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Spor bilimleri dünyasında fiziksel performansın analiz edilip sonuçların
rakamlara

dönüştürülmesi

oldukça

önemlidir.

Literatürde

Gps

sistemleri,

müsabaklarda ve futbola özgü farklı antrenman dirillerinde fizyolojik ve kinematik
parametreleri elde etmek, yapılan hareketlerin rakamsal sonuçlarını elde etmemizi
sağlamak için yardımcı araç olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada, futbol oyuncularının
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1.GİRİŞ
Antrenman biliminin ve antrenman bilimiyle içi içe olan antrenörlerin,
antrenman program ve periyotlarına şekil verebilmesi için en büyük yol gösterici
sporcularının fizyolojik durumlarını gözlemlemektir. Sezon boyunca yapılan
antrenman periyotlarının sporculara etkilerini ve sezona yeni başlamış sporcuların
var olan durumlarını tespiti içinde fizyolojik performans testleri uygulanmaktadır.
Uygulanan testlerin sonuçlarına göre sporcuların performans kriterleri rakamlara
dökülmekte ve tüm antrenman programları bu testlerin sonuçlarına göre
şekillenmektedir. Yapılan fizyolojik performans testlerinin sonuçlarına göre,
sporcuların yeni sezondaki futbol müsabakalarında elde edecekleri performans
durumları tahmin edilmektedir. Oyunun yapısı ve taktiksel planlamalar da oyucuların
fiziksel durumlarına göre şekillendirilmektedir. Yapısı gereği futbol 90 dakika
içerisinde uzun süreli farklı şiddetlerde ve farklı dinlenme aralıklarında yapılan
içerisinde teknik ve taktik becerilerin olduğu, yavaşlama duraklama ivmelenme, ani
yön değiştirme ve yüksek hızlarda yapılan sprintler gibi farklı hareket kalıplarından
oluşan branştır. Futbolda oyun gereksinimi dayanıklılık kuvvet ve çeviklik gibi
kondisyonel özelliklerdir (Ocak ve Buğdaycı.,2012; Hazza, H.M. ve ark. 2001).
Elde edilen müsabaka ve antrenman analizleri bilimsel verilerle entegre edilip
antrenör ve oyunculara geri bildirimler sağlamakta bunun sonucu olarak da oyunun
teknik ve taktik yapısına müdahaleler gerçekleştirilmektedir. Elde edilen çalışmalar
futbolun geçtiğimiz yıllara göre şiddetinin daha yüksek olduğunu göstermektedir
(Reilly & Gilbourne, 2003).
Geçtiğimiz futbol dünyası ile güncel futbol dünyasını ilişkilendirmek isteyen
bir araştırmada, yaşları 60 ile 89 olan 20 lisanslı futbol antrenörüne 3 soru
yöneltilmiştir.1.Son 50 yıl İçerisinde Futbol Oyununda Meydana Gelen Değişimler
Nelerdir? 2. Oyun standardı eski Zamanlara Göre Daha İyi midir? 3. 1950’li
yılardaki bir takım 1990’lı yıllardaki bir takımla maç yapsa sonuç Ne Olur?
Antrenörler 1. soruya; oyun içerisindeki bilişsel zekanın ve oyundaki patlayıcı güç
gerektiren sprint sayılarının arttığını, 2.soruya; günümüz oyun standartlarının daha
iyi olduğunu 3.soruya; günümüzdeki takımların geçmiş takımlara oranla fiziksel
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performanslarının daha yüksek olması ve teknolojik olarak analizlerin daha detaylı
yapılmasından kaynaklı teknik ve taktik parametrelerin geçmiş takımlara göre daha
üstün olabileceğini ve maçı kazanma ihtimallerinin olmadığını bildirmişlerdir.
Çalışmanın 2. Bölümünde ise 4 milli müsabaka analizi yapılmıştır (İngiltere –
Macaristan 1953, Almanya – Hollanda, 1974, Fransa – Brezilya 1998, Brezilya –
Almanya 2002). Yapılan müsabaka analizlerinde 50 yıl önce yapılan müsabakaların
dripling, top çalma ve oyun yapısının günümüz oyununa göre farklı olduğunu,
günümüz oyununun daha defansif ve yüksek sprintlerde kat edilen mesafelerin
olduğunu göstermektedir (Kuhn,2001).
Futbolcuların müsabakada kondisyonel özellikleriyle yüksek şiddete kat
edilen mesafelerin ilişkilendirildiği çalışmada futbolcuların VO2maks parametreleri
ile yüksek şiddetteki kat edilen mesafeler ve toplam mesafeler arasında orta düzeyde
bir ilişki tespit edilmiştir (Krustrup ve ark., 2003). Futbol gibi değişken ve yüksek
şiddetler de gerçekleşen branşlarda fizyolojik olarak toparlanma kalitesinin ön planda
olduğu görülmektedir (Krustrup ve Ark., 2003; Hamilton ve Ark.,1991; Tomlin ve
Wenger,2001). Futbol maçlarında yüksek şiddetler de kat edilen mesafeler ile Yo-Yo
testinde kat edilen mesafeler arasında r=0.71, kat edilen toplam mesafeler arasında
r=0.58, maçlarda kat edilen toplam mesafe ile VO2maks arasında r=0.52 korelasyon
ilişkisi gözlemlenmektedir (Krustrupt ve ark.,2003).
1.1 Futbolda Enerji Sistemleri
Fizyolojik olarak yapılan iş sırasında organizmanın çeşitli kimyasal süreç
içerisinde oksijenli ortamda enerji üretmesine aerobik sistem, oksijensiz ortamda
enerji üretmesine anaerobik sistem denir (Günay ve ark.,2017; Ocak ve
Buğdaycı.,2012; Günay ve ark.,2005).
Futbol oyunu içerisinde kullanılan enerji sistemi baskın olarak aerobik sistem
üzerinden kullanılmaktadır ve anaerobik sistemde kullanılan enerji aerobik sistemde
kullanılan enerjiye oranla çok düşüktür. Buna karşılık futbolun oyun yapısı gereği
metabolizmaya en fazla yük bindiren hareket kalıplarıyla oyuna yön veren hareketler
anaerobik sistemde gerçekleşen ataklar, yüksek şiddetli sprint ve şutları içermektedir
(Eniseler, 2010). Müsabaka içerisinde yüksek VO2maks’a sahip sporcular daha fazla
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mesafe kat ederek daha fazla sprint hızlarına ulaşabilmektedirler (Bangsbo,1994;
Smaros,1980; Aslan,2007).
Futbolcuların müsabaka içerisinde kullandıkları enerji sistemlerini inceleyen
bir çalışmada, futbol müsabakasının %90’nın aerobik, %8,6’nın anaerobik enerji
sistemlerinde tamamlandığı bildirilmiştir (Bangsbo ve ark.,2006). Müsabaka
içerisindeki anaerobik enerji sisteminin yüzdesi düşük olmasına karşın yapılan
ataklar ve skor belirleyici hareketlerin bu enerji sisteminde gerçekleştiği, anaerobik
enerji sistemde yapılan bu hareketlerin müsabakanın belirleyici unsurları olduğu
yapılan çalışmada bildirilmiştir (Reilly ve ark.,2000). Enerji sistemi baskınlığı
açısından bakıldığında anaerobik sistem yüzdesi düşüktür fakat elit futbolcular
üzerinde yapılan bir kinematik analiz çalışmasında futbolcuların müsabaka içerisinde
anaerobik enerji sisteminin baskınlığını gerektiren 150 ile 250 arasında şiddetli
hareket yaptığı bildirmiştir (Bansbo ve ark.,2006). Futbol oyununun yapısı gereği
yüksek şiddette yapılan hareketlerin tekrarlanabilmesi için iyi bir toparlanabilme
kapasitesine sahip olmak gereklidir, hareketler arası toparlanmayı aerobik sistemin
destekleyip anaerobik sistemde yapılan yüksek şiddetteki hareketleri desteklediği
bilinmektedir (Mohr ve ark.,2005).

1.1.1.Anaerobik Enerji Metabolizması
1.1.1.1.ATP-PCr Sistemi
Maksimal egzersizler ve hareketler sırasında öncelikli devreye giren enerji
sistemidir. Kasların içinde bulunan ATP ve fosfokreatinden depoları sayesinde enerji
sirkülasyonu sağlanmaktadır (Günay ve ark., 2006; Yıldız. 2012). Bu enerji sistemi
futbolda yer alan yüksek şiddetli sprintler, topa vurma ve ani yön değiştirme
hareketlerinde görülmektedir (Günay ve ark.,2017; Ocak ve Buğdaycı.,2012; Günay
ve ark.,2006).
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1.1.1.2.Laktik Asit Sistemi
Yapılan hareket sırasında hücrenin oksijensiz ortamda glikozu farklı kimyasal
reaksiyonlarla enerjiye dönüştürdüğü sistemdir (Günay ve ark., 2006). Glikozun elde
edilebilmesi için öncelikle kasta depo halinde bulunan glikojen parçalanır ve bu
kimyasal işlem oksijensiz ortamda gerçekleşmesinden dolayı bu sistem anaerobik
glikoliz olarak adlandırılır. Laktik asit enerji sisteminde glikoz parçalanması
sırasında

iki pirüvik asit molekülü meydana gelir, sitrik asit döngüsüne dahil

olamayan pirüvik asit son ürün olarak laktik asit dönüşür (Günay ve ark., 2006).
Futbolcular üzerinde tekrarlı sprintler, laktik asite karşı yapılan orta düzey
mesafelerde yapılan sprintler ve toparlanma dinamiği üzerine önemli olan bu sistem
ATP, ATP-PC ve laktik asit enerji sistemlerinin hareket esnasında ortak kullanıldığı
enerji sistemdir (Günay ve ark.,2017; Ocak ve Buğdaycı.,2012; Günay ve ark.,2006).

1.1.1.3.Anaerobik Kapasite
Hareketlerin yapılışı esnasında vücudun anaerobik enerji metabolizmasından
enerji ihtiyacını karşılayarak ortaya çıkardığı iş kapasitesi anaerobik kapasite olarak
adlandırılmaktadır (McGuigan,2017). Yapılan işin birim zamandaki parametresi
literatürde anaerobik güç olarak bilinmektedir (McGuigan,2017). Anaerobik güç
ölçümleri çeşitli fiziksel testlerle ölçülerek ortalama, maksimum ve relatif güç
miktarları ölçülerek bunlar kgm/san, kgm/dak, watt birimleriyle ifade edilmektedir
(Yıldız, 2012).

1.1.2.Aerobik enerji metabolizması
Aerobik

sistem

metabolizmanın

uzun

vadeli

kullanabileceği

enerji

kaynağıdır, yapılan çalışmalar aerobik enerji sisteminin 2 dakikalık aktivitelerden
başlayıp 2 ile 3 saati bulan aktivitelere kadar enerji kaynağı sağladığını
göstermektedir. Metabolizma ATP rezervlerinin tekrardan yenileyebilmesi için depo
halindeki yağlar ve hazır karbonhidratları kullanmaktadır. ATP’ nin sporcuların
metabolizmalarında hızlı yenilenebilmesi sporcuların maksimum oksijen kullanım
miktarları ile pozitif korelasyon göstermektedir (Bompa, 2015).
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1.1.2.1.Aerobik Güç
Kas içindeki hücrelerin hareket esnasında kullanabildiği maksimum oksijen
miktarı aerobik güç olarak tanımlanmaktadır. Aerobik gücün miktarı kaslara aktivite
sırasında kesintisiz ve yeterli miktardaki oksijeni verebilme oranıyla ilişkilidir.
Aerobik güç fizyolojik olarak metabolizmadaki oksijenin kana karışma oranı, oksijen
kullanım miktarı ve kardiovasküler yapının sağlığı gibi değişkenliklere bağımlıdır
(Yıldız, 2012).

1.2.Tekrarlı Sprint Yeteneği
Yüksek hızlı sprintlerin aralıklı şekilde gerçekleşip sprintlerin tekrar maksimum
yapılmasını sağlayan bir yetenektir. Futbolcularda ve birçok takım sporcularında
oyunun yapısını belirleyen performansın gerçekleşmesinde tekrarlı sprint yeteneğinin
kalitesinin büyük rolü vardır (Hill ve ark.,2007). (Barbero ve ark., 2010).

1.2.1.Tekrarlı sprint yeteneğinin fizyolojik yapısı
Tekrarlı sprint yeteneği fizyolojik olarak anaerobik özelliklerle pozitif
korelasyon göstermektedir. Bununla beraber fosfakreatinin sirkülasyonu ve fosfatın
elimine edilebilmesi, vücudun oksijen kullanım kapasitesiyle yakından ilişkili olduğu
için tekrarlı sprint yeteneğini sadece anaerobik mekanizmalara bağlı değil aerobik
mekanizmada tekrarlı sprint kalitesini artırdığı düşünülmektedir (Dardouri ve ark.,
2014).

1.3.Futbol Müsabakalarına Verilen Fizyolojik Yanıtlar
Futbol maçlarının analizlerine odaklanan çalışmalarda futbol maçlarına
yönelik kalp atım hızları, kinematik verileri, biyokimyasal değerleri ve gazsal
değişimleri gibi metabolik parametreleri ile ilgili çok sayıda çalışma bulunmaktadır
(Ali ve Farrally.,1991; Bangsbo, 1994; Capranica ve ark.,2001; Ebine ve ark.,2002;
Helgerud ve ark.,2001; Roi ve Ark.,2004). Futbol maçlarında kalp atım hızlarıyla
gazsal değişimlerin karşılaştırılması ve ilişkisini inceleyen çalışmalar mevcuttur
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(Reilly,1997; Stolen,2005). Yapılan çalışmalarda futbol müsabakasında VO2
değerleri 3.5 lt/dk. olduğu tespit edilmiştir (Bangsbo, 1994). Kalp atım hızlarını
inceleyen çalışmalarda ise ortalama nabzın 160 atm/dk. civarında olduğu
görülmüştür (Ali ve Farrally,1991; Alvares ve Castagna,2007; Florida ve
Reilly,1995; Ohashi ve ark.,2003; Rodrigues ve ark., 2007). Müsabakaların 2.
devrelerinde ortalama nabızların 1. devredeki ortalama nabızlara göre 10 atım/dk
daha düşük olduğu görülmüştür (Ali ve Farrally,1991). Bu durumun müsabakaların
2. devrelerinde sporcuların yorgunluk kat sayılarının artmasıyla birlikte oyun
içerisinde katılım oranlarının düşmesine ve bunun sonucu olarak da nabız
değerlerinin

ilk

devreye

göre

daha

düşük

çıkabileceği

sonucu

ile

ilişkilendirilebilmektedir (Bangsbo,1994; Reilly,1997).
Egzersizlerde biyolojik geri dönüt olarak en pratik ve en hızlı yöntem kalp
atım hızının belirlenmesidir. Egzersizin başlamasıyla beraber kalp atım hızında
artışlar gözlenebilir. Orta şiddetteki bir egzersize kalbin verdiği tepki 30-60 saniye
içerisinde kararlı duruma gelmektedir. Egzersizin şiddeti artmaya devam ettikçe
nabzın artışı da bu şiddete paralel olarak artmaya devam eder. Egzersize verilen tepki
olarak artan nabzın düşüşü egzersizden sonra 2-3 dakika içerisinde gerçekleşir, fakat
aerobik kondisyonel özelliklerin farklılığı bu düşüşte değişkenlik göstermektedir
(Günay ve ark., 2006). Futbol müsabakaları 90 dakikalık süre içerisinde gerçekleştiği
için fizyolojik olarak aerobik enerji sistemi ön plandadır (Mavili, 2010). Futbol
müsabakalarında

oyuncuların

müsabakaları

kan

laktat

seviyelerine

yakın

tamamladığı bununla birlikte KAHmaks’ın %85-98 aralığında müsabakaların
gerçekleştiği rapor edilmiştir (Bangsbo,1994). Futbol müsabakası içerisinde tüketilen
oksijen miktarı ve devreler arasındaki tüketilen oksijen miktarını araştıran bir
çalışmada, iki oyuncuya yaklaşık 3 dakikalık aralıklarla oksijen miktarını analiz
edebilmek için hava torbaları adapte edilmiş ve çalışmanın sonucunda ilk yarı VO2
miktarları 35-38 ml/kg/dk iken ikinci yarı 29-30ml/kg/dk olduğu bildirmiştir (Ogushi
ve ark.,1993). Aynı çalışmada elde edilen bu değerlerin oyuncuların %VO2maks
değerlerinin 1.devre %56-61 ve 2.devre %47-49 ‘luk kısmında gerçekleştiğini, elde
edilen parametrelerinin oyun içerisindeki futbolculara göre %11 daha düşük
olduğunu bu parametrelerin düşüklüğünü de iki oyuncunun giymiş oldukları gaz
analiz ekipmanlarının oyunun içerisinde kat edilen mesafeler negatif yönde
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etkilediğini rapor etmiştir (Ogushi ve ark.,1993). Giyilebilir teknolojide çağımızda
oldukça fazla ilerleme kaydedilmesine rağmen oksijen analizinin futbol oyunu
içerisinde pratikliği sağlanamamıştır.
Futbolda sprint, sıçrama, pas ve tekrarlı sprint gibi hareketlerin olması
devamlı efor sarf edilen koşu gibi branşlara göre kalp atım hızı üzerinde sapmalara
neden olduğu görülmektedir (Achten ve Jeukendrup, 2003; Esposito ve ark, 2004).
Futbolun aralıklı sprintler den oluşmasından dolayı meydana gelen kalp atım hızı
üzerindeki farklılıkların ve sapmaların kabul edilebilir olduğu belirtilmektedir
(Bangsbo,1994a; Bangsbo,1994b). Literatürde kalp atım hızı ve maksimum oksijen
kullanım kapasitesi arasında ilişkiyi gösteren birçok çalışma vardır. Kanın
içerisindeki hemoglobin yoğunluğu ve hücrelerin oksijen kullanabilme yeteneğinin
artması ile kalbin atım bölümünün antrene edilerek değişkenlik göstermesiyle
beraber kişinin kondisyonel performansı artmakta ve bununla beraber pozitif olarak
kalp atım hızının düştüğü görülmektedir (Strath ve ark.,2000).
Laboratuvar ortamında kullanılan referans testler yardımı ile elde edilen
verileri futbolcularda saha antrenmanları ve müsabaka sırasında karşılaştıran bir
çalışmada futbolcular üzerinde kullanılan kalp atım hızı yöntemin geçerli olduğunu
bulmuştur. (Esposito ve ark.,2004). Literatürde maksimum kalp atım hızının branş ve
sporculuk geçmişi ile ilişkili olmadığı görülmektedir (Landers ve ark.,1985).
Maksimum kalp atımı ve yaşın bağlantısı olduğundan dolayı yaşla birlikte
maksimum kalp atım hızının azaldığı aralarında negatif ilişkinin olduğu
bilinmektedir (Hammond ve Froelicher 1985). Sporcularda maksimum kalp atım hızı
teorisi farklı işlemektedir (Londeree ve Moeschberger, 1982). Hareketsiz kişilerde
uygulanan kalp atım hızının maksimum kalp atım hızı formülasyonu sporcularda
maksimum testler ve maksimum eforlar sırasında kişilerin kalplerindeki kardiyak
output seviyelerinde ulaşılan maksimum kalp atım hızında bulunur. Kalp atımı
egzersize başlar başlamaz, artış göstermeye başlar egzersizin şiddeti ile birlikte kalp
atım hızı da artış gösterir ve platoya ulaşır. Kalp atım hızındaki değişmeler fizyolojik
etmenlere bağlı olarak hareketsiz kişilere göre sporcularda daha düşüktür yükselen
nabzın tekrardan dinlenik durumundaki nabza düşmesi de sporcularda daha hızlıdır,
kalp atım hızının yavaş yükselip hızlı bir şekilde dinlenik durumuna geçebilmesi
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sporcuların performans özelliklerini gösteren en önemli etmenler arasında yer
almaktadır (Kalyon, 1990).
Kalp atım hızlarının antrenman bilimciler ve antrenörler tarafından
kullanılmasının temel amacı sporcuların belirlenen aralıklardaki nabız yüzlerinde
amaçlarına göre antrenman yaptırılıp gereksiz yüklenmelerden ve aynı zamanda
düşük şiddetteki yüklemeler den kaçınmalarını sağlamaktır. Bununla birlikte
sporculara binen yükün takip edilmesi ve günlük, haftalık, yıllık periyotlamaların
yapılabilmesi için en hızlı fizyolojik geri dönüt olan nabzın kontrol edilmesi
önemlidir. Atletik performans antrenörleri ve spor bilimciler tarafından kullanılan bu
yöntemin popülaritesini sağlayan etkenlerden bir tanesi de maksimum kalp atım hızı
ile performansın doğrudan ilişkili olduğunu gösteren literatür bilgisine ulaşılmasıdır
(Chamari ve ark, 2003). Yapılan bir çalışmada futbol müsabakalarının sadece KAH
ile değerlendirilip analiz edilmesinin doğru olmayacağı, kinematik parametrelerin
müsabaka analizlerin de KAH verileriyle beraber değerlendirmeye alınması
gerektiğini bildirmiştir (Alvarez ve Castagna,2007; Castagna ve ark.,2008).

1.4.Futbol Müsabakalarına Verilen Kinematik Yanıtlar
Futbol maçlarında yapılan hareketlerin tipi, hareketin sıklığı, yönü, süresi
gözle görülemeyen anlık teknolojik ekipmanlarla ölçülebilen bazı parametreler ve
aktivitenin şiddeti çeşitli yöntemlerle ölçümlenebilmektedir. Sporcuların üzerinde
oluşan aktivite kaynakları yüklerin bütünü sprint, yön değiştirme, ivmelenme, kat
edilen mesafe, yürüme, jogging, metabolik güç gibi parametreler ve bu hareketlerin
süre ve sıklıkları ile elde edilmektedir (Reilly ve ark.,2001). Futbol müsabakalarında
müsabakaların analizleri birçok parametrenin bileşimiyle yapılmaktadır, müsabaka
analizlerinde sadece oyuncuların kat ettikleri toplam mesafeleri karşılaştırarak
yapılan analizler doğru bir yöntem değildir. Futbol branşı çok komplike bir branş
olduğu için fizyolojik ve kinematik verilerin analizinde tek bir parametre üzerinden
ilerlemek verilerin sapmasına neden olacaktır. Futbol müsabakaları içerisinde
oyuncular durma yürüme ve yüksek şiddetli sprinter ile beraber anlık birçok yön
değiştirmeyi içerisinde barındırır. Futbol branşını diğer branşlardan ayıran en önemli
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unsur aralıklı ve anlık olarak birçok kinematik parametrenin değişkenlik
gösterebilmesidir (Aslan,2012).
Literatür incelendiğinde futbolcuların müsabaka analizi Winterbottom
tarafından saha kâğıt üzerinde ölçeklenerek yapılmaya başlandığı görülmüştür.
Çalışmanın

sonucunda

futbolcuların

6723m.

kat

ettikleri

mesafe

olarak

belirlenmiştir. 1962 yılında Wade tarafından yapılmış olan bir başka çalışmada
sporcuların müsabaka içerisinde kat ettikleri mesafelerin 1600 m. ile 5486 m
arasında olduğu rapor edilmiştir. 1970-1971 yıllar arasında oynamış İngiliz ligindeki
40 futbolcu üzerinde yapılmış bir araştırmada oyuncuların ortalama 4833m. mesafe
kat ettikleri bildirilmiştir. 5 İsveçli futbolcu üzerinde 1973 yılında Saltin tarafından
maçın her 2 devresindeki 3 er dakikalık görüntülerle ektrapolasyon metodu
kullanarak yapılan çalışmada 12000m. ortalama kat edilen mesafe olarak
bulunmuştur. Ekstrapolasyon metodu kullanılan diğer bir çalışmada İngiliz 1. ve 2.
lig futbolcularının maçlarının her 2 devresindeki 10 dk. lık bölümlerden toplam kat
ettikleri mesafenin ortalaması 11700 m. olarak tahmin etmişlerdir. Yapılan başka bir
çalışmada ise tüm müsabaka boyunca kat edilen mesafenin 11500 m. olduğunu
bulmuşlardır (Withers ve ark. 1982). Kâğıt üzerinde oyuncuların ölçek sisteminde
her saniyede yaptıkları hareket mesafeleri kayıt altına alınarak yapılan İsveçli elit
futbolcuların kat ettikleri mesafeler 10000 m. olarak kayıt altına alınmıştır. Almanya
liginde oynayan futbolcuların kat ettikleri mesafeler aynı yöntemle belirlenmiş ve
İsveçli Elit futbolcuların kat ettikleri mesafelere paralellik göstererek 10000 m.
olarak belirlenmiştir (Bangsbo,1994).
Kat edilen mesafeler ilgili son yıllarda yapılan diğer bir çalışmada ise
futbolcuların 10335 m. mesafe kat ettikleri rapor edilmiştir (Helgerud ve ark. 2001).
Brezilya Ligi'nde oynayan Elif futbolcular üzerinde yapılan bir çalışmada maç
süresince toplam kat edilen mesafenin 9221m. olduğu bildirilmektedir. Aynı
çalışmada kanatlarda, defansif ve ofansif orta saha mevkilerinde oynayan
futbolcuların defans ve forvet oyuncularından daha fazla mesafe kat ettikleri tespit
edilmiştir.Oyuncuları elit ve orta sınıf olarak değerlendirildiği aynı zamanda
oyuncuların performans kalitesinin kat edilen mesafeye olan etkilerini inceleyen
diğer bir çalışmada ise elit olan futbolcuların 10860 m., orta seviye futbolcuların
10330 m. futbol müsabakası içerisinde kat ettikleri mesafeler olarak rapor edilmiştir
9

(Mohr ve

ark.,2003).

Bu çalışmada oyuncuların

mevkisel

farklılıklarının

oyuncularınnın maç içerisinde toplam kat ettikleri mesafeler üzerine olan etkileri de
incelenmiştir, orta saha, kanat ve forvet oyuncuların kat ettiği toplam mesafe defans
oyuncularından yüksek bulunmuştur (Mohr ve ark.,2003). Japon futbolcularla
yapılan bir çalışmada farklı mevkilerinde oynayan futbolcuların kat ettikleri
mesafeleri sırasıyla 13080, 13540 ve 13560 olarak bulmuşlardır (Shiokawa ve
ark.,2003).
Futbol oyunu içerisindeki kat edilen toplam mesafelerin haricinde farklı
hareket kalıplarında (yürüme, jogging, düşük, orta ve maksimal şiddette koşular)
farklı hız aralıklarında kat edilen mesafeler, geçirilen süreler ele alındığında futbola
oyunu hakkında daha detaylı bilgi edinilebilmektedir. Elit Danimarkalı futbolcular
üzerinde yapılan çalışmada futbolcuların iki müsabakasındaki hareket verilerinin
ortalaması sonucu durma, yürüme ve düşük şiddet aktivitelerin toplam maç süresinin
sırasıyla %17,1, %40,4 ve %35,1’lik kısmını oluşturduğu, orta şiddet koşu, yüksek
şiddet koşu ve sprint için ise sırasıyla %5,3, %2,1 ve %0,7 olduğunu rapor
etmişlerdir (Bangsbo,1994). Yapılan başka bir çalışmada ise elit futbolcuların toplam
müsabaka süresinin %19,5’inde hareketsiz olduklarını, %41,8’inde yürüdükleri ve
%29,9’unda düşük şiddette koştuklarını tespit edilmiştir (Mohr ve ark.2003). Aynı
çalışmada elit futbolcularla orta seviye futbolcular karşılaştırılmıştır, orta seviyeli
futbolculardan elde edilen parametreler elit seviyedeki futbolcularla benzerlik
göstermektedir fakat elit seviye futbolcular ile orta seviye futbolcular arasındaki
farklılık elit futbolcuların yüksek şiddette koşu ve sprint ile geçirdikleri süreler orta
seviyeli futbolculardan yüksek bulunmuştur (sırasıyla %8,7- %6,6 ve %1,4- %0,9).
Elit futbolcular ve orta seviye futbolcular arasında kat edilen mesafelerin
farklılıklarını incelenen bir çalışmada elit futbolcular orta seviye futbolculardan
yüksek şiddette koşu ile %28 ve sprint ile %58 daha fazla mesafe kat etmişlerdir. Elit
futbolcular ve orta seviye futbolcular arasında ki hareket farklılıklarını inceleyen bir
diğer çalışmada düşük şiddet koşu, yüksek şiddet koşu ve sprint sayılarının Elit
Futbolcularda Orta seviye futbolculardan daha fazla olduğunu rapor etmiştir (Mohr
ve ark.2003). Yapılan diğer bir çalışmada Elit seviye futbolcularla genç elit seviye
futbolcuların sprint mesafeleri ve oynadıkları pozisyonlar karşılaştırılmıştır, elde
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edilen sonuçlar pozisyonlarla sprint mesafelerinin ilişkili olduğunu göstermektedir
(Thatcher ve Batterham,2004).

1.5.Futbolda Fizyolojik Performans Testleri
Futbolcular üzerinde yapılan fizyolojik performans testleri oyunun teknik
taktik, psikolojik ve fiziksel performans parametrelerini ölçümlemek ve oyuncuların
durumunu gözlemleyip oyuncu hakkındaki yorumları yapmamızı sağlayan araçlardır.
Performansın en iyi olduğu yer testlere göre şüphesiz maç içerisindeki performanstır,
ancak oyun içerisinde sabit protokoller oluşturup ölçüm yapılması oyunun
değişkenliklerinden dolayı gerçekleştirilmesi zordur. Bundan dolayı pratik ve saha
içerisindeki oyunu en iyi yansıtan test protokolleri ve laboratuvar testleri
geliştirilmiştir. Oyuncuların amaçlarına yönelik hedeflerin tespiti için spor bilimciler
tarafından literatürde fizyolojik performans testlerine geniş yer verilmektedir
(Bangsbo,1994)
Tüm branşlara entegre edilebileceği gibi özellikle futbolda kullanılması için
literatüre sunulan laboratuvar testleri (Edwards,2003; Helgerud ve ark.,2001; Hill ve
Rowell,1996; Thatcher ve Batterham,2004) ve saha testleri vardır (Aziz ve ark.,2005;
Aslan,2007; Hazır,2000; Bıyıklı,2013). Yapılan çalışmalarda laboratuvar testlerinin
ortamdaki nem, ısı ve sıcaklık gibi değişkenlerin kontrol altına alınabilmesi açısından
ön plandayken saha içerisinde yapılan hareketleri ve zemini simüle edememektedir,
bu nedenle saha tesisleri laboratuvar testleri ne göre daha geçerli testler olarak kabul
edilmektedir (Bangsbo ve Lindguist,1992 Hoff ve ark.,2002; Kemi ve ark.,2003;
Krustrup ark.,2003 Drust ve ak.,2000;). Literatürdeki bazı çalışmalar laktat tepkisi,
oksijen kullanım miktarları ve koşu hızlarının laboratuvar ve saha testleri arasında
farklılık gösterdiğini bildirmişlerdir (Aziz ve ark.,2005; Krustrup ve ark., 2003;
Hazır,2000).

1.5.1.Futbolda Yo-Yo Testi
Literatürde sporcuların performanslarını araştırmak için birçok saha ve
laboratuvar testi bulunmaktadır. Tüm bireysel ve takım sporları için farklı testler
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bulunmaktadır. Bu testlerin birçoğu test edilen branşın fizyolojisine ve yapısına
uygun olmamaktadır. Aralıksız yapılan testlerin aralıklı yapılan branşlara
uygulatılması gibi yanlış test metotlarına başvurulmaktadır. Futbolda da yapılan
performans tesislerinde futbol oyununun fizyolojik yapısı göz önünde bulundurulup
oyun gereğince sprintler, tekrarlı sprintler, yön değiştirmeler, yüksek hızda kat edilen
mesafeler ve 3-5 saniyede sonlanan hareket kalıplarında yapılan pozisyonlar göz
önünde bulundurarak branşın fizyolojik yapısını yansıtan performans testlerinin
uygulatılması daha doğru ölçüm yöntemi olacağı düşünülmektedir (Leger ve
Lambert, 1982; Ramsbottom ve ark. 1988; Krustrup ve ark. 2003; Krustrup ve ark.
2006). Yo-Yo testi aralıklı takım sporları için Bangsbo tarafından geliştirilmiş pratik
bir testtir. Yo-Yo testi futbolda popüler olarak kullanılmasına rağmen aralıklı
fizyolojik yapıya uygun olan tüm takım sporlarında kullanılabilir (Castagna ve ark.
2007).
Yo-Yo1 ve Yo-Yo2 testleri birbirinden farklı testlerdir. Bu testlerin
farklılıkları oyuncunun performans seviyesine göre değişkenlik göstermektedir. YoYo 1 testi 10km/s hızında başlar ve oyuncunun 20 m’lik mesafeyi 7,2 saniyede kat
etmesi sinyal yardımıyla sağlanır. Yo-Yo2 testinde ise testin şiddeti daha yüksektir
ve Yo-Yo1 testinin 11. Seviyesi Yo-Yo2 testinin başlanğıç seviyesidir. Yo-Yo2 testi
13 km/s hııznda başlar ve 21. Seviyeye kadar yükselebilmektedir. Genellikle amatör
oyunculara Yo-Yo1 testi, profesyonel oyunculara ise Yo-Yo2 testi uygulatılmaktadır.
13 denekle Yo-Yo2 testinin geçerliliğini test etmişlerdir. Çalışmada yoyo 1 ve
yoyo 2 testleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır(p>0,05).
Yo-Yo testi performansı ile VO2maks arasında r=0,74 (p<0,05) ilişki bulunurken
VO2maks ile Yo-Yo performansı arasında r=0,56 (p<0,05) ilişki görülmektedir
(Castagna ve ark. 2007). Aynı çalışmada 50 metre Sprint performansı ile yoyo
performans arasında ki ilişki araştırılmıştır istatiksel sonuçlara göre (r=0,21 p>0,05)
aralarında düşük bir ilişki tespit edilmiştir (Castagna ve ark. 2007). Tekrarlı Sprint
5×30 m. ile Yo-Yo performansı karşılaştıran çalışmada ise anlamlı bir ilişki tespit
edilememiştir (r=0,26, p>0,05) (Castagna ve ark. 2007). Yo-Yo performansları
futbolcuların mevkilerine göre değişkenlik gösterdiği ifade edilmiştir (Krustup ve
ark.2006). Kalecilerin ve forvetlerin Yo-Yo performansları bu çalışmaya göre diğer
mevkiler ile karşılaştırıldığında daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Krustup ve
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ark.2006). Farklı mevkilerde görev yapan 6 kaleci, 21 defans, 20 kanat savunma, 22
orta sahanın ortasında, 26 orta saha kanat ve 24 forvet oyuncuların Yo-Yo test
performansı değerleri Şekil 1.3’ de verilmiştir (Krustup ve ark.2006).

Şekil 1.1: Yo-Yo2 Koşu Mesafeleri (Krustup ve ark, 2006).

Aynı

çalışmada

farklı

liglerdeki

sporcuların

Yo-Yo

performansları

karşılaştırılmış ve sporcunun ligi ile Yo-Yo performansı arasında arasın da ilişki
olduğu

tespit

edilmiştir.

Takım

seviyesinin

Yo-Yo

performansına

etkisi

gözlemlenmiştir. İkinci lig seviyesindeki sporcu ile milli takım seviyesindeki sporcu
arasında %37'lik bir fark görülmektedir. 35 milli oyuncu, 36 1.lig, 15 ikinci lig, 21
elit genç oyuncu üzerinde yapılan çalışmada Milli takım seviyesindeki sporcuların
Yo-Yo performanslarının 2.lig seviyesindeki sporculara göre daha fazla olduğu
ortaya koyulmuştur. Çalışmanın verileri şekil 1.4 de gösterilmektedir.
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Şekil 1.2: Farklı lig seviyelerinde oynayan futbolcuların Yo-Yo IR2 Koşu
Mesafelerinin Karşılaştırılması (Krustup ve ark, 2006)

Yo-Yo testinin Lig seviyesindeki farklılıkları tespit edildikten sonra Yo-Yo
testinin sezon içinde uygulanma zamanları arasındaki farklar da incelenmiştir.
Yapılan çalışmada 15 tane 1.lig seviyesindeki futbolcunun hazırlık dönemi başında
ki Yo-Yo IR2 mesafelerinin hazırlık dönemi ortasındaki ve hazırlık dönemi
sonundaki mesafeleri den daha düşük olduğu görülmüştür (Krustup ve ark.,2006).

Şekil 1.3: Sezonun Farklı Dönemlerinde Yapılan Yo-Yo2 Koşu Mesafeleri
karşılaştırılması (Krustup ve ark, 2006)
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Bir diğer çalışmada 24 amatör futbolcu üzerinde yapılmıştır. Yo-Yo 1 ve YOYO 2 koşu performanslarını karşılaştırılmış, aynı zamanda sıçrama ve VO2maks
değerlerini de her iki Yo-Yo performansıyla karşılaştırmışlardır. VO2maks ile koşu
bandı zirve hızı karşılaştırıldığında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p = 0.32).
YO-YO2 performanslarından elde edilen Vo2max değerleri ile testlerde elde edilen
VO2maks değerleri arasında anlamlı derecede fark tespit edilmemiştir (p = 0,10).
Yo-Yo1 ve Yo-Yo2 testleri karşılaştırıldığında aralarında yüksek bir ilişkiye tespit
edilmiştir (r =0,75, p = 0,00002, r2 = 0,56). Yo-Yo2 testinin güvenirliğini ve
geçerliliğini araştıran bir çalışmada Danimarkalı futbolcular üzerinde birer hafta
arayla Yo-Yo2 koşu performans değerleri karşılaştırılmıştır ve elde edilen sonuçlar
da Yo-Yo2 koşu performans verilerinin arasında istatistiksel olarak fark olmadığı
(1.test 1867 ± 72 2.Test 1880 ±89 m) gözlemlenmiştir (Krustup ve ark.,2003).

1.5.2.Rast Testi
Koşu
üniversitesinde

temelli

anaerobik

sporcuların

sprint

anaerobik

testi
güçlerini

İngiltere
ölçmek

de
için

Wolverhampton
geliştirilmiştir

(Zacharogiannis ve ark.,2004). Bu test aralarında 10 sn. dinlenmenin olduğu 6 tane
35 m tekrarlı sprintten oluşur. Testin amacı sporcuların anaerobik maksimum
gücünü, minumum gücünü, ortalama gücünü ve relatif gücünü ölçümlemektir.
Ölçüm esnasında sprintler arasında geçirilen süreler ve kişinin vücut ağırlığı newtest
2000 sprint timing sistem aracılığıyla ölçümlenip sistemin windows 7 altyapısında ve
intel 3, 5, 7 işletim sistemlerinde çalışabilen yazılımıyla analiz edilmiştir. Yazılımın
gücün varyasyonlarını hesaplama prensibi power = (body mass 3 x distance2) /time3
şeklindedir. RAST maximal anaerobik performansın tahmini olarak hesaplanmasında
futbol, basketbol ve hentbol gibi koşu prensibi lokomotor olan branşlarda oldukça
kullanışlı protokole sahip bir testtir (Balciunas ve ark.,2006).

RAST testinin geçerliliği inceleyen bir çalışmada gücün ölçümünde altın
metot olarak kullanılan wingate anaerobik ölçüm protokolü ile RAST testi
karşılaştırılmış aynı zamanda bu çalışmada RAST testinin güvenirliliği içinde test,
tekrar test yöntemiyle RAST testinin geçerliliği incelenmiştir. Yapılan çalışama da
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RAST testinin güvenirliliği ve geçerliliği p<0,05 düzeyinde istatistiksel olarak
güvenilir ve geçerli olduğu kanıtlanmıştır (Zagatto ve ark.,2009)

Şekil 1.4: Rast testinden elde edilen verilerin güvenirliği ve geçerliliği üzerine
yapılan çalışmada elde edilen power değerlerinin karşılaştırılması (istatistiktiksel
olarak p<0.05 güvenilir ve geçerli) (Zagatto ve ark., 2009)

1.6.Futbolda Hareket Analizi ve Yöntemleri
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte kolaylaşan müsabaka analizi futbol
dünyasında, maç içerisinde ve antrenmanlarda yapılan hareket profillerinin tespitini
kolaylaştırmıştır (Reilly ve Gilbourne,2003; Tomlin ve Wenger,2001; Helgerud, ve
ark.,2001; Roi ve ark.,2004) Sporcular üzerinde uygulanan fizyolojik ve kinematik
analizler GPS sistemleri gibi taşınabilir ve giyilebilir teknolojik ekipmanlar
aracılığıyla kolaylaştırılmıştır (Hughes ve Franks,2004; Hughes, ve Franks,2005).
Müsabakaların ve antrenmanların kinematik ve fizyolojik verileri alınarak teknik
adamlara ve sporculara geri bildirimlerde bulunulabilir. Ayrıca maçlarda teknik
adama taktiksel ve tekniksel durumla ilgili bilgilerde saha takip cihazları ile
sağlanabilir (Hughes ve Franks,2004; Hughes ve Bartlett,2002; Lees,2002; Reilly ve
Gilbourne,2003). Günümüzde fizyolojik ve kinematik parametrelerin ölçülmesi için
kâğıt üzerinde ölçeklendirilmiş sahalarda oyuncular analiz edilmektedir, aynı
zamanda Radyo dalgaları, bilgisayar yazılımları, ultrasonik sistemler, video ve GPS
gibi ekipmanlardan da yararlanılmaktadır (Bangsbo,1994; Helgerud ve ark.,2001;
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Pino ve ark.,2007; Portas ve ark.,2007; Salvo ve Ark.,2007; Shiokawa ve ark.,2003;
Stolen ve ark.,2005) Bu ekipmanlarla yapılan maç analizleri sonucunda maçlarda kat
edilen mesafelerin 10-12 kilometre arasında olduğu aynı zamanda mevkilere göre kat
edilen mesafelerin değişkenlik gösterdiği görülmektedir(Bangsbo, 1994; Bunch ve
Psotta, 2001; Edwards, 2003; Nicholas ve ark.,2000). Kat edilen mesafelerin
gerçekleştiği hız aralıklarıyla ilgili çalışmalarda 0-6,9 km. s-1 (yürüme), 7-12,9 km. s1

(jog) 13-17,9 km. s-1 (orta şiddetli koşu),> 18 km. s-1 (yüksek şiddetli koşu) olarak

sınıflandırılmıştır (Mohr ve ark, 2003; Mavili, 2010; Köklü, 2011; Alemdaroğlu.,
2011; Hill-Haas ve ark., 2011). Çalışmamızda da müsabakalarda kat edilen
mesafelerde kullanılan hız aralıkları 0-6,9 km. s-1 (yürüme), 7-12,9 km. s-1 (jog) 1317,9 km. s-1 (orta şiddetli koşu),> 18 km. s-1 (yüksek şiddetli koşu) şeklindedir.

1.6.1.GPS (Global Position System) Hareket Analiz Sistemi
GPS sistemlerinin ilk kullanımı Amerikan ordusu tarafından konum
belirleyebilmek ve savunma sanayisinde silahlardan yapılan ateşlerle doğru yöne
saldırılarda bulunabilmek için kullanılmıştır (Hewitt 2016). Silah sanayisinde 1973
yılından beri kullanılmakta olan ve maliyeti yüksek olan bu cihazların ilerleyen
yıllarda sayıları artmıştır ve daha gelişmiş teknolojilerin silah sanayisinde
kullanılması ile beraber GPS sistemleri sivil hayata girmeye başlamıştır (Hewitt
2016).
Sporcu üzerinde GPS sisteminin kullanımı Avustralyalı bilim adamları
tarafından bulunmuştur. Takım sporlarına GPS sisteminin uyarlanması 2003 yılında
Gpsports firması tarafından yapılmıştır (Edgecomb ve ark. 2006). 2003 yılının
teknolojisi ile günümüz teknolojisinin arasındaki farklar GPS sistemlerine de
yansımıştır, 2003 yılından bu yana GPS sistemleri üzerlerinde geliştirilen farklı veri
formasyonları ile hala da geliştirmeye devam etmektedir.
Günümüzde Gpsports, Catapult ve Statsports gibi ana GPS firmaları çeşitli
branşlara hizmet etmektedir, Futbolun dışında genellikle rugby, buz hokeyi, çim
hokeyi ve Amerikan futbolcuları üzerinde GPS sistemleri kullanmaktadır (Gabbett,
2010). Spor bilimciler ve antrenörler tarafından günümüzde çok yaygın bir şekilde
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GPS sistemleri kullanmaktadır, bunun nedeni GPS sisteminden alınan ve sporcunun
antrenmanına yön veren yüzlerce veridir.
Sporcuların müsabakalarda ve antrenmanlarda maruz kaldığı akut ve kronik
yük takibi, sakatlık analizi, fizyolojik olarak kişinin performansını takip edebilmek
ve sporculara yönelik data analizi yapabilmek için spor bilimciler tarafından GPS
sisteminden alınan veriler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Diğer analiz
yöntemlerine göre taşınabilir olması giyilebilir olması ve kullanışlı yazılımlara sahip
olması ön plana çıkmaktadır (Hewitt 2016).
GPS’in takım sporlarında özelliklede futbolda çeşitli parametreleri detaylı
incelemek için kullanımı yaygındır. GPS alt yapılı ekipmanlar, sporcuların kalp
hizasına takılabilen kayışların üstlerine ve giyilebilir yelek içerisindeki boyun
hizasında bulunan haznelere monte edilebilir şekilde tasarlanmıştır. Teknik olarak
uydu ile 1Hz, 5Hz, 10Hz, 15Hz, 20Hz ve 25Hz gibi farklı hızlarda gerçek zamanlı,
hem fizyolojik hem de kinematik olarak veri aktarımı sağlayabilen, kişilerin kalp
atım hızlarını, kat edilen mesafeyi, ivmelenmeyi, yavaşlamayı, tekrarlanan sprint
sayısını, oyun sahasının farklı alanlarında bulunma oranlarını, tüketilen kalori
miktarını, kişisel farklılık gösteren nabız alanlarını, koşu sırasındaki hızlarını ve
farklı hız aralıklarında kat edilen mesafeleri, farklı hız aralıklarında geçirilen süreleri,
sprint hareketlerindeki üretilen güç miktarlarını, sporcuların hareket esnasındaki koşu
asimetrilerini ve tüm veriler arasındaki ilişkiyi sergileyen donanım ve kendine ait
hem software sistemi olan, hem de mobil cihazlarda online kullanılabilmesi için
mobil uygulama alt yapılı çalışabilen yazılıma sahip ekipmanlardır.
GPS sistem uzaydaki uydularla haberleşme sistemini kullanarak yön ve
pozisyon tespitini yaparak, dünya üzerindeki konumu göstermektedir. GPS sistem
insan deneylerinde hayvan deneylerinde biyomekanik deneylerde ve insanların
yapmış oldukları hareketlerin şiddetini belirleyen deneylerde kullanılmaktadır
(Alemdaroğlu.,2011; Aslan., 2007; Köklü., 2011; Pino ve ark, 2007; Macleod.,2007).
GPS sistemlerinin geçerliği ve güvenirliği üzerine yapılan bir çalışmada 15 metre ve
30 metre testini fotosel ve GPS sistem yardımıyla test edip iki ölçümü
karşılaştırmışlardır (Alvarez ve ark.,2009). Yapılan deney sonucunda r2= 0,87,
p<0,001 ve 30 metre testinde r2= 0,94, p<0,001 istatistiki sonuçlara ulaşılmıştır. GPS
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sistemlerinin günün farklı zamanlarında verdikleri sonuçları araştırmak için yapılan
bir çalışmada aynı sporculara günün farklı 3 zamanında yaptıkları çim hokeyi
maçlarında kat ettikleri mesafeler sırasıyla 6818,7 ± 5,2 m, 6818,7 ± 4,3 m ve 6819,0
± 5,4 m olarak tespit edilmiş ve bu kat edilen mesafe değeri aralarında istatiksel
analiz sonucu herhangi bir farklı olmadığı saptanmıştır (Hannah ve Sunderland
,2007). Katedilen mesafeler kadar hızlanma ve hızlarda geçirilen sürelerinde GPS
sistemleri ile edilen veriler de istatistiksel olarak fark olmadığı ve GPS sistemlerinin
müsabaka analizinde geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu görülmektedir
(Hannah ve Sunderland, 2007). GPS sistemin maç analizinde ve canlı takibin de
oldukça kolay ve güvenilir bir sistem olduğu yapılan çalışmalarda ortaya
koyulmuştur (Pino ve ark, 2007; Castagna ve ark, 2009). Birçok maç analizi ve
antrenman dirili ile ilgili araştırmalarda Gps sistemleri kullanılmıştır (Hill-Haas ve
ark, 2009a; 2009b, 2009c; 2008; Farrow ve ark, 2008).

1.7.Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı fizyolojik performans testleriyle elde edilen fizyolojik
ve kinematik parametrelerin, GPS destekli saha takip cihazıyla müsabakalar da kayıt
altına alınan fizyolojik ve kinematik parametrelerle karşılaştırılmasıdır.

1.8. Problem Cümlesi
1. Futbolcularda elde edilen kinematik ve fizyolojik parametrelerle,
performans testlerinden elde edilen parametreler arasında ilişki var mıdır?
1.8.1. Alt Problemler
1.

Futbol müsabakalarındaki farklı koşu hızlarında kat edilen mesafelerle YoYo dayanıklılık testi koşu mesafeleri arasında ilişki var mıdır?

2.

Futbol Müsabakalarındaki farklı koşu hızlarında kat edilen mesafelerle
RAST testi güç parametreleri arasında ilişki var mıdır?

3.

Futbol müsabakalarında maksimal kalp atım hızının farklı yüzdelerinde
geçirilen sürelerle Yo-Yo dayanıklılık testi koşu mesafeleri arasında ilişki var
mıdır?
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4.

Futbol müsabakalarında maksimal kalp atım hızının farklı yüzdelerinde
geçirilen sürelerle RAST testi güç parametreleri arasında ilişki var mıdır?

5.

Üç farklı müsabakadaki fizyolojik parametrelerle performans testlerinin
arasında ilişki var mıdır?

6.

Üç farklı müsabakadaki kinematik parametrelerle performans testlerinin
arasında ilişki var mıdır?

7.

Üç farklı müsabakada elde edilen kinematik ve fizyolojik parametreler
arasında ilişki var mıdır?

1.10. Hipotezler
1.

Futbol müsabakalarındaki farklı koşu hızlarında kat edilen mesafelerle YoYo dayanıklılık testi koşu mesafeleri arasında ilişki olacaktır.

2.

Futbol Müsabakalarındaki farklı koşu hızlarında kat edilen mesafelerle
RAST testi güç parametreleri arasında ilişki olacaktır.

3.

Futbol müsabakalarında maksimal kalp atım hızının farklı yüzdelerinde
geçirilen sürelerle Yo-Yo dayanıklılık testi koşu mesafeleri arasında ilişki
olacaktır.

4. Futbol müsabakalarında maksimal kalp atım hızının farklı yüzdelerinde
geçirilen sürelerle RAST testi güç parametreleri arasında ilişki olacaktır.
5. Üç farklı müsabakadaki fizyolojik parametrelerle performans testlerinin
arasında ilişki olacaktır.
6. Üç farklı müsabakadaki kinematik parametrelerle performans testlerinin
arasında ilişki olacaktır.
7. Üç farklı müsabakada elde edilen kinematik ve fizyolojik parametreler
arasında ilişki olacaktır.
2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1 Araştırma Grubu
Afyonkarahisar ili süper amatör futbol liginde bulunan iki amatör futbol
takımları üzerinde araştırma dizayn edilmiştir. Haftada 4-5 gün sıklıklarla futbola
özgü teknik, taktik ve kondisyonel antrenmanlar yapan 20-25 yaş aralığındaki 32
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erkek futbol oyuncusuyla çalışmaya başlanmış oyunculardan testler ve müsabakalar
esnasında dahil edilme kriterlerini sağlayamayanlar çalışmadan çıkarıldığı için 20
erkek futbol oyuncusunun parametreleri çalışmaya dahil edilip istatistiksel olarak
değerlendirilmeye alınmıştır.
Çalışmadaki dahil edilme kriterleri oyuncunun en az 3 yıl spor geçmişi
olması, çalışmasını engelleyecek akut ya da kronik sakatlığının bulunmaması,
haftada toplamda 12 saatin altında antrenman yapmamış olması ve üç müsabakadada
90 dk boyunca oyunda kalmış olması olarak belirlenmiştir.

2.2.Çalışma İçin Resmi İzinlerin Alınması
Yapılan çalışmayla ilgili Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik kurulundan 17.07.2017 taih ve
2017/203 sayı numaralı izin alınmıştır. Bu çalışmada elde edilen fizyolojik ve
kinematik veriler 2017-2018 yılı içerisinde Afyonkarahisar süper amatör futbol
liginde oynanan resmi futbol müsabakalarından elde edilmiştir. Resmi müsabakalar
esnasında gerçek zamanlı olarak sporcuların fizyolojik ve kinematik verilerinin
alınması ve sporcuların müsabaka içerisinde göğüslerinde 38 gr ağırlığındaki göğüs
bantı üzerinde konumlandırılmış GPS ( Global Positioning System) sistemiyle resmi
müsabakalara çıkması için Türkiye Futbol Federasyonuna çalışmanın detayları ile
birlikte başvuruda bulunulmuş ve Türkiye Futbol Federasyonu çalışmadaki fizyolojik
ve kinematik testlerin resmi müsabakalarda GPS (Global Positioning System)
aracığıyla

yapılmasını

onaylamıştır.

Çalışmanın

resmi

müsabakalarda

uygulanabileceğine dair 1.12.2017 tarih ve 09-2017/3483-9186 sayı numaralı onay
belgesi alınmıştır. Çalışmalara başlamadan önce araştırma grubuna uygulanılacak
işlemler hakkında, çalışmanın katkılarından, amaçlarından, testlerin yönteminden ve
testler sırasında karşılaşılabilecek olası negatif durumlarla ilgili araştırma grubu
detaylı bir şekilde bilgilendirilmiştir ve çalışmaya katılmak isteyen gönüllülere
‘‘Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu ‘‘imzalatılarak çalışmalara başlanmıştır.
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2.3. Fizyolojik ve Kinematik Parametrelerin Ölçülmesi
2.3.1.Resmi Müsabakaların ve Fizyolojik Testlerin Planlaması
Gerekli izinlerin alınmasının ardından iki futbol takımına farklı tarih
periyotlarında fizyolojik testler ve müsabakalar esnasında fizyolojik ve kinematik
analizler yapılmıştır. Takımlardaki futbolculara fizyolojik testler uygulanmıştır.
Fizyolojik testler Afyon Demir Spor çim sahasında gerçekleştirilmiştir. Afyon Demir
Spor çim sahasında futbolculara Yo-Yo aralıklı Dayanıklılık testi uygulanmış, 48
saat sonra tekrar futbolculara RAST anaerobik sprint testi uygulatılmıştır.
Oyuncuların üç resmi futbol müsabakası esnasında fizyolojik ve kinematik
parametreleri GPS (Global Positioning System) yardımıyla kayıt altına alınmıştır.
İkinci takımdaki futbolculara Yo-Yo aralıklı Dayanıklılık testi uygulanmış, 48 saat
sonra RAST anaerobik sprint testi uygulatılmıştır. Futbolcuların üç resmi müsabakası
esnasında fizyolojik ve kinematik parametreleri alınmıştır.

2.3.2.Antropometrik Ölçümler
Katılımcıların boy ölçümleri SEKA (Almanya) marka stadiometre ile, vücut
ağırlığı ölçümleri Tanita (Japonya) marka baskülle fizyolojik ve kinematik testlere
başlamadan önce ölçülmüştür. Boy ölçümü esnasında katılımcılar anatomik duruşta
iken başın üstünden cm cinsinden ölçüm sağlanmıştır. Katılımcıların vücut ağırlıkları
da katılımcılar anatomik duruştayken kıyafetsiz ve ayakkabısız sadece şortlarıyla
basküle çıkarılıp kg cinsiden vücut ağırlıklarının ölçümü sağlanmıştır.

2.3.3.Yo- Yo Testi
Katılımcıların fizyolojik parametrelerini ölçümlemek için 20 metrelik koşu
mesafesinin ve 5 m’ lik aktif dinlenme mesafesinin bulunduğu parkurdan oluşan YoYo 1 aralıklı dayanıklılık testi futbol oyuncularına uygulatılmıştır. Bu test her 20 m
koşunun ardından 10 sn.’ lik aktif dinlenme periyotlarından oluşmaktadır. Test 10
km/sa hızla başlamış ve testin içerisindeki hızlanma oranları kadar artırılarak
uygulanmıştır. Test sırasında bu hızların periyodik olarak artmasını sağlayan, testin
lisanslı cd’sinden bilgisayar yardımıyla elde edilen sinyal sesleridir. Katılımcının
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sinyal seslerini 3 kez kaçırması durumunda veya kişi testi kendi isteğiyle
bırakmasıyla test sonlandırılmıştır. Katılımcılara test esnasında polar nabız bantları
takılmış, bu sayede katılımcıların test içerisinde ulaştıkları KAHmaks değerleri kayıt
altına alınmıştır.

Şekil 2.1: Yo-Yo Testinin Mesafeleri

(Bangsbo ve ark.,2003)

2.3.4.RAST Testi
RAST testi aracığıyla bu araştırmada katılımcıların anaerobik maksimum
güçleri, ortalama güçleri, minumum güçleri ve yorgunluk indeksleri gibi
parametreleri elde edilmiştir. RAST testi 35 m’lik parkurda aralarında 10 sn.’lik
dinlenme periyotlarının olduğu 6 tane 35 m’lik sprintten oluşmaktadır. Katılımcıların
yaptıkları sprintleri özel bir yazılıma sahip Newtest 2000 Fotosel Sistemi ile kayıt
altına alınmıştır. Kayıt altına alınan katılımcılara ait anaerobik maksimum güçleri,
ortalama güçleri, minumum güçleri ve yorgunluk indeksleri gibi parametreleri
detaylı bir şekilde hesaplanmıştır. Yazılımdan elde edilen parametreler istatistiksel
sonuçlarda kullanılmak için SPSS programına yüklenmiştir.

Şekil 2.2: RAST Testi Uygulama Alanı
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2.3.5.Global Positioning System (GPS) Destekli Göğüs Bandı
GPS alt yapılı ekipmanlar, sporcuların kalp hizasına takılabilen kayışların
üstlerine monte edilebilir şekilde tasarlanmıştır. Teknik olarak uydu ile 10Hz hızında
gerçek zamanlı, hem fizyolojik hem de mekanik olarak veri aktarımı sağlayabilen
kişilerin, kalp atım hızlarını, kat edilen mesafeyi, ivmelenmeyi, yavaşlamayı, sprint
tekrar sayısını, oyun sahasının farklı alanlarında bulunma oranlarını, tüketilen kalori
miktarını, kişisel farklılık gösteren nabız alanlarını, koşu sırasındaki hızlarını,
yapılan sprint hareketlerindeki üretilen güç miktarlarını ve tüm veriler arasında
ilişkileri sergileyen donanım ve kendine ait hem software hem de mobil cihazlarda
online kullanılabilmesi için mobil uygulama alt yapılı çalışabilen yazılıma sahip
ekipmanlardır.

Şekil 2.3: Polar Team Pro GPS (Global Positioning System)
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Şekil 2.4: Polar Team Pro Gps Destekli Saha Takip Cihazı Yazılımı

2.3.6. Newtest 2000 Fotosel Sistemi
Yapılan Rast testindeki sprintlerin zamanları ve elde edilen gücün
değişkenliklerinin analizi newtest 2000 sprint timing sistemiyle yapılmıştır.
Çalışmada kullanılan newtest 2000 sprint timing sistemin güvenirlik ve geçerliği
birçok çalışmada ortaya konmuştur (Enoksen ve ark.2009; Shalfawi ve ark., 2011).

2.4. Verilerin Analizi
Yapılan çalışmada katılımcılara dair tanımlayıcı istatistik olarak fizyolojik ve
kinematik parametrelerin ortalama ve standart sapma değişkenleri hesaplanmıştır.
Kinematik ve fizyolojik parametreler arasındaki ilişki Spearman Kolerasyon Kat
sayısı kullanılarak hesaplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket
programı kullanıldı. İlişkilendirmelerde anlamlılık seviyesi 0,05 olarak belirlendi.
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3.BULGULAR
Tablo 3.1: Katılımcıların Demografik Özellikleri
N

Ortalama

Standart Sapma

Yaş (yıl)

20

21,85

2,88

Boy Uzunluğu

20

177,10

8,04

Vücut Ağırlığı

20

72,40

8,99

Tablo 3.2.Katılımcıların Yo-Yo ve RAST Test Değerleri
Parametreler

Standart

N

Ortalama

Yo-Yo Testinde Kat Edilen Mesafe(m)

20

1978,00

724,23

RAST Testi Maksimum Güç (Watt)

20

492,44

104,46

RAST Testi Minimum Güç (Watt)

20

268,96

73,14

RAST Testi Ortalama Güç (Watt)

20

355,39

79,23

RAST Testi Yorgunluk İndeksi

20

31,16

5,78
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Sapma

3.3. Üç Müsabakadan Elde Edilen Fizyolojik Veriler
Parametreler

Farklı
Yüzdelerde
Maks Kalp
Atım Hızlarında
Geçirilen
Süreler

N

Ortalama

Standart Sapma

Ortalama kalp atım
Hızı(atım.dk-1)

20

166,94

6,23

<%79

20

15,85

4,90

%80-84

20

19,54

5,57

%85-89

20

22,76

4,84

%90-94

20

21,61

7,33

%95-100

20

10,27

7,40

Tablo 3.4.Üç Müsabakadan Elde Edilen Kinematik Veriler
Parametreler

Farklı Hız

N

Ortalama

Standart Sapma

Toplam Mesafe(m)

20

8461,39

740,75

0-6, 9 km.s-1

20

3856,72

313,47

7-12, 99 km.s-1

20

2652,86

542,11

13,00-17, 99 km.s-1

20

1306,92

406,06

18, 00>km.s-1

20

644,89

244,49

Aralıklarında
Kat Edilen
Edilen
Mesafeler

*Kalp Atım Hızları (KAH).
*Maksimum (Maks).
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Tablo 3.5.Müsabakalardan Elde Edilen Fizyolojik Parametrelerin Performans
Testleriyle İlişkisi

N

Ortalama
Kalp Atım
Hızı

KAH
Maks
<%79

KAH
Maks
%80-84

KAH
Maks%
85-89

KAH
Maks
%90-94

KAH
Maks
%95-100

Yo-Yo Kat
Edilen
Mesafe

20

0,140

-0,212

-0,109

0,122

0,048

-0,072

Maksimum
Güç

20

0,074

-0,025

0,199

0,155

-0,100

-0,187

Minimum
Güç

20

0,067

-0,048

-0,038

0,012

0,293

-0,179

Ortalama
Güç

20

-0,035

0,023

0,108

0,153

0,137

-0,329

Yorgunluk
İndeksi

20

-0,052

0,133

-0,007

0,087

0,208

-0,202

Tablo 3.6.Müsabakalardan Elde Edilen Kinematik Parametrelerin Performans
Testleriyle İlişkisi
0-6, 9km.s7-12,
13,00-17,
1
de Kat 99km.s-1 de 99km.s-1 de
Edilen
Kat Edilen Kat Edilen
Mesafeler Mesafeler Mesafeler

18, 00>km.s-1
Koşu Hızında
Kat Edilen
Mesafeler

N

Kat
Edilen
Toplam
Mesafe

Yo-Yo Kat
Edilen
Mesafe

20

0,408

-0,212

-0,109

0,122

0,048

Maksimum
Güç

20

-0,169

-0,025

0,199

0,155

-0,100

Minimum
Güç

20

-0,344

-0,048

-0,038

0,012

0,293

Ortalama
Güç

20

-0,226

0,023

0,108

0,153

0,137

Yorgunluk
İndeksi

20

-0,245

0,133

-0,007

0,087

0,208
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Tablo 3.7. Müsabakalarda Elde Edilen Fizyolojik Parametreler
Parametreler

N

Minimum Maximum

Ortalama

Standart
Sapma

1.Maç

20

152,00

187,00

167,35

7,16

2.Maç

20

151,00

184,00

168,55

7,82

3.Maç

20

151,00

173,00

164,90

6,42

Maks Kalp Atım Hızının
<%79’unda Geçirilen
Süreler (dk.)

1.Maç

20

3,80

27,21

15,16

5,66

2.Maç

20

1,05

27,21

14,08

8,05

3.Maç

20

7,44

27,21

18,32

4,81

Maks Kalp Atım Hızının
%80-84’ünde Geçirilen
Süreler (dk.)

1.Maç

20

5,27

28,42

19,41

6,49

2.Maç

20

3,19

28,52

18,04

8,00

3.Maç

20

12,56

28,42

21,15

5,60

Maks Kalp Atım Hızının
%85-89’unda Geçirilen
Süreler (dk.)

1.Maç

20

12,54

35,01

23,95

6,67

2.Maç

20

12,20

31,31

21,26

6,55

3.Maç

20

15,60

31,54

23,08

4,68

Maks Kalp Atım Hızının
%90-94’ünde Geçirilen
Süreler (dk.)

1.Maç

20

13,07

37,49

21,48

6,17

2.Maç

20

8,58

56,46

24,11

11,45

3.Maç

20

7,51

37,49

19,23

7,13

Maks Kalp Atım Hızının
%95-100’ünde Geçirilen
Süreler (dk.)

1.Maç

20

,00

41,44

10,02

10,17

2.Maç

20

,00

36,56

12,55

10,36

2.Maç

20

,00

22,26

8,25

6,18

Ortalama kalp atım hızı
(atım.dk-1)
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Tablo 3.8. Müsabakalarda Elde Edilen Kinematik Parametreler

Parametreler
Kat Edilen Toplam
Mesafe(m)

0 - 6, 9km.s-1 Hız
Aralığında Kat Edilen
Mesafeler
7-12, 99km.s-1 Hız
Aralığında Kat Edilen
Mesafeler
13,00-17, 99km.s-1 Hız
Aralığında Kat Edilen
Mesafeler
18, 00>km.s-1 Hız
Aralığında Kat Edilen
Mesafeler

N

Ortalama

Standart
Sapma

1.Maç

20

7243,00

9839,00

8422,45

805,81

2.Maç

20

7736,00

10867,00

8599,70

851,99

3.Maç

20

6748,00

10003,00

8340,10

862,28

1.Maç

20

3275,00

4649,00

3862,00

387,91

2.Maç

20

3382,00

4424,00

3872,75

314,39

3.Maç

20

2871,00

4370,00

3835,40

348,97

1.Maç

20

1608,00

3745,00

2651,30

639,49

2.Maç

20

1837,00

4249,00

2753,55

640,09

3.Maç

20

1536,00

3342,00

2553,70

603,85

1.Maç

20

665,00

1956,00

1316,35

408,25

2.Maç

20

15,04

2304,00

1265,76

517,90

3.Maç

20

640,00

2014,00

1338,65

415,77

1.Maç

20

317,00

1222,00

655,45

256,83

2.Maç

20

324,00

1059,00

633,30

204,21

3.Maç

20

247,00

1356,00

645,90

301,71

*Kalp Atım Hızları (KAH).
*Maksimum (Maks).
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Minimum Maximum

Tablo 3.9.Müsabakalardan Elde Edilen Fizyolojik Parametrelerle Performans
Testlerinin İlişkisi
RAST
Testi
Yorgu
nluk
İndeksi

N

1.Maç

20

0,151

0,151

0,144

0,073

-0,125

2.Maç

20

0,117

0,023

0,10

-0,076

-0,032

3.Maç

20

-0,094

0,149

0,263

0,223

0,088

KAH
Maks
<%79
Geçirilen
Süreler

1.Maç

20

-0,254

-0,082

0,265

0,206

-0,583

2.Maç

20

-0,127

-0,092

-0,137

-0,099

-0,010

3.Maç

20

-0,262

0,310

-0,117

0,063

-0,135

KAH
Maks
%80-84
Geçirilen
Süreler

1.Maç

20

-0,067

0,080

0,119

0,122

0,222

2.Maç

20

-0,016

0,053

-,095

-0,073

-0,014

3.Maç

20

-0,139

0,115

-0,026

-0,047

-0,072

Parametreler

KAH
Maks
Ortalama

KAH
Maks
%85-89
Geçirilen
Süreler

1.Maç

20

0,181

0,196

-0,083

0,116

-0,200

2.Maç

20

-0,037

0,151

0,210

0,266

0,311

3.Maç

20

0,428

-0,035

-0,186

-0,077

KAH
Maks
%90-94
Geçirilen
Süreler

1.Maç

20

0,175

-0,081

-0,002

-0,032

-0,139

2.Maç

20

-0,041

-0,008

0,206

0,075

0,060

3.Maç

20

0,047

-0,134

0,448

0,278

0,436

KAH
Maks
%95-100
Geçirilen
Süreler

1.Maç

20

-0,222

-0,206

-0,149

-0,315

-0,220

2.Maç

20

-0,052

-0,138

-0,226

-0,326

-0,302

3.Maç

20

-0,141

-0,134

-0,125

-0,263

-0,194

*Kalp Atım Hızları (KAH).
*Maksimum (Maks).
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RAST
RAST
RAST
Testi
Testi
Testi
Minimum Ortalama
Maksimum
Güç
Güç
Güç (Watt)
(Watt)
(Watt)

Yo-Yo
Testinde
Kat Edilen
Mesafe(m)

-0,359

Tablo 3.10.Müsabakalardan Elde Edilen Kinematik Parametrelerle Performans
Testlerinin İlişkisi

N

Yo-Yo
RAST
RAST
RAST
RAST
Testinde
Testi
Testi
Testi
Testi
Kat Edilen Maksimum Minimum Ortalama Yorgunluk
Mesafe(m) Güç(Watt) Güç(Watt) Güç(Watt) İndeksi

1.Maç 20

0,527

-0,059

-0,323

-0,164

-0,263

2.Maç 20

0,347

-0,060

-0,371

-0,242

-0,330

3.Maç 20

0,200

-0,303

-0,063

-0,093

0,043

1.Maç 20

-0,303

0,068

-0,008

-0,014

0,035

2.Maç 20

0,042

-0,231

-0,114

-0,161

0,203

3.Maç 20

-0,198

0,151

0,158

0,173

0,093

1.Maç 20

0,570

-0,061

-0,483

-0,311

-0,419

7-12, 99km.s-1 de
Kat Edilen 2.Maç 20
Mesafeler

0,309

0,204

-0,277

-0,092

-0,435

3.Maç 20

0,302

-0,238

-0,286

-0,241

-0,161

1.Maç 20

0,379

-0,241

-0,212

-0,194

-0,090

13,00-17,
99km.s-1 de
2.Maç 20
Kat Edilen
Mesafeler
3.Maç 20

0,153

-0,176

-0,063

-0,083

-0,035

-0,369

-0,066

-0,140

0,039

0,045

-0,002

Kat Edilen
Toplam
Mesafeler

-1

0-6, 9 km.s
Kat Edilen
Toplam
Mesafeler

1.Maç 20
Maç 18,
-1
00>km.s
Koşu
2.Maç 20
Hızında Kat
Edilen
Mesafeler 3.Maç 20

*Kalp Atım Hızları (KAH).
*Maksimum (Maks).
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0,155

0,203
-0,005
-0,049

-0,010

0,027

-0,012

-0,024

-0,015

-0,036

0,118

0,108

0,168

0,026

Tablo 3.11.Müsabakalrdan Elde Edilen Fizyolojik Parametrelerin Sınıfiçi
Kolerasyon Tablosu

PARAMETRELER

SKK

P

Ortalama Kalp Atım Hızı
(atım.dk-1)

0,840

p<0,01

Maks Kalp Atım Hızının
<%79’unda Geçirilen
Süreler (dk.)

0,666

p<0,01

Maks Kalp Atım Hızının
%80-84’ünda Geçirilen
Süreler (dk.)

0,761

p<0,01

Maks Kalp Atım Hızının
%85-89’unda Geçirilen
Süreler (dk.)

0,721

p<0,01

Maks Kalp Atım Hızının
%90-94’ünda Geçirilen
Süreler (dk.)

0,817

p<0,01

Maks Kalp Atım Hızının
%95-100’ünda Geçirilen
Süreler (dk.)

0,741

p<0,01

3.12.Müsabakalardan Elde Edilen Kinematik Parametrelerin Sınıfiçi
Kolerasyon Tablosu
PARAMETRELER

SKK

p

Toplam Kat Edilen
Mesafeler

0,856

p<0,01

0-6, 9km.s-1 Hız
Aralığında Kat Edilen
Mesafeler

0,871

p<0,01

7-12, 99km.s-1 Hız
Aralığında Kat Edilen
Mesafeler

0,829

p<0,01

13,00-17, 99km.s-1 Hız
Aralığında Kat Edilen
Mesafeler

0,886

p<0,01

18, 00>km.s-1 Hız
Aralığında Kat Edilen
Mesafeler

0,946

p<0,01
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4.TARTIŞMA
Sub elit seviyede futbol oynayan 21,852,88 ortalama yaşa sahip
katılımcıların Yo-Yo ve RAST testlerinden elde edilen verilerle, GPS destekli takip
sistemleriyle

müsabakada

alınan

fizyolojik

ve

kinematik

parametrelerin

karşılaştırılması amaçlanan bu çalışmada; Yo-Yo testinde kat edilen mesafelerin
ortalamaları 1978,00 m  724,23, RAST testi maksimum güç 492,44 watt  104,46,
RAST testi minimum güç 268,96 watt  73,14, RAST testi ortalama güç 355,39 watt
 79,23, RAST testi yorgunluk indeksi % 31,16  5,78 olarak ölçülmüştür.
GPS destekli saha takip cihazlarıyla elde edilen veriler ortalama kalp atım
hızı 166.93 atım.dk-1  6,22, KAHMAKS’ın <%79 KAH’ larda geçirilen sürelerin
ortalaması 15,85 dk.  4,89, KAHMAKS’ın %80-84 arasındaki KAH’ larda geçirilen
sürelerin ortalaması 19,53 dk.  5,56f, KAHMAKS’ın %85-89 arasındaki KAH’ larda
geçirilen sürelerin ortalaması 22.75 dk.  4,83, KAHMAKS’ın %90-94 arasındaki
KAH’ larda geçirilen sürelerin ortalaması 21,60 dk.  7,33, KAHMAKS’ın %95-100
arasındaki KAH’ larda geçirilen sürelerin ortalaması 10,26 dk.  7,40, toplam kat
edilen mesafelerin (m) ortalaması 8454,09 m,  740,75, 0-6, 9km.s-1 koşu hızında kat
edilen mesafelerin ortalaması 3856,72 m,  313,47, 7-12, 99km.s-1 koşu hızında kat
edilen mesafelerin ortalaması 2652,85 m.  542,11, 13,00-17, 99km.s-1 koşu hızında
kat edilen mesafelerin ortalaması 1306,92 m,  406,06, 18, 00>km.s-1 koşu hızında
kat edilen mesafelerin ortalaması 644,89 m  244,49 olarak bulunmuştur.
Hipotez 1’de futbol müsabakalarındaki farklı koşu hızlarında kat edilen
mesafelerle Yo-Yo dayanıklılık testi koşu mesafeleri arasındaki ilişkiye bakıldığında
(Tablo 3.6), 0-6, 9km.s-1 ve 18, 00>km.s-1 arasındaki tüm hız aralıkları ile Yo-Yo
testinde kat edilen mesafeler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
görülmemiştir(p>0,05). İstatistiksel olarak anlamlı farklılık olmamasına rağmen, YoYo testinde kat edilen toplam mesafe ile GPS sistemle elde edilen toplam mesafeler
arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur(r=0,408). Bir başka ifadeyle Yo-Yo testinde
kat edilen mesafeler arttığında GPS sistemde kat edilen toplam mesafellerinde arttığı
görüldü. Bu araştırmada dikkati çeken bir diğer husus ise, 0-6, 9km.s-1 ve7-12,
99km.s-1 hızında kat edilen mesafelerle Yo-Yo testinde kat edilen toplam mesafeler
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mesafeler arasında negatif bir ilişkinin gözlemlenmesiydi, bu durum Yo-Yo testi
esnasında sporcuların 13km.s-1 üzerinde bir hızla koştuklarının da bir göstergesidir.
Futbol müsabakaları ve fizyolojik performans testleri arasındaki ilişkiyi
araştıran çalışmalara literatürde rastlamak mümkündür. Futbol maçlarında kat edilen
mesafeler ve Vo2 max testi arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmada, iki değişken
arasında istatistiksel olarak r=0.013 düzeyinde ilişkinin olmadığı saptanmıştır
(Aslan.,2007). Aynı çalışmada sprintle kat edilen mesafe ve sprint sayısı ile Vo2 max
arasındaki ilişki araştırılmış fakat değişkenler arasında istatistiksel olarak anlam ifade
eden sonuçlara ulaşılamamıştır (Aslan.,2007). Yapılan diğer bir çalışmada, yüksek
şiddetlerde kat edilen mesafeler ile Vo2max arasında ilişkinin olmadığı rapor
edilmiştir (Bangsbo.,1992). Futbol müsabakalarında elde edilen fizyolojik ve
kinematik parametreleri oyuncunun taktiksel yapısı da etkileyeceği düşünülmektedir.
Yapılan diğer çalışmada müsabakada kat edilen mesafelerle yüksek hızlarda kat
edilen mesafeler ve VO2maks arasında r=0.43’lük ilişki tespit edilmiştir
(Aslan.,2007). Müsabakalarda elde edilen fizyolojik parametreler ve kalp atımının
yarılanma sürelerinin arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmada -0,35 olarak anlamlı
ilişki tespit edilmiştir (Krustrup ve ark., 2003). Görüldüğü gibi literatür bulgularında,
bizim bulgularımızı destekler nitelikte çalışmalar bulunmaktadır. Bunun yanında,
çalışma bulgularımızın tersi yönde sonuçlar elde eden çalışmalarda mevcuttur.
Futbolcuların müsabakalarda kat ettikleri mesafeler, Vo2maks değerleri ve Yo-Yo
mesafeleri arasında istatistiksel olarak pozitif yönde ilişkinin olduğunu gösteren
birçok

çalışma

bulunmaktadır.

(Bangsbo

ve

Lindguist

1992;

Hoff

ve

Helgerud.,2004). Yapılan bu çalışmada elde edilen parametrelerle literatürdeki
çalışmaların çelişme nedeninin araştırma grubu, lig düzeyi farklılıkları ve kondisyon
düzeyi farklılıkları olduğu düşünülmektedir. Vo2maks ve kat edilen mesafe ilişkisi
üzerine yapılan diğer bir çalışmada futbolcuları sezon başında Vo2maks artırmaya
yönelik antrenman programı uygulanmış ve antrenman uygulamayan kontrol
grubuyla

karşılaştırılmıştır,

elde

edilen

bulgularda

Vo2maks

düzeyinin

müsabakalarda kat edilen mesafeler ile ilişkisinin olduğu rapor edilmiştir (Helgerud
ve ark.,2005). Müsabaka içerisinde yüksek VO2maks’a sahip sporcular daha fazla
mesafe kat ederek daha fazla sprint hızlarına ulaşabilmektedirler (Bangsbo,1994;
Smaros,1980;
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Aslan,2007;

Kohrt.,1987).

Futbolcuların

müsabaka

içerisinde

kullandıkları enerji sistemlerini inceleyen bir çalışmada, futbol müsabakasının
%90’nın aerobik, %8,6’nın anaerobik enerji sistemlerinde tamamlandığı bildirilmiştir
(Bangsbo ve ark.,2006). Müsabaka içerisindeki anaerobik enerji sisteminin yüzdesi
düşük olmasına karşın yapılan ataklar ve skor belirleyici hareketlerin bu enerji
sisteminde gerçekleştiği, anaerobik enerji sistemde yapılan bu hareketlerin
müsabakanın belirleyici unsurları olduğu yapılan çalışmada bildirilmiştir (Reilly ve
ark.,2000). Enerji sistemi baskınlığı açısından bakıldığında anaerobik sistem yüzdesi
düşüktür fakat elit futbolcular üzerinde yapılan bir kinematik analiz çalışmasında
futbolcuların müsabaka içerisinde anaerobik enerji sisteminin baskınlığını gerektiren
150 ile 250 arasında şiddetli hareket yaptığı bildirmiştir (Bansbo ve ark.,2006).
Futbol oyununun yapısı gereği yüksek şiddette yapılan hareketlerin tekrarlanabilmesi
için iyi bir toparlanabilme kapasitesine sahip olmak gereklidir, hareketler arası
toparlanmayı aerobik sistemin destekleyip anaerobik sistemde yapılan yüksek
şiddetteki hareketleri desteklediği bilinmektedir (Mohr ve ark.,2005). Yapılan diğer
bir çalışmada Avrupa'daki elit futbolcuların kat ettikleri mesafeler ve bu mesafelerin
mevkiler arası farklılıkları ele alınmıştır, toplam kat edilen mesafenin 11010 m.
olduğu, kat edilen mesafe pozisyonlara göre değerlendirildiğinde diğer çalışmalara
paralel olarak defans da oynayan futbolcuların diğer mevkilerdeki futbolculardan
daha az, orta sahada oynayan futbolcuların da diğer futbolculardan daha fazla mesafe
kat ettikleri rapor edilmiştir. Performans testlerine katılan sporcular, testin protokolü
gereği testi maksimal yüklenmelerle gerçekleştirmektedirler. Müsabaka esnasında ise
sporcu, müsabakanın zorluk derecesine, rakibin oyun stili ve rakip kalitesinine ve
teknik

adamın

taktiksel

farklılığına

göre

farklı

yüklerde

müsabakayı

tamamlamaktadır. Performans testleriyle, GPS sisteminde elde edilen verilerin
ilişkisizliği yukarıda bahsedilen test ve müsabaka farklılıklarından kaynaklandığı
düşünülmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre 1. hipotez
reddedilmiştir.
Hipotez 2’de futbol müsabakalarındaki farklı koşu hızlarında kat edilen
mesafelerle RAST testi güç parametreleri arasındaki ilişkiye bakıldığında (Tablo
3.6), farklı koşu hızlarında kat edilen mesafelerle, maksimum güç, minimum güç,
ortalama güç ve yorgunluk indeksi arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık
görülmemiştir (p<0,05). RAST testinden elde edilen maksimum güç parametreleriyle
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toplam kat edilen mesafeler arasında ters yönde ilişkinin olduğu, fakat bu ilişkinin
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir(r=-0,169). Müsabaka esnasında
sporcuların kat ettikleri mesafeler 7 km.s-1 tin üzerine çıktığında, RAST testi ile
maksimum güç değerleri arasında pozitif bir ilişki görülmeye başlanmıştır. Bir başka
ifade ile maksimum güçleri yüksek olan sporcuların, oyun içerisinde daha yüksek
hızlarda mücadele etmişlerdir.
RAST testinde 12,99 km.s-1 hıza kadar kat edilen mesafelerle minimum güç değerleri
arasında negatif bir ilişki görülürken 13 km.s-1 üzerinde kat edilen mesafelerle de
pozitif bir ilişki gözlenmiştir. Bu durum, rast testinde minimum güçü düşük olan
sporcuların müsabakada da daha düşük hızlarda koştuğunun bir göstergesidir.
Ortalama güç parametleri ile toplam kat edilen mesafelerin ilişkilerine bakıldığında
ise ters yönlü bir ilşkinin olduğu görülmektedir(r=-0,226). Müsabaka esnasında farklı
hız aralıklarında kat edilen mesafelerle, ortalama güç arasında istatistiki olarak
anlamlı bir farklılık görülmemesine rağmen pozitif ilşki gözlenmiştir. Bu durmda,
ortalama gücü yüksek olan sporcular tüm hız aralıklarında daha başarılıdırlar
denilebilir.
Müsabakalarda kat edilen toplam mesafeler ile RAST testi yorgunluk indeksi
arasında istatistiksel olarak anlamlı sonuç olmamasına rağmen, ters yönde bir
ilişkinin olduğu saptanmıştır (r=-0,245).
Baskın olarak anaerobik enerji sisteminin kullanıldığı RAST testinden elde
edilen maksimum güç değerleriyle, kat edilen mesafeler arasında hem pozitif hemde
negatif bir ilişki görülmüştür. Çalışmamızda elde edilen maksimum güç
parametreleriyle 0-6, 9km.s-1 ve 18, 00>km.s-1 koşu hızı aralıklarında kat edilen
mesafelerin ters yönde bir ilişkisinin olduğu, diğer koşu hızı aralıklarında pozitif
yönde ilişkide olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak da çalışma grubundaki
sporcuların amatör lig düzeyinde olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.
Fizyolojik olarak dayanıklılık göstergelerinden olan kat edilen mesafelerin
fazlalığının kişinin aerobik enerji sisteminin üstünlüğüne bağlı olduğu çalışmalarda
da kanıtlanmıştır (Krustrup ve ark.,2003).
Eniseler ve arkadaşları, futbolcuların tekrarlı sprint yeteneği ve aerobik
kapasitelerini ilişkilendiren bir çalışmada istatistiksel olarak anlamlı ilişki tespit
etmişlerdir (Eniseler ve Gündüz., 2001). Bu sonuç araştırma bulgularımızla

37

uyuşmamaktadır. Yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlarda ise tekrarlı sprint
testinde elde edilen ortalama güç parametreleri ve yorgunluk indeksi parametreleriyle
ile kat edilen mesafeler ve ortalama nabız değerleri arasında ters yönlü ilişki gösteren
sonuçlar elde edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre 2. hipotez
reddedilmiştir.
Hipotez 3’de Futbol müsabakalarında maksimal kalp atım hızının farklı
yüzdelerinde geçirilen sürelerle Yo-Yo dayanıklılık testi koşu mesafeleri arasındaki
ilişkiye bakıldığında (Tablo 3.5), ortalama kalp atım hızı (KAH) (atım.dk-1) ve YoYo testinde kat edilen mesafeler arasında istatistiki olarak anlamlı bir farklılık
görülmemiştir (p<0,05). Anlamlı sonuç olmamasına karşın ilişki analizinde pozitif
yönde mesafeler arttıkça ortalama kalp atım hızlarının da arttığı bulunmuştur.
Yorgunluk indeksiyle, KAHMAKS’ın <%79, %85-90 ve %90-95 aralıklarında
geçirilen süreler ile istatistiki olarak anlam ifade etmemesine karşın, pozitif yönde bir
ilişki görülürken, diğer KAHMAKS aralıklarında geçirilen süreler ile de negatif bir
ilişki saptanmıştır. Futbol oyunu içerisinde kullanılan enerji sistemi baskın olarak
aerobik sistem üzerinden kullanılmaktadır ve anaerobik sistemde kullanılan enerji
aerobik sistemde kullanılan enerjiye oranla çok düşüktür. Buna karşılık futbolun
oyun yapısı gereği metabolizmaya en fazla yük bindiren hareket kalıplarıyla oyuna
yön veren hareketler anaerobik sistemde gerçekleşen ataklar, yüksek şiddetli sprint
ve şutları içermektedir (Eniseler, 2010). Müsabaka içerisinde yüksek VO2maks’a
sahip sporcular daha fazla mesafe kat ederek daha fazla sprint hızlarına
ulaşabilmektedirler (Bangsbo,1994; Smaros,1980; Aslan,2007).
Kalp atım hızlarını resmi futbol müsabakalarında araştıran çalışmalar
literatürde mevcuttur (Bangsbo,1994; Helgerud ve ark.,2001; Ali ve Farrally,1991).
Literatürde müsabakalarda elde edilen kalp atım hızlarıyla Yo-Yo testi koşu
mesafelerini ilişkilendiren çalışmalarda yapılan bu çalışmanın tersi yönde istatistiksel
olarak anlamlı ilişkinin olduğu görülmüştür (Castagna ve ark.,2003; Mohr ve
ark.,2003). Kalp atım hızlarıyla Yapılan çalışmalarda resmi futbol müsabakası
sırasında elde edilen kalp atım hızı parametreleriyle yapılan bu çalışmada elde edilen
veriler paralellik göstererek ortalama KAH’ın 160-176 atım/dk olduğu rapor
edilmiştir (Mohr ve ark.,2005; Ali ve Farrally,1991; Ogushi ve ark.,1993). Bu
çalışmanın literatürdeki diğer çalışmalarla çelişmesinin nedeni olarak çalışma
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gruplarının

farklılıklarından

kaynaklandığı

düşünülmektedir.

Çalışma

grubu

farklılıklarıyla ilgili yapılan araştırmalar arasında olan, mevkisel ve sporculuk seviye
farklılığını ortaya koyan araştırmada KAH’ın futbolcuların mevkilerine göre olan
değişkenlikleri incelenmiş forvet, orta saha ve defans mevkilerinde ki elit sporcuların
KAH değişkenleri sırasıyla 172±12, 176±9 ve 166±15 atm/dk, orta düzey
sporcularda sırasıyla 171±13, 173±10 ve 156±13 atım/dk, rekreasyonel sporcularda
sırasıyla 173±13, 170±12 ve 162±13 atım/dk olduğu rapor edilmiştir (Ali ve
Farrally,1991). Futbol müsabakası içerisinde oyunculara binen yükün takibinde ve
oyunun yönlendirilmesinde KAH verilerinin geçerli ve güvenilir olduğu bildirilmiştir
(Impellizzeri ve ark.,2004; Dellal ve ark.,2008; Ali ve Farrally,1991; Esposito ve
ark.,2004; Barbero ve ark.,2013).Yapılan diğer çalışmada ise KAH verilerinin tek
başına yeterli olmayacağı çalışmasında ki müsabaka sırasında

ortalama KAH’n

165±7.1 atm/dk, ortalama hızın ise 7.0±0.5 km/s olduğunu, ortalama hız ile KAH
arasında (r=0.43, p=0.11) kat edilen toplam mesafe ile KAH (r=0.46, p=0.10) ve
yüksek şiddetlerde kat edilen mesafe ile KAH arasında (r=0.25, p=0.37) anlamlı
korelasyon olmadığını rapor etmişlerdir( Alvarez ve Castagna,2007).
Futbol oyunu içerisindeki tüketilen enerji miktarının analizi için farklı pratik
yöntemler geliştirilmiştir, bu yöntemlerden en çok tercih edileni KAH-VO2 ilişkisini
ele alan gerçek zamanlı olarak kalp atımını takip edilebilen telemetrik kalp atım hızı
monitörleridir. Yöntemden hareketle KAHmaks’ın %85’i efor şiddeti VO2maks’ın
%75’ine tekabül etmektedir (Reilly ve ark.,1979; Reilly,1997). Araştırmacılar VO2
üzerinde sporcuların psikolojik durumlarının, vücut ısılarının ve statik yapılan
hareketlerin etki etmediğini fakat KAH’ın bu durumlardan etkilenebilecek
hassasiyette olduğunu savunmaktadırlar. Futbolcular üzerinde KAH oranlarına göre
değerlendirme yapılması daha doğru bir metot olduğu söylenebilir (Reilly ve
ark.,1979; Reilly,1997). Futbol müsabakalarında kayıt altına alınan hazırlık
maçlarında futbolcuların ortalama nabızlarının 161 atm/dk olduğu bulunmuştur
(Ogushi ve ark.,1993). Kalp atım hızları üzerine araştırma yapan diğer çalışmada ise
ortalama kalp atım hızı değerlerinin 169 atm/dk olduğu kayıt altına alınmıştır (Ali ve
Farrally,1991). Kalp atım hızının performans testlerinde kontrol altına alınarak
sporcuların performansları sabit bir protokolde ölçülerek sporcuların performansları
ortaya koyulabilir ancak müsabaka içerisinde çok yönlü hareket kalıpları olduğu için
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yapılan hareketler nabızdan bağımsız çok kısa sürelerde de gerçekleşebilmektedir.
Performans testlerinde performansı yüksek olan sporcuların oyun içerinde kalp atım
hızlarıyla performansı arasında bu nedenle ilişki olmadığı düşünülmektedir. Çalışma
sonucunda elde edilen bulgulara göre 3. hipotez reddedilmiştir.
Hipotez 4’de futbol müsabakalarında maksimal kalp atım hızının farklı
yüzdelerinde geçirilen sürelerle RAST testi güç parametreleri arasındaki ilişkiye
bakıldığında (Tablo 3.5) istatistiki olarak anlamlı bir farklılık görülmemiştir
(p<0,05). Ortalama kalp atım hızı, KAHMAKS’ın %80-84 ve %85-89, arasındaki
KAH’ larda geçirilen süreler ile RAST testi maksimum güç (Watt) arasında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmamasına karşın ilişki analizinde pozitif yönde
ilişkinin olduğu görülürken, diğer KAHMAKS aralıklarında geçirilen süreler ile de
negatif bir ilişki saptanmıştır.

KAHMAKS’ın %80-84,<%79, %85-89 ve %90-94

arasındaki KAH’ larda geçirilen süreler ile RAST testi ortalama güç (Watt) arasında
istatistiksel olarak anlam ifade etmemesine karşın ilişki analizinde pozitif yönde
ilişkinin olduğu görülürken, diğer KAHMAKS aralıklarında geçirilen süreler ile de
negatif bir ilişki saptanmıştır. KAHMAKS’ın %85-89,%90-94,%80-84 ve <%79
arasındaki KAH’ larda geçirilen süreler ile RAST testi ortalama güç (Watt) arasında
istatistiksel olarak anlamlı sonuç olmamasına karşın ilişki analizinde pozitif yönde
bir ilişkinin olduğu, diğer KAHMAKS aralıklarında geçirilen süreler ile de negatif bir
ilişki saptanmıştır. KAHMAKS’ın %90-94, %85-89 ve ortalama kalp atım hızı
arasındaki KAH’ larda geçirilen süreler ile RAST testi minimum güç (Watt) arasında
istatistiksel olarak anlamlı sonuç olmamasına karşın ilişki analizinde pozitif yönde
bir ilişkinin olduğu, diğer KAHMAKS aralıklarında geçirilen süreler ile de negatif bir
ilişki saptanmıştır. Yapılan çalışmalarda anaerobik güç miktarı yüksek olan
sporcuların futbol müsabakası içerisindeki kalp atım hızlarının da yüksek olduğu
saptanmıştır (Bangsbo ve Mohr,2005). Yapılan bu çalışmada sonuçlar ilişkilerin
yönünü göstermekte fakat istatistiksel olarak anlamlı değildir(p>0,05). Futbolcuların
müsabaka içerisinde kullandıkları enerji sistemlerini inceleyen bir çalışmada, futbol
müsabakasının

%90’nın

aerobik,

%8,6’nın

anaerobik

enerji

sistemlerinde

tamamlandığı bildirilmiştir (Bangsbo ve ark.,2006).
Yapılan bu çalışmadaki bu bulgularla paralellik gösteren çalışmada
müsabakalardaki kalp atım miktarları ile müsabakalardaki toplam kat edilen mesafe,
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yüksek şiddetlerde kat edilen mesafe ve ortalama hız değerleri arasında ilişki tespit
edilememiştir (Alvares ve Castagna.,2007).
Literatürdeki çalışmalara benzer şekilde müsabakalardaki ortalama kalp
atım hızlarını araştıran çalışmada 165 atm/dk olduğunu bildirmişlerdir (Alvares ve
Castagna.,2007). Resmi futbol müsabakaları ve hazırlık futbol müsabakalarında
sırasıyla 171 ve 161 atm/dk’lık kalp atım hızı değişkenliklerinin olduğu yapılan
çalışmada ortaya koyulmuştur (Rodrigues ve dig.,2007). Bu çalışmada elde edilen
kalp atım hızları kalp atım hızının maksimumunun %’si olarak ifade edildiğinde
resmi müsabakalardaki ortalama kalp atım hızı %84’üne, hazırlık futbol
müsabakalarında elde edilen ortalama kalp atım hızları ise %75,1’üne denk
gelmektedir (Rodrigues ve ark.,2007).Hazırlık maçlarındaki ortalama kalp atım
hızları ve resmi müsabakalardaki ortalama kalp atım hızları üzerine araştırma yapan
diğer çalışmada hazırlık maçı esnasındaki ortalama kalp atım hızını KAH

Maks’ın

%

79.6 olarak ortaya koymuşlardır. Literatür incelendiğinde görüldüğü gibi hazırlık
müsabakalarıyla resmi müsabakalarda elde edilen parametreler arasında geniş aralıklı
farklar gözlemlenmektedir. Yapılan bu çalışmada ise kinematik ve fizyolojik
parametreler Türkiye Futbol Federasyonunun izniyle resmi müsabakalar esnasında
kayıt altına alınmıştır. Bu çalışmadan elde edilen ortalama kalp atım hızı
parametreleriyle literatürdeki parametreler ilişkilendirildiğinde bu çalışmanın
parametrelerinin resmi futbol müsabakalarında elde edilen parametrelerle paralellik
gösterdiği gözlemlenmektedir (Rodrigues ve ark.,2007). Yapılan çalışmalarda futbol
müsabakalarının hazırlık ve resmi müsabakalarda ki ortalama nabız değişkenliğine
ek olarak devreleri arasında da 5– 10 atm/dk kalp atım hızları değişkenlik
göstermektedir

(Reilly.,1997;

Bangsbo.,1993).

Futbol

müsabakalarının

1.devrelerinde 5–10 atm/dk 2.devrelere göre daha fazla ortalama nabız miktarı
gözlemlenmiştir (Reilly.,1997; Bangsbo.,1993).
Müsabaka içerisindeki anaerobik enerji sisteminin yüzdesi düşük olmasına
karşın yapılan ataklar ve skor belirleyici hareketlerin bu enerji sisteminde
gerçekleştiği, anaerobik enerji sistemde yapılan bu hareketlerin müsabakanın
belirleyici unsurları olduğu yapılan çalışmada bildirilmiştir (Reilly ve ark.,2000).
Enerji sistemi baskınlığı açısından bakıldığında anaerobik sistem yüzdesi düşüktür
fakat elit futbolcular üzerinde yapılan bir kinematik analiz çalışmasında futbolcuların
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müsabaka içerisinde anaerobik enerji sisteminin baskınlığını gerektiren 150 ile 250
arasında şiddetli hareket yaptığı bildirmiştir (Bansbo ve ark.,2006). Kalp atım
değerleri bazı çalışmalarda atım/dk iken bazı çalışmalarda maksimal nabzın %’si
olarak ifade edilmektedir. Kalp atımları % olarak ifade edilen çalışmalarda
müsabakaların ikinci yarılarında kalp atım sayıları % olarak daha düşük bulunmuştur
(Capranica ve ark.,2001; Helgerud ve ark.,2001). Kalp atımı hızları sporcularda ve
sedanterlerde sadece maksimal testlerle değil aynı zamanda farklı formüllerle de
belirlenebilmektedir. Popüler olarak kullanılan 220 - yaş formülü yaşı büyük olan
kişilerde yaşı küçük olan kişilere göre tutarsız sonuçlar verebilmektedir (Tanaka ve
ark 2001). Sporcuların saha şartlarını ve performanslarını simüle eden sahadaki
performanslarına paralellik göstererek sahadaki kalp atım hızlarına ve kinematik
parametrelere yakın olmasından kaynaklı, verilerdeki tutarsızlığın minimalize
edilebilmesi için testlerin kullanılması gerektiği düşünülmektedir. Testlerde elde
edilen maksimum kalp atım hızları yer, zaman, mekân ve psikolojik durum gibi
değişken unsurlara göre farklılık göstermektedir (Bouchard ve ark., 1979; Boudet ve
ark., 2002; Boulay ve ark., 1997). Literatürdeki farklı maksimum kalp atım hızları
belirleme testlerinde kullanılan ergonometri farklılıkları bile elde edilen maksimum
kalp atım hızlarının değişken olmasını sağlamıştır. Bu çalışmalardan bir tanesinde
bisiklet ergonometrisinde aynı kişilerden elde edilen maksimum kalp atımları ile
koşu bandında elde edilen maksimum kalp atım hızı arasında fark tespit edilmiştir
(Bouchard ve ark., 1979; Khort ve ark., 1987; Martinez ve ark., 1993;
McConnel,1988; Schneider ve ark., 1990; Zhou ve ark, 1997; Stonkus ve ark.,
2006). Devamlı koşu ve interval koşu testleri uygulayan bir çalışmada devamlı koşu
testlerinin daha yüksek maksimum kalp atım hızlarında gerçekleştiği görülmektedir
(Akyıldız ve Ark, 2017).
Futbol yapısı gereği komplike bir oyun prensibine dayalı olduğu için
sadece kalp atım miktarına göre oyunun şiddeti ve oyuncuların performansı hakkında
bilgi edinmek doğru değildir (Alvares ve Castagna.,2007). Oyun içerisindeki
taktiksel yaklaşımın ve mevkiler arasındaki oyuna katılım oranlarının da göz önünde
bulundurulduğu çalışmalarda orta saha ve forvet oyuncularının defans oyuncularında
daha fazla kalp atım miktarlarının olduğu saptanmıştır (Shephard ve ark.,1999).
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Futbol oyununun yapısı gereği yüksek şiddette yapılan hareketlerin
tekrarlanabilmesi için iyi bir toparlanabilme kapasitesine sahip olmak gereklidir,
hareketler arası toparlanmayı aerobik sistemin destekleyip anaerobik sistemde
yapılan yüksek şiddetteki hareketleri desteklediği bilinmektedir (Mohr ve ark.,2005).
Aerobik kapasite anaerobik kapasiteyle ilişkili olduğu için bu çalışmada ölçümlenen
RAST testinde yorgunluk indeksi ve ortalama güç verileri yüksek olan kişilerin daha
düşük kalp atım hızlarında müsabakaları gerçekleştirebileceği düşünülmekteydi fakat
futbol müsabakalarında maksimal kalp atım hızının farklı yüzdelerinde geçirilen
sürelerle RAST testi güç parametreleri arasında ilişkinin olmadığı saptandı.
Müsabakadaki farklı nabız aralıklarında geçirilen sürelerle performans testlerinde
üretilen güç miktarlarının ilişkisinin olmaması oyunun yapısal farklılığı ve çok yönlü
hareket kalıplarından oluşmasından kaynaklı olduğu düşünülmektedir. Çalışma
sonucunda elde edilen bulgulara göre 4. hipotez reddedilmiştir.
Hipotez 5’de üç farklı müsabakadaki fizyolojik parametrelerle performans
testlerinin aralarındaki ilişkiye bakıldığında (Tablo 3.9), istatistiki olarak anlamlı bir
farklılık görülmemiştir (p<0,05). Müsabakalardan elde edilen Maksimal Kalp atım
hızının ortalamaları ile Yo-Yo testinde kat edilen mesafeler arasında 1. ve 2. maçta
pozitif ilişki görülürken 3.maçta negatif ilişki görülmüştür. Ayrıca rast testinde elde
edilen maksimum ve minimum güç değerlerinin üç müsabakadaki değerleriyle,
maksimal kalp atım ortalamaları arasında pozitif bir ilişkinin olması dikkat çekiciydi.
Maksimal kalp atım hızının <%79 altında geçirilen süreler ile her üç maçtaki Yo-Yo
testinde kat edilen mesafelerle ve yorgunluk indeksiyle negatif ilişki görülürken
RAST testinde elde edilen parametreler arasında pozitif ilişki gösterdiği maçlarda
vardır. Maksimal kalp atım hızının %80-84 arasında geçirilen süreler ile Yo-Yo
testinde kat edilen mesafeler arasında her üç maçtada negatif yönde ilişki görülürken
maksimal kalp atım hızının %80-84 arasında geçirilen süreler ile RAST testinin
maksimum güç parametreleri arasında üç maçtada pozitif yönde ilişki görülmektedir.
Maksimal kalp atım hızının %85-89 ve %90-94 arasında geçirilen süreler ile Yo- Yo
testinde ve RAST testinde elde edilen değerlerde üç farklı müsabakada da hem
pozitif hem de negatif ilişkiler görülmüştür. Maksimal kalp atım hızının %95-100
arasında geçirilen süreler ile Yo-Yo testinde kat edilen mesafeler ve RAST testinden
elde edilen tüm parametreler arasında ters yönlü bir ilişki görülmektedir.
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Futbol müsabakaları ve fizyolojik performans testleri arasındaki ilişkiyi
araştıran çalışmalara literatürde rastlamak mümkündür. Futbol maçlarında kat edilen
mesafeler ve Vo2 max testi arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmada, iki değişken
arasında istatistiksel olarak r=0.013 düzeyinde ilişkinin olmadığı saptanmıştır
(Aslan.,2007). Aynı çalışmada sprintle kat edilen mesafe ve sprint sayısı ile Vo2 max
arasındaki ilişki araştırılmış fakat değişkenler arasında istatistiksel olarak anlam ifade
eden sonuçlara ulaşılamamıştır (Aslan.,2007). Yapılan diğer bir çalışmada, yüksek
şiddetlerde kat edilen mesafeler ile Vo2max arasında ilişkinin olmadığı rapor
edilmiştir (Bangsbo.,1992). Futbol müsabakalarında elde edilen fizyolojik ve
kinematik parametreleri oyuncunun taktiksel yapısı da etkileyeceği düşünülmektedir.
Yapılan diğer çalışmada müsabakada kat edilen mesafelerle yüksek hızlarda kat
edilen mesafeler ve VO2maks arasında r=0.43’lük ilişki tespit edilmiştir
(Aslan.,2007). Müsabakaların her birinden ayrı ayrı elde edilen parametrelerle
fizyolojik performans testlerini karşılaştırdığımızda elde edilen sonuçlar istatistiksel
olarak anlamlı değildir (p>0,05). Müsabakaların performans testleriyle arasındaki
farklılığın temel sebepleri arasında oyunun teknik ve taktik şartları, oyuncunun
psikolojik

durumu

ve

çevre

koşullarındaki

farklılıkların

etkili

olduğu

düşünülmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre 5. hipotez
reddedilmiştir.
Hipotez 6’da üç farklı müsabakadaki kinematik parametrelerle performans
testlerinin ilişkisine bakıldığında (Tablo 3.10), istatistiki olarak anlamlı bir farklılık
görülmemiştir (p<0,05). Kat edilen toplam mesafeler ile Yo-Yo testinde kat edilen
mesafeler arasında 1.2.ve 3. maçta pozitif yönde ilişki bulunurken RAST testinde
elde edilen güç parametreleri ve yorgunluk indeksi parametreleri arasında üç maçta
da negatif yönde ilişkinin olduğu görülmektedir. Farklı hız aralıklarında kat edilen
mesafelere baktığımızda ise üç maçta da 13,00-17, 99km.s-1 de kat edilen mesafeler
ile Yo-Yo testinde kat edilen mesafeler arasında pozitif yönde ilişki görülürken,
RAST testinde elde edilen güç parametreleri arasında negatif yönde ilişki
görülmektedir. Üç maçta 18, 00>km.s-1 koşu hızında kat edilen mesafeler ve
performans testlerinden elde edilen parametrelerin ilişkisine bakıldığında ise Yo- Yo
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testinde elde edilen parametreler arasında 1. Maçta pozitif yönde ilişki görülürken 2.
ve 3. maçta negatif yönde ilişki görülmektedir.
Vo2maks ve kat edilen mesafe ilişkisi üzerine yapılan çalışmada futbolculara
sezon başında Vo2maks artırmaya yönelik antrenman programı uygulanmış ve
antrenman uygulamayan kontrol grubuyla karşılaştırılmıştır, elde edilen bulgularda
Vo2maks düzeyinin müsabakalarda kat edilen mesafeler ile ilişkisinin olduğu rapor
edilmiştir (Helgerud ve ark.,2005). Müsabaka içerisinde yüksek VO2maks’a sahip
sporcular daha fazla mesafe kat ederek daha fazla sprint hızlarına ulaşabilmektedirler
(Bangsbo,1994; Smaros,1980; Aslan,2007; Kohrt.,1987). Futbolcuların müsabaka
içerisinde kullandıkları enerji sistemlerini inceleyen bir çalışmada, futbol
müsabakasının

%90’nın

aerobik,

%8,6’nın

anaerobik

enerji

sistemlerinde

tamamlandığı bildirilmiştir (Bangsbo ve ark.,2006). Müsabaka içerisindeki anaerobik
enerji sisteminin yüzdesi düşük olmasına karşın yapılan ataklar ve skor belirleyici
hareketlerin bu enerji sisteminde gerçekleştiği, anaerobik enerji sistemde yapılan bu
hareketlerin müsabakanın belirleyici unsurları olduğu yapılan çalışmada bildirilmiştir
(Reilly ve ark.,2000). Enerji sistemi baskınlığı açısından bakıldığında anaerobik
sistem yüzdesi düşüktür fakat elit futbolcular üzerinde yapılan bir kinematik analiz
çalışmasında futbolcuların müsabaka içerisinde anaerobik enerji sisteminin
baskınlığını gerektiren 150 ile 250 arasında şiddetli hareket yaptığı bildirmiştir
(Bansbo ve ark.,2006). Futbol oyununun yapısı gereği yüksek şiddette yapılan
hareketlerin tekrarlanabilmesi için iyi bir toparlanabilme kapasitesine sahip olmak
gereklidir, hareketler arası toparlanmayı aerobik sistemin destekleyip anaerobik
sistemde yapılan yüksek şiddetteki hareketleri desteklediği bilinmektedir (Mohr ve
ark.,2005). Farklı müsabakalardan elde edilen parametrelerle performans testlerini
karşılaştırdığımızda elde edilen sonuçların anlamlı farklılığının olmamasının
nedenleri

arasında

müsabakalardaki

oyuncuların

psikolojik

ve

fizyolojik

farklılıklarının olduğu aynı zamanda çevre koşulları ile rakip kalitesi gibi
değişkenlerden de kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışma sonucunda elde edilen
bulgulara göre 6. hipotez reddedilmiştir.
Hipotez 7’de üç farklı müsabakada elde edilen kinematik ve fizyolojik
parametreler arasındaki ilişki ve anlam düzeyine bakıldığında (Tablo 3.11,Tablo
3.12), ortalama kalp atım hızı (atım.dk-1) , maks kalp atım hızının <%79’unda
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geçirilen süreler (dk.), maks kalp atım hızının %80-84’ünda geçirilen süreler (dk.) ,
maks kalp atım hızının %85-89’unda geçirilen süreler (dk.) , maks kalp atım hızının
%90-94’ünda geçirilen süreler (dk.), maks kalp atım hızının %95-100’ünda geçirilen
süreler (dk.), toplam kat edilen mesafeler, 0-6, 9km.s-1 hız aralığında kat edilen
mesafeler, 7-12, 99km.s-1 hız aralığında kat edilen mesafeler, 13,00-17, 99km.s-1 hız
aralığında kat edilen mesafeler , 18, 00>km.s-1 hız aralığında kat edilen mesafeler
arasında yüksek derecede ilişki vardır , istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur
(p<0,05).Üç farklı müsabakadan elde edilen fizyolojik ve kinematik parametrelere
ilişkin bulgular Tablo 3.7 ve 3.8 de, bunlarla ilgili ilşkilendirmelerde Tablo 3.11 ve
3.12 de gösterilmiştir.
Futbolcuların kat ettikleri mesafelerin araştırıldığı bir çalışmada 14
profesyonel futbolcunun iki ve daha fazla resmi müsabakada kat ettikleri mesafeleri
kayıt altına alınmıştır. Yapılan bu çalışmada müsabakalar arasında toplam kat edilen
mesafelerin ortalamasının maçlar arası 900 m farklı olduğu rapor edilmiştir
(Bangsbo,1994). Yapılan diğer çalışmada 18 futbolcunun 3 hafta içerisinde yapmış
oldukları 2 müsabaka gözlemlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda 690 m ile 820 m
arasında futbolcuların bireysel farklılıklarına göre kat edilen toplam mesafelerin
ortalamalarında farklılık gözlenmiştir. (Mohr ve ark.2003). Bu çalışmada araştırılan
diğer bir parametre yüksek şiddetler de kat edilen mesafelerin farklılıkları olmuştur.
Yapılan analiz sonucu yüksek şiddetler de kat edilen mesafelerin farklılıkları
futbolcuların bireysel farklılıklarına göre 380 m ile 400 m arasında değişkenlik
göstermektedir. Derinlemesine bir analiz yapan bu çalışmada futbolcuların sezonun
farklı zamanlarında yaptıkları müsabakalarda ki kat ettikleri mesafeler ve yüksek
şiddetler de kat ettikleri mesafeler incelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda sezon
sonunda oynanan maçta kat edilen toplam mesafe ve yüksek şiddette kat edilen
mesafe sezon başında ve sezon ortasında oynanan maçlardan yüksek bulunmuştur
sırasıyla toplam mesafe 10720 m,10340 m ve 10130 m, yüksek şiddet 2510 m, 2110
m ve 1940 m (Mohr ve ark.,2003). Bu çalışmada elde edilen verilerin
farklılığı müsabakadaki taktik ve teknik açıdan farklılığı, rakibin oyun başarısı ve
futbolcuların fiziksel durumuna göre değişkenlik göstermesiyle ilişkilendirilebilir
(Bangsbo,1994).
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Müsabakalar sırasında elde edilen fizyolojik ve kinematik parametreler teknik
adamın saha içerisinde uygulamış olduğu taktiğine, rakibin kalitesine ve
müsabakanın gidişatına göre değişkenlik göstermektedir (Bangsbo,1994; Mohr ve
ark.,2003). Günümüzde maçlar sırasında elde edilen fizyolojik ve kinematik
parametrelerin geçerliliği ve güvenilirliği yüksek derecededir fakat 1991 yılı ve
öncesinde yapılan çalışmalardaki maç analiz yöntemlerinin geçerlilik ve güvenilirlik
değerinin düşük olduğu görülmektedir (Ali ve Farrally,1991).
Yapılan bu çalışmayı destekler nitelikte amatör futbolcularda da yapılan
çalışmalar mevcuttur (Ali ve Farrally,1991). Futbolcuların maç içerisindeki en
önemli kinematik verilerinden bir tanesi de yüksek şiddetteki koşu mesafelerinin
olduğu düşünülmektedir, yapılan çalışmalar sonucunda bir futbol müsabakasının
%10 yüksek şiddetli koşular içerdiği görülmektedir. Müsabakalar içerisindeki
devrelerde fizyolojik ve kinematik parametreler de değişkenlik göstermektedir, yaş,
cinsiyet ve kondisyonel durum farkı gözetilmeksizin tüm futbolcularda ikinci
devrede performanslarında düşüş gözlemlenmektedir (Castagna ve ark.,2003; Mohr
ve ark.,2003a; Mohr ve ark.,2003b;)
Japon futbolcular üzerine yapılan çalışmada mevkiler arası hareket
profilleri farklılıkları incelenmiştir, yapılan çalışmalar forvet oyuncularının yüksek
ve düşük şiddetteki hareketleri ardı ardına çok tekrarladıkları, defans oyuncularının
performanslarının forvet oyuncuları ile paralellik gösterdiği, orta saha oyuncularının
ise dayanıklılıklarının ön planda olduğu orta şiddette koşularının diğer mevkilere
göre daha fazla olduğu gözlenmiştir (Shiokawa ve ark.,2003). Aynı şekilde mevkiler
arası kat edilen mesafeleri karşılaştıran diğer bir çalışmada defans ve forvet
oyuncularının yürüme ve sprint ile kat ettikleri mesafelerin orta saha oyuncularından
fazla, jogging ve orta şiddet koşu ile kat ettikleri mesafelerin ise orta saha
oyuncularından az olduğu rapor edilmiştir (Reilly ve Thomas.,1979). Bu çalışmayı
destekler nitelikte yapılan çalışmada defans oyuncularının toplam kat ettikleri
mesafelerin diğer mevkideki futbolculara göre daha düşük olduğu görülmüştür.
Müsabakalar sırasında izlenen taktiksel oyun yapısı futbolcuların hareket profilleri
üzerinde etki etmektedir, oyun içerisindeki topun hareket yönü ve topla birlikte
futbolcunun izlediği hareket, sprint süreleri, sprint mesafeleri, toplam kat edilen
mesafe ve farklı hareket profillerinde kat edilen mesafeler üzerinde etki etmektedir.
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Bu durumu destekler nitelikteki çalışmada oyuncuların atak yaparken kat ettikleri
mesafelerin, defans yaptıkları oyun bölümünden daha fazla olduğu gözlenmiştir
(Rienzi ve ark., 2000). Aynı çalışmada yapılan farklı analizde futbolcuların maçın 1.
devresinde atak halinde iken 1645 m2, defans halinde iken 1220 m2, maçın 2.
devresinde ise atak halinde iken 1703 m2, defans halinde iken 1207 m2’lik ortalama
bir alanda oyun oynadıkları rapor edilmiştir (Rienzi ve ark., 2000). Oyuncular maç
içerisinde atak halindeyken daha geniş bir alanın kapsanmasının nedeni defanstaki
oyuncular ile forvet oyuncuları arasındaki mesafelerin uzamasından kaynaklı olduğu
bildirilmiştir (Rienzi ve ark., 2000). İki farklı ülke oyun ekolünü karşılaştıran bir
çalışmada İngiliz futbolcuların uzun paslarla direkt oyuna yönelik olduğunu,
Brezilya oyun ekolünün ise orta sahada bol pas ve rakip defans bloklarında boşluk
arayan bir taktik yaklaşım sergilemelerinden kaynaklı kat edilen toplam mesafe ve
jogging ile kat edilen mesafe açısından İngiliz futbolcuların parametreleri, yürüme ve
sprint mesafeleri açısından ise Brezilyalı futbolcuların parametreleri yüksektir. Her
iki takımın orta şiddette yaptıkları koşuların ise benzerlik gösterdiği bildirilmiştir
(Rienzi ve ark., 2000).
Futbol müsabakalarının analizi üzerine yapılan çalışmalarda geçmiş yıllardaki
çalışmalarla

günümüzdeki

çalışmalar

arasında

futbolcuların

performans

özelliklerinin farklılık gösterdiği, günümüzde elde edilen parametrelerin geçmişteki
parametrelere göre daha yüksek olduğu bununda nedeninin günümüzde taktiksel
yapının performansa dayandırılıp teknoloji çağıyla ve bilimin paralelliğinde
oyuncuların fizyolojik özelliklerinin daha fazla arattırılmasıyla ilişkili olduğu
düşünülmektedir (Bangsbo,1994).
Futbolcuların farklı hareket profillerin de kat ettikleri mesafeleri inceleyen
diğer bir çalışmada futbolcuların kat ettiği toplam mesafenin %49,9’unun yürüme
(3361 m), %34,9’unun jogging (2347 m) ve %15,2’sinin yüksek tempoda koşu (1015
m) olduğu rapor edilmiştir. İngiliz 1. lig futbolcuları üzerinde yapılan benzer bir
çalışma da futbolcuların kat ettikleri toplam mesafenin %35,2’sinin yürüme (1703
m), %54’ünün jogging (2610 m) ve %10,8’inin yüksek tempoda koşu (520 m)
olduğu bildirilmiştir (Bangsbo.,1994).
Toplam maç süresince yapılan sprintlerin incelendiği bir çalışmada elit
Brezilyalı futbolcuların forvet oyuncularının 632.8 kanatlarda oynayan futbolcuların
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619,6 m sprint mesafelerinin olduğu, defans, defansif ve ofansif orta saha
oyuncularının sprint mesafelerinin ise sırasıyla 420 m, 531,1 m ve 375,8 m olduğu
tespit edilmiştir. Mevkiler arası sprint mesafelerini karşılaştıran diğer bir çalışmada
ise forvet ve kanat oyuncularının sprint mesafelerinin toplam kat ettikleri mesafenin
%8’ini oluştururken, farklı mevkilerde oynayan futbolcuların sprint mesafelerinin
toplam kat ettikleri mesafelerinin %5’inden daha az olduğu bulunmuştur. Aynı
çalışmada futbolcuların topla yaptıkları hareket profillerinde mevkiler arası fark
görülürken, geriye geri yürüme ve yürüme mesafelerinin farklılık göstermediği
bildirilmiştir.
Müsabakalar içerisindeki sprintlerin 2 ile 4 saniye arasında değişkenlik
gösterdiği, sprintlerin tekrarlanma aralıklarının 90 saniye civarında olduğu bu
çalışma da bildirilmiştir (Thatcher ve Batterham,2004). Yapılan diğer bir çalışmada
ise futbolcuların bir müsabaka içerisinde 1000 -1400 kez 4 – 6 sn. aralıklarla
aktivitelerini ve aktivite hızlarını değiştirdikleri rapor edilmiştir. Literatür de yapılan
incelemelerde Norveç ligindeki oyuncular üzerinde yapılan çalışmada maçlarda kat
edilen mesafelerinin 10335 m olduğu rapor edilmiştir (Helgerud ve ark.,2001).
Futbolun oyun kinematiği gereğince kat edilen toplam mesafeden ziyade yüksek
hızlarda kat edilen mesafeler daha önemli bir parametredir. Yüksek hızlarda kat
edilen mesafeler ve toplam kat edilen mesafeleri genç ve elit futbolcular arasında
ilişkilendiren çalışmada, genç futbolcuların toplam kat ettikleri mesafelerin elit
futbolculardan daha fazla olduğu ancak elit futbolcuların yüksek hızlarda kat edilen
mesafelerinin genç futbolculardan yüksek olduğu ortaya koyulmuştur (Thatcher ve
ark.,2004). Brezilyalı, Danimarkalı ve İngiliz oyuncuların müsabakalarda toplam kat
ettikleri mesafeleri inceleyen çalışmalarda sırasıyla toplam kat edilen mesafeler 9221
m, 10860 m, 9741 m olarak bulunmuştur (Mohr ve ark.,2003; Thatcher ve
ark.,2004). Müsabakaların 1. ve 2. Devreleri arasında kat edilen mesafeler açısından
%5-10 farklılık vardır, 1.devrede kat edilen mesafeler daha fazladır (Mohr ve
ark.,2003). Elit danimarkalı futbolcular üzerinde yapılan çalışmada oyuncular
müsabakaların 1.devresinde 5510 m kat ederken 2.devrede ise 5350 m mesafe kat
etmişlerdir (Mohr ve ark.,2003).
Futbol

oyunu

yapısı

gereğince

hızlanmalar,

yavaşlamalar

ve

yön

değiştirmeleri içerisinde barındıran hız aralıklarının birçok kez değişkenlik gösterdiği
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branştır. Futbol oyunu içerisinde birçok farklı hız aralıklarında gerçekleşen
hareketleri

barındırmasında

dolayı,

bu

çalışmada

oyuncuların

kinematik

parametrelerini farklı hız aralıklarında kayıt altına alınmıştır. Farklı hız aralıklarında
kat edilen mesafelerle ilgili orta elit futbolcular üzerinde yapılan çalışmada, kat
edilen toplam mesafeler farklı hız aralıklarında incelenmiştir. Bu aralıklarda kat
edilen mesafeler yürümede 3040. 23 m, joggingde 1235,41 m, düş ük ş iddet koş uda
2276,33 m, orta ş iddet koş uda 1327,24 m, yüksek ş iddet koş uda 848,77 m, düş ük
ş iddet sprintde 508,95 m, orta ş iddet sprintde 287,24 m ve yüksek ş iddet sprintlerde
322,91 m olarak kayıt altına alınmıştır (Aslan.,2007). Farklı hız aralıklarında kat
edilen mesafelerle ilgili çalışmada ise üniversite ligindeki oyuncuların müsabakaların
%56’lık kısmında yürüdüklerini, %30’luk kısmında jogging yaptıklarını, %4’lük
kısmında yüksek şiddette koştuklarını, %3’lük kısmında ise sprint attıkları ortaya
koyulmuştur (Ali Farrally ve ark.,1991). Yapılan çalışmaların sonucunda elit, orta
düzey ve amatör futbolcuların kinematik parametreleri ve fizyolojik parametrelerinde
farklılıklar görülmüştür (Mohr ve ark.,2003; Thatcher ve Batterham,2004).
Müsabakalar arasında ilişkinin olması fakat fizyolojik peformans
testleriyle müsabakalardan elde edilen parametreler arasında ilşkinin olmaması,
sporcuların performans testlerinde tam olarak performanslarını yansıtamadıklarını ve
oyunucuların amatör oyuncu grubundan oluşması nedeniyle oyunucuların testlerinin
elit sporcular kadar oyun performansını yansıtmadığı düşünülmektedir. Çalışma
sonucunda elde edilen bulgulara göre 7. hipotez onaylanmıştır.
Sonuç olarak; Müsabakalarda elde edilen fizyolojik ve kinamatik parametrelerle
performans testlerinden elde edilen parametreler arasında istatistiksel olarak ilişkinin
olmadığı tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, Yo-Yo testinde Kat edilen mesafelerle
müsabakalarda % 85’in üzerinde geçirilen sürelerle poztif bir ilişki bulunmuştur.
Yine benzer şekilde Yo-Yo testinde kat edilen mesafeler, maksimum güç, ortalama
güç ve yorgunluk indeksi ile 13km.s üzerindeki koşularda pozitif bir ilişki
görülmüştür.
Performans testleri yapıları itibarıyla yüksek yüzdelerde gerçekleşmektedir.
Müsabakalar esnasında ise sporcular zaman zaman maksimal yüklenmelere
ulaşmaktadırlar. Dolayısıyla performans testleriyle, müsabakalar arasında yoğun
yüklenmelerin yaşandığı anlarda pozitif ilişkiler görülmüştür.
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5.ÖNERİLER
1. Fizyolojik performans testleriyle elde edilen parametrele göre futbol maçı
içerisindeki performansın öngörülmemesi, maç içerisnde öngörülerde
bulunulurken

oyunun

taktik

ve

teknik

yapısınında

göz

önünde

bulundurulması gerektiği düşünülmektedir.
2. Oyuncuya dair yorumlar yapılırken sadece fiziksel performans testleriyle,
oyuncular hakkında karar vermenin yeterli olmadığı düşünülmektedir.
3. Bu çalışmada kullanılan metotlara ek olarak oyunun teknik yapısını, taktik
yapısını ve rakibin kalitesini de çalışmaya dahil eden araştırmaların yapılması
önerilmektedir.
4. Benzer araştırmalar farklı yaş gruplarında, farklı seviyedeki takımlarda ve
branşlarda da yapılarak, antrenman bilimine katkılar sağlanabilir
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ÖZET
Futbolcularda Yapılan Anaerobik ve Aerobik Performans Testleriyle Saha
Takip Cihazlarıyla Elde Edilen Fizyolojik ve Kinematik Parametrelerin
Karşılaştırılması
Bu çalışmanın amacı fizyolojik performans testleriyle müsabakalarda elde
edilen fizyolojik ve kinematik parametrelerin ilişkilerinin incelenmesidir.
Çalışmaya 32 erkek futbol oyuncusuyla (Yaş:21,85± 2,88 yıl, boy: 177,10±8,03 cm,
vücut ağırlığı: 72,40±8,98) başlanmış ancak oyuncular testler ve müsabakalar
esnasında dahil edilme kriterlerini sağlayamadıkları için 20 erkek futbol
oyuncusunun

çalışmaya

parametreleri

değerlendirilmeye

alınmıştır.

dahil

edilip

Katılımcıların

istatistiksel

fizyolojik

ve

olarak

kinematik

performanslarının belirlenebilmesi için Yo-Yo testi ve RAST testi uygulanmıştır.
Performans testlerinden sonraki 3 hafta içerisinde, haftada bir gün yapılan resmi
futbol müsabakalarında katılımcıların GPS destekli saha takip cihazıyla kinematik ve
fizyolojik parametreleri alınmıştır. Yapılan çalışmada katılımcılara dair tanımlayıcı
istatistik olarak fizyolojik ve kinematik parametrelerin ortalama ve standart sapma
değişkenleri hesaplanmıştır. Kinematik ve fizyolojik parametreler arasındaki ilişki
spearman

kolerasyon

değerlendirilmesinde

katsayısı

SPSS

paket

kullanılarak
programı

hesaplanmıştır.

kullanılarak

Verilerin

ilişkilendirmelerde

anlamlılık seviyesi 0,05 olarak belirlenmiştir.
Çalışmamızda sonuç olarak fizyolojik performans testleriyle, GPS destekli
saha takip cihazlarıyla resmi müsabakalarda elde edilen fizyolojik ve kinematik
parametrelerin ilişkisinin olmadığı saptanmıştır. Bunun yanında, performans
testleriyle, müsabakalar arasında yoğun yüklenmelerin yaşandığı anlarda pozitif
ilişkiler görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: GPS, Fizyolojik Testler, Kinematik Testler
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SUMMARY
Comparison of Physiological and Kinematic Parameters Obtained with Field
Tracking Devices by Anaerobic and Aerobic Performance Tests Made on
Football
The aim of this study is to examine the relationships between the
physiological and kinematic parameters obtained in the competition with the aim of
physiological performance tests.
The study started with 32 male soccer players (Age: 21,85 ± 2,88 years, height:
177,10 ± 8,03 cm, body weight: 72,40 ± 8,98) but the players did not meet the
inclusion criteria during the tests and competitions the parameters of 20 male soccer
players were included in the study and statistically evaluated. The Yo-Yo test and the
RAST test were used to determine the physiological and kinematic performances of
the participants. Kinematic and physiological parameters of the participants were
obtained with the GPS-supported field-tracking device in the official football
competitions held once a week within 3 weeks after the performance tests. The mean
and standard deviation variables of the physiological and kinematic parameters were
calculated as the descriptive statistics about the participant. The relationship between
kinematic and physiological parameters was calculated using the Spearman
Correlation coefficient. The significance level of associations was determined as 0.05
in the evaluation of the data using SPSS package program.
As a result of our physiological performance tests, it was determined that
there was no relation between physiological and kinematic parameters obtained in
official competitions with GPS supported field tracking devices. However, with the
performance tests, positive relationships were observed at times when intense loads
between competitions were experienced.

Key words: GPS, Physiological Tests, Kinematic Tests
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EK 4

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

(Proje yürütücüsünün açıklaması)
Fizyolojik performans testleriyle, gps destekli saha takip cihazlarından, maç anında elde
edilen fizyolojik ve kinematik parametrelerin karşılaştırılması ile ilgili araştırma
yapmaktayız. Araştırmanın ismi “Futbolcularda yapilan fizyolojik performans testleriyle,
GPS destekli saha takip cihazlarıyla, maç esnasında elde edilen fizyolojik ve kinematik
parametrelerin karşılaştırılması”dır. Sizin de bu araştırmaya katılmanızı öneriyoruz. Ancak
hemen söyleyelim ki bu araştırmaya katılıp katılmamakta serbestsiniz. Çalışmaya katılım
gönüllülük esasına dayalıdır. Kararınızdan önce araştırma hakkında sizi bilgilendirmek
istiyoruz. Bu bilgileri okuyup anladıktan sonra araştırmaya katılmak isterseniz formu
imzalayınız.
Bu araştırmayı yapmak istememizin nedeni, futbolcularda yapilan fizyolojik performans
testleriyle, GPS destekli saha takip cihazlarıyla, maç esnasında elde edilen fizyolojik ve
kinematik parametrelerin karşılaştırılmasını incelemektir. Afyon Kocatepe Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu futbol sahasında gerçekleştirilecek bu çalışmaya
katılımınız araştırmanın başarısı için önemlidir.
Çalışmaya katılmadan önce boy kilo yaş ve sağlık durumunuzla ilgili ölçümleriniz
yapılacaktır. Fizyolojik testler olarak da saha testi olarak uygulatılan 2 farklı testin izniniz
doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Testlerden bir tanesi Yo-yo ismiyle
anılan interval bir koşu protokolüdür ve sizlerin maksimum oksijen kapasitenizi bu koşu testi
boyunca kat ettiğiniz mesafeye göre belirleyeceğiz. Bu testin 48 saat sonrasında Maksimum
ürettiğiniz anaerobik gücü ve ortalama anaerobik güç miktarınızı saptayabilmek için izniniz
doğrultusunda saha testi olan 35 metrelik aralarında 10 saniye dinlenme olan toplam 6 tane
35 metrelik artarda sprint koşusu içeren Rast (Running Based Anaerobic Sprint Test) sizlere
uygulatılacaktır. Bu testlerin 48 saat sonrasında ise Süper Amatör Liginde yapılacak olan
futbol müsabakaları sırasında 3 hafta boyunca her hafta maç içerisinde ki fizyolojik ve
kinematik veriler gerçek zamanlı yazılım aracılığıyla, GPS destekli saha takip cihazı olan
bant vücudunuza takılarak veriler kayıt altına alınacaktır.
Bu çalışmaya katılmanız için sizden herhangi bir ücret istenmeyecektir. Çalışmaya
katıldığınız için size ek bir ödeme de yapılmayacaktır.
Bu çalışmaya katılmayı reddedebilirsiniz. Bu araştırmaya katılmak tamamen isteğe
bağlıdır. Yine çalışmanın herhangi bir aşamasında onayınızı çekmek hakkına da sahipsiniz.
(Katılımcının/Hastanın Beyanı)
Sayın Doç.Dr. Yücel OCAK ve yardımcı araştırmacı Zeki AKYILDIZ tarafından Afyon
Kocatepe Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Futbolcularda yapılan
fizyolojik performans testleriyle, GPS destekli saha takip cihazlarıyla, maç esnasında elde
edilen fizyolojik ve kinematik parametrelerin karşılaştırılması ile ilgili bir araştırma
yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı.
“Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formundaki tüm açıklamaları okudum. Bana, yukarıda
konusu ve amacı belirtilen araştırma ile ilgili yazılı ve sözlü açıklama aşağıda adı belirtilen
araştırmacı tarafından yapıldı. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı, istediğim zaman
gerekçeli veya gerekçesiz olarak araştırmadan ayrılabileceğimi biliyorum.”
Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin
ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güvence verildi. Projenin yürütülmesi
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sırasında herhangi bir sebep göstermeden araştırmadan çekilebilirim. (Ancak araştırmacıları
zor durumda bırakmamak için araştırmadan çekileceğimi önceden bildirmemim uygun
olacağının bilincindeyim) Ayrıca tıbbi durumuma herhangi bir zarar verilmemesi koşuluyla
araştırmacı tarafından araştırma dışı tutulabilirim.
Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına
girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. İster doğrudan ister dolaylı olsun
araştırma uygulamasından kaynaklanan nedenlerle meydana gelebilecek herhangi bir sağlık
sorunumun ortaya çıkması halinde, her türlü tıbbi müdahalenin sağlanacağı konusunda
gerekli güvence verildi. (Bu tıbbi müdahalelerle ilgili olarak da parasal bir yük altına
girmeyeceğim).
Araştırma sırasında bir sağlık sorunu ile karşılaştığımda; herhangi bir saatte, Doç.Dr.
Yücel OCAK’ı 0 272 2281363- 2281373 (iş) veya 05323677624 (cep) no’lu telefonlardan ve
AKÜ Beden eğitimi ve spor yüksek okulu adresinden arayabileceğimi biliyorum.
Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam
konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu
durumun proje yürütücüleri ve araştırmacılarla olan ilişkime herhangi bir zarar
getirmeyeceğini de biliyorum.
Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir
düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesine hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın
kendi rızamla katılmayı kabul ediyorum. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve
gönüllülük içerisinde kabul ediyorum.
İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir.

Tarih:
Gönüllü Katılımcının
Adı ve Soyadı:

Araştırmacı Doktor
Adı ve Soyadı: Doç. Dr. Yücel OCAK

Adres:

Adres: AKÜ B.E.S.Y.O.

Telefon

Telefon: 0 272 2281363-2281373

İmza:
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SPORDA PERFORMANS TESTLERİ
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