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Özet: Bu araştırmanın amacı basketbol oyuncularında hazırlık dönemi antrenmanlarının bazı fiziksel 
ve biyomotorik özellikler üzerine etkilerini belirlemekti.  Araştırmaya Uşak Belediye Basketbol Spor 
Kulübü’nden yaş ortalaması 21.43±2.82 yıl olan 14 elit erkek basketbol oyuncusu (deney grubu) ile ma-
halli ligde basketbol oynayan ve yaş ortalaması 21.00±2.59 yıl olan 12 erkek basketbolcu (kontrol grubu) 
katılmıştır. Deney grubuna 10 haftalık hazırlık dönemi boyunca basketbola özgü kondisyon, teknik ve 
taktik antrenman uygulanmıştır. Ayrıca bu süre içerisinde deney grubu 12 tane hazırlık maçı oynamıştır. 
Kontrol grubu ise 10 haftalık hazırlık dönemi boyunca sadece hazırlık maçları yapmış olup, herhangi 
bir antrenman programı uygulamamıştır. Her iki gruba da hazırlık dönemi öncesinde ve sonrasında boy, 
vücut ağırlığı, sürat, çabukluk, dikey sıçrama ve el kavrama testleri uygulanmıştır. Elde edilen verilerin 
analizinde SPSS 11.0 programında Independent T Test ve Tek Yönlü Varyans analizleri kullanılmıştır. 
Araştırmanın sonunda deney grubunun sürat, el kavrama kuvveti ve çabukluk düzeylerinin kontrol gru-
bundan istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Buna karşılık 
her iki grubun boy, vücut ağırlığı, sürat, çabukluk ve el kavrama kuvveti ön-son test değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: Basketbol, Fiziksel Özellikler, Biyomotorik Özellikler

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF PREPARATION 
PERIOD TRAININGS ON SOME PHYSICAL AND 

BIOMOTORIC PARAMETERS AT BASKETBALL PLAYERS

Abstract: The purpose of this study was to identify the effects of preparation period trainings on some 
physical and bio motoric features. 14 elite basketball players (experimental group) having mean 21.43±2.82 
age and playing Uşak Town Basketball Sport Club and 12 basketball players (control group) having mean 
21.00±2.59 age and playing regional teams participated to research. During 10-week preparation period; 
condition, technical and tactic trainings peculiar to basketball were performed to experimental group, 
also experimental group played 12 preparation matches during preparation period. Control group only 
played preparation matches during this period and they performed any training program. Height, body 
weight, speed, agility, vertical jump and handgrip strength tests were applied before and after preparation 
period. Independent t test and One Way Variance Analysis were applied in SPSS 11.0 for Windows Pac-
kage program in the analysis of data obtained. In result of research, it was established that experimental 
group had statistically higher speed, handgrip strength and agility level than control group (p<0,05). On 
the contrary, it was established that there was no significant difference among pre-re test value of each 
groups’ height, body weight, speed, agility and handgrip strength (P<0,05).

Key Words: Basketball, Physical Features, Bio-Motoric Features
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GİRİŞ

Temel biyomotorik özellikler kuvvet, sürat, daya-
nıklılık, hareketlilik ve koordinasyondur (Sevim, 
2010:32). Yıllık antrenman planı içerisinde spor-
cuları müsabaka periyoduna hazır hale getirmek 
için kuvvet, sürat, dayanıklılık gibi biyomotorik 
özelliklerin geliştirilmesi amacıyla çok kapsamlı 
antrenmanlar uygulanmaktadır. Sezon öncesinde 
yoğun biçimde uygulanan bu antrenmanlar, sezon 
içerisinde yoğunluğu azaltılarak daha çok branşa 
özgü teknik taktik çalışmalara ağırlık verilir. 
Bu beklenen bir uygulama olmasına karşın bu 
uygulama ile sezon içerisinde sporcuların biyo-
motorik özelliklerinin performanslarında düşüşler 
görülebilmektedir (Bavlı, 2012:91).

Günümüzde çok büyük bir potansiyele sahip 
olan basketbol, ülkemizde ve dünyada ilgi 
duyulan, performansı arttıran çeşitli antrenman 
yöntemleriyle gelişme gösteren bir spor dalıdır 
(Savucu ve diğerleri, 2006:112). Ayrıca basket-
bol, üst düzey kondisyonel özellikler gerektiren 
bir spor dalıdır (Brittenham, 1994:24-59). Bas-
ketbol oyuncularının kuvvet, sürat, esneklik, 
beceri, dayanıklılık gibi özelliklerin gelişimi 
spor dalına özgü yapılan çalışmalar ve antren-
manlarla sağlanabilir. Bunun sonucu olarak 
basketbol oyuncularının daha çevik olmaları 
ve daha yükseğe sıçramaları kolaylaşır. Bu da 
basketbolun bir seyir sporu ve skorun her an 
değişebilir özellikte oluşu nedeniyle kitleleri 
kapalı ve açık oyun alanlarına çekmektedir 
(Kızılet ve diğerleri, 2010:45). Farklı klasman 
ve yaş gruplarında bulunan basketbolcuların 
kondisyonel özelliklerinin incelendiği birçok 
araştırma olması da (Kamble ve diğerleri, 
2012:1404-1406; Hekim ve diğerleri, 2012:31-38; 

Stojanovic ve diğerleri, 2012:375-381) konunun 
önemini ortaya koymaktadır.

Takım sporlarının genelinde olduğu gibi bas-
ketbol sporunda da antrenman yılı yapısında 
yarışma periyoduna kıyasla çok kısa bir hazırlık 
periyodu bulunmaktadır. Kısa hazırlık periyo-
du, oyuncuların yeterli hazırlığı yapmalarına 
ve yüksek antrenman kapasitesi ve yüksek 
düzeyde form sergileyebilecek kondisyonel ve 
performans kapasitelerine ulaşmalarına süre 
olarak fırsat vermemektedir. Bu nedenle, ya-
rışma periyodu başlarken oyuncuların yetersiz 
antrenman yapma kapasiteleri, yüksek form 
yakalama için yetersiz kondisyonel alt yapı, 
kısa ve yüksek olmayan form gösterme alt 
yapıları bulunmaktadır (Açıkada, 2013:32). Bu 
nedenle basketbolda teknik ve taktik antrenman-
ların yanında motorsal gelişimi desteklemeyi 
amaçlayan antrenmanlara da yer verilmelidir 
(Yazarer ve diğerleri, 2004:164).

AMAÇ

Bu araştırmada, hazırlık dönemi antrenmanla-
rının basketbolcularda bazı fiziksel, fizyolojik 
ve biyomotorik özellikler üzerine etkilerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM

Çalışmaya Türkiye Erkekler Basketbol ikinci 
liginde yer alan ve Uşak Belediye Sporda sü-
rekli oynayan 14 sporcu (deney grubu) ile Uşak 
büyükler basketbol mahalli liginde oynayan ve 
tesadüfi olarak seçilen 12 sporcu kontrol grubu 
olarak katılmıştır. 



18

ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SPOR SAĞLIK ve TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart 2014 Sayı: 10 Cilt: 4 Kış Dönemi 

January / February / March 2014 Issue: 10 Volume: 4 Winter Term
JEL KODU: L83

www.sstbdergisi.com
ID:129  K:177

YÖNTEM

Antrenman Metodu

Araştırmada deney grubunu oluşturan basketbol 
oyuncularına 10 hafta boyunca basketbola özgü 
kondisyonel gelişim antrenmanları ile teknik ve 
taktik antrenman programı uygulanmıştır. Bu 
antrenman periyodu içerisinde deney grubu 12 
tane hazırlık maçı oynamıştır. Bu süre içerisinde 
mahalli basketbol takımı oyuncuları (kontrol 
grubu) sadece hazırlık maçlarına katılmışlardır. 
Bunun dışında herhangi bir kondisyonel gelişim 
antrenmanı yapmamışlardır. Her iki grubun da 
hazırlık döneminin başında ve sonunda bazı 
fiziksel, fizyolojik ve biyomotorik özellikleri 
test edilmiştir.

Boy ve Kilo Ölçümü

Katılımcıların boy ölçümleri 0,01 cm duyarlı boy 
skalası ile ölçülmüştür. Kilo ölçümünde ise 0,01 
kg duyarlı elektronik tartı kullanılmıştır (Tamer 
2000:180; Hekim ve Albayrak, 2013:39).

10-20 m Sprint Testleri

Katılımcıların 10 m ve 20 m sprint testleri fotosel 
kullanılarak belirlenmiştir. Katılımcılara sprint 
testleri öncesi ısınma egzersizi uygulanmış, tüm 
katılımcılara ikişer deneme hakkı verilmiş ve elde 
edilen en iyi derece test skoru olarak kaydedilmiştir.

Dikey Sıçrama Testi

Katılımcıların dikey sıçrama performanslarının 
belirlenmesi için Jumpmetre kullanılmıştır. Dikey 
sıçrama testinde katılımcılar Jumpmetre üzerin-
deki platformda dik olarak durduktan sonra tüm 
güçlerini kullanarak dizler bükülü pozisyondan 
yukarıya doğru sıçrama yapmışlardır. Katılımcılara 

üç sıçrama hakkı verilmiş ve elde ettikleri en iyi 
derece test skoru olarak kaydedilmiştir (Eyüpoğlu 
ve diğerleri, 2010:130).

Çabukluk Testi

Katılımcıların çabukluk performanslarının belir-
lenmesinde İllinoıs Çabukluk Testi uygulanmıştır 
(Deliceoğlu ve diğerleri, 2005:28). Katılımcılara 
iki deneme hakkı verilmiş ve elde ettikleri en iyi 
derce test skoru olarak kaydedilmiştir. 

İllinoıs Çabukluk Testi için gerekli malzemeler:

- 20 m. boyunda düz parke bir zemin,

- 8 trafik işareti

- Kronometre

-Yardımcı personel

Şekil 1. Illinois Çabukluk Testi

El Kavrama Kuvveti

Katılımcıların el kavrama kuvveti ölçümlerinde 
“Grip Strength Dynamometer T.K.K. 5101” marka 
el dinamometresi kullanılmıştır. Katılımcılara el 
kavrama kuvveti testinde üç deneme hakkı ve-
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rilmiş olup, elde edilen en iyi derece test skoru 
olarak kaydedilmiştir.

İstatistiksel Analiz

Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel ana-
lizinde SPSS 11.0 paket programı kullanılmıştır. 
Araştırmaya katılan deneklerin ön test-son test 
ölçümleri, araştırmanın bağımsız değişkenlerini 
oluşturmuştur. Grupların (antrenman ve kontrol) 

sürat koşuları, sağ-sol el kavrama kuvveti, dikey 
sıçrama ve çabukluk ölçüm değerleri arasında 
(1. ve 2. ölçümler) farklılıkları belirlemede 0,05 
anlamlılık düzeyinde tekrarlı ölçümler varyans 
analizi testi (Repeated Measure) uygulanmıştır.

BULGULAR

Katılımcıların yaş, boy ve kilo özelliklerine ait 
tanımlayıcı istatistikler tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1. Grupların Yaş, Boy Ve Kilo Özelliklerine Ait  
Tanımlayıcı İstatistikler

Değişken Grup N Mean Ss

Yaş

Deney grubu 14 21.43 2.821

Kontrol grubu 12 21.00 2.594

Toplam 26 21.23 2.673

Boy

Deney grubu 14 1.92 ,0.88

Kontrol grubu 12 1.90 ,0.77

Toplam 26 1.91 ,0.82

Vücut ağırlığı

Deney grubu 14 83.93 11.803

Kontrol grubu 12 80.83 9,213

Toplam 26 82.50 10,595

Yaptığımız çalışmada deney grubunun yaş ortalaması 
21.43±2.821 yıl, boy ortalaması 1.92±0.88 cm, 
kilo ortalaması ise 83.93±11.803 kg bulunmuştur. 
Kontrol grubunun yaş ortalaması 21.00±2.594 
yıl, boy ortalaması 1.90±0.77 cm, kilo ortala-

ması ise 80.33±9.213 kg olarak tespit edilmiştir. 
Araştırmaya katılan grupların 10 m, 20 m sürat 
performansları ve çabukluk ön-son test değerlerinin 
karşılaştırılmasına ait istatistiksel analiz sonuçları 
tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2. Grupların 10 M, 20 M Sürat Koşuları Ve Çabukluk Ön-Son  
Test Değerlerinin Karşılaştırılması

Ölçümler Gruplar Testler Derece Ss p

10 m sürat koşusu (sn)

Deney grubu
Ön test 1.70 0.15

p>0.05
Son test 1.72 0.16

Kontrol grubu
Ön test 1.88 0.16

p>0.05
Son test 1.88 0.17

20 m sürat koşusu (sn)

Deney grubu
Ön test 3.12 0.25

p>0.05
Son test 3.22 0.26

Kontrol grubu
Ön test 3.44 0.26

p>0.05
Son test 3.33 0.27

Çabukluk testi (sn)

Deney grubu
Ön test 15.39 0.19

p>0.05
Son test 15.73 0.22

Kontrol grubu
Ön test 17.38 0.15

p>0.05
Son test 17.26 0.17

Yaptığımız çalışmada deney grubunun 10 m 
sürat koşusu ön test değerleri 1.70±0.15 sn, son 
test değerleri 1.72±0.16 sn, 20 m sürat koşusu 
ön test değerleri 3.12±0.25 sn, son test değerleri 
3.22±0.26 sn, çabukluk ön test değerleri 15.39 
sn, son test değerleri ise 15.73 sn olarak tespit 
edilmiştir. 

Kontrol grubunun ise 10 m sürat koşusu ön test 
değerleri 1.88±0.16 sn, son test değerleri 1.88±0.17 
sn, 20 m sürat koşusu ön test değerleri 3.44±0.26 
sn, son test değerleri 3.33±0.27 sn, çabukluk ön 
test değerleri 17.38 sn, son test değerleri ise 17.26 

sn olarak tespit edilmiştir. Elde edilen bu verilere 
göre, tüm testlerde deney grubunun ön-son test 
performanslarının kontrol grubundan daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. Buna karşılık her iki grubunda 
10 m, 20 m sürat koşuları ve çabukluk ön-son 
test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05).

Araştırmaya katılan grupların dikey sıçrama, 
sağ-sol el kavrama ön-son test değerlerinin kar-
şılaştırılmasına ait istatistiksel analiz sonuçları 
tablo 3’de gösterilmiştir.
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Tablo 3. Grupların Dikey Sıçrama Ve Sağ-Sol El Kavrama Ön-Son  
Test Değerlerinin Karşılaştırılması

Ölçümler Gruplar Testler Derece p

Dikey sıçrama (cm)

Deney grubu
Ön test 56.86

p>0.05
Son test 54.86

Kontrol grubu
Ön test 51.42

p>0.05
Son test 52.42

Sağ el kavrama kuvveti (kg)

Deney grubu
Ön test 54.51

p>0.05
Son test 57.26

Kontrol grubu
Ön test 50.87

p>0.05
Son test 51.19

Sol el kavrama kuvveti (kg)

Deney grubu
Ön test 50.49

p>0.05
Son test 52.70

Kontrol grubu
Ön test 46.52

p>0.05
Son test 47.33

Yaptığımız çalışmada deney grubunun dikey 
sıçrama ön test değerleri 56.86 cm, son test de-
ğerleri 54.86 cm, sağ el kavrama kuvveti ön test 
değerleri 54.51 kg, son test değerleri 57.26 kg, 
sol el kavrama ön test değerleri 50.49 kg, son test 
değerleri 52.70 kg bulunmuştur. Kontrol grubunun 
ise, dikey sıçrama ön test değerleri 51.42 cm, son 
test değerleri 52.42 kg, sağ el kavrama kuvveti 
ön test değerleri 46.52 kg, son test değerleri ise 
47.33 kg bulunmuştur. Bu bulgulara göre tüm 
testlerde deney grubunun test değerlerinin kontrol 
grubundan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Buna karşılık her iki grubunda dikey sıçrama, 
sağ-sol el kavrama ön-son test değerleri arasın-
da istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı 
belirlenmiştir (p>0.05).

TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan grupların boy ve vücut 
ağırlıklarının benzer düzeyde olduğu ve grup-

lar arası istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Sporcuların vücut 
yapısının uygulanan spor dalına uygun olması-
nın performansı artırıcı bir etkiye sahip olduğu 
bilinmektedir (Bektaş ve diğerleri, 2007:61). Bu 
nedenle basketbol oyuncularının da iyi bir fiziki 
yapıya sahip olmaları gerekmektedir.

Yaptığımız çalışmada deney grubunun genel 
olarak 10 m ve 20 m sürat performanslarının 
kontrol grubundan daha iyi olduğu tespit edil-
miştir. Buna karşılık araştırmaya katılan deney 
ve kontrol gruplarının ön-son test sürat testleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar 
bulunmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bu 
bulgulara göre hazırlık dönemi boyunca her iki 
grubunda sürat performanslarının anlamlı düzeyde 
gelişmediğini söyleyebiliriz. Bu durum katılımcıların 
yaşları gereği maksimum sürat değerlerine sahip 
olmalarından kaynaklanmış olabilir. Birçok spor 
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dalında performansı etkileyen önemli bir unsur 
olan sürat yeteneği (Muratlı, 2007:206), kaslar ve 
sinir sistemlerinin hızlı çalışma yeteneğine bağlı 
olan hareketsel bir yetenektir (Muratlı ve ark. 
2007:375). Basketbol sporunda da, hızlanma ve 
yavaşlama gibi hareket örnekleri, yön değişiklikleri 
ve sıçramalar isteyen, becerileri içeren bir yapı 
bulunmaktadır. Bu bağlamda bir basketbol oyun-
cusu süratinde düşme olmaksızın bu hareketleri 
yapabilmelidir (Kızılet ve diğerleri, 2010:45). Bu 
özelliklerinden dolayı sürat antrenmanları tüm 
spor dallarında olduğu gibi basketbol sporunda 
da önemli bir unsurdur (Bompa, 1998:431). Gü-
nümüz basketbol oyunu oldukça hızlı oynanan 
bir oyun olduğu için basketbolcularda hazırlık ve 
müsabaka dönemlerinde sürat antrenmanlarına 
yer verilmelidir.

Bu araştırmada deney grubunun ön-son test 
çabukluk testleri ile kontrol grubunun ön-son 
test çabukluk testleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık olmadığı bulunmuştur. Buna 
karşılık ön-son test değerlerinin her ikisinde deney 
grubunun kontrol grubuna göre daha iyi çabukluk 
derecelerine sahip olduğu görülmüştür. Bu bulgulara 
göre her iki grubun da hazırlık antrenmanlarının 
sonunda çabukluk özelliklerinin anlamlı düzeyde 
gelişmediğini söyleyebiliriz. Bunun yanında deney 
grubunun çabukluk testlerinde kontrol grubuna 
göre daha iyi performans sergilemelerinin temel 
nedeni,  deney grubunun kontrol grubuna göre 
üst klasmanda bulunmasıdır. Basketbol oyunu 
yüksek ivmelenme ve yavaşlama özelliklerinin 
yanında çabukluk özelliğinin ön planda olduğu 
bir spor dalıdır (Muratlı ve diğerleri, 2007:356).

Deney grubunun sağ ve sol el kavrama kuvveti 
değerlerinin kontrol grubundan daha yüksek 

olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık her iki 
grubun da hazırlık dönemi sonunda ön-son 
test el kavrama kuvveti değerlerinde anlamlı 
farklılıklar görülmemiştir. Basketbol teknik 
antrenmanları kapsamı içinde uygulanan, top 
sürme, şut, pas gibi çalışmaların; kol, el bileği 
ve parmaklara yaptığı devamlı yüklenmeler el 
kavrama kuvvetini geliştirmektedir (Yazarer ve 
diğerleri, 2004:169). Bunlara ek olarak, kuvvet 
antrenmanlarında seçilen alıştırmaların spor dalına 
özgü olması büyük önem arz etmektedir (Bompa, 
1998:375). Bu nedenle basketbol antrenmanla-
rında basketbola özgü kuvvet antrenmanlarına 
yer verilmelidir. Bu araştırmada özellikle deney 
grubunun ön-son test değerleri arasında farklılık 
olmaması, antrenmanların el kavrama üzerine 
bir etkisi olmadığını göstermektedir, bu nedenle 
bu özelliği geliştirmek için antrenmanlara ek 
çalışmalar yapılması gerekmektedir. Ayrıca ha-
zırlık döneminde büyük kas gruplarına yönelik 
kuvvet antrenmanlarının uygulanmış olması da 
el kavrama kuvvetinde anlamlı artış olmamasının 
nedeni olarak gösterilebilir.

Yaptığımız çalışmada deney grubunun dikey 
sıçrama performansının kontrol grubundan daha 
yüksek olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık her 
iki grubun da hazırlık dönemi sonunda dikey sıç-
rama performanslarında anlamlı artışlar olmadığı 
görülmüştür. Bu bulgulara göre, deney ve kontrol 
gruplarının hazırlık dönemi boyunca dikey sıçrama 
performanslarında önemli gelişmeler olmadığını 
söyleyebiliriz. Genel olarak deney grubunun di-
key sıçrama performansının diğer gruptan daha 
iyi olması gruplar arası klasman ve antrenman 
farklılıklarından kaynaklanmış olabilir. Sıçrama 
özelliği basketbolda performansı belirleyen önemli 
bir unsurdur ve oyun sırasında sporcular farklı 
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enerji kaynaklarını kullanarak 40 çeşit sıçrama 
yaparlar (Muratlı ve diğerleri, 2007:356). Basketbol 
oyuncularına hem savunmada hem de hücumda 
dikey sıçrama büyük bir avantaj sağlamaktadır. 
Potaya sıçrayarak şutun atılması, atılan şutun 
bloke edilmesi ve ribaund gibi basketboldaki 
temel teknik unsurların uygulanmasında dikey 
sıçrama en önemli motorik özelliktir (Okur ve 
diğerleri, 2013:117). Bu nedenle hazırlık ve 
müsabaka dönemlerinde sıçrama egzersizlerine 
önem verilmelidir.

Sonuç olarak hazırlık dönemi boyunca basketbola 
özgü kondisyon, teknik ve taktik antrenmanlar 
yapan deney grubunun sürat, el kavrama kuvveti 
ve çabukluk düzeylerinin daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. Bunun temel nedeni olarak deney 
grubunun kontrol grubuna göre üst klasmanda 
mücadele etmesi gösterilmiştir. Buna karşılık 
ön test değerleri ile karşılaştırıldığı zaman her 
iki grubun da boy, kilo, sürat, dikey sıçrama, 
çabukluk ve el kavrama kuvvetinde anlamlı 
bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Bu sonucun 
ortaya çıkmasında iki neden olabileceği düşü-
nülmektedir. Bunların birincisi, her iki grup için 
de hazırlık dönemi antrenmanlarının verimsiz 
geçmiş olma ihtimalidir. İkincisi ise, her iki 
grubunda hazırlık dönemi öncesinde zaten yeterli 
düzeyde el kavrama, dikey sıçrama, çabukluk ve 
sürat performansına sahip olmalarıdır ve bundan 
dolayı gelişim gösterememeleridir.

SONUÇLAR

1.Araştırmaya katılan deney grubunun yaş ortalaması 
21.43±2.821 yıl, boy ortalaması 1.92±0.88 cm, 
kilo ortalaması ise 83.93±11.803 kg bulunmuştur. 
Kontrol grubunun yaş ortalaması 21.00±2.594 yıl, 

boy ortalaması 1.90±0.77 cm, kilo ortalaması ise 
80.33±9.213 kg olarak tespit edilmiştir.

2. Yaptığımız çalışmada 10 m, 20 m sürat koşuları 
ve çabukluk testlerinde deney grubunun ön-son 
test performanslarının kontrol grubundan daha 
yüksek olduğu bulunmuştur. Buna karşılık her iki 
grubunda 10 m, 20 m sürat koşuları ve çabukluk 
ön-son test değerleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir 
(p>0.05).

3. Yaptığımız çalışmada, dikey sıçrama, sağ ve 
sol el kavrama testlerinde deney grubunun test 
değerlerinin kontrol grubundan daha yüksek olduğu 
tespit edilmiştir. Buna karşılık her iki grubunda 
dikey sıçrama, sağ-sol el kavrama ön-son test 
değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark olmadığı belirlenmiştir (p>0.05).

ÖNERİLER

1.Basketbol oyunu biyomotorik özelliklerin üst 
düzeyde kullanıldığı bir spor dalı olduğu için 
özellikle hazırlık döneminde bu özellikleri geliş-
tirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

2.Basketbolcularda hazırlık dönemindeki geli-
şimlerin belirlenmesinin yanında sezon boyunca 
sporcuların performans düzeylerinin değerlendi-
rilmesi için, belirli aralıklarla performans testleri 
uygulanmalıdır.

3.Basketbolcuların sahip oldukları fiziksel ve 
kondisyonel özelliklerin müsabakalarda en iyi 
şekilde kullanılması için antrenmanlarda basketbola 
özgü teknik-taktik ve kondisyon çalışmalarına 
yer verilmelidir.
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