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ÖNSÖZ 

Kafein; merkezi sinir sistemini doğrudan etkilediği ve fiziksel olarak canlılık, 

uyanıklık gibi önemli etkileri olduğu için spor branĢlarında takviye olarak 

kullanılmaktadır. Bu etkiler; antrenman düzeyi, spor branĢı, yaĢ, cinsiyet gibi 

faktörlere göre değiĢiklik göstermektedir. Bu çalıĢma; kafeinin futbolda kullanılan 

motorik özelliklere olan etkisini incelemek için gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Tezimin gerçekleĢtirilmesinde, bana destek olan ve büyük sabır gösterip, 

görüĢleri ile katkıda bulunan, değerli danıĢman hocam Doç. Dr. Halil TAġKIN’a, 
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Dr. Nurtekin ERKMEN’ e teĢekkür ederim. Hayatımın her aĢamasında destekleriyle 
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ÖZET 

T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 

 

Amatör Futbol Oyuncularında Kafein Alımından 60 Dk Ve 120 Dk Sonra 

Kısa Süreli Yüksek Yoğunluklu Egzersiz Performansı 

 

Zülkif KARA 

Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı 

YÜKSEK LĠSANS TEZĠ / KONYA – 2016 
 

Bu çalıĢmanın amacı, amatör futbolcularda kafein alımından 1 saat sonra ve kafein alımından 

2 saat sonra, kısa süreli yüksek yoğunluklu egzersiz performansının incelenmesidir. 

AraĢtırmaya, yaĢları ortalaması 22.69±2.175 yıl, boyları ortalaması 174±7.118 cm ve vücut 

ağırlığı ortalaması 70.55±8.760 kg olan toplam 12 erkek amatör futbolcu gönüllü olarak katıldı. 

Futbolcular, 2 farklı zamanda kafein takviyesi ve plasebo (PL) koĢulu olmak üzere rastgele olarak 3 

deney koĢulunda araĢtırmaya dahil edildiler. PL koĢulunda deneklere sadece su verildi. Kafein 

takviyesi ölçümlerden 60 dk önce (KAF60) ve 120 dk önce (KAF120) olacak Ģekilde en az 3 gün ara 

ile farklı günlerde gerçekleĢtirildi. KAF60 ve KAF120 deney koĢullarında futbolculara suya 

karıĢtırılmıĢ olarak vücut ağırlığı baĢına 6 mg/kg toz formundaki kafein (Sigma-Aldrich) takviyesi 

yapıldı. Futbolculara kafein veya plasebo takviyelerinden hangisini aldıkları açıklanmadı. 

Futbolculara doğrusal hız testi (5/10/20/30m), dikey sıçrama, durarak uzun atlama ve çeviklik testleri 

uygulandı. 

Futbolculara iliĢkin, 5, 10, 20 ve 30 metre sürat performansları, eller belde ve eller serbest 

dikey sıçrama performansları, eller belde durarak uzun atlama performansı bakımından, plasebo, 

kafein alımından 1 saat sonraki ve kafein alımından 2 saat sonraki değerler arasında anlamlı bir 

farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir (P>0.05). Buna karĢın, eller serbest durarak uzun atlama ve çeviklik 

performansları bakımından, plasebo, kafein alımından 1 saat sonraki ve kafein alımından 2 saat 

sonraki değerler arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiĢtir (P<0.05). Bu karĢılaĢtırmalarda 

ise, kafein alımından 2 saat sonraki, eller serbest durarak uzun atlama performansı ve çeviklik 

performansı, plasebo ve 1 saat sonraki kafein alımından sonraki eller serbest durarak uzun atlama 

performansı ve çeviklik performansından anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur (P<0.05). 

Sonuç olarak, 6 mg/kg kafein alımının sürat performansı ve dikey sıçrama üzerine bir 

etkisinin olmadığı tespit edilmiĢ olup, sürat koĢularından önce kafein alımının performansı 

etkilemeyeceği düĢünülmektedir. Buna karĢın, yön değiĢtirmeli koĢularda ve yatay sıçramalarda 

kafein alımının olumlu etkileri görülmüĢtür. Ancak kafein alımından kısa bir süre sonra performansta 

bir değiĢiklik olmayıp, performans artıĢının kafein alımından sonraki 120 dakika içerisinde görüldüğü, 

dolayısıyla sporculara verilen kafeinin müsabakalardan 2 saat önce verilmesi gerektiği 

düĢünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: egzersiz; futbol; kafein. 
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The aim of this study is to investigate the short-term, high-intensity exercise performs one 

hour later and two hours later after amateur players’ caffeine taking. 12 male amateur players joined 

the research voluntarily whose average of age is 22.69±2.175 years, average of height is 174±7.118 

cm and average of weight is 70.55±8.760 kg. Players were randomly involved in the investigation in 

case of 3 trials, under the caffeine reinforcement in two different times and placebo (PL) condition. In 

PL condition, subjects were only given water. Caffeine reinforcement was carried out three days apart 

in different days as 60 m before measurement (KAF60) and 120 m before measurement (KAF120). 

In KAF60 and KAF120 trial conditions, caffeine reinforcement as powder mixed with water 

(Sigma-Aldrich) – 6mg/kg for per body weight- was given to players. It hasn’t been explained to 

player whether they were given caffeine or Placebo. Linear speed (5/10/20/30m), vertical jumping, 

long jump while holding on and agility tests were applied to the players. It has been determined that 

there is no difference as to the values between after caffeine, placebo taking 1 our later and 2 hours 

later in performances such as 5, 10, 20 and 30 m speed performance, vertical jumping hands free and 

hands on hips, long jump while holding on (P>0.05). On the other hand,It has been determined that 

there is a considerable difference as to the values between after caffeine, placebo taking 1 our later 

and 2 hours later in performances such as long jump hands free and agility (P<0.05). In these 

comparisons, long jump while holding on and agility performances 2 hours later after caffeine taking, 

and  long jump hands free and agility performances after placebo and caffeine taking one hour later 

were found considerably high (P<0.05). 

As a result, 6 mg/kg caffeine taking has no effect on speed performance and vertical jumping 

and it is thought that caffeine taking before speed running has also no effect. However,caffeine taking 

has a positive effect on deflection running and horizontal jumping. But, in a short time there is no 

difference in performance after taking caffeine, yet in 120 minutes performance rising is seen, so it is 

thought that caffeine should be given before 2 hours prior to matches. 

Key words: caffeine; exercise; football;



    
 

1 
 

1. GĠRĠġ 

Futbol 40 milyondan fazla insanın izlediği, dünyanın en popüler spor 

dallarından birisidir. 11 kiĢilik 2 takımın birbirine üstünlük sağlamak amaçlı 

mücadele ettiği ve sonucunda kazananın golle belirlendiği takım sporu olan bir 

oyundur (Lees ve Nolan 1998).Tüm dünyada yaygın olarak en çok sevilen spor 

dallarının baĢında gelen futbola, oyunun kökeni olarak birçok ülke sahip çıkmaktadır. 

Futbol; sürat, kuvvet, çeviklik, esneklik, elastikiyet, denge, kassal ve 

kardiorespiratuvar dayanıklılık, aerobik ve anaerobik eforların ardı ardına 

kullanıldığı, koordinasyon gibi faktörlerin performansa beraberce etki ettiği yüksek 

derecede koordine bir spor disiplinidir (Akgün 1992) Antrenmanların spesifik olduğu 

kadar bilimsel temellere de dayandırılması ile sürat, kuvvet, çeviklik, esneklik, kassal 

ve kardiyovasküler-kardiyorespiratuvar dayanıklılık, denge ve koordinasyon gibi 

motorik özelliklerin performansı etkilediği bir oyundur. (Topkaya ve Tekin 1996). 

Futbol oyunu, büyük bir alanda oynanması ve oyunculara verilen görevlerin çeĢitlilik 

göstermesi nedeni ile bedensel ve fizyolojik özelliklere bağlı olduğunu 

göstermektedir. Futbol; kontrol gerektiren bir takım ve temas sporu olması nedeniyle 

üst düzey dayanıklılık, kuvvet, sürat ve çabukluk gibi sportif performans 

istemektedir bu yüzden günümüzde kaleci dahil bütün mevkilerdeki oyuncuların her 

türlü motorik özelliklere sahip olmasını gerektirmektedir (Köklü ve ark 2009). 

Uzun süreli egzersizlerde kafeinin ergojenik bir etkisinin olduğunu bildiren 

birçok araĢtırma mevcuttur (Ivy ve ark 2009, Burke 2008). Ancak kısa süreli 

egzersizlerde ise tartıĢmalı sonuçlar elde edilmiĢtir (Altimari 2006, Beck ve ark 

2006). 

1.1. Futbol ve Tarihi GeliĢimi 

Futbol büyük bir oyun alanında, çok fazla sayıda oyuncunun katılımıyla, 

oyun kuralları gereği sınırları çizilmiĢ bir alanda, el harici bedenin her yerinin 

kullanılarak oynandığı, sonucun kalelere atılan ya da yenilen gollerle belirlendiği bir 

spordur (Ünal 2004). 

Bu alan içinde oynanan futbol, birbirinden farklı yaklaĢık 1000 e yakın 

hareketin yer aldığı, hareketlerin birbiri ardına hızla değiĢebildiği ve çeĢitlendiği bir 

oyun yapısındadır ( Reilley ve ark 1990). 
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Aerobik ve anaerobik eforların ardı ardına kullanıldığı futbol; sürat, kuvvet, 

çeviklik, esneklik, elastikiyet ile denge, kassal ve kardiorespiratuvar dayanıklılık, 

koordinasyon gibi faktörlerin performansa beraberce etki ettiği yüksek seviyede 

koordine bir spor disiplinidir (Akgün 1992). 

Günümüz futbolu, daha karmaĢık teknik becerilere, taktiksel düĢüncedeki 

geliĢmeye ve fiziki ihtiyaçlardaki artıĢa dayanmaktadır. Fiziki ihtiyaçlardaki, 

egzersizin Ģiddetindeki vekat edilen toplam mesafedeki artıĢ, en iyi takımların en iyi 

oyuncuları ile yaptıkları fazla sayıdaki müsabakaların bir sonucudur (Günay ve Yüce 

2008). 

Günümüz futbol oyununun kuralları, saha ölçüleri vb. özellikleri ile birebir 

olan futbolun Türkiye’ye 1890’ larda Ġzmir’e gelen Ġngiliz aileleri tarafından 

getirildiği bilinmektedir. Bir sonraki süreçte ise; Ġstanbul’daki azınlıklarca oynanan 

oyun durumunu almıĢtır. Fakat bu oyunun Türkiye’ ye okullu öğrencilerce 

yerleĢtirildiği, sevdirildiği ve benimsetildiği bilinmektedir. 1899 yılında Kolejli 

Gençler Black Stockings (siyah çoraplar) adında bir kulüp kurmuĢlardır. Ġlk Türk 

futbolcusu “Bobi” takma adıyla Ġngiliz takımlarında oynayan Fuat Hüsnü 

Kayacan’dır. Ġlk futbol kulübü Galatasaray 1905’ te, daha sonrasında ise Fenerbahçe 

1907‟de kuruldu. BeĢiktaĢ Spor Kulubü 1903‟te jimnastik kulübü olarak kurulup 

daha sonra ise 1910‟da futbolu da etkinlikleri arasına aldı. Kulüp sayısının 

fazlalaĢmasıyla, Futbol Kulüpleri Birliği kuruldu. Ġstanbul Pazar ve Ġstanbul Cuma 

Ligleri oluĢturulmuĢtur. Türk milli takımı Dünya Kupası final grubuna gitme hakkını 

ilk kez 1949 da elde etti ama ödenek bulunamadığından Rio de Janeiro’ya 

gidemeyerek 1950 Dünya Kupası’ndan elendi. Ġkinci kez bu hakkı elde ettiği 

1954‟te, sonradan kupayı kazanan Almanya’ ya yenilerek elendi (Ferah 2000). 

Günümüzde futbol; teknik, taktik, kondisyon, motorik özellikler vs. özellikleri 

bünyesinde bulundurmaktadır (Akgün 1992). 

1.2. Motorik Özellikler 

1.2.1. Kuvvetin Tanımı 

Genel kuvvet, bir spor branĢına özgü olmayan, bütün kas guruplarının çok 

yönlü ürettiği kuvveti anlatır. Genel kuvvet programının temeliyken, spora 

baĢlayanların ilk seneleri esnasında genel anlamda geliĢtirilmelidir. DüĢük 

seviyedeki genel kuvvet, sporcunun tüm geliĢimin sınırlayan faktör olabilir (Ziyagil 



    
 

3 
 

1994). Özel kuvvet, bir spor dalında gerekli olan kuvvet (sıçrama kuvveti, atıĢ 

kuvveti gibi) anlamına gelir (Sevim ve Muratlı 1977). 

Her spor dalı kendisine özgü değiĢik özellikler göstermesi nedeniyle değiĢik 

türdeki kuvvetlere gereksinim göstermeleri kuvvetin sınıflandırılmasına yol açmıĢtır 

(Yalçıner 1989). 

1.3. Motorik Özellikler Açısından Kuvvet 

1.3.1. Maksimal kuvvet 

Kas-sinir sisteminin istemli bir kasılma sonucu ortaya çıkardığı en büyük 

kuvvettir. Bu kuvvet büyük bir direncin yenilmesi ya da kontrol edilmesi gereken 

sporlarda verimi belirler (Dündar 2003, Sevim 2007). 

1.3.2. Çabuk kuvvet 

Kas ve sinir sisteminin yüksek hızda kasılmasıyla direnci aĢabilme  

yeteneğine denir (Sevim 2007). Sinir kas sistemi ile kasın elastik ve kasılabilir 

elemanlarının refleks sistemiyle birlikte çalıĢmasıyla; hızlı bir yüklenme ve tepkiyi 

kabul ederek uygulayabilir. Bu sebeple çabuk kuvvete, patlayıcı kuvvet ve elastik 

kuvvet isimleri de verilir. Çabuk kuvvet; yüksek bir kasılma çabukluğu ile kas 

sisteminin dirençleri geçebilme yetisinin gerekli olduğu;sprint, atlama ve gülle atma 

alanlarında verimi belirleyen yetidir (Dündar 2003). 

1.3.3. Kuvvette Devamlılık 

Sürekli kuvvet gerektiren egzersizlerde organizmanın yorulmaya karĢı direnç 

yeteneğidir (Sevim 2007). Sürekli ve birçok defa tekrarlanan kasılmalara kas 

sisteminin yorgunluğa direnç koyabilme yetisidir. Bu tarz yetiye kürek çekme, 

yüzme ve kayak ile orta mesafe koĢuları fazla tekrarlı antrenman hareketlerine gerek 

duyulur (Dündar 2003). 

1.4. Kasılma Türlerine Göre Kuvvet 

Statik Kuvvet, izometrik kas çalıĢması sonucunda ortaya çıkan kuvvettir 

(Muratlı 1992). Bu kuvvet türünde, kasta görülen bir çalıĢma olmaz fakat yüksek bir 

gerilim açığa çıkarılır (Cicioğlu 1995). Dinamik kuvvet, izotonik kas çalıĢmaları 

ortaya çıkan kuvvettir. Bir ağırlık indirip kaldırmak dinamik kuvvet kavramı içine 

girer (Bavlı 2009). 
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Mutlak kuvvet,  tüm kasların ürettiği maksimal kuvvettir. Sistemli antrenman 

yapan sporcunun mutlak kuvvetindeki artıĢ vücut ağırlığındaki artıĢa paraleldir 

(Muratlı 1992). Rölatif / Göreceli Kuvvet, vücudun kilogramı baĢına ürettiği 

kuvvettir (Bavlı 2009). 

1.5. Kuvvet Antrenman ÇeĢitleri 

1.5.1. Maksimal Kuvvet Antrenmanı 

Maksimal kuvvet, kasların yavaĢ ve isteyerek kasılmasıyla ürettiği en büyük 

kuvvettir (Muratlı 1992). Maksimal kuvvet antrenmanının temel karakteri 

nöromüsküler ünitelerin hepsinin veya en azından çoğunun egzersizle ilgili 

olmasıdır. Böylece, maksimum kuvveti geliĢtirmeyi amaçlayan bir kimse maksimal 

veya submaksimal yükü sıkça kullanmak zorundadır (Ziyagil 1994). Maksimal 

kuvvet; kuvvetle devamlılığın ve çabuk kuvvetin alt yapısını oluĢturur. Maksimal 

kuvvet genellikle ağırlıkla (halterle) yapılan kuvvet antrenmanlarıyla geliĢtirilir. 

Ancak bazı spor dallarında ek yüksüzde maksimal kuvvet antrenmanı yapılmaktadır 

(Sevim 1997). Maksimal kuvvet egzersizlerinin gerçekleĢtirilmesinde iki temel ilke 

vardır; 

1. Maksimal kuvvet antrenmanı; çoğunlukla yüksek ile maksimal arasında bir 

kas gerilimi ile uzun bir gerilim süresini gerektirir. Bu Ģekilde yüksek ve uzun 

kasılma süreleri kasın hipertrofi olmasını sağlar (Kas yapıcı antrenman) (Sevim 

1997). 

2. Yüksek ve maksimal yüklenme Ģiddeti ile kısa süreli ve patlayıcı kasılma 

Ģeklinde gerçekleĢtirilirse daha etkili olur. Bu tür egzersiz intermüsküler (kas içi) 

koordinasyonu geliĢtirilir (Sevim 1997). 

1.5.2. Çabuk Kuvvet ÇalıĢmaları 

Çabuk kuvvet kavramı; oldukça kombine bir anlatımdır. Bütün spor 

dallarında olduğu gibi sportif oyunlarda da çabuk kuvvet antrenmanı büyük önem 

taĢır. Sportif oyunlar için çok gerekli bileĢik bir motorik özelliktir (Sevim ve Muratlı 

1977). Çabuk kuvvet, harekete katılan kas liflerinin hızına, kasılma gücüne (harekete 

iĢtirak eden motor ünite sayısı) ve kas içi koordinasyona bağlıdır. Maksimal kuvvetin 

ve hareket frekansının yükseltilmesi; çabuk kuvvetin geliĢtirilmesini sağlamaktadır. 

(Yalçıner 1993). 
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Çabuk kuvvet çalıĢmalarını yapılırken temel ilke, hafif ve orta yüklerden 

faydalanma yoluna gidilmesidir. Özellikle takım oyuncuları için yapılacak ağırlık 

çalıĢmalarında yüklenme maksimal kuvvetin %40-60 olmasında fayda görülmüĢtür. 

Çabuk kuvvet antrenmanın etkisi önemli ölçüde merkezi sinir sisteminin optimal bir 

Ģekilde uyarılmasına bağlı olacağından, antrenmanlarda yüklenme ve dinlenme 

arasındaki iliĢkiye özen göstermek zorunludur. Çünkü; hareketler büyük bir hızla 

uygulanması sebebiyle organizma yorulacaktır (Sevim ve Muratlı 1977). 

1.5.3. Kuvvette Devamlılık ÇalıĢması 

Kuvvette devamlılığı aĢabilmek için yapılan çalıĢma, çok tekrar ve az 

yüklenme ile olur. ÇalıĢmalarda ağırlık yerine tekrarlar arttırılır. Ayrıca kaslarda 

fazla miktarda laktik asidin toplanıp, kasın görevini yapamaz hale gelmesini 

engellemek için orta seviyede bir hareket temposu uygulanır. Uygulamaların 

yüklenme yüzdesi %20-30 arasında değiĢir. Tekrar sayısı ise; yaklaĢık 20-40 arası 

amaca göre belirlenir (Baktaal 2008). 

1.6. Futbolda Kuvvet 

Kas kuvvetinin yüksekliğinin futbolda önemli bir ihtiyaç olduğunu rapor eden 

bulgular, özellikle alt ekstremite (bacak kasları) kas kuvvetinin futbolda baĢarılı bir 

oyun için, önemli bir fıtneskomponenti olduğunu göstermektedir (Özberk ve ark 

2007). Bunun yanında, futbol maçı sırasında alt ekstremite kas kuvveti kadar, üst 

ekstremite (kol ve omuz), gövde fleksör ve ekstansör kaslarının kuvvetine de ihtiyaç 

olduğu rapor edilmektedir. Çünkü oyun kuralları içinde gövde ve üst ekstremite 

kaslarının kuvveti, futbol maçı sırasında omuz Ģarjı, çekme ve itme gibi yakın temas 

ikili mücadelerinin kazanılmasında etkili olmaktadır (Eniseler 2010). 

Oyunun ve futbolcuların seviyesi arttıkça kas kuvveti de artmaktadır. Daha üst 

liglerdeki futbolcuların, daha alt liglerdeki futbolculara göre daha kuvvetli ve güçlü 

olduğu çeĢitli çalıĢmalarda rapor edilmektedir (Özberk ve ark 2007). 

Futbol maçında kuvvetin görünümü patlayıcı kuvvet tarzındadır. Futbol 

maçında kuvveti gerektiren hareketler 2-3 sn sürmektedir. Yani futbolda kuvvette 

dayanıklılığa ihtiyaç, yok denecek kadar azdır. Bu nedenle, antrenmanlarda, bir seride 

de 5-6 sn yi geçen egzersizlere yer vermek gereksiz gibi görünmektedir. Bunun 

yanında, maç sırasında statik kasılmalar yoktur, fakat statik kasılmaları içeren 

egzersizler, sakatlık sonrası rehabilitasyonun ilk aĢamalarında kullanılmaktadır. 
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Ayrıca, karın ve sırt kasları, postür kasları, sürekli statik olarak kasılı haldedirler, bu 

kasların statik kas kasılması ile kuvvet antrenmanlarına zaman zaman ihtiyaç 

duyulmaktadır (Eniseler 2010). 

Futbol maçı sırasında kuvvete ihtiyaç olan pozisyonlar, Ģunlardır, ikili 

mücadele, kafa topu için sıçrama, sprint sırasında özellikle sprintte ilk çıkıĢ, 

maksimal hıza ulaĢma esnasında, kıĢ Ģartlarında ağır zeminlerde, ani durma, yüksek 

hızda ani yön değiĢtirmeler esnasında ve Ģut sırasında ihtiyaç duyulmaktadır. 

(Eniseler 2010). 

1.6.1. Futbolda Patlayıcı Kuvvet 

Futbolda patlayıcı kuvvet, yani güç büyük önem taĢımaktadır. Futbol maçı 

sırasında çoğu kuvvet gerektiren olaylar patlayıcı olarak meydana gelmektedir. Maç 

sırasında patlayıcı olarak meydana gelen bu olaylar; 

- Kafa topu için sıçramalar, 

- Anî duruĢlar, ani yön değiĢtirmeler, 

-     Sprintlerdeki ilk çıkıĢlar olarak görünmektedir (Eniseler 2010). 

1.6.2. Futbolda Güç veya Çabuk-patlayıcı Kuvvet 

Futbolcunun yoğun kas kitlesinden ziyade kısa zamanda kuvvet üretebilmesi 

önemlidir ve futbolda kuvveti gerektiren hemen hemen tüm olaylar, maksimal 

kuvvetten ziyade, patlayıcı ve çabuk kuvveti gerektirmektedir. Sprint, sıçrama ve yön 

değiĢtirme performansı ile yüksek hızlardaki kuvvet ve güç performansı arasındaki 

önemli iliĢkiler futboldaki patlayıcı kuvvetin önemini teyit etmektedir (Venturelli ve 

ark 2007). 

1.7. Futbol Oyuncularında Kuvvet Antrenmanı 

Futbol için önemli beceriler olan, negatif ve pozitif ivmelenme, sprint, hızla yön 

değiĢtirme kuvvet antrenmanı sayesinde alt ve üst ekstremite kaslarının güç ve 

kuvvetinin geliĢmesi, performansını geliĢtirecektir (Bangsbo 1994). 

1.8. Futbolda Kuvvet Antrenmanı Neden Gereklidir? 

Ġkili mücadeleleri kazanmayı geliĢtirmek. Kafa topunda daha yukarı sıçramayı 

geliĢtirmek. Sprintte ilk çıkıĢta performans geliĢimi için, sprintte pozitif ivmelenıne 

performansını geliĢtirmek (Kısa zamanda maksimal hıza ulaĢmak için). Futbolcunun 

eksantrik, reaktif kas kuvvetini maksimal, çabuk-patlayıcı kuvvet ve pliometrik 
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antrenmanları ile geliĢtirerek ani duruĢ ve yön değiĢtirmelerde performansı arttırmak, 

bir çok sakatlık eksantrik kasılmalar sırasında eksantrik kuvvet yetersizliği nedeniyle 

meydana gelmektedir, eksantrik kasılma ile meydana gelen sakatlıkları azaltmak.Genel 

maksimal kuvveti geliĢtirerek sakatlanma riskini azaltmak.Sakatlık sonrası hızla 

iyileĢmek, daha iyi bir rehabilitasyon sağlamak.Aynı ekstremitede agonist ve 

antagonist kas dengelerini sağlayarak, sakatlığı engellemek ve sprint performansını 

geliĢtirmek.Benzer kas grubunun ekstremiteler arası kas kuvvet dengesini sağlayarak, 

sakatlığı engellemek. Sprint süratini ve çabukluk performansını arttırmak. Oyuncunun 

sahip olduğu kuvveti korumak. Maç sırasında kuvvet potansiyelini ortaya 

çıkarmak(Eniseler 2010). 

Futbolcuların belirli kas gruplarının kuvvetli olmasının yanında, dengeli bir 

kuvvete de ihtiyacı vardır. Bu dengeden kasıt, bir hareketi yaptıran kasın ürettiği kuvvet 

ile tam tersi olan kasın (antagonist) ürettiği kuvvetin belli bir dengede ve oranda 

olmasıdır, ayrıca iki bacak veya ekstremite arasındaki kuvvet farkının belirli bir oranı 

aĢmamasıdır. H/Q, hamstring kas kuvvet seviyesinin quadriceps kas kuvvet seviyesine 

oranıdır. H/Q kuvvet oranı kaslar arası kuvvet dengesini açıklar. Kaslar arası kuvvet 

dengesi, hem sakatlığı engellemede hem de sprint, çabukluk performansını artırmada 

dizin stabilizasyonunu sağlamasından dolayı önemlidir. Bir çalıĢmada, elit futbolcuların 

H/Q oranı daha yüksek değerlere sahip olduğu ileri sürülmektedir (Cometti ve ark 

2001). 

Eksantrik kas kasılması kasların uzayarak oluĢturduğu kas kuvvetidir. 

Eksantrik kas kasılması futbolda sıçrama sonrası yere düĢme, aniden durma sırasında 

sık sık meydana gelmektedir ve eksantrik kas kasılması performansı bu hareketlerin 

verimliliğini de etkilemektedir. Eksantrik kas kuvvet seviyesi bilgisayar destekli 

izokinetik dinamometre ve derinlik sıçraması ile ölçülmektedir. Daha yüksek lig 

seviyelerindeki futbolcuların eksantrik kasılma ile meydana gelen maksimai kuvvet 

değerlerinin daha iyi olduğu rapor edilmektedir (Cometti ve ark 2001). 

1.9. Sürat 

Bedenin bir parçası veya tamamını üyeler yardımıyla yüksek bir hızda 

hareket ettirmektir (Açıkada ve Ergen, 1990) 

Sürat, insanın kendisini en yüksek hızla bir yerden baĢka bir yere hareket 

ettirme yeteneğidir (Sevim 1991). 
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Farklı bir tanımda sürat, bedenin bir üyesini, bir kısmını veya bütün vücudu, 

mümkün olan en büyük hızla hareket ettirebilme olarak ifade edilmektedir (Konter 

1997). 

1.9.1. Süratin Sınıflandırılması 

Fizyolojik Açıdan; 

Algılama Sürati: Algılama sürati ile vücudun konumu ve uygun rotasyonel 

hareketler düzenlenir. Algılama sürati hareketlerin daha hızlı yerine getirmesini 

sağlar (Dündar 1998). 

Reaksiyon Sürati: Bir uyarının verilmesinden sonra hareketin ilk belirtisinin 

görüldüğü ve kas kasılmasına kadar geçen zamanı içerir (Dündar 1998). 

Ortalama Sürat:Hareketin zamanına ve uzaklığına göre değiĢir. Hareket hızı 

hesaplanarak, koĢulan metreye bölünmesi ile elde edilir (Sevim 1991). 

Maksimum Sürat: Ġvmelenme sürati ile elde edilen en yüksek hızdır. Bir 

sporcunun sürati, reaksiyona, ivmeleme, ortalama ve maksimum hız gibi etkenlere 

bağlıdır (Sevim 1991). 

Hareket Sürati: Sporcunun ilk hareketi ile son hareketi arasında geçen 

süredir (Sevim 1991). 

Ġvmelenme Sürati: Süratte ortaya çıkan değiĢimdir. Ġvmelenme hızı, ilk hız 

ile son hız farkının zamana bölümüdür (Sevim 1991). 

Antrenman Bilimi Açısından; 

Bireysel Hareketin Hızı: Vücut kısımlarının ortaya koyduğu hareket hızıdır 

Örneğin; boksörün kol sürati. Devirsiz branĢlarda görülür, devirsiz hareket akıĢını en 

kısa sürede uygulayabilme yeteneğidir. Bu özellik nöromusküler süreçlerin 

hareketliliğine bağlıdır (Sevim 1991). 

Hareketin Frekansı: Birim zamanda yapılan hareket sıklığını anlatır. 

DeğiĢik eklemlerin maksimal hareket hızları farklıdır. Örneğin; Parmak eklemleri 

arasında; 300 -400 fr/dk iken, el bileği ekleminde 690 fr/dk (Dündar 1998). 

Sprint Sürati: Sporcunun yaklaĢık 30 metreye kadar oluĢturduğu süreye 

denir. Sporcu 4 -5 saniyede ya da 28.5 -36.5 m arasında maksimal sürate ulaĢır 

(Dündar 1998). 
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Aksiyon Sürati: Hareketin uygulanması ile ortaya konan sürattir (Sevim 

1991). 

Süratte Devamlılık: Süratte devamlılık, sporcunun ulaĢtığı sürati istenilen 

zaman ve spora özgü olarak devam ettirebilme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır 

(Wilsloff ve ark 1998). 

1.9.3.Sürati Etkileyen Etmenler 

Bu etmenler Ģunlardır; kalıtım, tepki süresi, dıĢ dirençleri yenebilme yetisi, 

teknik, yoğunlaĢma ve isteklilik, koordinasyon ve kas elastikliği (Bompa1991). 

1.9.4. Futbola Özgü Sürat 

Futbol oyunundaki sprint iki nokta arasındaki mesafeyi en kısa zamanda 

geçmekten daha karmaĢık bir olaydır. Futboldaki hız, sürati ilgilendiren psikolojik, 

algısal, becerisel, taktiksel ve fiziksel faktörlerin uyum içinde bütünleĢmesi ile 

tanımlanmaktadır. Futbolcu süratini rakibi durdurmak, rakibi geçmek, topa sahip 

olmak, topu korumak için kullanmaktadır. Oyuncunun sürati, rakibi durdurmada ve 

geçmede, topa sahip olmaya ulaĢmada ve topu korumada, futbolcu için bir avantajdır. 

Fiziksel, zihinsel, biomekaniksel faktörler futbola özgü sürat performansını 

etkilemektedir(Eniseler 2010). 

5-40 metre arasında değiĢen mesafeli sprintleri kısa zaman aralıkları ile yön 

değiĢtirerek veya yön değiĢtirmeden, futbolcular oyun içinde, 20-60 kez yaparlar. Bir 

müsabakada sprint sayısı, futbolcunun seviyesine, müsabakanın temposuna göre 

değiĢmektedir. Bir müsabakada ortalama olarak kat edilen sprint mesafesi 10- 15 metre, 

bu sırada geçen ortalama zaman 1 -2 sn civarındadır. Bu sprintler toplam kat edilen 

mesafenin % 1-11 oluĢturmaktadır (Andersen ve ark 2003). 

1.9.5. Futbola Özgü Süratte Devamlılık (Dayanıklılık) 

Süratte devamlılık, 6-7 sn’nin üstündeki sprint ve çabukluk egzersizlerini 

sürdürebilme kabiliyetidir (McNeely 2007). Fakat futbolda görülen süratte devamlılık 

farklıdır. Futboldaki süratte devamlılık; futbola özgü sprintleri (yön değiĢtirerek ve 

yön değiĢtirmeden yapılan sprintler) kısa zaman aralıkları ile sprint performansında 

azalma olmadan tekrar tekrar yapma kabiliyetine futbola özgü süratte devamlılık 

(dayanıklılık)adı verilmektedir (Andersen ve ark 2003). 
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Futbol oyuncusu maç sırasında bir defada 150-200 m yüksek tempoda 

koĢmamaktadır, maçta böyle koĢmadığı için klasik bilinen tarzda süratte devamlılığa 

ihtiyacı yoktur. Ancak futbol oyuncusu maçta kısa zaman aralıkları ile toparlanarak, sık 

sık sprint yapmaktadır. Yani bir futbolcu müsabakada 150-200 m veya daha uzun 

mesafeyi bir defada değil, bir çok defada koĢmaktadır (Eniseler 2010). 

1.10. Dayanıklılık 

Dayanıklılık ağırlıklı bir egzersiz Ģiddetinde kassal yorgunluk olmaksızın 

veya yorgunluğa rağmen egzersizi uzun süre devam ettirebilme yeteneği olarak 

tanımlanır (Günay ve ark 2006). 

Dayanıklılık aerobik dayanıklılık ve anaerobik dayanıklılık olarak ikiye 

ayrılır. 

Aerobik Dayanıklılık: Organizmanın oksijenli ortamda uzun süreli yorgunluğa karĢı 

koyma durumudur. Organizmanın egzersiz sırasında maksimal düzeyde 

kullanabildiği enerji durumudur. 

Anaerobik Dayanıklılık: Kısa sürede tamamlanan veya ve oksijenin az veya hiç 

kullanılmadığı durumdur (Sevim 2002). 

Süre açısından dayanıklılık; 

Kısa süreli dayanıklılık: Maksimal dayanıklılık süresi olan; 45 saniye ile 2 

dakika arasında süren dayanıklılıktır. 

Orta süreli dayanıklılık: 2 ile 8 dakika arasında süren dayanıklılıktır. 

Uzun süreli dayanıklılık: Minimum 8 dakika ve daha fazla bir zaman içinde 

süren yüklenmelere karĢı kullanılan dayanıklılık (Weineck 1988). 

1.10.1. Futbola Özgü Dayanıklılık 

Futbol oyununun kendine has özellikleri vardır. Futbola özgü dayanıklılık 

futbol maçının özelliklerini yansıtmaktadır ve bu müsabaka içerisindeki koĢu ve 

gezersizlerde düĢük Ģiddetli aktivitelerden yüksek Ģiddetli aktivitelere ve sprinte 

kadar 2-3 saniye de bir hız ve yön değiĢikliklerini içeren bir yapıdadır. Futbol oyunu 

90 dakika süren futbolcuların yaklaĢık 10-12 km mesafe kat ettiği uzun süreli bir 

dayanıklılık sporudur ve dayanıklılık performansını etkileyen birçok etken vardır. 

Fakat bunlardan en önemlisi aerobik dayanıklılıktır. Futbolcuların aerobik 

dayanıklılarının iyi olması oksijen kullanma kullanma kapasitesinin yüksek olduğunu 
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gösterir. Aerobik dayanıklılık futboldaki performans için temeldir. Futbol için 

anaerobik dayanıklılık aerobik dayanıklılık kadar önemli değildir, çünkü futboldaki 

her bir hareket ortalama 3-4 saniye sürmektedir. Bu yüzden antrenmanlarda daha az 

üzerinde durulmalıdır (Eniseler 2010). 

1.11. Esneklik 

Merkezi sinir sisteminin durumuna, yada, iklim koĢullarına, söz konusu 

harekette yer alan ilgili kasların uyanıklık durumuna, antrenmanlarla değiĢikliğe 

uğrayan eklemlerin anatomik yapısına, eklem bağlarının elastikiyetine ve yine 

antrenmanlarla değiĢen ve eklemleri çeĢitli açılara doğru çeken kas gruplarının 

elastikiyetine ve kuvvetine bağlı olarak meydana gelen yetenek durumudur (Sevim 

2002). 

1.12. Reaksiyon Zamanı 

Reaksiyon Zamanı; bir kiĢinin uyarımlara karĢı ilk kassal tepki ya da hareketi 

gerçekleĢtirmesi arasındaki süreyi belirleyen, kalıtsal bir özellik olarak da 

tanımlanmaktadır (Bompa 1998). 

Reaksiyon Zamanı uyaranın efferent ve afferent (dokulardan beyin ve 

omuriliğe haber ileten sinir) nörol yollar boyunca ivlenmesindeki sürate bağlıdır ve 

ilk tepkinin bağlamasıyla bütünleĢir (Gallahue 1982). 

DeğiĢik literatürlerde reaksiyon zamanı, reaksiyon hızı ve reaksiyon süresi 

aynı anlamda kullanılmaktadır. Ancak tümünde de hız ölçümü söz konusu olduğu 

için zaman olarak değerlendirmek mümkündür. Bu nedenle daha çok “reaksiyon 

zamanı” olarak kullanım tercih edilmiĢtir. Yapılan araĢtırmalarda reaksiyon zamanı 

ölçümü, istemli bir hareketin yapılıĢında, performans ölçümünde, kiĢinin hangi 

bilgiyi kullandığı yâda ne yaptığının anlaĢılmasında kullanılmıĢtır (Magil 1980). 

Ġlk olarak reaksiyon zamanı deneyi sinir iletim hızını değerlendirmek 

amacıyla H.Von Helmholtz tarafından yapılmıĢtır. Daha sonra F.C.Donders bazı 

zihinsel iĢlemlerde geçen zamanı hesaplamak için üç prototipli basit ve seçici RZ 

testinin taslağını oluĢturmuĢtur (Singer 1980). 

Seçeneklerin yapısını ve sayısını arttırarak bir görevde var olan iĢlem 

süreçlerinin nasıl analiz edilebildiğini, belli bir sürecin belirli değiĢkenlerin 

etkileĢimleri tarafından nasıl etkilendiğini ve birbiri ile etkileĢim içinde olan 
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değiĢkenlerin etkisine ve yapısına bağlı olarak ortaya çıkan uyarının ayırt edilmesi 

gibi belirli bir süreç için gereken zamanı göstermektedir. En basit reaksiyon zamanı 

deneyi bile uyarının tespit edilmesi, tanımlanması, tepkinin seçilmesi ve gösterilmesi 

gibi karmaĢık iĢlem süreçlerini içermektedir  (Singer 1980). 

Reaksiyon zamanı ve hareket zamanını esnasında farklı mekanizmaların 

çalıĢtığı düĢüncesi öne sürülmüĢtür. Kassal kuvvet, kiĢilerin hızına neden olurken, 

reaksiyon zamanı gecikmesini (MSS hareket öncesi iĢlenim dönemini) belirlediği, 

elde edilen verilerin reaksiyon zamanının ve hareket zamanının bağımsız veriler 

olduğunu göstermiĢtir. Reaksiyon zamanında serebral korteksin (Beynin düĢünme, 

istemli hareket, dil, algılama fonksiyonunu yerine getiren bölge) faaliyeti artırır. 

Uyarının algılanması ve uygun hareketin baĢlaması için cerebral kortekste oluĢan bir 

bütünlüğün bulunması gerekir. RZ bu anlamda en karıĢık refleks zamanından bile 

uzun sürmektedir. Genellikle refleks istemsiz olarak çalıĢır ve otomatik olarak 

verilen tepkiyi ortaya koyar. Fakat reaksiyon anında uyarıyı takiben afferent sinir 

yollarında geçen süre, algılama, reaksiyona karar verme süresi ve motor reaksiyonun 

gerçeklemesi için geçen süreyi kapsamaktadır (Schmidt 1998 ). 

Sıcak bir sobaya değen elin aniden çekilmesi gibi basit hareketlerin refleks 

olarak omurilik tarafından kontrol edilebildiği, beyin gibi üst merkezlerin bu iĢe 

karıĢmadığı bildirilmiĢtir. Singer (1980), bu yüzden refleks ve RZ birbirine 

karıĢtırılmamalıdır. Refleks hareketi, uyaranın kabulü ve kasın cevabını takip 

etmektedir. Yani direkt olarak uyarana kas cevap verir ve bu istemsiz davranıĢ olarak 

kabul edilir. Bu davranıĢlar MSS’nde daha az yer kaplamaktadır. Refleks otomatik 

cevap olarak görülmekte ve daha önce sezi yâda farkına varma gerektirmediği 

düĢünülmektedir (Gallahue 1982). 

Refleks, reaksiyondan 20 kat daha hızlıdır. Fizyolojik yapı olarak reaksiyon 

süratinin bir parçasıdır; fakat motorin harekete dâhil değildir. Reaksiyonu farklı kılan 

fizyolojik yapı refleks sistemi, Merkezi Sinir Sistemi gibi primidal yol ile değil 

ekstra primidal yol ile uyarılara cevap verir. Bu süre yaklaĢık 0,004 s ile 0,01 s. 

arasındadır (Sevim 2006). 

Ġstemli hareketin ortaya konması için hazırlık sürecinde geçen süreç, bir 

zaman dilimini kapsamaktadır. Planlanan hareket anında yapılmaz, hatasız, doğru 
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sonuçlanacak ani hareketler diğerlerine göre daha uzun hazırlık süreci 

gerektirmektedir (Schmidt 1998 ). 

1.12.1. Reaksiyon Zaman ÇeĢitleri 

- Basit Reaksiyon Zamanı 

- Seçici Reaksiyon Zamanı 

- Ayırt Edici Reaksiyon Zamanı (Schmidt 1998). 

1.12.2. Reaksiyon Zamanını Etkileyen Faktörler 

- Seçeneklerin Sayısı 

- Uyaran-Tepki Uyumu 

- Tekrar Sayısı 

- Uyaranın Ģiddeti 

- Önsezi 

- Cinsiyet 

- YaĢ 

- Dikkat 

- Konsantre Olma 

- Yetersiz Antrenman 

- Baskın El 

- Isınma 

- Zekâ 

- Alkol 

- Obezite 

- Yükseklik (Schmidt 1998 ). 

1.12.3. Reaksiyon Zamanı Antrenmanları 

Reaksiyon zamanı antrenman pratiğinde genel olarak diğer çalıĢma 

biçimlerinden ayırt edilemez. Aksine kombine biçimde baĢka bir yetenekle çalıĢılır 

(Bağırtan 1982). 
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Reaksiyon zamanı, tüm spor branĢlarında belirleyici etkendir ve uzun 

yıllardan beri yapılan çalıĢmalar, fiziksel antrenman ile reaksiyon zamanının 

azaltılabileceğini ortaya koymuĢtur. Bazı çalıĢmalarda reaksiyon zamanının 

geliĢiminin antrenmanla azaltılabileceğini fakat belli bir minimumun altına 

düĢürülemeyeceği Ģeklindedir. Bu da sporcu olanların, sporcu olmayanlara göre daha 

hızlı reaksiyon zamanına sahip olmalarının bir göstergesi olabilir (Agopyan 2002). 

Futbola Özgü Reaksiyon ÇalıĢmaları 

Futbolda; reaksiyon çalıĢmalarında antrenman vasıtaları olarak Ģu alıĢtırmalardan 

yararlanılabilir: 

- Gol tehlikesinin olduğu pek çok durumda kaleci ya da savunma oyuncusu 

olarak 

- Rakip oyuncu tarafından son hızla takip edildiğinde 

- Oyunda aldatma yaptığında ve aldatma yapana karĢı reaksiyon 

gösterdiğinde 

- Top kesme durumunda 

- BoĢ alanlara hızlı çıkıĢlarda 

- Kendisini rakibinden kurtarmada (doğru zamanda gitmek) 

- Ortaya çıkan diğer beklenmedik durumlarda,   örneğin direkten ve 

potadan dönen hatalı toplar gibi (Günay ve ark 1994). 

 

1.13. Kafein 

Günlük yaĢamda yaygın bir Ģekilde kullanılan kafein çay, kakao, kahve ve 

çikolata gibi besinlerin içeriğinde yer almaktadır (McArdle ve ark 2005). En yaygın 

olarak kahve formunda tüketilen kafeinin bir fincan kahvedeki miktarı yaklaĢık 

olarak 100 mg’dır (Brian ve ark 2006). Kafeinin yaygın olarak kullanılmasının 

nedenleri; kafeinin uyarıcı etkisinden kaynaklanan ve uyanık kalma, fiziki 

durgunluğu azaltarak performansı artırma, dikkat artırma gibi, önemli faktörlerdir. 

Yakın zamanda kafein üzerine yapılan çalıĢmalarda, kafeinin merkezi sinir 

sisteminin yanı sıra kalp-dolaĢım sistemi, solunum sistemi ve endokrin sistem 

üzerine birçok etkileri araĢtırılmıĢtır. Kafeinin, özellikle sinir sistemi üzerine olan 

uyarıcı etkisi ile sporcuların daha uyanık ve zinde kaldıkları (Hewlett ve Smith 

2007); kardiovasküler sistem üzerine olan etkileri ile de kalp atıĢlarını hızlandırdığı 



    
 

15 
 

ve kan damarlarını geniĢlettiği (vazodilatasyon) bilinmektedir. Bu sayede hücrelere 

daha hızlı kan akımının sağlanacağı ve daha hızlı enerji üretileceği öngörülmüĢtür. 

Bu sebeple kafein, bir süre Dünya Doping Federasyonu (WADA) tarafından, yasaklı 

maddeler listesinin uyarıcılar bölümünde yer almıĢ, ancak günümüzde doping 

listesinden çıkarılmıĢtır (Mellion ve ark 2002). 

Kafein mide bağırsak yoluyla kolayca emilir ve hücre zarından da bir o kadar 

kolayca geçip dokuya gönderilir (McArdle ve ark 2007). Karaciğer ve enzimler 

tarafından sindirilerek paraksantin, teofilin ve teobromin Ģeklinde üç metabolit 

oluĢturulur (Graham 2001). Kafein seviye artıĢları 15-45 dk içerisinde kan 

dolaĢımında görülebilir ve uç konsantreler bir saatlik ön sindirmelerde görülür 

(McArdle ve ark 2007). Yağda kolayca çözülebilirliğinden dolayı kafein, aynı 

zamanda kan-beyin bariyerini rahatlıkla geçebilmektedir (Fredholm ve ark 1999). Bu 

esnada kafein ve onun metabolitleri böbrekler tarafından, yaklaĢık olarak %3-10’u 

değiĢmemiĢ olarak vücuttan idrar yoluyla atılır (Magkos ve Kavauras 2005). Doku 

alımı ve idrar temizliğine dayanarak, dolaĢımda olan deriĢimler tüketildikten 3-6 saat 

sonra %50-70’e kadar azalmaktadır (Sökmen ve ark 2008). Böylece, kan 

dolaĢımından çıkma oranı da emilme ve sindirilme oranına benzerdir. 

Kafeinin vücuttan uzaklaĢtırılması sürecinde yarılanma ömrü, yaklaĢık 3-4 

saattir (Astorino ve Roberson 2010) ve karaciğerde depolanır. Kafein vücutta üç 

farklı maddeye dönüĢmektedir. Bunlardan ilk ve en fazla olanı, %84 oranında 

paraxanthine’dir. Bu madde, kan plazmasında gliserol ve serbest yağ asitlerini 

çoğaltarak lipolizise neden olmaktadır. Ayrıca kafein kan damarlarındaki dilatasyon 

(geniĢleme) ektisi meydana getiren ve %12 orana sahip olan theobromin’e 

dönüĢmektedir. Son olarak %4 oranında theophyllin’e dönüĢen kafein, bu madde ile 

de göğüs kasları ve akciğerlerde bir rahatlatma meydana getirerek, solunumu 

kolaylaĢtırmaktadır. Kafein, bu etkisi sebebi ile astım hastalarının tedavisinde de 

kullanılmakta (Chapman ve Micklebrough, 2009) ve vücuttan idrar yolu ile 

atılmaktadır. 

Kafeinin günlük normal doz aralığında (yaklaĢık 50-300 mg) tüketimi kiĢiye 

uyanıklık hali, enerji ve konsantre olma yeteneği kazandırmakla birlikte, aĢırı 

tüketimi halinde (300-800 mg ve üstü) kiĢide uyku bozukluğu, uykusuzluk hali, 

sinirlilik, endiĢe, panik atak ve kaygı hallerine sebep olduğu belirtilmektedir. AĢırı 

dozlarda istemsiz kasılmalar da görülebilir (Al Moutaery ve ark 2003). Çok yüksek 
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miktarlarda kafein tüketen insanlarda diĢ hastalıkları, kemik mineralizasyonu, 

osteoporoz, metal absorbsiyonu ve salınımı, böbrekten ve bağırsaktan geri emilimi 

ile ilgili problemler, demir eksikliği anemisi geliĢtiğine dair güçlü kanıtlar mevcuttur  

(Benowitz ve ark 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

17 
 

2. GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1.Denekler 

Bu araĢtırmanın deneklerini, haftada en az 3-5 gün düzenli antrenman yapan 

18-24 yaĢ aralığındaki 12 erkek(amatör futbol oyuncusu) oluĢturmaktadır. 

Sporcuların yaĢ ortalamaları 22.69±2.175 yıl, boy uzunluğu ortalamaları 174±7.118 

cm, vücut ağırlığı ortalamaları 70.55±8.760 kg. olarak belirlendi. ÇalıĢma öncesinde 

deneklerin her birine çalıĢma ile ilgili karĢılaĢılabilecek risk ve rahatsızlıkları içeren 

ayrıntılı bilgi verilmiĢ, gönüllü olur formu deneklere okutturulup imzalatıldı. 

Bu araĢtırma Selçuk Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 

07.03.2013 tarihli, 135-31 sayılı etik kurulu tarafından onaylandı. ÇalıĢmamız 

“GiriĢimsel Olmayan Klinik AraĢtırmalar Etik Kurul‟ yönergesine uygun olarak 

gerçekleĢtirildi. 

2.2. Kafein Alımı 

Denekler 2 farklı zamanda kafein takviyesi ve plasebo (PL) koĢulu olmak 

üzere rastgele olarak 3 deney koĢulunda araĢtırmaya dahil edildiler. PL koĢulunda 

deneklere sadece su verildi. Kafein takviyesi ölçümlerden 60 dk önce (KAF60) ve 

120 dk önce (KAF120) olacak Ģekilde en az 3 gün ara ile farklı günlerde 

gerçekleĢtirildi. 

KAF60 ve KAF120 deney koĢullarında deneklere suya karıĢtırılmıĢ olarak 

vücut ağırlığı baĢına 6 mg/kg (Goldstein ve ark 2010) toz formundaki kafein (Sigma-

Aldrich) takviyesi yapıldı. Deneklere kafein veya placebo takviyelerinden hangisini 

aldıkları açıklanmadı. 

1.3.Doğrusal Hız Testi (5/10/20/30m) 

Bir mezura yardımı ile baĢlama, 5 m, 10 m, 20 mve 30 m mesafeler tespit 

edilerek fotosel kapıları (scorpion) yerleĢtirildi. Ayrıca baĢlangıç noktasındaki 

fotosel kapısının 0,7 m önüne yerleĢtirilen bir Ģerit ile deneklerin test baĢlangıcında 

duracağı nokta tespit edildi. Deneklerden baĢlangıç çizgisinden 30 m kapısının 

sonrasındaki 5 m mesafeye yerleĢtirilen huniye kadar olan mesafeyi mümkün 

olduğunca kısa sürede kat etmeleri istendi. Denekler teste kendi istedikleri bir 

zamanda baĢladılar ve baĢlama çizgisini geçtikleri zaman fotosel otomatik olarak 

süreyi baĢlattı. Deneklerin 5 m, 10 m, 20 m ve 30 m’yi geçiĢ süreleri fotosel 
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tarafından tespit edildi. Test 3 tekrar olarak uygulandı, tekrarlar arası 3 dk dinlenme 

verildi ve deneklerin en iyi dereceleri kaydedildi (Green ve ark 2011). 

1.4. Dikey Sıçrama 

Deneklerin alt ekstremite patlayıcı gücünün ölçümü için dikey sıçrama testi 

kullanıldı. Deneklerin dikey sıçrama mesafesini ölçmek için dijital bir Jump Metre 

(TTK) kullanıldı. Test öncesinde deneklerin maksimal yüksekliğe eriĢebilmeleri için 

yeterince deneme yapmalarına izin verildi. Test için deneklerin Jump Metrenin matı 

üzerinde durmaları istendi. Test 2 farklı Ģekilde uygulandı. Birisinde, deneklere kol 

ve ayaklarının salınımına izin verilerek çift ayak ile mümkün olduğunca en yüksek 

mesafeye sıçramaları talimatı verildi. Diğerinde ise denekler elleri bellerinde iken 

testi uyguladılar. Sıçrama sonrasında mat üzerine çift ayak olarak inmeleri 

gerekmektedir. Test 3 kez tekrar edildi, testler arasında 1 dk dinlenme aralığı verildi 

ve en iyi derece cm olarak kaydedildi (Harman ve Garhammer 2008). 

1.5. Durarak Uzun Atlama 

Kaygan olmayan düz bir zemin üzerinde bir baĢlama çizgisi çizildi ve 

baĢlama çizgisinden ileri doğru zemine bir Ģerit metre yerleĢtirildi. Denekler baĢlama 

çizgisinin gerisinde ve deneklerin ayak baĢparmakları baĢlangıç çizgisinin arkasında 

durdular. Deneklerin kollarının zemine ve dizlerine paralel ve dizlerinin bükülü 

olması istendi. Kolları ve bacaklarını kullanarak hızlı bir Ģekilde salınım yaparak 

mümkün olduğu kadar ileriye sıçramaları istendi. Aynı test deneklerin elleri 

bellerinde iken de uygulandı. Denekler sıçrama sonrasında çift ayak üzerinde yere 

inmeleri gerekmektedir. Deneklerin sıçrama mesafesi, baĢlangıç çizgisi ile sıçrama 

sonrasında yere indikleri noktadaki topuklarına kadar olan mesafe ölçülerek tespit 

edildi. Test 3 kez tekrar edildi ve deneklerin en iyi derecesi cm olarak kaydedildi 

(Harman ve Garhammer 2008). 

1.6. Çeviklik 

Deneklerin çeviklik performanslarının belirlenmesi amacıyla T-testi 

uygulandı (Semenick 1990). Test öncesinde Ģerit metre kullanılarak bir baĢlangıç 

çizgisi (A), bu baĢlangıç çizgisine dikey olarak ve baĢlangıç çizgisinden 9,14 m 

uzaklıkta B noktası, B noktasının sağında ve solunda olacak Ģekilde, B noktasından 

4,57 m uzaklıkta C ve D noktaları belirlendi. B, C ve D noktalarına birer huni 

koyuldu. BaĢlangıç çizgisi üzerine fotosel start-stop kapısı yerleĢtirildi. Testin 
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uygulanması için deneklerden baĢlangıç çizgisinden, B hunisine doğru koĢmaları, B 

hunisine dokunduktan sonra C veya D hunisine yan kayma adımları ile gitmeleri, 

huniye temas ettikten sonra diğer tarafta yer alan D veya C hunisine yine yan kayma 

adımları ile gitmeleri, huniye dokunduktan sonra tekrar C hunisine dönmeleri, son 

olarak C hunisinden geri geri olarak baiĢalngıç çizgisine geri dönmeleri istenmiĢtir. 

Test en az iki dk ara ile 2 kez tekrar edilmiĢ, deneklerin testi tamamlama süreleri 

onların çeviklik performansı olarak kabul edilmiĢtir. Ġki denemeden daha iyi olan 

derece kaydedilmiĢtir. 

1.7. Ġstatistiksel Analizler 

Bulguların istatistiksel değerlendirilmesi SPSS 16.0 bilgisayar paket programı 

ile yapılarak, bütün parametrelerin aritmetik ortalamaları ve standart sapmaları 

hesaplandı. Verilerin homojenliğinin belirlenmesi amacıyla “Tek Örnek 

Kolmogorov-Smirnov” testi yapıldı ve verilerin normal dağılım gösterdiği belirlendi. 

Gruplararası farklılıkların tespitinde “Tek Yönlü Varyans Analizi” (ANOVA) testi, 

grupların kendi içindeki ölçüm farklılıklarının tespitinde “Tekrarlı Ölçümlerde 

Varyans Analizi”, farklılığın hangi zamanlamadan kaynaklandığını belirlemek için 

ise “Asgari Önem Fark” (LeastSignificantDifference “LSD”) testi kullanıldı. P<0.05 

düzeyindeki farklılıklar anlamlı olarak kabul edildi. 
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3. BULGULAR 

 

Çizelge 3.1. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin fiziksel özellikler 

DeğiĢkenler N Ortalama Std. Sapma 

YaĢ (yıl) 13 22,69 2,175 

Boy (cm) 13 174 7,118 

Vücut ağırlığı (kg) 13 70,55 8,760 

Çizelge 3.1. incelendiğinde, araĢtırmaya katılan sporcuların yaĢları ortalaması 

22.69±2.175 yıl, boyları ortalaması 174±7.118 cm ve vücut ağırlığı ortalaması 

70.55±8.760 kg olarak tespit edilmiĢtir. 

Çizelge 3.2. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin 5 metre sürat performansı 

5 metre sürat performansı (sn) Ortalama Std. Sapma  

Plasebo 1,07 0,043  

Kafein alımından 1 saat sonraki 5 metre performansı 1,05 0,029  

Kafein alımından 2 saat sonraki 5 metre performansı 1,08 0,062  

Çizelge 3.2. incelendiğinde, araĢtırmaya katılan sporcuların plasebo 5 metre sürat 

performansı ortalaması 1,07±0,043sn, kafein alımından 1 saat sonraki 5 metre 

performansı ortalaması 1,05±0,029 sn, kafein alımından 2 saat sonraki 5 metre 

performansı ortalaması 1,08±0,062 sn. olarak tespit edilmiĢtir. 
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Çizelge 3.3. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin 10 metre sürat performansı 

10 metre sürat performansı (sn) Ortalama Std. Sapma  

Plasebo 1,76 0,090  

Kafein alımından 1 saat sonraki 10 metre performansı 1,73 0,067  

Kafein alımından 2 saat sonraki 10 metre performansı 1,79 0,089  

Çizelge 3.3. incelendiğinde, araĢtırmaya katılan sporcuların plasebo 10 metre sürat 

performansı ortalaması 1,76±0,090 sn, kafein alımından 1 saat sonraki 10 metre sürat 

performansı ortalaması 1,73±0,067 sn, kafein alımından 2 saat sonraki 10 metre sürat 

performansı ortalaması 1,79±0,089 sn. olarak tespit edilmiĢtir. 

Çizelge 3.4. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin 20 metre sürat performansı 

20 metre sürat performansı (sn) Ortalama Std. Sapma  

Plasebo 3,07 0,100  

Kafein alımından 1 saat sonraki 20 metre performansı 2,96 0,273  

Kafein alımından 2 saat sonraki 20 metre performansı 3,07 0,131  

Çizelge 3.4. incelendiğinde, araĢtırmaya katılan sporcuların plasebo 20 metre sürat 

performansı ortalaması 3,07±0,100 sn, kafein alımından 1 saat sonraki 20 metre sürat 

performansı ortalaması 2,96±0,273 sn, kafein alımından 2 saat sonraki 20 metre sürat 

performansı ortalaması 3,07±0,131 sn. olarak tespit edilmiĢtir. 
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Çizelge 3.5. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin 30 metre sürat performansı 

30 metre sürat performansı (sn) Ortalama Std. Sapma  

Plasebo 4,28 0,105  

Kafein alımından 1 saat sonraki 30 metre performansı 4,26 0,123  

Kafein alımından 2 saat sonraki 30 metre performansı 4,28 0,131  

Çizelge 3.5. incelendiğinde, araĢtırmaya katılan sporcuların plasebo 30 metre sürat 

performansı ortalaması 4,28±0,105 sn, kafein alımından 1 saat sonraki 30 metre sürat 

performansı ortalaması 4,26±0,123 sn, kafein alımından 2 saat sonraki 30 metre sürat 

performansı ortalaması 4,28±0,131 sn. olarak tespit edilmiĢtir. 

Çizelge 3.6. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin eller belde dikey sıçrama 

performansı 

Eller belde dikey sıçrama (cm) Ortalama 
Std. 

Sapma 

 

Plasebo 46,46 3,821  

Kafein alımından 1 saat sonraki eller belde dikey sıçrama 

performansı 
47,92 4,751 

 

Kafein alımından 2 saat sonraki eller belde dikey sıçrama 

performansı 
48,23 5,278 

 

Çizelge 3.6. incelendiğinde, araĢtırmaya katılan sporcuların plaseboeller belde dikey 

sıçrama performansı ortalaması 46,46±3,821 sn, kafein alımından 1 saat sonraki eller 

belde dikey sıçramaperformansı ortalaması 47,92±4,751 sn, kafein alımından 2 saat 

sonraki eller belde dikey sıçramaperformansı ortalaması 48,23±5,278 sn. olarak 

tespit edilmiĢtir. 
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Çizelge 3.7. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin eller serbest dikey sıçrama 

performansı 

Eller serbest dikey sıçrama (cm) Ortalama 
Std. 

Sapma 

 

Plasebo 56,92 5,376  

Kafein alımından 1 saat sonraki eller serbest dikey sıçrama 

performansı 
56,77 4,935 

 

Kafein alımından 2 saat sonraki eller serbest dikey sıçrama 

performansı 
57,23 4,265 

 

Çizelge 3.7. incelendiğinde, araĢtırmaya katılan sporcuların plaseboeller serbest 

dikey sıçrama performansı ortalaması 56,92±5,376 sn, kafein alımından 1 saat 

sonraki eller serbest dikey sıçramaperformansı ortalaması 56,77±4,935 sn, kafein 

alımından 2 saat sonraki eller serbest dikey sıçramaperformansı ortalaması 

57,23±4,265 sn. olarak tespit edilmiĢtir. 

Çizelge 3.8. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin eller belde durarak uzun atlama 

performansı 

Eller belde durarak uzun atlama performansı (cm) Ortalama Std. 

Sapma 

 

Plasebo 183,23 22,428  

Kafein alımından 1 saat sonraki eller belde durarak uzun 

atlama performansı 
188,15 20,891 

 

Kafein alımından 2 saat sonraki eller belde durarak uzun 

atlama performansı 
188,38 21,037 

 

 

Çizelge 3.8. incelendiğinde, araĢtırmaya katılan sporcuların plaseboeller belde 

durarak uzun atlama performansı ortalaması 183,23±22,428 sn, kafein alımından 1 

saat sonraki eller belde durarak uzun atlamaperformansı ortalaması 188,15±20,891 
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sn, kafein alımından 2 saat sonraki eller belde durarak uzun atlamaperformansı 

ortalaması 188,38±21,037 sn. olarak tespit edilmiĢtir. 

Çizelge 3.9. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin eller serbest durarak uzun atlama 

performansı 

Eller serbest durarak uzun atlama performansı (cm) Ortalama 
Std. 

Sapma 

 

Plasebo 225,46 19,384  

Kafein alımından 1 saat sonraki eller serbest durarak uzun 

atlama performansı 
231,61 20,332 

 

Kafein alımından 2 saat sonraki eller serbest durarak uzun 

atlama performansı 
232,84 19,928 

 

Çizelge 3.9. incelendiğinde, araĢtırmaya katılan sporcuların plaseboeller serbest 

durarak uzun atlama performansı ortalaması 225,46±19,384 sn, kafein alımından 1 

saat sonraki eller serbest durarak uzun atlama performansı ortalaması 231,61±20,332 

sn, kafein alımından 2 saat sonraki eller serbest durarak uzun atlama performansı 

ortalaması 232,84±19,928 sn. olarak tespit edilmiĢtir. 

Çizelge 3.10. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin çeviklik performansı 

Çeviklik (sn) Ortalama Std. 

Sapma 

 

Plasebo 9,96 0,460  

Kafein alımından 1 saat sonraki çeviklik performansı 10,04 0,500  

Kafein alımından 2 saat sonraki eller çeviklik 

performansı 
10,03 0,500 

 

Çizelge 3.10. incelendiğinde, araĢtırmaya katılan sporcuların plasebo çeviklik 

performansı ortalaması 9,96±0,460 sn, kafein alımından 1 saat sonraki çeviklik 

performansı ortalaması 10,04±0,500 sn, kafein alımından 2 saat sonraki çeviklik 

performansı ortalaması 10,03±0,500 sn. olarak tespit edilmiĢtir. 
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Çizelge 3. 11. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin değiĢkenlerin varyans-

kovaryans yapı sabitliği 

DeğiĢkenler Mauchly's W Ki-Kare P 

5 metre sürat 0,784 2,682 0,262 

10 metre sürat 0,907 1,079 0,583 

20 metre sürat 0,425 9,421 0,009* 

30 metre sürat 0,861 1,646 0,439 

Eller belde dikey sıçrama 0,067 29,692 0,000* 

Eller serbest dikey sıçrama 0,183 18,672 0,000* 

Eller belde durarak uzun atlama 0,026 40,165 0,000* 

Eller serbest durarak uzun atlama 0,111 24,217 0,000* 

Çeviklik 0,003 65,244 0,000* 

*P<0,05 

Çizelge 3.11. Ġncelendiğinde, 5 metre sürat, 10 metre sürat ve 30 metre sürat 

değiĢkenlerine iliĢkin varyans –kovaryans yapısının sabit olduğu tespit edilmiĢtir 

(P>0,05). 20 metre sürat, eller belde dikey sıçrama, eller serbest dikey sıçrama, eller 

belde durarak uzun atlama, eller serbest durarak uzun atlama ve çeviklik 

değiĢkenlerine iliĢkin varyans –kovaryans yapısının sabit olmadığı tespit edilmiĢtir 

(P<0,05). 
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Çizelge 3.12. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin 5 metre sürat, 10 metre sürat ve 

30 metre sürat değiĢkenlerinin karĢılaĢtırılması 

DeğiĢkenler Type III Sum of 

Squares 
df 

Ortalama 

kare 
F P 

5 metre sürat 0,006 2 0,003 1,677 0,208 

10 metre sürat 0,026 2 0,013 2,723 0,086 

30 metre sürat 0,004 2 0,002 0,364 0,698 

Çizelge 3.12. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin 5 metre sürat değiĢkeni 

bakımından, plasebo, kafein alımından 1 saat sonraki ve kafein alımından 2 saat 

sonraki değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 

edilmiĢtir (P>0,05). Aynı zamanda, 10 ve 30 metre sürat değiĢkenleri bakımından da, 

plasebo, kafein alımından 1 saat sonraki ve kafein alımından 2 saat sonraki değerler 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiĢtir (P>0,05). 

Çizelge 3.13. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin 20 metre sürat, dikey sıçrama, 

durarak uzun atlama ve çeviklik değiĢkenlerinin karĢılaĢtırılması 

DeğiĢkenler Değer F P 

20 metre sürat 0,119 0,744 0,498 

Eller belde dikey sıçrama 0,130 0,821 0,465 

Eller serbest dikey sıçrama 0,138 0,884 0,441 

Eller belde durarak uzun atlama 0,204 1,413 0,284 

Eller serbest durarak uzun atlama 0,601 8,278 0,006* 

Çeviklik 0,520 5,956 0,018* 

*P<0,05 

Çizelge 3.13. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin 20 metre sürat değiĢkeni 

bakımından, plasebo, kafein alımından 1 saat sonraki ve kafein alımından 2 saat 
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sonraki değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 

edilmiĢtir (P>0,05). Aynı zamanda, eller belde ve eller serbest dikey sıçrama 

değiĢkenleri bakımından da, plasebo, kafein alımından 1 saat sonraki ve kafein 

alımından 2 saat sonraki değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiĢtir (P>0,05). Ayrıca, eller belde durarak uzun atlama 

değiĢkenleri bakımından da, plasebo, kafein alımından 1 saat sonraki ve kafein 

alımından 2 saat sonraki değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olmadığı tespit edilmiĢtir (P>0,05). Buna karĢın, eller serbest durarak uzun atlama ve 

çeviklik değiĢkenleri bakımından, plasebo, kafein alımından 1 saat sonraki ve kafein 

alımından 2 saat sonraki değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

olduğu tespit edilmiĢtir (P<0,05). 

Çizelge 3.14. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin eller serbest durarak uzun atlama 

değiĢkenlerinin çoklu karĢılaĢtırılması 

(I) Eller serbest 

durarak uzun atlama 

(J) Eller serbest 

durarak uzun atlama 

Ortalamalar farkı  

(I-J) 

Std. 

Hata 
P 

Plasebo 

Kafein 1saat -6,154 2,449 0,082 

Kafein 2 saat -7,385 2,355 0,026* 

Kafein 1saat 

Plasebo 6,154 2,449 0,082 

Kafein 2 saat -1,231 0,482 0,076 

Kafein 2 saat 

Plasebo 7,385 2,355 0,026* 

Kafein 1saat 1,231 0,482 0,076 

*P<0,05 

AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin eller serbest durarak uzun atlama değiĢkeni 

bakımından, plasebo, kafein alımından 1 saat sonraki ve kafein alımından 2 saat 

sonraki değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit 

edilmiĢ olup (P<0.05), kafein alımından 2 saat sonraki eller serbest durarak uzun 

atlama değeri plasebo gurubunun eller serbest durarak uzun atlama değerinden 
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anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur (P<0.05). Diğer guruplar arasında ise anlamlı 

bir farklılık tespit edilmemiĢtir. 

Çizelge 3.15. AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin çeviklik değiĢkenlerinin çoklu 

karĢılaĢtırılması 

(I) Çeviklik (J) Çeviklik Ortalamalar farkı  (I-J) Std. Hata P 

Plasebo 

Çeviklik 1saat -0,073 0,129 1,000 

Çeviklik 2 saat -0,059 0,129 1,000 

Çeviklik 1saat 

Plasebo 0,073 0,129 1,000 

Çeviklik 2 saat 0,014 0,004 0,011* 

Çeviklik 2 saat 

Plasebo 0,059 0,129 1,000 

Çeviklik 1saat -0,014 0,004 0,011* 

*P<0,05 

AraĢtırmaya katılan sporculara iliĢkin çeviklik değiĢkeni bakımından, plasebo, kafein 

alımından 1 saat sonraki ve kafein alımından 2 saat sonraki değerler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiĢ olup (P<0,05), kafein 

alımından 1 saat sonraki çeviklik değeri kafein alımından 2 saat sonraki çeviklik 

değerinden anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur (P<0,05). Diğer guruplar arasında 

ise anlamlı bir farklılık tespit edilmemiĢtir. 
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4. TARTIġMA 

Kafein alımından 1 saat sonra ve kafein alımından 2 saat sonra, kısa süreli 

yüksek yoğunluklu egzersiz performansının incelenmesi amacıyla yapılan bu 

çalıĢmada, 5, 10, 20 ve 30 metre sürat performansları, eller belde ve eller serbest 

dikey sıçrama performansları, eller belde durarak uzun atlama performansı 

bakımından, plasebo, kafein alımından 1 saat sonraki ve kafein alımından 2 saat 

sonraki değerler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıĢtır (P>0,05). 

Buna karĢın, eller serbest durarak uzun atlama ve çeviklik performansları 

bakımından, plasebo, kafein alımından 1 saat sonraki ve kafein alımından 2 saat 

sonraki değerler arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuĢtur (P<0,05). Bu 

karĢılaĢtırmalarda ise, kafein alımından 2 saat sonraki, eller serbest durarak uzun 

atlama performansı ve çeviklik performansı, plasebo ve 1 saat sonraki kafein 

alımından sonraki eller serbest durarak uzun atlama performansı ve çeviklik 

performansından anlamlı derecede yüksek bulunmuĢtur (P<0,05). 

Kafein içeren enerji içeceklerinin reaksiyon süresini geliĢtirdiği, aerobik ve 

anaerobik dayanıklılığı artırdığı, sürücülerin uykusuzluk sorununu azalttığı 

bildirilmektedir. Ayrıca orta yoğunluktaki antrenman öncesinde kafein takviyesinin 

ergojenik etkisi olduğu ile ilgili çalıĢmalar da bulunmaktadır. Orta derecede kafein 

takviyesi (~ 75 mg) dikkat, reaksiyon zamanı, görsel ilgi, psikomotor hız, hafıza ve 

uyanıklık gibi kognitif performansı geliĢtirmektedir (Babu ve ark 2008, Curry ve 

Stasio 2009). 

6 hafta süreyle uzun süreli egzersizlerde enerji harcanımının incelendiği bir 

çalıĢmada, egzersiz öncesi 500 mg/gün kafein alan deneklerin, kafein almayan 

deneklere göre daha az enerji harcadığı görülmüĢtür (Debry 1994). Buna karĢın, 

5mg/kg kafein dozu ve kafeinsiz deneklerin bisikletle egzersizinde enerji 

harcanıĢında fark bulunamamıĢtır. Aynı zamanda, düzenli spor yapmayan bayanların, 

fiziksel egzersiz anında aldıkları 5-10 mg/kg kafein enerji harcanıĢını önemli ölçüde 

artırmıĢtır. Uzun süreli egzersizlerden önce alınan 9 mg/kg kafein, sporcularda 

dayanıklılığı ve plazma adrenalin konsantrasyonunu artırmıĢ, fakat solunum 

kriterlerini, lipit yıkımını ve noradrenalin seviyesini etkilememiĢtir (Debry 1994). 

Yine yapılan bir araĢtırmada kafeinli ve kafeinsiz kahvelerin enerji 

harcanmasına etkisi karĢılaĢtırılmıĢtır. Kafeinli kahve tüketimi ile enerji harcanması 
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ilk saatte % 215, ikinci saatte % 100 artmıĢtır. Buna rağmen iki saatten sonra enerji 

harcanması bazal metabolizmanın altına düĢmüĢtür (Hollands ve ark (1981). 

Yapılan baĢka bir araĢtırmada ise; normal kahve tüketiminin etkisi 

araĢtırılmıĢ ve 2 saat aralıklarla ve 12 saat süreyle alınan kahvenin hem zayıf 

gönüllülerde, hem de ĢiĢman gönüllülerde enerji harcanmasını % 8-11 artırdığı fakat 

geri kalan 12 saatlik sürede herhangi bir etkisinin olmadığı belirlenmiĢtir (Dulloo ve 

ark 1989). 

Haskell ve ark (2005)’ a göre bir grup genç erkeğe 64 mg kafein ilavesinin, 

reaksiyon zamanını düĢürdüğü, konsantrasyonunu ve sorulan sorulara verilen doğru 

cevap sayısını artırdığı belirtmiĢtir. 

Kafein ve glikozu birlikte bünyesinde bulunduran enerji içeceklerinin, uzun 

süreli egzersizler sonucu oluĢan yorgunluğa etkilerini araĢtıran bir çalıĢmada, kafein 

ve glikozun birlikte tüketiminin, biliĢsel performans ve bireysel yorgunlukta 

iyileĢmeye sebep olduğu görülmüĢtür (Kennedy ve ark 2004). 

Orta seviyeli kafein tüketicileri (yaklaĢık olarak 170 mg/gün) olan 

antrenmanlı bisikletçilere 45gr karbonhidrat ve 100 mg kafein ilavesi yapılarak 

yorulana kadar bisiklet egzersizi uygulatılmıĢtır. Uygulama sonunda biliĢsel 

fonksiyon testlerinde, egzersiz süresinde ve egzersiz Ģiddetinde önemli geliĢmeler 

sağlanmıĢtır (Hogervorst ve ark 2008). 

Foskett ve ark (2009), orta düzeyde kafein dozu ilavesi (6 mg/kg) ile yapılan 

bir çalıĢmada; futbolcunun pas verme inceliğini ve top kontrolü tekniğini 

incelemiĢlerdir. AraĢtırma sonunda futbolcunun isabetli pas oranının ve top kontrol 

tekniğinin arttığı görülmüĢtür. Bu da ince motor hareketlerinin gerçekleĢtirilmesinde 

kafeinin olumlu etkisini göstermektedir. 

Hulston ve Jeukendrup (2008), % 6,4’lük glikoz çözeltisini 5,3 mg/kg kafein 

miktarıyla birlikte antrenmanlı bisikletçilere ilave ederek performansları 

değerlendirmiĢtir. Kafein-glikoz çözeltisi, performansı plasebo’ya oranla % 9 ve 

glikoza oranla % 4,6 artırmıĢtır. 

Woolf ve ark (2008),  tarafından yayınlanan bir çalıĢmada anaerobik sporcu 

grubundan oluĢturulan denekler, kafein (5 mg/kg) alanlar, plasebo ile 

karĢılaĢtırıldığında güç kullanımında önemli bir artıĢ olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Ayrıca Woolf ve ark (2008), tarafından yapılan baĢka bir çalıĢmada sporcular; 5 mg / 
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kg ılımlı bir dozda kafein tükettikten sonra wingate sırasında daha büyük ve en 

yüksek seviyede güç elde ettiklerini belirlemiĢlerdir. 

Davis ve Green (2010), kafeinin anaerobik performans üzerine az bir etkisinin 

olduğunu bildirirken, Greer ve ark (2006) ve Pereira ve ark (2010) yaptıkları 

çalıĢmalarda kısa süreli maksimal egzersizlerde kafeinin kas kuvveti ve yorgunluk 

üzerine önemli bir etkisinin olmadığını belirtmektedirler. Literatürlere göre bu 

farklılığın temel nedenlerinin, deney dizayn farklılıkları, sporcuların fiziksel 

performans düzeyleri, egzersiz süresi ve Ģiddeti ile iliĢkilendirilebileceği 

belirtilmektedir. 

Erica ve ark (2010), tarafından yapılan çalıĢmada, kafein takviyesi orta ve 

yüksek seviyedeki dayanıklılık sporcusu olan atletlerin aerobik çalıĢmalarında 

ergojenik bir etki verdiği tespit edilmiĢtir. 

 Collamp ve ark (1991),  sporcu ve sporcu olmayan yüzücülere verilen 250 

mg kafeinin ( 4.3mg / kg ) etkisini incelemiĢlerdir. Yüzücülerden iki defa maksimal 

seviyede 100 metre serbest yüzmesi istenmiĢtir. Kafein alan sporcu grubunun 

performansındaki farklılık diğer gruba göre daha fazla bulunmuĢtur. Benzer bir 

çalıĢmada bulunan MacIntosh ve Wrigh (1995), 6 mg / kg kafein takviyesi verilen 

yüzücülerden 1500 metre yüzmesi istemiĢlerdir. Elde edilen sonuçlar plasebo ile 

karĢılaĢtırıldığında, kafein tüketen denekler için yüzme zamanlarında önemli bir 

iyileĢme olduğu gözlemlenmiĢtir. Ayrıca her 500 metrede kafein alan grubun 

sonuçlarının almayana göre daha iyi olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Wiles ve ark (2006), yaptıkları çalıĢmada, kafeinin yüksek yoğunluklu 

antrenmanlara fizyolojik adaptasyonları olan atletlerin sürat performansına yararlı 

olduğunu belirlemiĢlerdir. 

Glaister ark (2008), tarafından yayınlanan çalıĢmada, 5 mg / kg doz kafeinin 

sürat aralığı performansına incelemiĢlerdir. Denekler 35.sn aralıklarla 12×30 m. 

sprint gerçekleĢtirmiĢlerdir. Elde edilen sonuçlar kafeinin ilk 3 sprint ve yorgunluğa 

karĢı önemli bir etki gösterdiği tespit edilmiĢtir. Bu araĢtırmadan elde edilen; 

kafeinin yorgunluğa karĢı olumlu bir etkisinin olması, olumsuz görüĢleri de tekrar 

yorumlaya iteklemektedir. 

  Bruce ve ark (2000), 6 mg / kg, 9 mg / kg. iki doz kafein alan kürekçilerin 

2000 m kürek performansını test etmiĢlerdir. ÇalıĢmanın sonuçları, plasebo (500 mg 
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glukoz) ile karĢılaĢtırıldığında kafeinin hem zaman tamamlama ve hem de ortalama 

güç artıĢında olumlu etkisi olduğu saptanmıĢtır. Zaman tamamlama 6 mg / kg kafein 

alımı için % 1,3 oranında artmıĢtır, fakat 9 mg / kg doz kafein alımı performans da 

ek bir artıĢ ile sonuçlanmadığı görülmüĢtür. 6 ve 9 mg / kg kafein, plasebo ile 

karĢılaĢtırıldığında % 1,2 daha hızlı bir performans sağlanmıĢtır. 

Anderson ve ark (2000), tarafından, 2000 m. kürek çeken kürek kadın 

sporcularına yapılan çalıĢmada, 9 mg/kg kafein alımında veya daha yüksek dozda 

kafein alımında süre performansı açısından % 1,3 önemli bir geliĢme ile sonuçlandığı 

bulunmuĢ, ayrıca ilk 500 metre performanslarında da olumlu etki yaptığı 

saptanmıĢtır. 

Stuart ve ark (1998),  tarafından yapılan çalıĢmada; 6 mg / kg kafein alan 

amatör ragby oyuncuları incelenmiĢtir. Kafein alımı sonrasında pas isabetinde % 10 

artıĢ gözlemlenmiĢtir, Test için yapılan fakat yüksek yoğunluklu olduğu için bu 

çalıĢmadaki veriler maç sırasında, hem hızlı hem de isabetli pas geliĢiminin 

müsabaka Ģartlarında da olumlu etkisi olabileceğini göstermiĢtir. Ek olarak çalıĢma 

süresi boyunca, baĢarılı pas yüzdesi kafein ile plasebo karĢılaĢtırıldığında; %90 

kafein -%83 plasebo olarak belirlenmiĢtir. Bu çalıĢma kafein takviyesi ile ilgili 

olarak takım sporu becerisi ile ilgili görevde iyileĢme gösteren ilk çalıĢma olmuĢtur. 

Schneiker ve ark (2006), yaptıkları çalıĢmada; kafein takviyesinin aynı anda 

futbol ve hokey gibi sporlarda tekrarlanan sprint yeteneğini araĢtırmıĢlardır. 

ÇalıĢmada 10 erkek takım sporu sporcusu (futbol-hokey)  80 dakika süren aralıklarla 

sprint testi yapmıĢlardır. ÇalıĢmanın sonuçları plasebo ile karĢılaĢtırıldığında, 6 

mg/kg kafein toplam sürat çalıĢmasında olumlu etki gösterdiği belirlenmiĢtir. 

Özellikle kafeinin, olumlu olarak; toplam sürat çalıĢmalarının ilk yarısında % 8.5 

daha fazla, ve ikinci yarısında % 7,6 daha fazla olduğu belirlenmiĢtir. 

Beck ve ark (2006), yaptıkları çalıĢmada kafein takviyesinin anaerobik güç, 

anaerobik kapasite ve kas dayanıklılığı üzerine akut etkilerini incelemiĢlerdir. 

ÇalıĢmaya katılan sporcu erkekler testten 1 saat önce ( 2,1-3,0 mg / kg) kafein 

takviyesi almıĢlardır. Denekler 1 tekrar, % 80 ağırlık ile; üst ( benchpress ) ve alt 

gövde ( bilateral bacak uzatma ) gücü yanı sıra, kas dayanıklılık için test edilmiĢtir.  

Denekler ayrıca en yüksek seviyede her hangi bir ağırlık olmadan 4 er dakika 

2 defa wingate testine tabi tutulmuĢlardır. 2,1-3,0 mg / kg'lık kafein takviyesi göğüs 
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preste 1 tekrar maksimumu belirlemede ( 2,1 kg = % 2.1) artırmak için etkili olduğu 

bulunmuĢtur. Beck ve arkadaĢları tarafından yapılan çalıĢma ise Astorino ve 

arkadaĢları tarafından en son yayınlanan çalıĢmayla ters düĢmektedir. Astorino ve 

arkadaĢları tarafından 22 sporcu erkek üzerinde yapılan çaĢlıĢmada; 6 mg / kg kafein 

ile desteklenmiĢ deneklere, benchpress ve bacak basınç testi uygulanmıĢtır. Bulunan 

bulgularda,  kafein ile desteklenmiĢ, göğüs preste 1 tekrar maksimumu belirlemede 

herhangi bir artıĢ olmadığı gözlemlenmiĢtir. 

 Woolf ve arkadaĢları, testten 60 dakika öncesinde ( 5 mg / kg) orta doz 

kafein alan üniversite futbolcularının göğüs pres performansında önemli bir artıĢ 

belirlemiĢlerdir. Bu araĢtırmaya katılan deneklerin günlük ortalama en az 50 mg 

kafein tükettikleri de belirtilmiĢtir (2008). 

 Bell ve McLellan (2002),  yaptıkları bir çalıĢmada deneklerden ( ≥ 300 mg / 

gün) kafein kullanan ve ( ≤ 50 mg / gün) kafein kullanan olarak tanımlanan kiĢiler 

üzerinde kafeinin etkisi incelemiĢlerdir, sonuçlar her iki grup için kafeinin 

performansı artırdığını göstermiĢtir. Ancak kafeini az kullananlarda olumlu etkisini 3 

saat geç gösterdiği belirlenmiĢtir. 

 AraĢtırmaların çoğunluğu, kafeinin optimum emilimini sağlamak için 

performanstan 60 dakika önce alınmasını bununla birlikte, aynı zamanda, 

egzersizden 15-30 dakika önce tüketildiğinde kafeinin performansı olumlu artırdığı 

gözlemlenmiĢtir (Erica ve ark 2010). 

ĠĢlenmiĢ ve piĢirilmiĢ kahve ile karĢılaĢtırıldığında, kahve susuz halde (kapsül / 

tablet, toz) tüketildiğinde etkisi daha güçlüdür (Erica ve ark 2010). 

Kafein düĢük-orta dozlarda ( ~ 3-6 mg / kg) tüketildiğinde performansı çeĢitli 

Ģekillerde geliĢtirmek için etkilidir; fakat yüksek dozlarda ( ≥ 9 mg / kg) tüketildiği 

ekstra yararı yoktur (Erica ve ark 2010). 

 Kafein uzun süreli dayanıklılık egzersizleri için etkili bir ergojenik yardım 

ve ayrıca zamana karĢı performansı artırmak için de çok etkili olduğu belirlenmiĢtir 

(Erica ve ark 2010). 

 Kafein; futbol, çim hokeyi, kürek vb. gibi takım sporlarında, uzun süreli 

yüksek yoğunluklu egzersiz için faydalıdır, ancak atletlerde daha faydalı olduğu 

görülmüĢtür (Erica ve ark 2010). 
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AraĢtırmalara dayanarak,  4-6 mg/kg arasında orta düzeyde kafein takviyesi 

profesyonel sporcularda kısa süreli ve yüksek yoğunluklu performansında olumlu 

etkisi açıktır (Collamp ve ark 1992, Woolf ve ark 2008, Stuart ve ark 1998, 

Schneiker 2006, MacIntosh ve Wright 1995). 
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5. SONUÇ ve ÖNERĠLER 

Sonuç olarak, 6 mg/kg kafein alımının sürat performansı ve dikey sıçrama 

üzerine bir etkisinin olmadığı tespit edilmiĢ olup, sürat koĢularından önce kafein 

alımının performansı etkilemeyeceği düĢünülmektedir. Buna karĢın, yön değiĢtirmeli 

koĢularda ve yatay sıçramalarda kafein alımının olumlu etkileri görülmüĢtür. Ancak 

kafein alımından kısa bir süre sonra performansta bir değiĢiklik olmayıp, performans 

artıĢının kafein alımından sonraki 120 dakika içerisinde görüldüğü, dolayısıyla 

sporculara verilen kafeinin müsabakalardan 2 saat önce verilmesi gerektiği 

düĢünülmektedir. 

Öneriler; 

Kafein alımında dozun arttırılması sağlanarak performans üzerine etkilerinin 

incelenmesi yararlı olacaktır. 

Kafein alımının kısa ve uzun süreli spor branĢlarında akut etkilerinin 

incelenmesi önemlidir. 

Kafein alımının farklı yaĢ gurupları bakımından incelenmelidir. 

Kafein alımının farklı spor branĢlarına göre karĢılaĢtırılması incelenmelidir. 
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7.EKLER 

EK-A: Etik Kurul Kararı 
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EK-B: Gönüllü Onam Formu 

AYDINLATILMIġ GÖNÜLLÜ ONAM FORMU 

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Halil TAġKIN’ 

ın yürütücüsü, Zülkif KARA’ nın yardımcı yürütücüsü olduğu "Amatör Futbol 

Oyuncularında Kafein Alımından 60 Dk Ve 120 Dk Sonra Kısa Süreli Yüksek 

Yoğunluklu Egzersiz Performansı" adlı bu araĢtırmayla ilgili bana araĢtırmacılar 

tarafından ayrıntılı bilgi aktarıldı. Bu bilgilerden sonra araĢtırmaya katılımcı olarak 

davet edildim. 

AraĢtırmacı ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin gizliliğine bu araĢtırma 

sırasında büyük özen ve saygıyla yaklaĢılacağına inanıyorum. AraĢtırma sonuçlarının 

eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kiĢisel bilgilerimin ihtimamla 

korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. 

Projenin yürütülmesi sırasında araĢtırmadan çekilme hakkımın olduğunu biliyorum. 

Ancak araĢtırmacıları zor durumda bırakmamak için araĢtırmadan çekileceğimi 

önceden bildirmemin uygun olacağının bilincindeyim. Ayrıca, araĢtırmacılar 

tarafından da araĢtırma dıĢı tutulabilirim. 

AraĢtırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına 

girmiyorum ve bana da bir ödeme yapılmayacaktır. 

AraĢtırma sırasında bir sağlık sorunuyla karĢılaĢırsam herhangi bir saatte, hangi 

araĢtırıcıyı, hangi telefon ve adresten arayabileceğimi biliyorum. 

Bu araĢtırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. AraĢtırmaya katılmam 

konusunda zorlayıcı bir davranıĢla karĢılaĢmıĢ değilim. 

Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamıĢ bulunmaktayım. Kendi baĢıma 

belli bir düĢünme süresi sonunda adı geçen bu araĢtırma projesinde katılımcı olarak 

yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti gönüllü olarak kabul ediyorum. 

Bu metnin imzalı bir kopyası bana verilecektir. 

KATILIMCI 

Adı, Soyadı: 

Tel : 

Ġmza : 

KATILIMCI ĠLE GÖRÜġEN ARAġTIRMACI 

Adı, Soyadı : Doç.Dr. Halil TAġKIN 

Tel: 

Ġmza   



    
 

42 
 

8. ÖZGEÇMĠġ 

1982 yılında KahramanmaraĢ’ta doğdu. Ġlk, orta ve lise öğrenimini 

KahramanmaraĢ merkezde tamamladı. Daha sonra, 2003 yılında Niğde Üniversitesi 

Beden Eğitimi ve spor Yüksekokulu Antrenörlük EğitimiBölümünü kazandı. Niğde 

Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümünden 2008 yılında mezun oldu ve 2011 

yılında Selçuk Üniversitesinde Spor Bilimler Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 

Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimine baĢladı. Çim Hokeyi ve Futbol 

Antrenörlük Belgesine sahip. Halen KahramanmaraĢspor da Antrenör olarak görev 

yapmaktadır. 

 


