterli yüklenmelerde dinlenme aralıkları 1-2 katı olabilirken; 

aerobik yüklenmelerde (genel ve özel dayanıklılık) bunun 1 ile 0.5, 

hatta 0.2 katı kadar olabildiği görülmektedir. Antrenman içi 

dinlenmeler, sporcudan sporcuya büyük farklılıklar göstermekle 

birlikte; kontrol edilebilen durumlar için KAH (kalp atım hızı) bir 

kriter olarak kullanılabilmektedir. Daha iyi antrenman yapabilme 

kapasitesi olan sporcular;daha çok antrenman yapabilir, daha özel 

kondisyonlanabilir olabilecekleri gibi; daha yüksek performans 

kapasitesine de sahip olabilirler (Açıkada, 2018). 

2.2. Laktat Tolerans Antrenman Alanı Yüklenme-Dinlenme 

Özelliği 

Bu antrenman alanı, genel olarak metabolik zorlanması en zor olan 

alanlardan biridir. LA Tolerans Antrenman Alanı, laktik anaerobik 

olarak metabolizmanın en yüksek kan La‘yı meydana getirebildiği 

çalışma sınırını zorlayan antrenman yöntemlerini içerir. Bu 

yöntemlerde amaç, yüksek La (kanda gözlenen la miktarı) değerlerine 

rağmen, sporcunun çalışmasını sürdürebilmesini amaçlar. Temel 

dayanıklılığı, iyi gelişmiş bir sporcunun, daha hızlı dinlenmesi, daha 

çok La’yı aktif kas hüzreleriyle metabolize etmesi beklenir. 

Dayanıklılığı ve dinlenme yeteneği iyi gelişmemiş sporcuların, 

dinlenme aralıklarında dinlenme ve yenilenmeleri daha yavaş 

olacaktır. Bu nedenle, takım sporları gibi sporlarda, dinlenme yeteneği 

iyi olan sporcuların daha hızlı dinlenerek, dinlenme yeteneği daha 

zayıf sporculara oranla daha çok çalışabildikleri, yüklenme tekrarlarını 

daha iyi yapabildikleri görülür. Fosfajenlerin yenilenmesini sağlayan 
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dinlenme şekline verimsel dinlenme adı verilmektedir (Açıkada, 

2018). 

2.3. VO2 Maksimal Alanı Yüklenme- Dinlenme Özelliği 

Bu antrenman alanı “La Tolerans Alanı Antrenmaları” gibi, genel 

olarak metabolik zorlanması en zor olan alanlardan birisidir. 

Sporcuların VO2 Maksimal Alanında az bir süre kalabilmesi (KAH’ın 

%90-95’i); bu alanın, antrenmanını zorlaştıran bir çalışma sistemidir. 

Bu alanda yapılan bu gibi çalışmaların çoğu 3-5 dakika civarında 

olmaktadır. Yapılan çalışmaların çoğu da bu süre ve şiddet üzerinden 

yapılmıştır. Tekrarlar arası çalışma: Dinlenme oranı 2:1 olarak 

verilmiştir. Bir başka değişle, 3 dakika çalışan 1,5, 5 dakika çalışan 

2,5 dakika dinlenecektir (Açıkada, 2018).  

2.4. Anaerobik Eşik Antrenman Alanı Yüklenme-Dinlenme 

Özelliği 

Bu antrenman alanı “Ae Antrenman Alanı” denmesine rağmen, hedefi 

aerobik sistemi geliştirmek olarak belirlenmiştir. Her durumda VO2 

Maksimal alanında olduğu varsayılmıştır (Açıkada, 2018). Sporcular, 

anaerobik başlangıç noktasını yani eşiğini maxV02'nin daha büyük 

kütlelere ulaştırabildiklerinde, mesela; %60'dan %90'a çıkarabiliyorsa  

kaslarda önemli bir laktis asit birikimi olmaksızın kas liflerine yeterli 

derecede oksijen taşıyabileceklerdir. Bu sırada maxV02 de artış 

gösterir ve anaerobik eşik %90 maxV02 düzeylerinde  

dengelenebilirse dayanıklılık  için önemli bir avantaj elde edilecektir 

(Çolakoğlu, 1995). 
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Bu koşullarda tam dinlenme ve KAH’ın normale dönmesi ve aerobik 

sistemin çalışma koşullarından tam olarak uzaklaşılması; bir sonraki 

tekrarda aerobik sistemin devreye girmesini geciktirecek ve çalışma 

için gereksinim duyulan enerjinin daha büyük kısmı laktik anaerobik 

enerji tarafından karşılanmasına neden olacaktır. Çalışma sırasında 

aerobik olarak enerji katkısının daha çok olması; antrenman alanının 

amaçlarından birisidir. Çalışmada daha büyük katkının laktik 

anaerobik enerji yolundan gelmesi; çalışma için daha büyük enerjinin 

laktik anaerobik enerji yolundan gelmesi anlamı taşımaktadır 

(Açıkada, 2018). 

2.5.Aerobik Eşik Antrenman Alanı Yüklenme-Dinlenme 

Özelliği:  

AeE Antrenman Alanı yüklenme-dinlenme özelliği, antrenman 

alanları içerisinde yüklenme şiddeti en düşük olduğu için çalışma; 

dinlenme oranları 1:1 ve 1:0,2 arasında verilmiştir. Bir başka ifadeyle, 

çalıştığı süre ve çalışma süresine bağlı olarak, çalışma süresinin 5 katı 

kadar daha az dinlenme oranları verilmiştir. Bu oran çalışma 

şiddettinin çok düşük olması ve antrenmanlar arası en düşük 

antrenman alanına sahip olmasından ileri geldiği söylenebilir. Bu alan, 

ağırlıklı olarak aerobik (oksijenli) çalışılması hedeflenmiş bir alandır 

(Açıkada, 2018). 
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3. TOPARLANMA  

Aktivite sonrasında metabolik hız bir süre şiddetli devam etmekte, bu 

sırada fosfojen ve karbonhidrat depoları tamamlanmaktadır. 

Myoglobinini oksjene doyması sağlanmakta ve kaslarda yoğunlaşan 

laktik asit uzaklaştırılmaktadır. Gerçekleşen bu duruma normale 

dönme  toparlanma denir (Ergen, 2017). İyileşme süreci, sporcuların 

egzersiz ya da yarış içerisindeki yoğun yüklenmelerden sonra ortaya 

çıkan yorgunluğun en başarılı şekilde  giderilmesi ve sporcunun 

egzersiz ya da maç öncesindeki fiziksel ve psikolojik durumuna geçiş 

yapabilmesi için sporcunun bedensel ve ruhsal açıdan yenilenmesi 

olarak açıklanmaktadır (Gümüşdağ ve ark., 2015).  

İyileşme hedeflerini ayrıntılı olarak şu şekilde listeleyebiliriz; vücut 

fonksiyonunun normalleştirilmesi, vücut dengesinin 

normalleştirilmesi, enerji kaynaklarının yenilenmesi, yorgunluğun 

ortadan kaldırılması ve enzim fonksiyonunun normalleştirilmesi (Kara 

ve Ünver, 2019). Egzersiz sonrası iyileşmenin amacı organizmayı 

dinlendirmektir veya bireyi koşullara tekrar hazırlamaktır. 

Toparlanma, egzersizler arasında, organizmaların rejenerasyonunu 

hızlandırır ve yorgunluk-yaralanma riskini azaltmaktadır. Yorgunluğa 

yatkın olan önemli faktörlerden birisi, laktik asittir. Bundan dolayı iyi 

hissetmek ve dinlenmek için gerekli olan ilk şey vücuttan laktik 

asitleri uzaklaştırmaktır. Maksimum bir egzersizden sonra kan ve 

kaslarda oluşan laktik asidin vücuttan uzaklaştırılması, pasif dinlenme 

ile 2 saat, aktif dinlenme ile 1 saat kadar sürmektedir (Sarı ve ark., 

2016).  
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Egzersiz esnasında ilk olarak enerji ihtiyacını kaslarda hazır bulunan 

ATP lerden sağlanır. Daha sonra egzersizin süresine ve sertliğine  

göre 3 enerji yolu devreye girmektedir. Çalışma  bittikten sonra 

organizmada enerji tüketimi bir süre daha devam etmektedir. Yapılan 

bir dizi çalışmalar sonucunda fizyoloji alanında ödül kazanmasını 

sağlayan  bu olgu “Oksijen Borcu”olarak adlandırılıp bilimde yerini 

almıştır. Borç terimi, egzersiz sonrasında tüketilen fazla oksijenin 

yerine konması olarak adlandırılabilinir. Aktivite sonrasında 

kullanılan fazla oksijen tüketimi (ESFOT) olarak adlandırılmakta. 

Oksijen borcu  aşağıda belirtilen nedenlerle oluşmaktadır. 

3.1. Fosfojen Depolarının Tamamlanması 

Yapılan araştırmalar sonucunda kas fosfojen depolarının 

yenilenmesinde yarılanma süresi 20 – 30 sn, tamamen yenilenme 

süresi 3 dakika olarak bulunmuştur. Oksijen sistemi sayesinde gerekli 

enerjinin önemli bır kısmı ATP- CP yenilenmesinde sağlanmaktadır.  

3.1.1. Myoglobin Oksijenasyonu:  

Myoglobin iskelet kasında bulunur. Oksijenin kas hücresindeki 

mitokondriye ulaşmasını sağlayan protein yapıda bir maddedir. 

Kandaki hemoglobin yapısına benzer. Kırmızı (yavaş kasılan) kas 

liflerinde daha yüksek oranda bulunmaktadır. Organizmada 

myoglobine bağlı oksijen miktarının 1 kg kas kitlesinde ortalama 11 

milimetre ve toplamda 300- 500 milimetre kadar olduğu 

hesaplanmaktadır. Myoglobin, egzersizin başladığı ilk anlarda O2 

taşıma sistemi (solunum ve dolaşım) devreye girmeden önce dokuya 
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oksijen taşıma özelliği nedeniyle önem arz etmektedir. Ayrıca, kılcal 

damarlardaki hemoglobinden kas liflerindeki mitokondrilere oksijen 

diffüzyonunda görev almaktadır (Ergen, 2017).  

3.1.2. Laktik Asidin Uzaklaştırılması: 

Laktik asit yorgunluğa neden olan en önemli faktörlerden birisi 

olduğundan, toparlanma veya dinlenme, vücuttaki laktik asidin 

azalmasıyla baslar. Maksimal bir egzersizden sonra kan ve kasta 

oluşan laktik asidin uzaklaştırılması, pasif dinlenme ile yaklaşık 2 

saat, aktif dinlenmede ise 1 saat kadar sürer (Fox, 1999). 

Aktivite sonrasında LA’nın uzaklaştırılması için enerji gerekmektedir. 

Bu olay daha çok aerobik enerji yolu ile sağlanmaktadır. Laktik asit, 

glikoza, glikojene ve proteine çevrilebilmekte, su ve karbondioksite 

yükseltebilmektedir. Laktik asidi yakıt olarak kalp ve iskelet kasları 

kullanabilmektedir. Laktik asidin uzaklaştırma süresini çalışma 

sonrasında yapılan hafif egzersizlerin (soğuma egzersizleri) kısalttığı 

bilinmektedir. Ağır antrenmanlar sonrasında normale dönme süresinin 

bilinmesi antrenörler tarafından önemlidir. Çünkü; organizmada 

oksijen ve enerji depoları yenilenmeden yapılan egzersizlerin 

faydasının olmadığı gibi zararları da olabileceği bilinmelidir (Ergen, 

2017). 
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Tablo 1: Şiddetli Yüklenmeler Sonrası Normale Dönme Süreleri  

Normale dönme işlemi En Az En Çok 

Fosfojen Yenilenmesi 2 dakika 3 dakika 

Alaktasid O2 Borcu Ödenmes 

 

3 dakika 5 dakika 

MyoglobinOksijenasyonu  

Kas Glikojeni Tamamlanması 

1 dakika  2 dakika 

1)Uzun Süreli Egzersiz Sonrası 10 saat 46 saat 

2)Kısa Süreli Egzersiz Sonrası 5 saat 24 saat 

Kas ve Kandan Laktik Asit Uzaklaştırılması 1 saat 2 saat 

Laktasid O2 Borcu Ödenmesi 30 dakika 1 saat 

Kaynak: (Ergen, 2017). 

 

Toparlanma, çeşitli farklı özellikleri olan evrelerde 

gerçekleştirilmektedir. Bunları şöyle gösterebiliriz: 

• Uygulama arası toparlanma, 

• Uygulama sonrası toparlanma, 

• Uzun süreli toparlanma, 

• Kısa süreli toparlanma. 

A: Uygulama arası toparlanma, yapılan etkinliğin uygulaması 

sırasında kullanılan bioenerji özelliğine bağlı olarak 

gerçekleştirilmektedir. Uygulama sırasında ortaya çıkan yorgunluk 

düzeyi, fosfojen düzeyi ile yakın ilişkili olarak değişmektedir. Kas 

adenozintrifosfat (ATP) yoğunluğu, sert bir uygulama sonrasında bile 
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%45 oranında daha az azalmamaktadır. ATP’nin düzeyi ise fosfat, 

glikolotik ve oksiidatif enerji sistemleri üzerinden, ATP üretilmesi ile 

sağlanmaktadır (Bompa ve Haff, 2017). 

B: Uygulanma sonrası toparlanma, uygulamanın kesilmesinden sonra 

ortaya çıkmaktadır. Atıkların uzaklaştırılması, enerji yedeklerinin 

sağlanması ve doku onarımını gerçekleştirmektedir. Antrenör ve 

sporcular için özel olarak ilgi duyulabilecek bir konuda glikojen 

metabolizması ve antrenman sertliğine bağlı olarak, kas glikojen 

yenilenmesi sürecini anlamaktır. Kas glikojeni genellikle 20-24 saat 

gibi bir toparlanma süresinde yenilenmektedir. Beslenmede alınan 

karbonhidrat oranı yetersiz ve kas hasarı da çok fazla ise kas glikojeni 

toparlanma süreci de buna bağlı olarak artmaktadır (Bompa ve Haff, 

2017). 

C: Uzun süreli toparlanma, iyi planlanmış dönemlenmenin bir parçası 

olan uzun süreli toparlanma, bir fazla tamlama etkisine neden 

olabilmektedir. Uzun süreli toparlanma, antrenman dönemlemesinin 

doruklama bölümünde en yüksek değerine ulaşmaktadır. Antrenman 

uyaranlarının fazlalaşması, yorgunluk birikimini ve buna bağlı olarak 

da dinçlik düzeyini arttırırken buna karşıt olarak da sporcunun hazırlık 

düzeyinde azalmalara neden olmaktadır (Bompa ve Haff, 2017). 

D: Kısa süreli rejenerasyon temsilcileri tekrarlı sprintler veya ağırlık 

egzersiz setleri arasındaki dinlenme olarak geçmektedir. Kısa süreli 

iyileşme döneminde dinlenme süresi sporcunun bir sonraki 
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performansını meydana getirebilmesi için çok önemlidir (Gümüşdağ, 

Egesoy, Cerit, 2015). 

3.2. Toparlanmayı Etkileyen Etmenler 

Sporcunun antrenman sırasında, sonrasında ve uzun süreli toparlanma 

yeteneği, birçok etmene bağlı olarak değişmektedir. Bunlar şöyle 

açıklanabilir: 

a) Yaş: Kırk yaş üzeri sporcularda, genç sporculara göre antrenman 

sonrasında daha uzun toparlanma dönemleri gerekebilmektedir. 

Özellikle de yaşlı bireylerin uzun süreli eksantrik ögelerin geniş bir 

biçimde yer aldığı, sert antrenman uygulamaları sonrasında gençlere 

göre kuvvet düzeylerindeki yenilenmenin sağlanması için daha uzun 

sürelere gereksinimleri bulunmakta ve daha büyük oranlarda kas 

hasarları yaşamaktadırlar. Antrenman birimleri arasında uyum 

düzeyini gerçekleştirmek için 18 yaşından küçük genç sporcuların, 

yaşlı sporculara göre daha fazla toparlanma süresine gereksinimleri 

bulunmaktadır. Buna bağlı olarak da antrenörler, bir planlama 

tasarken sporcunun yaşını göz önüne almak zorundadırlar. 18 

yaşından genç ve 40 yaşından büyük sporcularının toparlanmalarını 

kolaylaştırmak için düşük sertlikle antrenman biriminden oluşan, ek 

toparlanma süreleri antrenman planlamasına eklenmelidir (Bompa ve 

Haff, 2017). 

b) Sporcunun Antrenman Durumu: Sporcunun antrenman durumu, 

antrenman uyaranlarına uyum düzeyini ve sporcunun toparlanma 

yeteneğini etkilemektedir. Düzenli bir antrenman programı, yeni 
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başlayanlar için olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Daha deneyimli 

sporcuların, uyum açısından daha az bir gelişim olanakları 

bulunmaktadır. Bu açıdan, bir uyum düzeyi sağlamak için gerekli 

fizyolojik değişimleri oluşturmak amacı ile antrenmanda daha fazla 

çeşitleme uygulamaları, daha büyük antrenman kapsamı ve daha 

yüksek antrenman sertliği ile çalışmaları gerekmektedir. Bu açıdan da 

sporcular, artan antrenman yüklenmelerine karşı daha fazla yenilenme 

yeteneğine sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda antrenörler, 

antrenman planlamaları içerisine dinlenme oluşturacak düzenlemeleri 

de eklemelidirler (Bompa ve Haff, 2017). 

c) Zaman Dilimi Değişimleri: Yolculuk, sporcunun verimini ve 

antrenman kapasitesini etkileyen, yorgunluğa neden olabilmektedir. 

Sporcuların, yolculukla ilgili deneyimleri “jet lag” olarak 

tanımlanmaktadır. Jet lag vücudun biyolojik döngüsü ile yeni yerel 

saat arasındaki uyumsuzluk durumudur. Bu durumun da çeşitli 

sorunlara neden olduğu belirtilmektedir. Jet lag durumunda, uyku 

düzensizlikleri, bağırsak düzensizlikleri, iştah kaybı, geçici 

yönlendirme bozuklukları ile ilişkili olarak zihinsel verim düzeyinde 

azalmalar, motivasyonda düşmeler, baş ağrılarının artması ve 

sinirliliğin oluşumu gibi durum değişiklikleri oluşmaktadır. Bu 

belirtiler özellikle doğudan batıya doğru uçarak, birçok zaman 

dilimini geçen kişilerde özellikle daha yüksek etkili olarak 

görülmektedir. Çeşitli etmenler bireyin yolculuk durumunu 

etkileyebilmektedir. Örneğin; genç ve dinçlik düzeyi iyi olan ve uyku 
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düzeni esnek olan kişilerde yolculukla ilgili uyumsuzluklar daha 

düşük düzeylerde görülmektedir (Bompa ve Haff, 2017). 

d) Beslenme: Beslenmedeki karbonhidrat içeriği yetersiz olduğunda, 

glikojenin yeniden oluşturulmasında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu 

süreç, bir günde ya da diğer antrenman günlerinde, çok sayıda 

antrenman birimi uygulandığında eksik olan kas glikojen düzeyi, 

yorgunluğa neden olabilmekte ve aşırı antrenman durumu belirtileri 

görülebilmektedir. Bu nedenle dayanıklılık, kuvvet ve çabuk kuvvet 

sporcuları, yüksek sertlikli antrenman uygulamalarını gerçekleştirmek 

için yeterli bir karbonhidrat tüketimi yapmaları gerekmektedir. 

(Bompa ve Haff, 2017). 

3.3. Toparlanma Önlemleri ve Yöntemleri 

a) Pasif Toparlanma: Pasif toparlanma yöntemleri; tüm toparlanma 

yöntemleri içerisinde en temel olan yöntemlerdir ve uyku, ana pasif 

toparlanma yöntemi olarak değerlendirilmektedir (Bompa ve Haff, 

2017). 

b) Aktif Toparlanma:  Aktif toparlanma ya da ısınma, hafif içerikli 

alıştırmaları ile antrenman sonrası toparlanmayı sağlamak için pasif 

toparlanma yaklaşımlarından daha etkili olmaktadır. Buna örnek 

olarak bir futbol maçının ardından uygulanan hafif jog ve stretching 

alıştırmaları  bir aktif toparlanmadır. 

c) Masaj: Binlerce yıldan beri dünyada bakım ve gevşetme sağlayan 

bir bakım aracı olarak kullanılmaktadır. Çok sayıda antrenör, sporcu 
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ve spor hekimliği uzmanları masajı, antrenmanda yenilenmeyi 

sağlamak, yaralanma riskini azaltmak ve verim düzeyinin gelişme 

konusunda yararlı olduğuna inanmaktadır. 

d) Termoterapi (Isıterapi): Sıcak suya daldırma, sauna, buhar 

banyoları, sıcak jakuziler, ısı paketleri, kızıl ötesi lambalar, 

termoterapi çeşitliliğine girmektedir. Bu çeşitler vücudu ısıtmak için 

kullanılan tekniklerdir. 

e) Kreyoterapi: Soğuk suya daldırma, buz banyoları, buz masajı ya 

da buz paketleri, kreyoterapi çeşitleri arasındadır. Bu çeşitler  ansal 

tramvatik yaralanmaları tedavi etmek için kullanılan bir tekniktir 

(Bompa ve Haff, 2017). 

f) Kontras Terapi: Termoterapi (ısı) ve kreyoterapi’nin (soğuk) 

dönüşümlü olarak uygulanması tedavisidir (Bompa ve Haff, 2017). 

SONUÇ 

Sonuç olarak yorgunluk, toparlanma, dinlenme ve yüklenme gibi 

kavramların antrenörler ve spor bilimcilerce iyi anlaşılması gerektiği, 

yüklenmenin şiddeti, süresi ve kapsamının ilkere bağı olarak 

gerçekleştirilmesi, setler ve müsabaka sonrası gerekli dinlenmenin iyi 

anlaşılması, antrenörlerce, sporcuların sosyal ve spor yaşantılarının 

kontrol altında tutulması, özellikle istirahat nabzının sabahlan günlük 

kontrol edilmesi, sporcunun vücut ağırlığının göz önünde tutulması, 

dinlenme ve diyet arasındaki dengenin sağlanması ile oluşması 
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muhtemel olan sürantrenmanın önlenmesinde etkili bir yöntem olacağı 

düşülmektedir.  

Konuya bu açıdan yaklaşıldığında sürantrenmana neden olan 

faktörlerin ve teşhis yöntemlerinin  antrenörlerce bilinmesi önemli 

olup sporcunun yüksek performansa ulaşması için bilinilmesi bir 

zorunluluktur. Antrenör, öğretmen ve diğer eğitmenlerin, 

sürantrenmanı tedavi ve oluşum mekanizmalarını bilerek, sporcularda 

meydana gelebilecek bu gibi durumlarda sporcunun maksimum 

performansa erişilebilmesi için engelleyici faktör teşkil edeceğinin 

farkında olmalıdırlar. 
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