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Özet: Bu çalışmanın amacını, atletizmin temel unsuru kuvvet olan atma branşındaki sporcular 
ve yine temel unsuru sürat olan sprint branşındaki sporcular ile aynı yaş grubu güreşçilerin bazı 
özelliklerinin karşılaştırması oluşturmaktadır. Araştırma grubunu, Türkiye’nin farklı illerinde spor 
yapan 415 erkek güreşçi (Xyaş=15,11± 0,69 yıl, Xsporyaş=4,0±1,26 yıl) ile atma branşındaki 50 
atlet (Xyaş=15,0±1,42 yıl, Xsporyaş=2,68±1,43 yıl) ve kısa mesafe koşu branşındaki  54 atlet 
(Xyaş=14,87±1,45 yıl, Xsporyaş=2,51±1,52 yıl) olmak üzere toplam 519 sporcu oluşturmaktadır. 
Araştırma grubunun sırasıyla boy uzunlukları, vücut ağırlıkları, vücut kitle indeksleri, sağ ve sol el 
pençe kuvveti,  squat ve aktif sıçrama, dikey sıçramadan elde edilen anaerobik güç, durarak uzun 
atlama, sağlık topu atış, gövde mekik (30 sn.), 30 metre sürat ve 20 metre mekik koşusu testinden 
indirek VO2max değerleri elde edilmiştir. Araştırma grubuna uygulanan ölçümlerin, güreşçiler ile 
kısa mesafe koşu ve atma branşındaki atletler arasındaki farka Mann Whitney U-testi ile bakılmış-
tır. Araştırma grubundan elde edilen bulgulara göre güreşçilerin aerobik kapasiteleri kısa mesafe 
koşu branşındaki atletlerle benzerlik göstermektedir. Bu bulgu branşların aerobik kapasite gereksi-
nimleri ile paralellik göstermektedir. Her iki branş sporcularından elde edilen kavrama kuvveti ve 
sağlık topu atış yetilerinde de benzerlik gözlenmiştir. Sürati etkileyen unsurlardan olan alt uzuvların 
patlayıcı kuvvetinin belirlendiği yatay ve dikey sırçama parametreleri ile 30 m sürat koşu yeti-
sinin kısa mesafe koşu branşındaki atletler lehine performans bakımından farklılık göstermesinin 
(p<0,05), branşlar arasındaki farklılaşmanın belirgin bulguları olarak düşünülmektedir. Güreşçilerin 
aerobik kapasitesinin atma branşındaki atletlerden yüksek olması branşların müsabaka sürelerine 
bağlı kullanılan enerji sistemleri ile ilişkili olduğu düşülmektedir. Kavrama kuvveti ile sağlık topu 
atış parametrelerinde atıcıların, 30 sn gövde mekik yetilerinin karşılaştırılmasında ise güreşçilerin 
yüksek değer göstermesi branşların temel niteliklerine yatkın olan test parametreleri ile ilişkili ol-
duğu düşülmektedir. Dikey sıçrama parametrelerinin benzerlikleri branşların ortak özellikleri olarak 
yorumlanabilir.
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GİRİŞ 

Gelişim çağındaki sporcuların antrenman-
lara verdikleri cevaplar yetenek seçiminin 
ana kriterlerini oluşturmaktadır. Bununla 
birlikte özelleşmiş antrenmanların da bran-
şın belirleyicisi olan motorik özellikleri or-
taya çıkardığı düşünülmektedir. Benzer yaş 
gruplarında farklı branş sporcularının karşı-
laştırılmaları bu belirgin farklılıkları ortaya 
koyacaktır. Branşın özelliği ve çalışmaların 
karakteristiği ile birlikte branşa özgü bas-
kın özellikler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
baskın yetinin zamanla daha kapsamlı ola-
rak geliştirilmesi diğer yetilerin daha az ön-
celikli olması antrenmanın özelleştirilmesi 

ilkesi ile bağlantılıdır. 

Güreş ve atletizm gibi branşlarda bazı fi-
ziksel ve fizyolojik özellikler bakımından 
farklılıkların belirlenmesi, branşa özgü ça-
lışmalar bakımından önemli bir noktaya 
ulaştıracaktır.  

Güreş, çeşitli fonksiyonel özelliklerin bir 
arada bulunmasını gerektiren bir spor dalı-
dır. Güreş kassal kuvvet, süratli reaksiyon 
zamanı, çeviklik, nöromuskuler koordinas-
yon, statik, dinamik mükemmel bir denge, 
yüksek anaerobik kapasite, optimal yüksek 
bir aerobik kapasite performansta rol oy-
nayan önemli faktörlerdir. Güreş antren-

THE COMPARISON OF SOME PHYSICAL AND PHYSIOLO-
GICAL PARAMETERS OF SPRINTERS AND THROWERS 

WITH SAME AGE WRESTLERS
Abstract: The purpose of this study is to compare some attributes between sprinters and throwers 
to same age wrestlers. For Track and Field, Sprint is standing basicly for speed and Throwing is 
standing basicly for strenght. The research group is composed together by 519 athletes from all 
over Turkey. 415 male wrestlers (Xage=15,11± 0,69 year, Xsportage=4,0±1,26 year), 50 throwers 
(Xage=15,0±1,42 year, Xsportage=2,68±1,43 year)  and 54 short distance runners (Xage=14,87±1,45 
year, Xsportage=2,51±1,52 year). In that order height, weight, BMI, right and left hand grip strength, 
squat and active jump, anaerobic strength obtained from vertical jump, standing long jump, medici-
ne ball throw, sit ups (30 sec.), indirect VO2max values of 30 meters speed test and 20 meters shuttle 
running test have been done. The measurements for this group have been applied with the Mann 
Whitney U-test. According to these results the aerobic capacity of the wrestlers is showing simila-
rity to the aerobic capacity of the sprinters. This result shows parallelity to the need of the aerobic 
capasity of these branches. There is also a similarity between the grip strength and medicine ball 
throw abilities between these two branche-athletes. It is understand as a difference between these 
two branches. The vertical and horizontal jumping parameters to measure the explosive power of 
the lower extremities which is affecting the speed, and the 30 meters speed test shows difference in 
favor of the sprinters (p<0.05), which is a clear indication of the difference of these branches. That 
the aerobic capasity of the wrestlers is higher than the aerobic capasity of the throwers can be related 
to the competition time of their own branches. In the coparision the throwers have shown high para-
meters in the grip strength and medicine ball throwing test. The wrestlers has shown high values in 
the 30 sec. sit ups test. This is related to the attributes of their own branches.  The similarity of the 
vertical jumping parameters between the branches is an indication for a common feature.  

Key Words: Wrestler, Sprinter, Thrower
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koşuları çalışma sistemi olarak anaerobik 
olmasına rağmen aerob temele oturulması 
sprint verimi açısından gerekli olduğu bilin-
mektedir (Candan ve Dündar 1996).

Atma branşlarında ise branşın belirleyici 
unsurları yüksek anaerobik güç ve tepki sü-
residir. Bunun yanı sıra sporcu seçiminde 
uzun ve kaslı bireyler tercih edilir. Geniş bir 
omuz bölgesi de branşın, verim gelişmeleri-
ni etkileyecek unsurdur. Yüksek yoğunlaş-
ma niteliği ve bu yoğunlaşmayı koruyabil-
me becerisi de atma branşındaki sporcuların 
psikolojik özellikleri olarak sıralanabilir 
(Bompa 2003).

AMAÇ 

Araştırmamızın amacını, atletizmin temel 
unsuru kuvvet olan atma branşındaki spor-
cular ve yine temel unsuru sürat olan sprint 
branşındaki sporcular ile aynı yaş grubu gü-
reşçilerin bazı özelliklerinin karşılaştırması 
oluşturmaktadır. Güreş branşının hem kuvet 
hem de sürat gerektiren yapıya sahip olma-
sı itibarıyle, aynı yaş grubu özelleşmiş ant-
renman yapan sporcuların branş nitelikleri 
itibariyle geldikleri noktanın saptanması ve 
farklılıkların belirlenmesi hedeflenmiştir.

KAPSAM 

Araştırma grubunu, Türkiye’nin fark-
lı illerinde spor yapan 415 erkek güreşçi 
(Xyaş=15,11± 0,69 yıl, Xsporyaş=4,0±1,26 yıl) 
ile atma branşındaki 50 atlet (Xyaş=15,0±1,42 
yıl, Xsporyaş=2,68±1,43 yıl) ve kısa mesafe 
koşu branşındaki  54 atlet (Xyaş=14,87±1,45 
yıl, Xsporyaş=2,51±1,52 yıl) olmak üzere 

manının amacı ve içeriği de bu özellikleri 
geliştirmeye yöneliktir. Çeşitli bilimsel ça-
lışmalarda güreşte en çok kullanılan enerji 
sisteminin ATP-CP ve Laktik Asit sistemi 
olduğu belirtilmektedir. Maksimal oksijen 
tüketimi yönünden yapılan araştırmalarda 
genellikle güreşçilerde 60cc/kg/dk olduğu 
bilinmektedir (Akgün 1978). Türkiye’de 
yapılan bir araştırmada ise bu oran 53.59 
olarak bulunmuştur (Ziyagil ve ark. 1994). 

Fakat günümüz güreşinde değişen kural-
larla birlikte hem müsabaka süreleri, hem 
de aynı gün yapılan 5-8 arası müsabaka bu 
kavramlarda yeni araştırmalara ihtiyaç ol-
duğunu düşündürmektedir.

Atletizm fiziksel ve fizyolojik olarak, temel-
de birbirinden ayrı branşlara sahip olması 
sebebiyle tek bir başlık altında incelemek 
mümkün değildir.

Sürat koşularında yapılan araştırmalar adım 
uzunluğu ile boy uzunluğu ve adım uzunlu-
ğu ile bacak uzunluğu arasında anlamlı iliş-
kiler olduğunu göstermiştir. Kısa mesafe ve 
engelli koşularda esnekliğin de önemli rol 
oynadığı bilinmektedir. Reaksiyon zamanı 
özellikle çıkışta önemli rol oynayan fak-
tördür. Genel kas ve bacak kasları kuvveti 
yüksekliği kısa mesafe koşularda dereceyi 
etkileyecek unsurlardandır (Akgün 1978).

Sürat koşularında özellikle hızlı kasılan, be-
yaz kas tipinin çalışması sonucunda iyi ve-
rimlere ulaşılabilir. Bu esnada ATP-PC ve 
laktik anaerobik enerji sitemi devreye girer. 
Sprint koşularda gerekli oksijen alınamadı-
ğı için (gereken oksijen miktarı 100 m.’de 
%4, 200 m.’de %6, 400 m.’ de %16 oranın-
da alınabilmektedir) anaerobik enerji üretim 
reaksiyonları sonucu metabolitlerin (laktik 
asit gibi) fazla birikmesine yol açar. Sürat 
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Kütle İndeksi” (Body Mass Index) hesap-
lanmıştır. 

VKİ = Ağırlık / Boy² (kg/m2)

Kavrama Kuvveti: Testin amacı önkol flek-
sör kaslarının kuvvetinin ölçülmesidir. En 
önemli kondisyonel etmenlerden birisi olan 
kuvvet göstergesi için kavrama kuvveti testi 
uygulanmıştır (Pekel 2007).

El dinamometresi deneğin el ölçülerine göre 
ayarlanmış, denek dirseğini bükmeden kolu 
düz ve omuzdan 10-15o lik bir açı yapacak 
şekilde yan tarafta iken eli ile mümkün ol-
duğunca fazla dinamometreyi sıkmaya ça-
lışmıştır. Deneğin her iki eliyle 3 deneme-
den sonra en iyi performansı belirlenmiştir. 
Dinamometre her denemeden sonra sıfır-
lanmış, değerlendirmeye en iyi olan perfor-
mans alınmıştır (Zorba 2000, Günay ve ark. 
2006).

Squat Sıçrama: Bacak kaslarının maksimal 
kuvvete bağlı olarak sergilediği patlayıcı 
kuvvet özelliğinin ölçüldüğü squat sıçrama 
testinde, dizler 90o fleksiyonda squat pozis-
yonunda ve eller belde iken yukarı doğru 
olarak tam bir sıçrama gerçekleştirme şek-
linde uygulanmıştır (Açıkada 2008). 

Aktif Sıçrama: Bu testte de bacak kaslarının 
patlayıcı kuvvet özelliği ölçülmesinin yanı 
sıra sıçramada patlayıcı kuvveti etkileyen 
elastik kuvvet özelliği de devreye girmek-
tedir. Aktif sıçrama testi, dizler tam olarak 
ekstensiyonda  ve dik pozisyonda iken diz-
lerden hızla çöküp dikey olarak sıçramasıy-
la uygulanmıştır (Açıkada 2008). 

Dikey sıçrama testleri için uçuş zamanı 
üzerinden sıçrama yüksekliğini ve ona bağlı 
olarak da bacak ekstensör kaslarının patla-

toplam 519 sporcu oluşturmaktadır. Araş-
tırma grubunun sırasıyla boy uzunlukları 
(Xgüreş=163,97±9,83 cm, Xatıcı=171,43±12,3 
cm, Xsprint=1,66±9,66 cm), vücut ağırlıkları 
(Xgüreş=60,29±14,36 kg, Xatıcı=73,53±19,61 
kg, Xsprint=57,74±11,03 kg), vücut kitle 
indeksleri (Xgüreş=22,03±3,34 kg/m2, Xatı-

cı=24,52±4,42 kg/m2, Xsprint=20,75±2,37 kg/
m2), sağ ve sol el pençe kuvveti,  squat ve 
aktif sıçrama, dikey sıçramadan elde edilen 
anaerobik güç, durarak uzun atlama, sağlık 
topu atış, gövde mekik (30 sn.), 30 metre 
sürat ve 20 metre mekik koşusu testinden 
indirek VO2max değerleri elde edilmiştir. 

YÖNTEM 

Araştırma kapsamında verilerin toplanması 
ve analizi aşağıda verilmiştir.

Verilerin Toplanması: Kavrama kuvveti, 
testinde Holtain marka el dinamometresi 
kullanılarak ölçüm yapılmıştır. Dikey sıç-
rama testleri, uçuş ve yere temas süreleri-
nin ölçüldüğü sıçrama platformu (Newtest, 
Finland) kullanılarak yapılmıştır. 30 m. sü-
rat koşu testinde ölçümler Newtest, Finland 
marka fotosel ile yapılmıştır. Mekik koşu 
testinde, zamanlayıcı olarak koşu hızını be-
lirlemek için 20 metre mekik koşu testi için 
dizayn edilmiş 1/1000 sn hassasiyeti olan 
zamanlayıcı (Prosport, TMR. ESC 1000 
Sport Test Tümer Mühendislik) kullanılmış-
tır. 30 sn mekik testi için 1/1000 hassasiyetli 
el kronometresi kullanılmıştır. 20 m. Mekik 
koşu testi alanının belirlenmesi için Çelikler 
marka, çelik metre kullanılmıştır.

Vücut Kitle İndeksi (VKİ): Elde edilen boy 
ve kilo değerlerinden, bedenin uzunluğuna 
göre ağırlık dağılımını açıklayan “Vücut 
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dir. Test 2 kg. ağırlığındaki sağlık topu ile 
yapılmıştır. Önü açık bir alan belirlenmiş ve 
atış çizgisi çizilmiştir. Denek ölçümün yapı-
lacağı başlangıç çizgisinin hemen gerisine 
dizlerinin üzerinde, dizler omuz genişliğin-
de açarak sabitlenmiştir. Her iki diz birbiri-
ne paralel durumdadır. Sağlık topu her iki 
el ile tutularak başın gerisine götürülmüştür. 
Gövdeyi hafif geriye büktükten sonra kol-
lar hızla öne savrularak top baş üstünden en 
uzak noktada elden çıkmıştır (modifiye taç 
atışı). Birkaç dakika ara ile iki deneme alın-
mış ve en iyi değer kaydedilmiştir (Gazzoli 
2006, Pekel 2007).

30 sn. Mekik: Testin amacı, deneklerin ab-
dominal kuvvetini belirlemektir. Deneklere, 
sırt üstü yatar durumda, dizler 900 bükülü, 
eller ensede ve ayak tabanları yere temasta 
iken başla komutuyla 30 saniye süreyle tek-
rar edebildikleri kadar mekik yaptırılmıştır. 
Mekik çekme esnasında ayakların yerden 
temasının kesilmemesi için ayaklar tutul-
muş ve test başlamadan önce her deneğe bir 
deneme yaptırılmıştır. Deneklerin yere yat-
tıklarında omuzlarının yere, doğruldukla-
rında ise dirseklerinin dizlerine değmesine 
dikkat edilmiş, 30 saniye içerisinde tekrar 
edebildiği mekik sayısı bilgi formuna kay-
dedilmiştir (Pekel 2007, Mackenzie 2005).

30 m. Sürat Koşusu: Ölçüm, düz bir zemin-
de ve koşu alanının uzunluğu 30 m. olarak 
belirlenmiştir. Durma mesafesi olarak bitiş 
çizgisinden öteye yeterli bir mesafe ayrıl-
mıştır. Parkur uzunluğu ve zemin özelli-
ği tüm denekler için aynı olmuştur. Zemin 
başlangıç ve bitiş çizgileri düz bir hatla 
belirlenmiştir.  Başlangıçta ve 30 m. bitiş 
çizgisinde fotosel yerleştirilmiştir. Ayrıca 
başlangıç ve bitiş noktaları işaretlerle (Huni 
vs.) belirlenmiştir (Pekel 2007). 

yıcı kuvvet özelliğinin saptanması sağlan-
mıştır. İki deneme sonrası en yüksek değer 
değerlendirmeye alınmıştır.

Anaerobik Güç: Anaerobik gücün belirlen-
mesinde Lewis nomogramı ile deneklerin 
aktif sıçrama yükseklikleri ve vücut ağırlık-
ları, dikey sıçrama (sargent jump) formülü 
kullanılarak kg-m/sn cinsinden hesaplan-
mıştır (Tamer 2000).

P = √4.9 x Ağırlık x √D

P= Anaerobik Güç (kgm/sn)

D=Dikey sıçrama mesafesi (m) 

√ 4.9= Standart zaman

Durarak Uzun Atlama: Amaç, deneğin ba-
cak ekstensor kaslarının patlayıcı kuvve-
tinin ölçülmesidir. Atlama gibi maksimal 
şiddette yapılan branşlar sporcunun enerjiyi 
güce çevirmesine örnektir. Maksimal anae-
reobik güce dayalı testlerden birisi de dura-
rak uzun atlamadır (Açıkada 2008). 

Denekler kaygan olmayan uygun bir ze-
minde, işaretlenmiş bir çizginin gerisinde 
ayakta durup, ayaklarını omuz genişliğinde 
açarak beklemiş, hazır olduğunda her iki 
elini geriye doğru alırken dizlerini de aynı 
anda bükmüştür. Kolların ileri hareketi ile 
birlikte düz bir zemin üzerine mümkün ol-
duğunca ileriye, en uzak mesafeye, doğru 
sıçrayıp düşmüştür. Başlangıç çizgisi ile 
deneğin çizgiye bıraktığı en yakın iz ölçü-
mü esas alınmış, her denek için iki deneme 
alınarak en iyi derece not edilmiştir (Pekel 
2007, Mackenzie 2005).

Sağlık Topu Atma: Bu testte de amaç kol 
kaslarının patlayıcı gücünün belirlenmesi-
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Deneğin mekik koşu testi sonuç değeri ile 
VO2max bir regresyon eşitliği kullanılarak 
tahmin edilmiştir. Leger ve Gadowy (1989) 
tarafından VO2max’ ın tahmini için bir reg-
resyon eşitliği hesaplanmıştır. Bu yöntemle 
hazırlanan tablo yaygın olarak kullanılmak-
tadır. Bu çalışmada da  VO2max değeri ml/
kg/dk cinsinden, mekik koşu test sonucuna 
bağlı endirekt olarak, değerlendirme tab-
losundan deneğin maksimal VO2 değeri 
tahmini olarak hesaplanmıştır (Zorba 2000, 
Tamer 2000). 

Verilerin Analizi:  Verilerin analizinde, 
SPSS 15.0 adlı paket program kullanılmış-
tır. Araştırma grubuna uygulanan ölçümle-
rin, güreşçiler ile kısa mesafe koşu ve atma 
branşındaki atletler arasındaki farka Mann 
Whitney U-testi ile bakılmıştır.

BULGULAR

Araştırma grubundaki kısa mesafe koşu 
branşındaki atletler ile güreşçilerin VO-
2max, sağ ve sol el kavrama kuvveti, du-
rarak uzun atlama, squat ve aktif sıçrama, 
anaerobik güç, 30 m sürat koşusu, sağlık 
topu atış ve 30 sn gövde mekik yetileri ara-
sındaki farklılığa ilişkin U-Testi sonuçları 
Tablo 1’de verilmiştir. 

Denek bir ayağının ucu başlangıç çizgisinin 
100 cm. gerisinde (fotoselin başlangıcına 
yakın olmamak için) dizleri biraz bükülü, 
vücudu hafif öne doğru eğik olarak bekle-
miştir. Denek hazır olduğunda olanca gü-
cüyle çıkış yapmış ve bitiş çizgisini müm-
kün olan en kısa sürede, süratli bir şekilde 
geçmeye çalışmıştır. Derecesi kaydedilen 
deneğin, yapılan iki deneme sonrası en iyi 
derecesi kaydedilmiştir (Mackenzie 2005, 
Açıkada 2008).

20 Metre Mekik Koşu Testi ve VO2 max. 
(endirekt): Sporcuların aerobik dayanıklı-
lıkları 20 metre mekik koşu testi kullanıla-
rak belirlenmiştir. Denek 20 metrelik me-
safeyi gidiş dönüş olarak koşmuştur. Testin 
sonunda deneklerin derecesi kaydedilmiştir. 

Uygulama: Test, yavaş bir koşu hızında (8 
km/s) başlar ve denek duyduğu 1. sinyal 
sesinde koşusuna başlar.  2. Sinyal sesine 
kadar çizgiye ulaşmak zorundadır. 2. Sinyal 
sesini duyduğunda ise tekrar geri dönerek 
başlangıç çizgisine döner ve bu koşu hızı 
her dakikada 0.5 km/s artan sinyallerle de-
vam eder. Denek sinyali duyduğunda ikici 
sinyalde pistin diğer ucunda olacak şekilde 
temposunu ayarlar. Başta yavaş olan hız 
giderek artar. Denek bir sinyal sesini kaçı-
rıp 2. sine yetişirse teste devam eder. Eğer 
denek iki sinyali üst üste kaçırırsa test sona 
erer (Tamer 2000). 
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el kavrama kuvveti, durarak uzun atlama, 
squat ve aktif sıçrama, anaerobik güç, 30 m 
sürat koşusu, sağlık topu atış ve 30 sn gövde 
mekik yetileri arasındaki farklılığa ilişkin 
U-Testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2 incelendiğinde, atıcılar ile güreşş-
çilerin dikey sıçrama parametreleri dışında 
diğer yetileri istatistiksel olarak farklılık 
göstermektedir (p<0,05). VO2max ve 30 sn 
gövde mekik test yetileri güreşçilerin atlere 
göre daha yüksek değerlerdedir.  

Tablo 1 incelendiğinde, sprinterler ile gü-
reşşçilerin aerobik kapasiteleri, sağ ve sol el 
kavrama kuvveti yetileri, anerobik güç yeti-
leri ve sağlık topu atış yetilerinin, istatistik-
sel olarak benzerlik gösterdiği anlaşılmakta-
dır. Dikey ve yatay sıçrama, 30 m sürat koşu 
ve 30 sn. gövde mekik parametrelerinde ise 
anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0,05). Bu 
farklılıklardan sadece gövde mekik testi de-
ğerleri güreşçiler lehine yüksektir.

Araştırma grubundaki atma branşındaki at-
letler ile güreşçilerin VO2max, sağ ve sol 
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miştir. Bu bulgular araştırma bulgularımızla 
paralellik göstermektedir.

Araştırma sonuçları ve yapılan diğer araştır-
malar, branşların yapısına bağlı aerobik ka-
pasite gereksinimleri ile sonuçların paralel 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca branşların 
müsabaka sürelerine bağlı olarak, (kullanı-
lan enerji sistemleri ilişkisi düşünüldüğün-
de) yapılan özelleşmiş antrenmanların bu 
durumu yansıttığı söylenebilir. 

Güreşçi ve sprinter sporculardan elde edilen 
kavrama kuvveti ve sağlık topu atış yetile-
rinde de benzerlik gözlenmiştir. Kavrama 
kuvveti ile sağlık topu atış parametrelerin-
de atıcıların, 30 sn gövde mekik yetilerinin 
karşılaştırılmasında ise güreşçilerin yüksek 
değer göstermesi branşların temel nitelikle-
rine yatkın olan test parametreleri ile ilişkili 
olduğu düşülmektedir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ

Elde edilen bulgulara göre güreşçilerin ae-
robik kapasiteleri kısa mesafe koşu bran-
şındaki atletlerle benzerlik göstermektedir. 
Atma branşındaki atletlerle güreşçilerin ae-
robik kapasiteleri arasında, güreşçiler lehi-
ne anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 

Mırzaei (2009) İranlı genç serbest güreş-
çilerde 50.5±4.7 ml/kg/dk, Rahmani-Nia 
(2007) ise İranlı genç grekoromen güreş-
çilerde 50.0±4.75 ml/kg/dk değerlerini or-
taya koymuşlardır53,78. Bayraktar ve ark. 
(2010)’nın çalışması olan Atletizmde Türki-
ye Norm Değerleri’ne göre 15 yaş ortalama-
sı maxVO2 değerleri 54,93-58,08 ml/kg/dk 
aralığındadır. Bayraktar ve ark. (2011)’nın 
Güreşte Türkiye Norm Değerleri araştırma-
sına göre, 15 yaş ortalama değerleri 49,61-
52,80 ml/kg/dk aralığında olduğu belirtil-



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

45

BAYRAKTAR I., Pekel H.A., Yaman M., 
Aydos L., 2010. “Atletizmde Türkiye 
Norm Değerleri”, Ata Ofset Matbaa-
cılık, Ankara.

BAYRAKTAR I., Kahraman E., Deliceoğ-
lu G., 2011. “Güreştee Türkiye Norm 
Değerleri”, Ata Ofset Matbaacılık, 
Ankara.

BOMPA T.O., 2003. “Antrenman Kuramı 
ve Yöntemi”, Bağırgan T. (Çev)., Ba-
ğırgan Yayınevi, Ankara.

CANDAN N., Dündar U., 1996. “Atletizm 
Teorisi”. 1.Baskı, Bağırgan Yayınevi, 
Ankara.

GOZZOLI C., Simohamed J., El-Hebil 
A.M. 2006. “Educational Cards 
Kids’ Athletics”, IAAF. URL: http://
www.iaaf.org/mm/Document/impor-
ted/37264.pdf 

GÜNAY M., Tamer K., Cicioğlu I., 2006. 
“Spor Fizyolojisi ve Performans Öl-
çümü” Baran Ofset, Ankara. 

MACKENZIE B., 2005. “101 Performance 
Evaluation Tests”, Elektric Word plc, 
London.

MIRZAEI, B., Curby D.G., Rahmani-Nia 
F., Moghadasi M., 2009. “Physio-
logical Profile of Elite Iranian Juni-
or Freestyle Wrestlers”, Journal of 

Güreşte Türkiye Norm Değerleri çalışma-
sındaki 15 yaş sağ el kavrama kuvveti orta-
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