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Özet: Sporcuların fiziksel kapasitelerinin bilinmesi, sporculara uygulanacak antrenman programı açısından çok önemlidir. 
Bu çalışma, elit alp disiplini sporcularının hazırlık döneminde yaptıkları antrenmanların aerobik ve anaerobik kapasiteleri 
üzerine etkisini incelemek için yapılmıştır. Çalışmaya, sağlık problemi bulunmayan on kayakçı katılmıştır. Kayakçıların 
anaerobik kapasite (ANK) , rölatif anaerobik kapasite (RANK),  anaerobik güç (ANG), rölatif anaerobik güç (RANG) 
ve yorgunluk indeksi (YI) değerlerini belirlemek için Wingate Testi, aerobik kapasitelerini (AK) belirlemek için 20 metre 
mekik koşusu testi yapılmıştır. Kayakçılarının ön test değerleri AK 52.61±4.87 ml/kg/dk, ANK 672.84 ± 83.44 W, RANK 
9.22 ± 0.70 W, ANG 1023.23 ± 137.38 W, RANG 14.03 ± 1.30 W, YI % 53.48 ± 5.24 iken, son test değerleri AK % 
8.56 artışla 57.56 ± 3.44 ml/kg/dk, ANG % 0.98’lik yükselmeyle 679.49 ± 75.18 W, RANK % 0.70 artışla 9.29 ± 0.63 
W, ANG % 3.02 azalmayla 993.27 ± 80.15 W, RANG % 2.69 düşüşle 13.66 ± 1.55 W, YI % 6.39 azalmayla % 50.27 
± 7.76 olarak tespit edildi. Alp disiplini kayakçılarının hazırlık döneminde yaptıkları antrenmanların, kayakçıların AK 
ve YI değerlerine olumlu etkisinin olduğu, ancak ANK, RANK, ANG ve RANG gibi değerlerine olumlu bir etkisinin 
olmadığı tespit edilmiştir. Buna neden olarak uygulanan antrenman programının aerobik kapasite gelişimi için yeterli 
ancak anaerobik güç ve kapasiteyi geliştirmeye yönelik zayıf olduğu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Aerobik Kapasite, Alp Disiplini, Anaerobik Kapasite, Kayak

A STUDY ON EFFECTS OF PREPARATORY TRAININGS OF ELITE 
ATHLETES INVOLVED IN ALPINE DISCIPLINES ON THEIR AEROBIC 

AND ANAEROBIC CAPACITIES

Abstract: Knowing physical capacities of athletes is of great importance for training program to be implemented for 
athletes. This study was carried out with the purpose of studying effects of preparatory trainings of elite athletes involved 
in alpine disciplines on their aerobic and anaerobic capacities. Teen healthy male elite skiers were involved in this study. 
Wingate Test was performed with the purpose of determining anaerobic capacities (ANC), relative anaerobic capacities 
(RANC),  anaerobic  power  (ANP), relative anaerobic power (RANP) and fatigue index (FI) of skiers and 20-m Shuttle 
Run Test was performed for determining their aerobic capacities (AC). Aerobic capacity values of elite skiers of alpine 
disciplines measured before preparatory trainings were 52.61 ± 4.87 ml/kg/min for AC, 672.84 ± 83.44 W for ANC, 
9.22 ± 0.70 W for RANC, 1023.23 ± 137.38 W for ANP, 14.03 ± 1.30 W for RANP and 53.48 ± 5.24 % for FI while 
values measured after preparatory trainings were 57.56 ± 3.44 ml/kg/min for AC with an increase of 8.56 %, 679.49 ± 
75.18 W for ANC with an increase of 0.98 %, 9.29 ± 0.63 W for RANC with an increase of 0.70 %, 993.27 ± 80.15 W 
for ANP with a decrease of  3.02 %, 13.66 ± 1.55 W for RANP with a decrease of 2.69 % and 50.27 ± 7.76 % for FI 
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with a decrease of 6.39 %. It was seen that preparatory trainings of skiers involved in Alpine disciplines have a positive 
effect on AC and FI values of skiers while there is not any positive effects on values such as ANC, RANC, ANP, RANP. 
We think that the cause of this situation is the fact that implemented training program is effective for aerobic capacity 
improvement but it is not sufficient for anaerobic capacity and anaerobic power improvement.

Key Words: Aerobic Capacity, Alpine Discipline, Anaerobic Capacity, Ski.

* Bu çalışma birinci sırada yer alan yazarın Yüksek Lisans tezinden türetilerek hazırlanmıştır. 

GİRİŞ 

20. yüzyılın başlarında ilk kez Norveç’te tanınan 
kayak, Türkiye’de ancak 1914 yılında ulaşmış 
ve ilk kez 1939 senesinde performans sporu 
olarak gelişmeye başlamıştır (Gelişim Hachette 
Ansiklopedisi, 1990). Kayak sporu birçok sporda 
olduğu gibi farklı dallara ayrılmıştır (Alp Disiplini 
ve Kuzey Disiplini). Alp disiplininde; sporcular 
slalom (SL) yarışmasından iniş (DH) yarışmasına 
doğru artan süre ve zorlukla mücadele eder. Fiz-
yolojik yönden üstün ve daha hazır olan sporcular, 
rakiplerine karşı avantajlı duruma geçerler ki 
bu yarışmalar öncesinde yapılan çalışmalar ile 
mümkündür. 

Fiziksel faktörler, fizyolojik faktörler ve psikolojik 
faktörler sportif başarıyı etkileyen etmenlerdir. Alp 
disiplini kayağı aerobik ve anaerobik güç, kas gücü 
ve çabukluk, çeviklik, denge ve koordinasyonu 
içeren karmaşık motor becerilerini gerektirir. Farklı 
branşlardaki kayakçıların birbirleri arasında çeşitli 
fiziksel karakteristik değişiklilikler vardır. Genellikle 
başarılı alp disiplini kayakçıları geçmiştekilerden 
daha uzun ve daha ağırdırlar. Daha büyük kütle, 
yağsız kütle, teknik değişikliliğiyle ilişkili olabilir. 
Anaerobik güç kayak için önemlidir. Kayakçıla-
rın değerleri, ölçülen anaerobik patlayıcı güç ve 
kuvvet testleri ile (wingate, dikey sıçrama, 60 sn 
tekrarlı sıçrama ve Margaria-Kalamen basamak 
koşusu) tespit edilebilir. Kar üzerindeki laktat 
ölçümleri de yüksek anaerobik güç ölçümü için 

gereklidir. Alp disiplini kayakçıları diğer spor-
cularla karşılaştırıldıklarında çok yüksek bacak 
kuvvetine sahiptir. Kayakçılarda dinamik bacak 
kuvveti tespitinde izokinetik test kullanılır ama 
yüksek hız dinamiği ve eksantrik kuvvet az bilinir 
(White ve Johnson, 1993).

AMAÇ 

Bu çalışmadaki amacımız, elit düzeydeki alp di-
siplini sporcularının hazırlık döneminde yaptıkları 
çalışmaların aerobik ve anaerobik kapasiteleri 
üzerine etkisini araştırarak kayak sporunda ant-
renmanın etkisine katkıda bulunmaktır.

YÖNTEM 

Bu çalışma, sağlık sorunu bulunmayan ve alp 
disiplini dalında elit düzeyde aktif sporcu olan, 
19-24 yaş arası, on erkek milli kayakçı ile gerçek-
leştirilmiştir. Sporculara gözetimli ve gözetimsiz 
olarak yaklaşık 20 haftalık antrenman programı 
uygulandı. 

Anaerobik kapasite ile ilgili ölçümler Wingate 
anaerobik (WAnT) güç testi uygulanarak belirlendi. 

WAnT: Monark 834 E(Sweden) kefeli bisiklet 
ergometresinde yapıldı. Her sporcunun fiziksel 
özelliklerine göre ayar yapılarak, sporcunun vücut 
ağırlığının % 7.5’ ine karşılık gelen ağırlık test 
esnasında uygulanacak direnç olarak bisikletin 
kefesine yerleştirildikten sonra test başlatıldı. 
Belirli bir pedal hızına ulaşmaları için (130-150 
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rpm) başlangıçta 3-4 sn yüksüz, daha sonra yüklü 
olarak 30 sn süre ile mümkün olan en yüksek 
maksimal istemli pedal hızını korumaları istendi 
(Inbar ve ark., 1996). Denekler test boyunca sözlü 
olarak motive edildi. 

Anaerobik Güç (ANG): Test sırasında herhangi 
bir süre içerisinde erişilebilen en yüksek mekanik 
güçtür (Inbar ve ark., 1996).

Rölatif Anaerobik Güç (RANG): Test sırasında 
herhangi bir süre içerisinde kilogram başına düşen 
en yüksek mekanik güçtür (Inbar ve ark., 1996).

Anaerobik Kapasite (ANK): 30 saniye boyunca 
meydana getirilen ortalama güçtür (Inbar ve 
ark., 1996).

Rölatif Anaerobik Kapasite (RANG): 30 saniye 
boyunca meydana getirilen ortalama gücün kilog-
ram başına düşen miktarıdır (Inbar ve ark., 1996).

Yorgunluk İndeksi (YI): Test sırasındaki güç 
azalmasını yüzde olarak gösterir. Anaerobik güç 
ile herhangi bir beş saniye içinde meydana gelen 
en düşük güç arasındaki farkın anaerobik güce 
bölünmesiyle bulunur. İndeks rakamı ne kadar 
küçük olursa anaerobik kapasite o kadar yüksek, 
kabul edilir (Inbar ve ark., 1996).

Aerobik kapasite (AK): 8 km/s hızla başlayarak, 
20 metrelik bir parkurda gidip gelinerek koşulan 

testte, her dakika koşu hızı: 0.5 km/s arttırılmak-
tadır. Artan koşu temposu ile koşulan 20 metre 
sayısından endirekt olarak kayakçıların V02max 
hesaplandı (Leger ve ark., 1988). Kayakçıların bu 
test sonucunda kat ettikleri mesafeleri de (MK) 
metre cinsinden hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi: Sonuçlar SPSS 16 paket prog-
ramı, nonparametrik test olan “Wilcoxon” testi 
kullanılarak istatistiksel karşılaştırılmalar yapıldı, 
farklılıkların önemlilikleri p<0.05 düzeyinde 
dikkate alındı.

UYGULAMA 

Sporcular toplu olarak on günlük üç yaz kam-
pına (Ankara), on günlük de üç buzul kampına 
(Avusturya’da kayaklı çalışma ve kondisyon 
kampı) katılmıştır. Bu çalışmaların haricinde 
sporculara verilen antrenman programını uygu-
lamaları istenmiştir. Antrenman programındaki 
hareketlerin tekrar sayısında ve kg miktarında her 
ay % 10-12 arasında artış uygulanmıştır. Ön test 
nisan ayının son haftası, son test ise eylül ayının 
ilk haftası yapılmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde, çalışmaya katılan elit alp disiplini 
sporcularına uygulanan ölçümlere ait bulgulara 
yer verilmiştir.

Tablo 1: Elit Alp Disiplini Kayakçıların Yaş ve Boy değerleri 

X SS Minimum Maksimum

Yaş 21 1.41 19 24

Boy 174.5 3.78 168 183

X=ortalama, SS = Standart Sapma
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Çalışmamıza elit düzeyde 10 erkek alp disiplini 

sporcusu katılmıştır. Sporcuların yaş ortalaması 

21 ± 1.4 yıl, boy ortalamaları ise 174.5 ± 3.78 

cm olarak saptandı (Tablo 1).

Yapılan çalışmada sporcuların vücut ağırlığı, 
aerobik ve anaerobik parametrelerinin ön test 
ve son test değerlerini nonparametrik test olan 
Wilcoxon testi ile karşılaştırarak istatistiksel 
sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2: Elit Alp Disiplini Kayakçıların Aerobik ve Anaerobik değerleri 

Ön Test Son Test z değeri

VA (kg) 74.90±8.40 73.51±7.99 -2.703*

MK (m) 2162±340.65 2512±241.15  2.805*

AK (ml/kg/dk) 52.61±4.87 57.56±3.44  2.803*

ANG (W) 1023.23±137.38 993.27±80.15 -0.663

RANG (W/Kg) 14.03±1.30 13.66±1.55 -0.764

ANK (W) 672.84±83.44 679.49±75.18 -0.663

RANK (W/Kg) 9.22±0.70 9.29±0.63 -0.663

YI 53.48±5.24 50.27±7.76 -1.274**

*p<0.01, **p<0.05

Tablo 2’ye bakıldığında alp disiplini sporcularının 
incelenen değişkenleri içerisinden VA, MKve 
AK’ de (p<0.01) e göre, YI ise (p<0.05) e göre 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Kayakçıların ANG, RANG, ANK ve RANK 
değerlerindeki ön test sonrasında belirlenen 
değişimler ise istatistiksel olarak anlamlı bulun-
mamıştır (p>0.05).

TARTIŞMA VE SONUÇ

Alp disiplini yarış ve antrenmanları, yoğun tempo 
ve zor egzersizler içermektedir. Kar üzerindeki 
aktiviteler esnasında yapılan hesaplamalar, elit 
kayakçıların maksimum oksijen tüketiminin % 
90–200 ve kan laktat seviyelerinin 10 mmol/L 
aştığını göstermektedir (Subudhi ve ark., 2001).

Ön test ölçümlerine göre vücut ağırlığı (VA) değeri 
74.9 ± 8.40 kg iken, son test ölçümlerine göre ise 
VA değeri 73.51 ± 7.99 kg tespit edildi. Bu süre 
içerisinde yapılan antrenmanlarda sporcuların VA 
değerinde % 1,89’luk düşüş tespit edildi ve bu 
istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.01).

Üst düzey kayakçıların fizyolojik profilleri 
üzerine veriler az bulunmaktadır. Üst düzey alp 
disiplini kayakçılarının fiziksel ve fizyolojik 
tanımlamalarının yapıldığı çalışmada, geçen on 
yıl içerisinde Avusturya kayak takımı dünyada 
çok başarılı olduğu vurgulanmıştır.  Bayan ve 
erkek sporcuların sırası ile yaşları 25.2 yıl, 27.6 
yıl, boyları 1.66 cm, 1.81 cm, vücut ağırlıkları 
65.1kg,  87 kg, vücut yağ yüzdesi %24,5, %15,8 
olduğu belirtilmiştir (Neumayr ve ark., 2003). 
Bu çalışmaya göre çalışma grubundaki kayak-
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çılar, Avusturyalı kayakçılara göre zayıf olduğu 
görülmektedir.

Kıyıcı (2009), çalışmasında sporcuların ve spor 
takımlarının genellikle yıllık antrenman programının 
I. Hazırlık evresini kapsayan Temmuz-Ağustos 
aylarında yapılan dayanıklılık (interval-sürekli 
koşular) antrenmanlarının, her iki grupta VA 
değerlerinde anlamlı düşüşe neden olduğunu 
tespit etmiştir. Bir diğer çalışmada futbolcuların 
müsabaka döneminde yapılan antrenmanların 
performansa etkisini araştırmıştır. Sonuçta prog-
ram öncesi VA, 76.43 ± 7.63 kg iken uygulanan 
antrenman programı sonrasında 74.27 ± 7.76 kg 
olarak ölçülmüş ve anlamlı bir değişme olduğu 
tespit edilmiştir (Hazar, 2010).

Kayak alp disiplininde sezon sonrası geçiş dönemi 
genellikle sporcuların pasif oldukları dönemdir. 
Daha sonra yıllık antrenman programının baş-
langıcını takiben I. Hazırlık evresinde yapılan 
dayanıklılık çalışmaları içerisinde sporcuların 
kilo kaybı yaşaması normaldir. Ancak devam 
eden süreçte sporcuların kuvvet antrenmanlarına 
başlaması ile artan kas kitlesi sporcularda tekrar 
kilo artışına neden olabilir. Çalışma sonucunda 
sporcuların bu dönemde kilo kaybı yaşaması bek-
lenen bir sonuç değildi. Ortalama vücut ağırlığı 
değerlerinde % 1,89’luk bir azalmanın nedeni, 
yapılan çalışmaların aerobik ağırlıklı çalışma 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Ön test mekik koşusu sonucunda sporcuların 
kat ettikleri mesafeler (MK) ve buna denk gelen 
aerobik kapasite (AK) değerleri sırasıyla 2162 ± 
340.65 m ve 52.71 ± 4.92 ml/kg/dk iken, son test 
sonucunda 2512 ± 241.15 m ve 57.62 ± 3.36 ml/
kg/dk olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmada 
sporcuların MK ve AK değerlerinde sırasıyla 

%13.93 ve %8.56 artış meydana gelmiştir. Bu 
artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(p<0.01) (Tablo 2).

Saibene ve ark. (1985), yapmış oldukları çalış-
mada milli takım seviyesindeki erkek

kayakçıların AK seviyelerini 58.9 ± 2.2 ml/kg/
dk, Brown ve Wilkinson (1983) ise aynı sevi-
yedeki erkek kayakçıların 63.1 ± 1.3 ml/kg/dk 
olarak belirtmiştir. Andersen ve Montgomery 
(1988), daha yüksek bir değer olan 67 ml/kg/dk 
bulmuşlardır. Veicsteinas ve ark. (1984) yaptıkları 
çalışmada ise daha düşük bir değer olan 52 ml/
kg/dk belirtmişlerdir. Neumayr ve ark. (2003), 
yaptıkları çalışmada profesyonel alp disiplini 
kayağında başarının fiziksel ve fizyolojik fak-
törlerle ilişkisini araştırmışlardır. Bu çalışmada 
erkek sporcuların AK değerlerini 60 ± 4.7 ml/kg/
dk, diğer yandan kayak sporunda dünyada çok 
iyi sporculara sahip olan Avusturya Kayak Milli 
Takımının 1999 ve 2000 sezonu AK değerlerini 
59.5 ± 4.7 ve 58.7 ± 3.2 ml/kg/dk olarak tespit 
etmiştir. Bu değerler 20 yıl önceki değerlerle 
benzerlik göstermektedir. Diğer yandan Gross ve 
ark. (2009) yapmış oldukları çalışmada elit alp 
disiplini sporcularının müsabaka sezonu öncesi 
ve sonrası AK düzeylerini karşılaştırmışlar ve 
sezonu öncesi AK değerleri 55.2 ± 5.2 ml/kg/
dk iken sezon sonrası 52.7 ± 3.6 ml/kg/dk olarak 
tespit edilmiştir. Aerobik kapasitedeki bu düşüş 
ise muhtemelen kış sezonu içerisinde ağırlıklı 
olarak yapılan kayaklı çalışmalar ve kuvvet 
antrenmanlarından kaynaklandığı söylenebilir.

Çalışma neticesinde elde ettiğimiz AK değerleri-
nin yapılan diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında, 
ülkemizdeki elit alp disiplini kayakçılarının AK 
değerleri Avusturya kayak milli takımındaki 
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kayakçıların değerleri ile aynı seviyede olduğu 
görülmektedir. Ancak aerobik kapasite, kayak 
alp disiplininde belirleyici bir özellik değildir.

Kayakçıların ön test değerleri ile son test de-
ğerleri karşılaştırıldığında anaerobik güç, rölatif 
anaerobik güç değerlerinde sırası ile %3.02 ve 
%2.69 oranında bir azalma meydana gelmiştir. 
Bu azalmalar istatistiksel olarak anlamlılık ifade 
etmemektedir (p>0.05) (Tablo 2).

Kısa zaman birimi içinde büyük oranda güç 
üretebilme yeteneği olarak tarif edilen anaerobik 
güç birçok spor dalı için başarının temel faktör-
lerinden biridir. Kayak sporunda birçok harekette 
anaerobik güce ihtiyaç vardır ( çıkış anı, ilk 5-10 
kapı, paten, son kapılar vb). Bacharach ve Duvil-
lard (1995), slalom ve iniş kayakçıları üzerinde 
yaptığı bir araştırmada slalom yarışçılarının en 
iyi anaerobik güç değerine sahip olduklarını fakat 
bu değeri koruyamadıklarını bildirmişlerdir.

Çalışma ön test değerlerine bakıldığında kayak-
çıların anaerobik güç değerleri, tahmin edildiği 
üzere literatürde belirtilen birçok spor branşına 
göre en yüksek değerlerdendir. Ancak çalışma 
programı sonrasında kayakçıların ANG ve RANG 
değerlerinde gelişim bulunmadı. Aksine mevcut 
değerlerde azalma söz konusudur ve bu azalma 
özellikle elit sporcuların performanslarına negatif 
yönde bir etki oluşturabilir.

Anaerobik kapasite (ANK) değerlerinde, çalışma 
öncesine göre sonrasında % 0.98 artış tespit edildi. 
Buna paralel olarak rölatif anaerobik kapasite 
(RANK) değerinde, çalışma sonrasında % 0.70 
artış tespit edildi. Ancak bu artışlar anlamlı dü-
zeylerde değildi (p>0.05) (Tablo 2).

Bacharach ve Duvillard (1995) iniş branşındaki 
yarışmacılarının diğer alp disiplini branşlarına göre 
daha yüksek ANK değerlerine fakat daha düşük 
ANG değerlerine sahip olduklarını belirtmişlerdir. 
Karvonen ve ark. (1985) çalışmalarında ANK 
ve laktat seviyelerindeki gelişimlerin üç aylık 
yoğun slalom antrenmanından sonra geliştiğini 
bildirmişlerdir.

Hazırlık dönemi süresince yapılan antrenmanların 
sonucunda sporcuların anaerobik kapasitelerinde 
daha yüksek bir artış beklenilmekteydi. Ancak 
tahmin edilenin aksine tespit edilen zayıf artışın 
nedeni uygulanan antrenman programının daha 
çok aerobik kapasite gelişimine etki eden ça-
lışmalar olmasından kaynaklanabilir. Minahan 
ve ark. (2007) çalışmalarında yüksek anaerobik 
gücün yüksek anaerobik kapasiteyi belirtmedi-
ğini belirtmişlerdir. Elde ettiğimiz sonuçlar bu 
çalışmayı destekler niteliktedir. 

Kayakçılarda sezon öncesi hazırlık döneminde 
yapılan antrenmanlar sonucunda yorgunluk indek-
sinde (YI) değerlerindeki düşüş olası bir beklentidir. 
Yapmış olduğumuz çalışmada bu beklentilerin 
paralelinde YI değerlerinde % 6.39’luk anlamlı 
derecede bir düşüş (ön test 53.48, son test 50.27) 
meydana gelmiştir (p<0.05) (Tablo 2). Ancak bu 
değerlerin literatürde bulunanlardan daha yüksek 
olduğu görülmektedir. 

Vangelakoudi ve ark. (2007), milli takım yel-
kencilerinin YI değerlerini % 42, kulüp yelken 
sporcularının % 49, Heller ve Novotny (1997) 
elit dağ bisikletçilerinin % 35, Yılmaz (2011) ise 
düzenli egzersiz yapan takım sporcularının (futbol, 
basketbol, hentbol) % 46.03 olduğu belirtilmiştir. 
Can (2009) profesyonel olarak spor yapan Beden 
Eğitimi ve Spor bölümü erkek öğrencilerinde 
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%40, Coppin ve ark. (2012) Amerikan kolej 
liginde mücadele eden erkek sporcuların % 
49.1, Kovacs ve ark. (2007) tenis oyuncularının 
sonbahar/ilkbahar döneminde yaptıkları 5 haftalık 
antrenman öncesinde % 44.26, sonrasında % 
51.41 olarak tespit etmişlerdir.

Araştırmaya katılan kayakçıların YI değerlerinin 
bu kadar yüksek olmasının muhtemel nedeni, 
uygulanan antrenman programında yeteri kadar 
kuvvet ve kuvvette devamlılık çalışmalarına yer 
verilmemesinden kaynaklandığı düşünülebilir.

Çalışma sonucunda elde edilen veriler bize, ya-
pılan antrenman programının daha çok aerobik 
kapasiteye etki eden türden çalışmalar olduğunu 
göstermektedir. Alp disiplini sporcularında anae-
robik güç ve anaerobik kapasite değerleri başarı 
için sürekli geliştirilmesi veya en azından belli 
seviyede tutulması gereklidir. Sonuç olarak uygu-
lanan antrenman programı içeriğinin alp disiplini 
sporcuları için uygun olmadığı söylenebilir.
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