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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, 14-16 yaş arası elit olmayan kadın 
voleybolculara sağlık toplarıyla uygulanan çabuk kuvvet antrenmanla-
rının servis-smaç atış performansı üzerine etkilerinin incelenmesidir. 
Yöntem: Çalışmaya Sultangazi Spor Kulübünden 20 kadın voleybol-
cu gönüllü katılmış deney (N:10, yaş: 14,8±0,78 yıl, boy ortalaması: 
169,7±3,56 cm, kütle ortalaması: 53,8±3,25 kg) ve kontrol (N:10, 
yaş: 14,8± 0,78 yıl, boy ortalaması: 162±4,49 cm, kütle ortalaması: 
50,01±2,60 kg) grubu olarak ayrılmıştır. İki gruba da 8 hafta boyun-
ca haftada 5 adet birim antrenman programı hazırlanmış olup deney 
gurubuna sağlık toplarıyla çabuk kuvvet antrenmanı kontrol grubuna 
ise aynı çalışma topsuz olarak yaptırılmıştır. Antrenmanlarda piramidal 
yöntem kullanılmış olup, tekrar sayısı 6-12, set sayısı 2-4, dinlenme 
1-2 dk olup giderek artan yüklenmeler eklenmiştir. Antrenmanların 
başlangıç ve bitişinde sporculara ön ve son servis-smaç testleri uygu-
lanmıştır. Grupların ilk ve son test sonuçları SPSS 15 paket progra-
mı kullanılarak grup içi karşılaştırmalar Wilcoxon testi, gruplar arası 
karşılaştırmalar ise Mann Whitney U testi ile hesaplanmıştır. Sonuçlar 
p<0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Bulgular ve Sonuç: 
Teknik antrenmanlarla birlikte uygulanılan 8 haftalık çabuk kuvvet ant-
renmanların sonunda hem deney hem de kontrol grubunun verilerinde 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuş (p<0.05), ancak grup-
lar arasında anlamlı farklılıklar bulunamamıştır (p>0.05). Bunun ne-
deni, antrenmanın küçük yaş gruplarına uygulanması, piramit-dairesel 
olarak uygulanan hareketlerin az olması ve tekrar sayısının ve yüklen-
me şiddet değerinin az olmasından dolayı özel kuvvet çalışmalarının 
yapılmamasından kaynaklandığını düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Çabuk Kuvvet, Servis, Smaç

Abstract: Aim: The aim of this study to examine the effects of quick-
strength training medicine balls applied to non-elite women 14-16 
aged on volleyballs’ service-spiking performances. Method: The study 
group consisted of 20 volunteer women volleyball athletes within the 
Sultangazi Sports Club divided into research (N; 10, age: 14,8±0,78, 
height average: 169,7±5,56 cm, mass average: 53,8±3,25 kg) control 
(N;10, age: 14,8±0,78, height average: 162±4,49 cm, mass average: 
50,01±2,60 kg). Quick-strength training prepared for 5 units per week 
during 8 weeks for both control and experimental group, same trai-
ning without medicine ball applied to control group. Pyramidal method 
started with the number of repetitions 6-12, sets 2-4, the rest 1-2 min 
continued increasing overload. At the beginning and end of the training 
the athletes’ service and spike tests measured and results evaluated as 
statistically significant p<0.05 in SPSS 15.0 program, for intragroup 
comparisons Wilcoxon test, for intergroup comparisons Mann Whitney 
U test used. Findings and Conclusion: There were statistically signi-
ficant differences in the data of both experimental and control groups 
at the end of 8-week quick strength training which was applied with 
technical trainings (p<0.05), however, no significant differences were 
found between the groups (p>0.05). This may be due to the fact that 
the training applied to small age groups, less movements in pyramidal-
circuit methods and insufficient the number of repetitions and low load 
intensity. These deficiencies are thought to be caused by the fact that 
special force studies are not implemented.
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GİRİŞ

Sportif oyunların gelişmiş bir türü olan voley-
bol, ferdi ve takım halinde yapılan oyun var-
yasyonlarıyla özel fiziksel yapıya ve motorsal 
özelliklere gereksinim duymaktadır. Diğer 
bir ifadeyle, voleybol sadece her sporcunun 
bireysel beceri ve teknik yeteneklerine ihti-
yaç duyan bir spor değil, ayrıca üstün perfor-
mansa ulaşmak için belirli sayıda fiziksel ve 
fizyolojik parametrelere yüksek oyunculara 
ihtiyaç duyar. Voleybol fiziksel aktivite per-
formans, fiziksel kapasite, zihinsel hazırlık, 
teknik, taktik, uygun fiziksel yapı ve oyun de-
neyimi gibi birçok faktöre bağlıdır. Voleybol-
da başarılı olabilmek için uzun süreli, planlı 
programlı bir hazırlıkla kondisyonel özellik-
lerin üst seviyeye çıkarılması gereklidir (Ri-
ley, 1995: 22-29).

Nett, kuvveti bir kasın kasılma ve gevşeme 
yoluyla bir dirence karşı koyma özelliği ola-
rak tanımlanmıştır (Sevim, 1997). Kuvvet 
yönünden, çabuk kuvvetin ve çabuk kuvvet 
devamlılığının önemi vardır. Öncelikle özel 
çabuk kuvvet kriterlerinden sıçrama kuvveti 
ve vuruş kuvveti önemlidir (Ogan, 1996).

Voleybol sporunda servis atışı sadece oyunu 
başlatmak için topun servis vuruşuyla rakip 
alana geçirilmesi şeklinde düşünülmemelidir. 
“Etkili servis vuruşu yapan ekip/takım her 
zaman daha avantajlıdır” anlayışı günümüz 
voleybolunda servisin öneminin artmasına 

sebep olmuştur (Harmandar ve ark., 2003). 
Belli bölgelere taktiksel atılacak servisler 
hücumun başlangıcı şeklinde düşünülebilir 
ve bu açıdan servis tekniği öğretiminde üze-
rine çalışılması gereken önemli bir etmendir. 
Hedefe vurulacak etkili bir servis becerisinin 
öğrenme sürecinde ileri düzeyde bir kineste-
tik hassasiyetin yanı sıra yoğun motivasyona 
gerek duyulur.

Voleybolda gerçek kuvvet isteyen tek hareket 
sıçramadır. Oyuncunun vücut ağırlığını (yak-
laşık 70-100 kg) hızla ve mümkün olduğunca 
yükseğe kaldırması gerekir. Çoğu durumda 
vücudunu sıfırdan hızlandırması gerekir (yak-
laşma koşusu, adımlama yapılmayan sıçra-
malar). Bu da kuvvetli ama aynı zamanda da 
çabuk kas kasılmasını gerektirir. Başlangıçta 
vücut ağırlığının, belirli bir hıza ulaşılana ka-
dar kuvvet ile kaldırılması sonrada hızın güç 
ile arttırılması gerekir (Baacke, 2006).

Piramidal metodun en belirgin özelliği, her 
basamakta artan dış dirence karşılıklı tekrar 
sayısındaki azalmadır. Dinlenme aralığı ise 
yönteme göre değişir (Dündar, 1997). Bu 
metodla sporcunun maksimal kuvveti, çabuk 
kuvveti ve kuvvette devamlılığı geliştirilir. 
Çalışma öncesi sporcunun maksimal kuvve-
ti belirlenir ve yüklenmenin yoğunluğu buna 
göre ayarlanır (Sevim, 1997).

Voleybolcular branşları gereği güçlü bir kol 
savurma gücüne sahip olmalıdırlar. Topa sert-
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çe vurmalı ve smaçlarına güvenmelidirler. 
Çünkü oyun süresince voleybolcular servis 
atışı ve smaç yeteneklerini güzel bir oyun or-
taya koymak adına sıklıkla kullanacaklardır. 
Bu kapasitelerini geliştirmek için sağlık top-
larıyla uygulanan çabuk kuvvet antrenmanla-
rından faydalanılabileceği düşünülmektedir.

Antrenmanlarda kullanılan sağlık topları kul-
lanışlı, farklı boyutlarda ve farklı ağırlıklar-
da olabilir (Chu, 1992: 1-24). Sağlık topuyla 
yapılan alıştırmalar, daha ziyade kuvvetlen-
meye yöneliktir. Bu alıştırmalar, egzersiz 
yapanların kuvvet yeteneklerini gerektiren 
unsurları geliştirebilir. Değişik formlarda 
yapılan sağlık topu alıştırmaları, hareket te-
rapisinde de kullanılmaktadır. Sağlık topuyla 
yapılan alıştırmalarda yüklenmenin yoğun-
luğu çok iyi ayarlanabilir, kısa sürede etkili 
alıştırmalar yapılabilir ve aynı zamanda çalış-
ma duygusu geliştirebilir. Yine sağlık topuyla 
yapılan alıştırmalar, devamlı şekilde ve sevi-
lerek yapılmakta, alıştırmalar için istek uyan-
dırmaktadır. Bu alıştırmalar, kuvvet gelişimi 
ile birlikte, reaksiyon çabukluğunu, genel ha-
reketliliği, koordinasyonu, becerileri ve aynı 
zamanda takım ruhunu da geliştireceği dü-
şünülmektedir. Ayrıca sağlık topuyla yapılan 
yarışmaların, bireysel disiplinin gelişmesine 
de yardımcı olacağı düşünülmektedir.

Bu bağlamda, çalışmada 14-16 yaş arası elit 
olmayan kadın voleybolculara sağlık topla-
rıyla uygulanan çabuk kuvvet antrenmanla-

rının voleybolcuların servis-smaç atış perfor-
mansı üzerine etkilerinin incelenmesi amaç-
lanmıştır.

MATERYAL ve YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırmada, deneysel yönteme uygun olarak 
ön test-son test kontrol gruplu özgün deney-
sel desen kullanılmıştır.

Araştırma Grubu

Bu araştırma, Sultangazi Spor Kulübü bün-
yesinde yer alan 14-16 yaş arası elit olmayan 
20 kadın voleybolcunun gönüllü olarak ka-
tılımıyla gerçekleştirilmiştir. Voleybolcular 
kontrol ve deney grubu olmak üzere 10’ar 
kişilik 2 gruba ayrılmıştır. Kontrol grubu-
nun; yaş: 14,8±0,78 yıl, boy uzunluğu orta-
laması: 162±4,49 cm, vücut ağırlık ortalama-
sı: 50,01±2,60 kg olarak, deney grubunun; 
yaş: 14,8±0,78 yıl, boy uzunluğu ortalaması 
169,7±3,56 cm, vücut ağırlık ortalaması: 
53,8±3,25, kg olarak tespit edilmiştir.

Verilerin Toplanması

Çalışmada voleybolculara uygulanmak üze-
re her iki gruba da 8 hafta boyunca haftada 5 
adet birim antrenman olmak üzere bir antren-
man programı hazırlanmıştır. Deney grubuna 
sağlık toplarıyla çabuk kuvvet antrenmanı, 
kontrol grubuna ise aynı çalışma topsuz ola-
rak yaptırılmıştır. Antrenmanlarda pirami-
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dal yöntem kullanılmış olup, 12 tekrar 500 
gram, 10 tekrar 1 kg, 8 tekrar 1,5 kg, 6 tekrar 
2 kg’lık sağlık topu kullanılarak piramidal 
oluşturulmuştur. Set sayısı başlangıçta 2 ola-
rak alınmış ve gelişme kaydedildikçe 4 sete 
kadar çıkartılmış ve set arası dinlenme süresi 
1-2 dk olacak şekilde başlanarak giderek ar-
tan yüklenmeler piramit sistem oluşturulmuş 
ve hareketler; sağlık topunu baş üzerinden 
duvara atma, sağlık topunu oturarak duvara 
atma, sağlık topunu havaya atıp tutma, sırtüs-
tü uzun yatışta sağlık topuyla mekik, sağlık 
topuyla bacak arasında 8 çizme, sırt duvara 
dönük, bacak arasından topu duvara atma, 
sağlık topunu yerden alıp göğüsten duva-
ra atma, yüzüstü yatarak topu duvara atma, 
sağlık topuyla çökme kalkma, sağlık topuyla 
yanlara deplasman, sağlık topuyla yere değip 
yukarı dikey sıçrama, sağlık topuyla sağ-sol 
sıçrama, banka yüzüstü yatıp sağlık topunu 
ayaklarla kalçaya değdirme, sağlık topuyla 
yana deplasman çökme, sağlık topuyla ileri-
geri deplasman, sırtüstü yatarak sağlık topu 
diz arasında gövde döndürme, sağlık topuyla 
açık bacak gövde döndürme, sağlık topuyla 
mekik, sağlık topuyla ters mekik, sağlık to-
puyla gövde döndürme, banka yüzüstü yata-
rak sağlık topuyla gövdeyi sağa-sola çevirme, 
sırt duvara dönük baş üzerinden topu duvara 
atma şeklinde 22 ayrı çeşitte kullanılarak her 

birim antrenmanda 8-10 farklı şekil uygulan-
mıştır.

Belirlenen 8 haftalık antrenman periyodunun 
başlangıcında ve bitişinde sporculara servis 
ve smaç testleri uygulanmıştır. Ölçümler ya-
pılmadan önce tüm sporculara testler hakkın-
da bilgi verilmiştir. Servis testi uygulamaları 
Dewit Dugan test protokollerine uyularak, 
smaç testi ise Kanada Voleybol Birliği Ant-
renörleri Beceri Testleri protokollerine uyu-
larak gerçekleştirilmiştir. 

Boy Uzunluğu Ölçümü: Sporcuların ayakla-
rı çıplak vaziyette, zemine sıfır duvara monte 
edilmiş çelik metre ile baş dik ve gözler kar-
şıya bakar durumda (cm) cinsinden boy ska-
lasında ölçülmüştür (Tamer, 2000).

Vücut Ağırlığı Ölçümü: Neck marka baskül 
ile ölçülmüştür ve kg cinsinden kaydedilmiş-
tir.

Servis Testi: Servis atışlarında topun kar-
şı alana atılmasından çok, isabet ettiği alan 
önem taşır. Oyuncu servis alanından karşı 
alana servis atışı yapar. Net’e çarpan toplar 
ile dışarı giden toplar geçersiz sayılır ve o 
atış tekrarlanır. Top isabet ettiği alanın puanı-
nı alır. Deneğe 20 atış hakkı verilir. Ortalama 
puan değeri 70 kadardır (Kamar, 2008).
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Şekil 1. Servis Testi Alanı (Kamar, 2008)

Smaç Testi: Sahanın 2 bölgesine hedef alan 
çizilmiştir. Sporcular 4 numaralı oyuncu 
bölgesinden, 2 hedefe de 10’ ar adet smaç 
vuruşu gerçekleştirmiştir. Vuruşlar oyuncu-
ların kendi attıkları topa smaç vuruşuyla ta-
mamlanmıştır. Her başarılı atış 1 puan olarak 

kaydedilerek, iki bölgeye de yapılan başarılı 
atışların toplam değerleri bulgular kısmında 
belirtilmiştir. Sahanın belirli bölgelerine nu-
maralar verilir ve aynı hedefe 10 atış yapılır. 
Her atış için 1 puan kaydedilir (Kamar, 2008).

 

Şekil 2. Smaç Testi Alanı (Kamar, 2008)
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Verilerin Analizi

Çalışmada deney grubu ve kontrol grubunun 
antrenman öncesi ve sonrası gelişim fark-
lılıklarının tespiti için, SSPS 15.0 istatistik 
paket programında tanımlayıcı istatistikleri 
yapıldıktan sonra, grup içi ön test ve son test 
ölçüm sonuçları Wilcoxon testi, gruplar arası 

son ölçüm sonuçları ise Mann Whitney U tes-
ti ile hesaplanmıştır. Sonuçlar istatiksel ola-
rak %95 güven aralığında, p<0.05 anlamlılık 
düzeyinde değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Bu araştırmada elde edilen bulgular tablolar 
ve açıklamalar şeklinde sunulmuştur.

Tablo 1. Kontrol ve Deney Grubunun Dewit-Dugan Voleybol Testi (Servis) ve Kanada 
Voleybol Beceri Testi (Smaç) Ön ve Son Test Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları

Gruplar Değişkenler N Minimum Maksimum X Sd

                         Ön Test

K
on

tr
ol

Dewit Dugan Servis 10 60 144 100,4 28,3

Kanada Smaç 10 3 8 6,2 1,54

       Son Test

Dewit Dugan Servis 10 90 156 118,9 22,73

Kanada Smaç 10 6 13 9,7 2,16

                          Ön Test

D
en

ey

Dewit Dugan Servis 10 70 152 118,2 23,85

Kanada Smaç 10 3 8 5,9 1,79

        Son Test

Dewit Dugan Servis 10 96 160 129,8 19,76

Kanada Smaç 10 9 13 10,4 1,34

Tablo 1 incelendiğinde, kontrol ve deney gru-
bunun Dewit Dugan Servis ve Kanada Smaç 

testlerinin ön ve son test tanımlayıcı istatistik 
sonuçları verilmiştir.
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Tablo 2. Kontrol ve Deney Grubunun Ön ve Son Test Boy Uzunluğu, Vücut Ağırlığı, Ser-
vis ve Smaç Testi Ölçümlerinin Wilcoxon Testi Sonuçları

Gruplar N = 20
Boy Uzunluğu 
(cm) 
Ön-Son Test

Vücut Ağırlığı 
(kg) 
Ön-Son Test

Servis Testi 
 (puan)
Ön-Son Test

Smaç Testi 
(Puan) 
Ön-Son Test

Kontrol p değeri 0,157 0,279 0,007* 0,005*

Deney p değeri 0,317 0,160 0,016* 0,005*

       * p<0.05

Tablo 2 incelendiğinde, hem kontrol hem de 
deney grubunda boy uzunluğu ve vücut ağır-
lığı değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı 

bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). 
Ancak her iki grubun Dewit Dugan Servis 
ve Kanada Smaç testinin ön test ve son test 
değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılıklar olduğu tespit edilmiştir (p<0.05).

Tablo 3. Gruplar Arası Son Test Boy Uzunluğu, Vücut Ağırlığı, Servis ve Smaç Testi  
Ölçümlerinin Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Gruplar N = 20
Boy Uzunlu-
ğu (cm)

Vücut Ağır-
lığı (kg)

Servis Testi 
(puan) 
Son Test

Smaç Testi 
(puan) 
Son Test

Kontrol - Deney p değeri 0,003* 0,013* 0,241 0,487

    * p<0.05

Tablo 3 incelendiğinde, kontrol ve deney gru-
bu arasındaki boy uzunluğu ve vücut ağırlı-
ğı değerlerinde istatiksel olarak anlamlı bir 
fark olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Ancak 
gruplar arasında Dewit Dugan Servis ve Ka-
nada Smaç testinin ön test ve son test değer-
leri arasında rakamsal olarak farklılıklar göz-
lenmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p<0.05).

TARTIŞMA

Çabuk kuvvet çalışmaları sporcunun perfor-
mansını arttırmak adına örneğin sağlık topları 
gibi faklı aletlerle çeşitlendirilerek uygulanır 
(Chu, 1992: 1-24). Sağlık toplarıyla yapıla-
cak antrenmanlar performans yönünden spor-
cuyu iyi bir noktaya getireceği ve bu sebeple 
çabuk kuvvet çalışmalarının sağlık toplarıyla 
bütün vücut ekstremitelerine göre planlanma-
sı sporcunun performansını ileri seviyeye gö-
türeceği düşünülmektedir.  
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Voleybolcunun triceps kasları servis atışında 
ve smaç vuruş kapasitesinde önemli yer tut-
maktadır. Dolayısıyla özellikle triceps kasla-
rına yönelik sağlık toplarıyla yapılacak olan 
çabuk kuvvet antrenmanlarının, sporcunun 
atış ve vuruş performansı üzerinde hızlı ve et-
kili bir gelişme göstereceği düşünülmektedir.

Voleybolda edindiğimiz tecrübe bilgilerine 
göre en etkili biçimde sayı üretme tekniğinin 
smaç olduğu düşünülebilir. Çoğunlukla bir 
maçı kazandıran önemli hususların başında 
smaç yeteneğinin yanı sıra kaliteli servis kul-
lanılmasıdır. Dolayısıyla çabuk kuvvet ant-
renmanları tüm vücut ekstremitelerini içere-
cek biçimde farklı sıçrama hareketleri, smaç 
ve servis çalışmaları üzerine sağlık topları 
ile kuvvet çalışmaları eklenerek uygulanılan 
hareketlerden meydana getirilebilir. Sağlık 
toplarıyla uygulanılan çabuk kuvvet antren-
manları esnasında sporcunun hareketleri na-
sıl tatbik edeceğinin yanında, hedefe yönelik 
antrenman programlaması da yapılmalıdır.

Smaç ve blok gibi hareketler patlayıcı kuv-
vet içeren hareketlerdir (Çelenk ve Yıldıran 
2000: 20-24). Voleybol branşında smaç hare-
keti patlayıcı kuvvet özelliği ile enerji gerek-
sinimi yönünden fazlasıyla ATP-PC sistemi-
ne dayandığı ve az bir miktarın ise laktik asit 
sisteminden karşılanmaktadır (Günay ve diğ., 
2013: 61-74). 

Çalışmada, deney grubunun antrenman ön-
cesi Dewit Dugan Voleybol (Servis) Testi or-
talaması 118,2±23,85 puan iken, antrenman 
sonrasında 129,8±19,76 puan olarak anlamlı 
düzeyde bir artış gözlenmiştir (p<0.05) So-
nuçlara bakıldığında olumlu yöndeki bu ar-
tışın sebebi sağlık topuyla uygulanan çabuk 
kuvvet antrenmanlarının isabet oranlarında 
artış sağladığı tespit edilmiştir. Çalışma-
lar teknik antrenmanlarla birleştirildiğinden 
sporcuların hedefi bulmalarında olumlu etki-
ler sağladığı ve yapılan çabuk kuvvet antren-
manlarının da sporcuların genel performansı-
nı olumlu yönde etkilediği söylenebilir.

Kontrol grubunda da antrenman öncesi De-
wit Dugan Voleybol (Servis) Testi ortalaması 
100,4±28,32 puan iken, antrenman sonrasın-
da 118,9±22,73 puan olarak anlamlı düzeyde 
bir artış gözlenmiştir (p<0.05). Artış göster-
mesinin sebebi 8 hafta boyunca yapılan tek-
nik antrenmanların amaca ulaşmasına yar-
dımcı olduğu ve dolayısıyla bu antrenmanla-
rın smaç performansı üzerinde etkili olduğu 
söylenebilir.

Çalışmada deney grubu antrenman önce-
si Kanada Voleybol Birliği Antrenör Beceri 
(Smaç) Testi ortalaması 5,9±1,79 puan iken, 
antrenman sonrasında 10,04±1,34 puan ola-
rak anlamlı düzeyde bir artış gözlenmiştir 
(p<0.05). Sonuçlara bakıldığında; olum-
lu yöndeki bu artışın sebebi sağlık topuyla 
uygulanan çabuk kuvvet antrenmanlarının 
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isabet oranlarında artış sağladığı tespit edil-
miştir. Uygulanan antrenmanlar sıçrama ka-
pasitesini arttırdığından ve çalışmalar teknik 
antrenmanlarla birleştirildiğinde sporcuların 
hedefi bulmalarında olumlu etkiler sağladı-
ğından çalışma amacına uygun bulunmuştur. 
Çalışmalar küçük yaş gruplarına yapılması-
na rağmen antrenmanlardaki düzenli artışlar, 
antrenman sıklığı, sporcuların ve antrenörün 
çalışmaya gösterdiği özende farkın neticesini 
ortaya koymaktadır. 

Kontrol grubunda da antrenman öncesi Kana-
da Voleybol Birliği Antrenör Beceri (Smaç) 
Testi ortalaması 6,2±1,54 puan iken, antren-
man sonrasında 9,7±2,16 puan olarak anlamlı 
düzeyde bir artış gözlenmiştir (p<0.05). Bu 
gelişimin nedeni ise teknik çalışma yapmala-
rından dolayı gelişimin oluştuğunu düşündür-
mektedir.

Zambak ve Yılmaz (2008: 101-103) yaptık-
ları çalışmada yıldız erkek basketbolculara 
uygulanan çabuk kuvvet çalışmasında ant-
renman öncesi ve sonrasında vücut ağırlığı 
değerleri arasında istatistiksel açıdan anlam-
lı fark saptanmamıştır. Yapılan bu çalışmada 
da her iki grubun ön ve son test değerlerinde 
istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı-
ğından sonuçlar literatürü destekler nitelikte 
bulunmuştur.

Soydan (2006), yaptığı çalışmada klasik 
ağırlık antrenmanı ağırlıklı çalışan yüzücü-

lerin performans gelişimlerinin vücut ağırlığı 
antrenmanı ağırlıklı çalışan yüzücülere göre 
daha fazla olduğu bildirilmiştir. Literatürle 
benzer şekilde yapılan bu çalışmada da sağ-
lık topuyla yapılan çalışmaların vücut ağırlı-
ğıyla yapılan çalışmalar gibi etkili olmadığı 
saptanmıştır. Bunun da nedeni genel ağırlık 
çalışmalarında kullanılan yüklenme şiddeti 
değerlerinin maksimalin %20-25 civarında 
olması ve özel kuvvet çalışmalarında ise % 
65 ve üzerinde yüklenmeler olmasından do-
layı performansta bir gelişim gözlenmemiş 
olabilir.

Çimen (1996: 3-11), 16-18 yaş grubu masa 
tenisçilere 8 hafta boyunca uyguladığı daire-
sel çabuk kuvvet antrenmanlarında koordi-
nasyon ve teknikte istatistiksel açıdan önemli 
fark tespit etmiştir. Bu çalışmada da sağlık 
topu ile yapılan çabuk kuvvet antrenmanla-
rının Dewit Dugan Voleybol (Servis) Testi 
ve Kanada Voleybol Birliği Antrenör (Smaç) 
Beceri Testi ölçümlerinde istatistiksel olarak 
anlamlı fark tespit edilmediğinden çalışmayı 
destekler nitelikte bulunmamıştır. 

Öz (2009), yaptığı çalışmada elde ettiği bul-
gulara göre, smaç vuruşu sırasında üst ekstre-
mitede oluşan eklem açılarının bireysel fark-
lılıklar gösterdiğini ve bu farklılıkların smaç 
vuruş kuvvetini etkileyebileceğini tespit et-
miştir. Gürpınar ve diğ. (2009: 3-12), çabuk 
kuvvet antrenmanının 16-17 yaş grubu erkek 
basketbolcuların sıçrayarak şut isabet yüzde-
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sine etkisini araştırdığı çalışmalarında da, ça-
buk kuvvet antrenmanının sıçrayarak şut isa-
bet yüzdesindeki etkisini istatistiksel açıdan 
anlamlı bulmuştur. Dolayısıyla çabuk kuvvet 
çalışmalarında kullanılması gereken yüklen-
me şiddet değerlerinin sağlık topu gibi mak-
simal kuvvete etkisi olmayan 1-2 kilogramlık 
olmaması gerektiğini düşündürmüştür. 

Erol (1992), 16-18 yaş grubu erkek basket-
bolculara uyguladığı çabuk kuvvet çalışma-
sında antrenman öncesi ve sonrasında vücut 
ağırlığı değerleri arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı bir fark bulunmadığı bildirilmiştir. 
Shoenfeld (1991: 367-370), ağırlık çalışması 
ve aerobik çalışmanın basketbolda faul atışı 
üzerine etkisini araştırdığı çalışmasında da, 
ağırlık çalışmasının faul isabetine istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark yaratmadığını tespit 
etmiştir. Yapılan bu çalışma Kanada Voleybol 
Birliği Antrenör Beceri (Smaç) Testi gruplar 
arası son test ölçümlerinde istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık bulunmadığından literatürü 
destekler nitelikte bulunmuştur.

Çalışmada gruplar arası son test performans 
testleri değerleri karşılaştırıldığında, Dewit 
Dugan Voleybol (Servis) Testi ve Kanada Vo-
leybol Birliği Antrenör Beceri (Smaç) Testin-
de istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulun-
mazken (p>0.05), rakamsal olarak fark deney 
grubunun lehine olmuştur. Araştırmada elde 
edilen verilere bakılarak; kol kuvvetine yö-
nelik yapılan çalışmaların servis tekniğinde 

sporcuların puan sayısında olumlu yönde 
artış gösterdiğini, teknik antrenmanların ise 
tek başına yetersiz olduğunu göstermektedir. 
Kuvvet antrenmanları ek ağırlıklarla yapıl-
dığında daha da etkili sonuçlar verebileceği 
düşünülmektedir. Buradan yola çıkarak; tek-
nik antrenmanlara ek olarak kol kuvvetini 
geliştirecek drill ve kuvvet antrenmanlarıyla 
çalışmalar çeşitlendirilirse, sporcuların isabet 
oranlarında artış olabileceği söylenebilir. 

SONUÇ

Araştırmada, hem deney hem de kontrol gru-
bunun ön test ve son test değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bu-
lunurken, her iki grup arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulanamamıştır. Bunun 
nedeni antrenmanın küçük yaş gruplarına uy-
gulanması, piramit-dairesel olarak uygulanan 
hareketlerin az olması ve tekrar sayısının az 
olmasının yanında özel kuvvet çalışmalarının 
da yapılmamasına bağlanabilir. Sonuç ola-
rak, 14-16 yaş kadın voleybolculara 8 hafta 
boyunca teknik antrenmanlarla birlikte uy-
gulanan çabuk kuvvet antrenmanlarının, her 
iki grubun servis–smaç isabet oranlarında 
artış sağlamasının teknik çalışmalardan kay-
naklandığı, gruplar arasında fark çıkmaması 
nedeninin ise sağlık toplarıyla yapılan çabuk 
kuvvet antrenmanlarının performansta belir-
leyici bir faktör olamayacağı sonucuna varıl-
mıştır.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: Volleyball, which is an advanced type of sportive games, requires special physi-
cal structure and motor characteristics with individual and team play variations. In other words, 
volleyball is not just a sport that requires the individual skills and technical abilities of each 
athlete. it also requires volleyball players with a high level of physical and physiological para-
meters to achieve superior performance. Volleyball depends on many factors such as perfor-
mance, physical activity and capacity, mental preparation, technique, tactics, proper physical 
structure and game experience. In order to be successful in volleyball, it is necessary to maxi-
mize the conditional characteristics with a long-term, planned and scheduled preparation prog-
ram (Riley, 1995: 22-29). In terms of strength, quick force and quick force continuity are im-
portant. First of all, bounce strength, hitting volleyball force is important from special force 
criterias (Ogan, 1996). Nett defined as strength is the ability of a muscle to resist resistance 
through contraction and relaxation (Sevim, 1997). In the volleyball sport, the serve should not 
be considered as the ball passing to the opponent’s field with the serve to start the game. The 
understanding of effective serve team / scout is always more advantageous has increased the 
importance of serve in today’s volleyball (Harmandar et al., 2003). In the learning process of an 
effective serve shooting skill that is to be targeted, in addition to advanced kinesthetic sensiti-
vity, intensive motivation is required. Based on our experience so far, it can be said that the 
most effective way of producing point is spiking in volleyball. The only movement that requires 
real force is the jump in volleyball. The player must lift his body weight (approximately 70-100 
kg) as quickly and as high as possible. In most cases volleyball player needs to accelerate his 
body very quickly from a steady state, approaching run, non-stepping jumps. This requires qu-
ick and in the same time strong muscle contraction. Initially, the body weight should be increa-
sed by force until a certain speed is reached then speed should be increased with power (Baac-
ke, 2006). The most distinctive feature of the pyramidal method is the reduction in the number 
of reciprocal repetitions in each step. Rest range varies by method (Dündar, 1997). With this 
method, the maximal force, quick force and strength continuity of the athlete is improved. The 
maximal force of the athlete is determined before the operation and the intensity of the loading 
is adjusted accordingly. Volleyball players must have a strong arm-throwing force due to their 
sports. They must hit the ball hard and trust their spiking. Because during the game, volleyball 
players will use their serve and spiking skills frequently to create a nice game. It is thought that 
quick strength training with medicine balls can be used to improve these capacities. Medicine 
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balls used in workouts can be useful, different sizes and different weights (Chu, 1992: 1-24). 
Quick strength training with medicine-balls can be used to improve these capacities. Exercises 
with a medicine-ball are more likely to strengthen a volleyball players. These exercises develop 
the elements that require the force abilities of the exercisers. Exercises with medicine-ball the 
intensity of loading is very well adjustable, Effective exercises can be done in a short time and 
at the same time improve working sense. Exercises with the medicine-ball are carried out con-
tinuously and in a loving way, and it arouses desire for exercises. These exercises, together with 
the development of strength, also enhance reaction speed, general mobility, coordination, skills, 
and also team spirit. Competitions with medicine-ball also help to develop individual discipli-
ne. Aim: The aim of this study to investigate the effects of 8 weeks and 5 units per week quick-
strength training for with technical trainings and medicine balls applied to non-elite women 
14-16 aged on athletes’ service-spiking performances. Method: In accordance with the experi-
mental method, original experimental design with pretest-posttest control group was used. This 
study was conducted with the participation of 20 voluntarily non-elite women volleyball pla-
yers between the ages of 14-16 in Sultangazi Sports Club. 20 volleyball players were divided 
into control and experimental groups, each consisting of 10 volleyball players. Control group; 
age: 14,8±0,78, height average: 162±4,49 cm, mass average: 50,01±2,60 kg, and Research gro-
up; age: 14,8±0,78, height average: 169,7±5,56 cm, mass average: 53,8±3,25 kg determined. 
For 8 weeks in study for both group quick-strength training prepared for 5 units per week, same 
training without medicine ball applied to control group. At the beginning and at the end of the 
8-week training period, the participants were taken into serve and spiking test. Pyramidal met-
hod was used in the exercises, 12 repetitions with 500 grams, 10 repetitions with 1 kg, 8 repe-
titions with 1.5 kg, 6 repetitions with 2 kg of medicine ball used to form a pyramidal method. 
Service test applications were carried out according to Dewit Dugan test protocols and spike 
test was performed according to Canadian Volleyball Association Trainers Skill Test protocols. 
At the beginning and end of the training the athletes’ serve and spike tests measured and results 
evaluated as statistically significant p<0.05 in SPSS 15.0 program, for intragroup comparisons 
Wilcoxon test, for intergroup comparisons Mann Whitney U test used. Findings: In the study, 
it was found that there was no statistically significant difference in height and body weight val-
ues in both control and experimental groups (p>0.05). However, there were statistically sig-
nificant differences between the pre-test and post-test values of Dewit Dugan Service and Can-
ada Slam of both control and experimental groups (p<0.05). There was a statistically significant 
difference in height and body weight between control and experimental groups (p<0.05). Sta-
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tistically significant differences found between the first and last tests of both groups from serve 
tests and spiking tests (p<0.05), There was a statistically significant difference in length and 
body weight between groups (p<0.05). A statistically significant difference was found between 
the pre and post test from serve and spiking test values of both the control and the research 
group (p<0.05). However, there were no statistically significant differences pre-test and post-
test values of Dewit Dugan Service and Canada Spiking test of between the groups (p<0.05). 
Results: Trainings to be made with medicine-balls will bring the athlete to a well point in terms 
of performance and for this reason, planning of the strength workouts according to the whole 
body extremities with the medicine-balls to improve athlete’s performance to a further point is 
thought. The volleyball player’s triceps muscles have important role in the serve an spiking 
capacity. In particular, the quick strength training with the medicine-balls on the triceps will 
show a rapid improvement in the athlete’s serve and spiking performance. Most of the impor-
tant points that win a match are the use of quality serve as well as spiking skills. Therefore, by 
adding movements with medicine-balls and force exercises can be created on quick strength 
training, different jumping movements including whole body extremities, serve and spiking 
exercises activities, and health exercises and force exercises. A targeted training program sho-
uld be kept in mind as well as how to apply the movements of the athlete during quick-strength 
training with medicine-balls. It has been seen in volleyball sports that spiking action is based on 
ATP-PC system with its explosive force feature and a small amount of it is met from lactic acid 
system. In the study, there was a average of the Dewit Dugan (serve) Volleyball Test of research 
group was 118.2 ± 23.85 before the training and after the training it was 129.8 ± 19.76. (p<0.05). 
When the results are considered, The reason for the increase was found to be the increase in the 
hit rate of quick strength training applied with medicine-ball. When the studies are combined 
with technical training, the athletes have positive effects on finding the target and It can be said 
that the quick strength training has a positive effect on the athletes’ overall performance. In the 
study, there was increase for average of the Dewit Dugan (serve) Volleyball Test of control 
group was 100,4±28,32 before the training and after the training it was 118,9±22,73. (p<0.05). 
The reason for the increase of 8 weeks of technical training to help achieve the goal and hence 
these exercises can be said to be effective on spiking performance. In the study, it was seen The 
average of Canada Volleyball Association Coach Skill (spiking) Test of research group was 
5,9±1,79 before the training and after the training it was 10,04±1.34. (p<0.05). According to the 
results; The reason for this increase in positive direction is the increase in the hit rate of rapid 
strength training applied with medicine-ball. As the exercises increased the jumping capacity 
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and the studies were combined with the technical training, it was found to be appropriate for the 
purpose of the study since the athletes had positive effects on finding the target. Although the 
studies were applied to small age groups, the reason for regular increases in training occured 
from, the frequency of training, the motivation of the athletes and the trainer was seen. In the 
study, increase was seen the average of Canada Volleyball Association Coach Skill (spiking) 
Test of control group was 6,2±1,54 before the training and after the training it was 9,7±2,16. 
(p<0.05). In the study, the results of the final test performance test values between the groups 
were compared, Dewit Dugan Volleyball (Service) Test was not statistically significant (p> 
0.05) difference was found in favor of the experimental group. According to the data obtained 
from the study, it is seen that the number of points of the athletes increased positively in the 
service technique for the arm force, technical training alone is insufficient. Strength training can 
provide more effective results with additional weights. As a result, in addition to the technical 
trainings, if the work with drill and strength training will be diversified, it will be possible to 
reach a further increase in hit rates. We can say that the weights are increased regularly and the 
training scope and intensity are determined well in the research with medicine-balls. Conclusi-
on: As a result, 14-16 aged female volleyball players applied for 8 weeks quick strength trai-
ning with technical trainings in both groups’ serve and spiking hitting averages shown increase. 
However, there was no statistically significant difference between the two groups. It is conclu-
ded that this increase is caused by technical studies, The reason for the fact that there is no 
difference between the groups is that rapid strength training with health balls can not be a de-
termining factor in performance. This may be due to the fact that the training applied to small 
age groups, less movements in circuit methods and insufficient the number of repetitions.


