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Özet: Bu çalışmanın amacını, Sporcu Eğitim Merkezleri’ndeki atlet ve güreşçilerin bazı fiziksel 
ve fizyolojik parametreler arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi oluşturmaktadır. Araştırma, Sporcu 
Eğitim Merkezleri’ndeki atletizm (n=118), güreş (n=486) olmak üzere toplam 604 erkek atlet ve 
güreşçi katılmıştır. Araştırma grubunun boy uzunlukları (Xboy=159,28±11,20 cm), vücut ağırlıkları 
(Xva=53,69±13,56 kg) vücut kitle indeksleri (Xbki=20,81±3,13kg/m2), sağ ve sol el pençe kuvveti,  
statik sıçrama ve aktif sıçrama, dikey sıçramadan elde edilen anaerobik güç, durarak uzun atlama, 
30 metre sürat ve 20 metre mekik koşusu testinden indirek maxVO2 değerleri elde edilmiştir. 
Araştırma grubundan elde edilen verilerin analizi için SPSS 15,0 paket programı kullanılmıştır. 
Değişkenler arasındaki ilişkilerinin tespit edilmesi amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır. 
Araştırma grubundan elde edilen bulgulara göre, güreşçilerin maxVO2 değerleri,  durarak uzun 
atlama ve squat dikey sıçrama değerlerinden etkilediği, Atletlerin maxVO2 değerlerini ise hiçbir 
değişkenin etkilemediği görülmektedir. Sürat yetisini tespit etmek için kullanılan 30 metre sürat testi 
incelendiğinde güreşçilerin sürat yetisini, kavrama kuvveti sol ve aktif dikey sıçrama değişkenlerinin 
etkilediği, Atletlerin sürat yetisini ise durarak uzun atlama değişkeninin etkilediği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Atletizm, Güreş

A INVESTIGATION OF SOME MOTORIC ATTRIBUTES 
WHICH ARE EFFECTING THE ENDURANCE AND THE 
VELOCITY OF YOUNG ATHLETES AND WRESTLERS

Abstract: The aim of this study is to determine the relationship between wrestlers’ some 
physical and physiological parameters and athletes in the athlete training centers. A total of 604 
male athletes from Athletes (n=118) and Wretlers (n=486) participated to this study. The values 
of  heights (Xheight=159,28±11,20 cm), body weights (Xbw=53,69±13,56 kg), body mass index 
(Xbmi=20,81±3,13kg/m2), right and left hand grip strenght, static and active jump, anaerobic power 
obtained from vertical jump, standing long jump, indirect maxVO2 from the test of 30 meters speed 
run and 20 meters shuttle run  of the reseach group were taken. The SPSS 15,0 package software 
were used for the analysis of the data collected from the research group. In order to detect the 
relationship among the variables, the regression analysis were applied. According to the findings 
from the research group, it is seen that the maxVO2 values of the wrestlers affect the values of 
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GİRİŞ 

Düzenli yapılan egzersizlerin çocukların 
fiziksel ve fonksiyonel kapasitelerini art-
tırdığı, bazı araştırmacılar tarafından ileri 
sürülmektedir. Çocuklarda fiziksel çalışma 
kapasitesi büyüme ile birlikte önemli dere-
cede değişir. Fiziksel uygunluk; fizyolojik 
fonksiyon veya motor performansın belir-
lenmesine yönelik testler ile değerlendiril-
mektedir. Bu testler yalnız temel kuvvet ve 
dayanıklılığı değil aynı zamanda sürat, ça-
buk kuvvet ve çabukluğunu da içermektedir 
(Arslan 1996).

Bu fiziksel uygunluk programlarının amacı 
ise, bireyin normal fiziksel balansını destek-
lemek ve geliştirmektir. Yıllar öncesinde fi-
ziksel uygunluk, hastalıksız bir bedeni tem-
sil ederdi. Günümüzde bu görüş ve anlayışın 
doğru olmadığının kabul edilmesiyle (Kash, 
1968) fiziksel uygunluk için “şimdi kendimi 
iyi hissediyorum, o halde sağlıklıyım” ifa-
desi de yeterli bir fikir olmaktan çıkmıştır. 
Fiziksel uygunluğun kalitesini belirlemek 
için birçok test protokolleri geliştirilmiştir. 
Bu test protokollerinden bir taneside fizyo-
lojik testlerdir. Fizyolojik testler sayesinde, 
bireyin fiziksel kapasitesinin tespiti yanında 
bir egzersiz programına katılanlann gelişi-
mi hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür 
(akt: Kürkçü, 1998).

Sporcu Eğitim Merkezleri’ndeki sporcula-
rın gelişimlerinin takip edilmesi kapsamın-
da uygulanan periyodik testler, sporcula-

rın gelişimlerinin incelenmesi bakımından 
önemlidir. Branşların gereksinimleri farklı-
lık gösterdiği ve branşlardaki bazı motorik 
özelliklerin baskın olduğu bilinmektedir. 
Böylece sporcuların gelişimlerinde motorik 
özellik değerlerinin bilinmesi antrenman ni-
teliğini etkileyecektir.    

Bu çalışmanın amacını Sporcu Eğitim Mer-
kezleri’ndeki sporcuların bazı fiziksel ve 
fizyolojik parametrelerin incelenmesi oluş-
turmaktadır.

YÖNTEM

Araştırma Grubu

Araştırma grubunu, Sporcu Eğitim Merkez-
leri’ndeki güreş (n=486) (Xyaş= 14,04±1,62 
yıl, Xsporyaş= 3,02±1,67 yıl) ve atletizm 
(n=118) (Xyaş= 14,44±1,54 yıl, Xsporyaş= 
2,54±1,48 yıl) branşlarında toplam 604 er-
kek sporcu oluşturmaktadır. Testler, 2009-
2010 eğitim-öğretim yılında Spor Eğitim 
Merkezleri’nde kayıtlı olan atlet ve güreşçi 
sporculara uygulanmıştır.

Veri Toplama Araçları

Boy uzunluğu ve vücut Ağırlığı: Araştır-
ma grubunun boy uzunlukları Holtain mar-
ka boy ölçer ile cm. cinsinden ve vücut ağır-
lıkları ise Angel marka elektronik baskül ile 
kg. cinsinden ölçülmüştür.

standing long jump and squat vertical jump and the maxVO2values of the athletes don’t affect 
any variables. When examined the 30 meters speed test used for determining the speed ability, the 
wrestlers’ speed ability is affected by the variables of left hand grip strenght  and vertical jump and 
the speed ability of the athletes is affected by the standing long jump variable. 

 Key Words: Athletics, Wrestling
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Durarak Uzun Atlama Testi:

Ayakta duruş pozisyonundan hız almadan 
uzun atlayan sporcunun atladığı mesafe cm 
cinsinden ölçülmüştür. Test iki defa tek-
rar edilmiş ve en iyi sonuç kaydedilmiştir 
(Ayan ve Ark. 2009).

30 m Sürat testi: 

Sporcular 30 m olarak belirlenmiş alanda 
yüksek çıkış ile maksimal sürat değerleri 
kaydedilmiştir. Newtest marka otomatik za-
man analizörü ile yapılmıştır. Koşulan süre 
sn cinsinden kaydedilmiştir. Test iki defa 
tekrar edilmiş ve en iyi sonuç kaydedilmiş-
tir (Tamer, 2000).

Mekik Koşusu Testi: 

Bu test için sinyal aralarının her bir dakika-
da 0.5 km/s artan kalibre edilmiş ses kaydı 
kullanılmıştır. Çocuklardan her sinyalde 20 
m’nin sonundaki çizgiye temas etmeleri is-
tenmiştir. Sinyal geldiğinde 20 m’yi belirle-
yen çizgilerin bir metre önündeki çizgilere 
iki kez üst üste ulaşamayan sporcu için test 
sonlandırılmıştır (Tamer, 2000).

Verilerin analizi:

Verilerin analizinde, SPSS 15.0 adlı paket 
program kullanılmıştır. Parametreler ara-
sındaki ilişkilerin tespit edilmesi amacıyla 
regresyon analizi uygulanmıştır. Atlet ve 
güreşçilerin parametreleri arasındaki farkı 
tespit etmek amacıyla ilişkisiz örneklemler 
için T-testi kullanılmıştır.

Vücut Kitle İndeksleri: 

Vücut kitle indeksi için vücut ağırlığın (kg) 
boy uzunluğu (m)’nun karesine oranı ile 
elde edilmiştir. 

Pençe Kuvveti: 

Kavrama kuvveti için el dinamometresi 
(Hand Grip- Holtain) kullanılmıştır.  Ölçüm 
sırasında denek ayakta olacak şekilde kolu 
bükmeden, vücuda temas ettirmeden ve vü-
cuda 45 derece açılı bir şekilde ölçüm ya-
pıldı. Aynı ölçüm metodu sağ ve sol kol için 
iki defa tekrar edildi, en iyi değer kg olarak 
kaydedilmiştir (Kürkçü ve Ark. 1998).

Dikey Sıçrama ve Anaerobik Güç:

Araştırma grubunun anaerobik güç değer-
leri; dikey sıçrama vücut ağırlığı değerle-
rinden yararlanılarak Lewis nomogramı ile 
belirlenmiştir (Tamer, 2000).

P =  √4.9  (Ağırlık) √ D,  

P = Güç, 

D: Dikey sıçrama mesafesi

Dikey sıçrama testi Newtest marka oto-
matik performans analizörü ile yapılmıştır. 
Deneklerin sıçrama sonrası mat üzerine diz-
lerini bükmeden düşmeleri sağlanmış, her 
deneğe yeterli dinlenme süreleri verilerek 
iki tekrar yaptırılarak ve en iyi değer kayde-
dilmiştir (Çolakoğlu ve Ark. 2006).
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Kavrama kuvveti sağ (HGsağ), kavrama 
kuvveti sol (HGsol), durarak uzun atlama 
(DUA), squat dikey sıçrama  (DSS) ve aktif 
dikey sıçrama (DSA) değişkenleri ile güreş-
çilerin MaxVO2 değerlerinin yordanmasına 
ilişkin Regresyon analizi sonuçları Tablo 
1’de verilmiştir.

BULGULAR 

Araştırma grubundan elde edilen paramet-
reler arasındaki ilişki ve gruplar arasındaki 
farklılığa ilişkin tablo ve yorumlar bu bö-
lümde verilmiştir.

Tablo1 incelendiğinde kavrama kuvveti sağ, 
kavrama kuvveti sol, durarak uzun atlama,  
squat dikey sıçrama ve aktif dikey sıçrama 
değişkenleri birlikte güreşçilerin MaxVO2 
değerleri ile orta düzeyde pozitif yönde ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vermek-
tedir (R=,535; R2 = ,286 p<0,05). Adı ge-
çen beş değişken birlikte sürat yetisindeki 
toplam varyansın yaklaşık % 29’unu açık-
lamaktadır. Standardize edilmiş regresyon 
kat sayısına göre yordayıcı değişkenlerin 
MaxVO2 değişkeni üzerindeki göreli önem 
sırası dikey sıçrama squat, dikey sıçrama 
aktif, durarak uzun atlama, kavrama kuvveti 
sağ ve kavrama kuvveti sol şeklidedir. Reg-

resyon kat sayısının anlamlılığına ilişkin 
T testi sonuçları incelendiğinde ise sadece 
durarak uzun atlama ve squat dikey sıçra-
ma değişkenlerinin MaxVO2 yetisi üzerin-
de önemli bir etkiye sahip olduğu, kavrama 
kuvveti sağ, kavrama kuvveti sol ve aktif 
dikey sıçrama değişkenlerinin önemli bir 
etkiye sahip olmadığı görülmektedir.

Kavrama kuvveti sağ, kavrama kuvveti sol, 
durarak uzun atlama,  squat dikey sıçrama 
ve aktif dikey sıçrama değişkenlerinin, gü-
reşçilerin 30 m. sürat değerlerinin yordan-
masına ilişkin Regresyon analizi sonuçları 
Tablo 2 ‘de verilmiştir.
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resyon kat sayısının anlamlılığına ilişkin 
T testi sonuçları incelendiğinde ise sadece 
kavrama kuvveti sağ ve aktif dikey sıçrama 
değişkenlerinin 30m sürat yetisi üzerinde 
önemli bir etkiye sahip olduğu, kavrama 
kuvveti sol, durarak uzun atlama ve  squat 
dikey sıçrama değişkenlerinin önemli bir et-
kiye sahip olmadığı görülmektedir.

Kavrama kuvveti sağ, kavrama kuvveti sol, 
durarak uzun atlama,  squat dikey sıçrama 
ve aktif dikey sıçrama değişkenlerinin, at-
letlerin MaxVO2 değerlerinin yordanmasına 
ilişkin Regresyon analizi sonuçları Tablo 
3‘te verilmiştir.

Tablo 2 incelendiğinde kavrama kuvveti sağ, 
kavrama kuvveti sol, durarak uzun atlama,  
squat dikey sıçrama ve aktif dikey sıçrama 
değişkenleri birlikte güreşçilerin 30m sürat 
değerleri ile yüksek düzeyde pozitif yönde 
ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki ver-
mektedir (R=,763; R2 = ,582 P<0,05). Adı 
geçen beş değişken birlikte sürat yetisindeki 
toplam varyansın yaklaşık %58‘ini açıkla-
maktadır. Standardize edilmiş regresyon kat 
sayısına göre yordayıcı değişkenlerin 30m 
sürat değişkeni üzerindeki göreli önem sı-
rası dikey sıçrama aktif, kavrama kuvveti 
sağ, dikey sıçrama squat, durarak uzun atla-
ma ve kavrama kuvveti sol şeklidedir. Reg-
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dikey sıçrama, aktif dikey sıçrama, kavra-
ma kuvveti sol,  kavrama kuvveti sağ ve 
durarak uzun atlama şeklidedir. Regresyon 
kat sayısının anlamlılığına ilişkin T-testi so-
nuçları incelendiğinde ise adı geçen hiçbir 
değişkenin MaxVO2 yetisi üzerinde önemli 
bir etkiye sahip olmadığı görülmektedir.

Kavrama kuvveti sağ, kavrama kuvveti sol, 
durarak uzun atlama,  squat dikey sıçrama 
ve aktif dikey sıçrama değişkenlerinin, at-
letlerin 30m sürat değerlerinin yordanması-
na ilişkin Regresyon analizi sonuçları Tablo 
4‘te verilmiştir.

Tablo 3 incelendiğinde kavrama kuvveti 
sağ, kavrama kuvveti sol, durarak uzun at-
lama,  squat dikey sıçrama ve aktif dikey 
sıçrama değişkenleri birlikte atletlerin Max-
VO2 değerleri ile düşük düzeyde negatif 
yönde ilişki göstermektedir. Ancak bu ilişki 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki değildir 
(R =,101; R2=,037 P>0,05 ). Adı geçen beş 
değişken birlikte sürat yetisindeki toplam 
varyansın yaklaşık % 4’ünu açıklamaktadır. 
Standardize edilmiş regresyon kat sayısına 
göre yordayıcı değişkenlerin MaxVO2 de-
ğişkeni üzerindeki göreli önem sırası squat 
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squat dikey sıçrama şeklidedir. Regresyon 
kat sayısının anlamlılığına ilişkin T testi so-
nuçları incelendiğinde ise adı durarak uzun 
atlama değişkeninin 30 m sürat yetisi üze-
rinde önemli bir etkiye sahip olduğu diğer 
değişkenlerin ise önemli bir etkiye sahip ol-
madığı görülmektedir.

Araştırma grubunu oluşturan atlet ve güreş-
çilerin maxVO2, 30m sürat, kavrama kuv-
veti sağ, kavrama kuvveti sol, durarak uzun 
atlama,  squat dikey sıçrama ve aktif dikey 
sıçrama değişkenlerinin farklılığına ilişkin 
T-testi sonuçları Tablo 5 ‘te verilmiştir.

Tablo 4 incelendiğinde kavrama kuvveti sağ, 
kavrama kuvveti sol, durarak uzun atlama,  
squat dikey sıçrama ve aktif dikey sıçrama 
değişkenleri birlikte atletlerin 30m sürat 
değerleri ile düşük düzeyde pozitif yönde 
ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki ver-
mektedir (R =,334; R2 =,111,  P<0,05). Adı 
geçen beş değişken birlikte sürat yetisindeki 
toplam varyansın yaklaşık %11’ini açıkla-
maktadır. Standardize edilmiş regresyon kat 
sayısına göre yordayıcı değişkenlerin Max-
VO2 değişkeni üzerindeki göreli önem sırası 
kavrama kuvveti sol,  durarak uzun atlama, 
kavrama kuvveti sağ aktif dikey sıçrama ve 

Tablo 5 incelendiğinde araştırma grubunu 
oluşturan atlet ve güreşçilerin MaxVO2, 
kavrama kuvveti sağ, kavrama kuvveti sol, 
squat dikey sıçrama ve aktif dikey sıçrama 
değişkenleri arasında istatistiksel olarak an-
lamlı bir farklılık bulunmaktadır (p<0,05). 
Başka bir deyişle atletlerin MaxVO2, kavra-

ma kuvveti sağ, kavrama kuvveti sol, squat 
dikey sıçrama ve aktif dikey sıçrama değiş-
kenleri güreşçilerin söz edilen değişkenle-
rinden daha iyi olduğu görülmektedir. Atlet 
ve güreşçilerin 30 m. ve durarak uzun atla-
ma değerleri benzerlik göstermektedir.
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Bu bulguya göre güreşçiler dayanıklılık ye-
tilerini gerçekleştirirken kuvvet özellikleri-
ni daha ön planda tuttukları, sürat yetisinde 
ise her iki branş sporcuları da kuvvet özel-
liklerini kullanmakta olduğu söylenebilir.  
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu çalışmanın amacını Sporcu Eğitim Mer-
kezleri’ndeki sporcuların bazı fiziksel ve 
fizyolojik parametrelerin incelenmesi oluş-
turmaktadır.

Branşların kendine özgü kuvvet ve dayanık-
lılık motorik özelliklerine sahip olduğu bi-
linmektedir. Branşın kendine özgü motorik 
özellikleri ön plana çıktığında diğer moto-
rik özelliklere ait performansın zayıf olduğu 
düşünülmektedir (Hakkinen ve ark.,1999). 
Araştırmamızdaki atlet ve güreşçilerin mo-
torik özelliklerini etkileyen faktörlere yöne-
lik elde edilen bulguları destekleyen litera-
türe rastlanmamaktadır.

Araştırma grubunu oluşturan güreşçiler ve 
atletlerden elde edilen bulgulara göre güreş-
çilerin maxVO2 değerleri,  durarak uzun at-
lama ve squat dikey sıçrama değerlerinden 
etkilediği, atletlerin maxVO2 değerlerini ise 
hiçbir değişkenin etkilemediği görülmek-
tedir. Sürat yetisini tespit etmek için kul-
lanılan 30 metre sürat testi incelendiğinde 
güreşçilerin sürat yetisini, kavrama kuvveti 
sol ve aktif dikey sıçrama değişkenlerinin 
etkilediği, atletlerin sürat yetisini ise dura-
rak uzun atlama değişkeninin etkilediği gö-
rülmektedir.

Atlet ve güreşçilerin motorik özellikleri 
arasındaki farklılığa bakıldığında sürat ye-
tilerinin benzer dayanıklılık yetilerinde ise 
atletlerin daha iyi olduğu görülmektedir. 

Bu bulgulara göre motorik özelliklerin bir-
birini etkilediği genel kabul edişi desteklen-
mekte ve bazı branşlar da sporcuların bas-
kın olan yetilerini diğer yetilere göre daha 
fazla kullandıkları görülmektedir.       



ULUSLARARASI HAKEMLİ AKADEMİK SAĞLIK VE TIP BİLİMLERİ DERGİSİ 

Ocak-Şubat-Mart  2012 Sayısı Sayı: 2 / Cilt: 2 Shoo January- February- March 2012 Volume:03 Issue:02 Jel Kodu: JEL M

www.sstbdergisi.com

55

Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi 
ve Spor Bilimleri Dergisi Syf:62-73

ARSLAN K., ZORBA E., AĞAOĞLU S.A., 
KARAKUŞ S. VE ÇOLAK H. 1996.  
“Farklı Spor Branşlarında Bazı Fizik-
sel Uygunluk Değerlerinin Sedanter 
Grupla Karşılaştırılması” G.Ü. Beden 
Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 
Ankara.




