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FUTBOLCUNUN NİÇİN KUVVETE İHTİYACI VARDIR ? 

!
Süratli Koşular 

 Sprint 

  Kafa Vuruşu 

   Ani Durma 

    Hareketlenme 

     Yön Değiştirmeler 

      İkili Mücadele 

       Şut ve Pas 

!
!

!
KAS KUVVETİ FUTBOLUN TEMEL TAŞIDIR.
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KUVVET NEDİR ? 

!
 Kuvvet bir direnç karşısında belirli bir ölçüde dayanabilme 
yeteneğidir.  
!
 Sporda kişinin bir dirence karşı koyabilme veya bir aracı yada kendi 
vücudunu ileriye doğru hareket ettirebilmesi şeklinde tanımlanır. 
!
 Kuvvet; bir kas grubuna bağımlı olarak kasın geriliminin sonucudur.
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FUTBOLDA YAYGIN YANLIŞ İNANIŞLAR

➢ Kuvvet çalışmaları sporcuyu ağırlaştırır (süratini engeller) 
!

➢ Kuvvet çalışmaları koordinasyonu bozar 
!

➢ Fazla gelişmiş kas kütlesi daha kuvvetlidir 
!

➢ Kalın adale (body-building’çi tipi) kof adaledir 
!

➢ Çocuk ve gençlerde kuvvet çalışılmaz
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!
KUVVETİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER 
1. Yaş ve Cinsiyet Faktörü 
 Kuvvet genel gelişim evresi bakımından incelendiğinde; 10-11 yaşlarına kadar 

bayanlar ve erkekler arasında bir farklılık görülmemektedir. Fakat bu yaştan 
sonra erkekler bayanlardan daha çok kuvvete sahip olabilmektedirler. 
Erkeklerde ve bayanlarda 12 yaşından 19 yaşına kadar olan devrede, vücut 
ağırlığındaki artmaya paralel bir şekilde, kuvvet de artmaktadır. Bu artış 30 
yaşına kadar yavaşlamakta ve 30 yaşından sonra azalma göstermektedir. 

  
2. Motivasyonel Faktörler 
 Her sporcunun sahip olduğu kapasitenin bir sınırsal eşiği vardır. Bu eşik 

antrenmansız sporcularda  %60-65, antrenmanlı sporcularda ise %80’e kadar 
çıkar. Bundan sonraki güç de motivasyonel güçtür. Yani sporcunun ne derece 
iyi motive edilmesiyle ilgilidir. 

!
3. Sinirsel Faktörler 
 Sinir sistemindeki değişiklikler kuvvete canlandırıcı etki yapmaktadır. 

Araştırmalar, merkezi sinir sisteminin kas kuvveti için son derece önemli 
olduğunu göstermiştir. Kuvvet antrenmanının amacı her gün artan oranda 
motor ünitenin kas kasılmasına katılımını sağlamaktır. 

!
4. Mekanik Faktörler 
 Çalışan kasların muhtelif derecelerdeki gerginliklere bağlı olarak çekme 

kuvvetinde oluşan değişme, Eklemlerin içe, dışa eksen etrafında 
dönmesi ,Hareketin açısıdır. Atilla YUCE



5. Isı Faktörü 
Kas fibrillerinin sıcaklığı normal vücut sıcaklığından daha yüksek olduğu zaman 

kas kasılması daha süratli ve kuvvetli olur. Isının yükselmesi sonucu kas 
vizkozitesi azalarak, kimyasal reaksiyonlar hızlanır. 

!
6. Enerji Faktörü 
Kassal kuvveti kasın enerji deposu etkilemektedir. Kişinin kuvvet yeteneğini 

artırması enerji kaynağının artırılmasına bağlıdır. 
!
7. Yorgunluk Faktörü 
Yorgunluk kasın uyarılabilmesini, kasın kuvvetini ve kasılma büyüklüğünü 

azaltır. Yorulan kasta uyarıya cevap veren fibril adedi azalır. Bu azalma ise 
kasın kasılma kuvvetini düşürür. 

!
8.  Toparlanma Faktörü 
Kas kuvvetini etkileyen bir diğer faktör ise işten sonra toparlanma yeteneğidir. 

Toparlanma, kas dokusuna O2 temini, CO2 ve diğer artıkların dokudan 
atılmasına, enerji verici maddelerin  ve kas aktivitesi esnasında sarf edilen 
mineral ve diğer elemanların teminine bağlıdır. 

!
9.Isınma Faktörü 
Germe-esnetme çalışmaları kas kuvvetini etkileyen diğer faktörlerdir. Etkin 

esneklik artışıyla kuvvet artarken, sakatlıklar da azaltılacaktır. Atilla YUCE



KUVVETİN SINIFLANDIRILMASI 
!
Kuvveti, genel kuvvet ve özel kuvvet olarak iki kısımda inceleyebiliriz. 
  
 Genel Kuvvet: Bütün kas sisteminin kuvvetini belirtir. Düşük 
seviyedeki genel kuvvet sporcunun tüm gelişimini sınırlayan bir faktör 
olabilir.Bir spor dalına yönelmeden, çok yönlü olarak kasların her spor dalı 
için aynı dengede ortaya koyduğu tüm kasların kuvvetidir. 
  
 Özel Kuvvet:  Belli bir spor dalına yönelik kuvvettir. Bu da iki temel 
faktöre bağlıdır. 
!
 1. Herhangi bir spor dalına direkt katılan kas gruplarını teknomotorik 
olarak geliştirilmesine öncelik verilmesi. Bunun temelinde ise söz konusu 
tekniğe özgü nöromüsküler ilişkiler vardır. 
!
 2.  Kuvvetin yine bu tür bir çalışmada diğer bir motorik özellikle 
beraber geliştirilmesidir. Bu da spor dalına özgü biçimde olacaktır. Bu tip 
kuvvet her sporun karakterine özeldir.
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- Kuvvetin antrenman bilgisi açısından sınıflandırılması üç bölümde 
incelenebilir.  Maksimal kuvvet, Çabuk kuvvet, kuvvette devamlılık. 
!
 Maksimal Kuvvet: Kaslarımızın kasılmasıyla ve sinir kas sistemi 
iletişimiyle elde edeceğimiz en yüksek kuvvettir. Belli bir direnci (kg) belirli 
bir yere  (m) hareket ettirebilmedir. O halde birimi kgm’ dir. 
  
 Çabuk Kuvvet: Bir kas veya kas grubunun mümkün olan en 
büyük kuvvetle ve mümkün olan en kısa sürede (sn) gerekli olan hareketi 
yapmasıdır. Sinir kas sisteminin bir dirence yüksek bir kasılma hızı ile 
üstün gelme yeteneğidir. Diğer bir deyişle çabuk kuvvet; sinir ve kas 
sisteminin yüksek bir kasılma hızı ile dirençleri yenebilme kuvvetidir. 
  
 Kuvvette Devamlılık:  Organizmanın uzun süre devam eden 
kuvvet yüklemelerinde yorgunluğa karşı koyabilme yeteneğidir.
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KUVVET ANTRENMANLARI PLANLANMASINDA ÖNEMLİ 
İLKELER  

• Kuvvet antrenmanları öncesinde iyi bir genel ısınma 
yapılmalıdır. 

• Kuvvet antrenmanları öncesinde özel ısınma yapılmalıdır. 
• Yardımcı malzeme (giysi+ araç) kullanılmalıdır. 
• Hareketlerin çalışılmasında doğru teknik önemlidir. 
• Hareketlerde asimetriden kaçınılmalıdır. 
• Her futbolcunun kendi yüklenme kapasitesine göre ek ağırlıklar 

kullanılmalıdır. 
• Uygulanan hareketlerin futboldakine benzer olması tercih 

edilmelidir.  
• Hareketlerde mutlaka yardımı eleman veya gözetim gereklidir. 
• Ağırlık kaldırırken nefes verme-indirirken nefes alma 
• Egzersiz sırası (büyük kas gruplarından küçük kas gruplarına 

doğru, üst gövde kasları ve alt grup kaslarının dönüşümlü 
çalışılması) 

• Egzersiz adedi başlangıç çalışmalarında daha fazla (9-12) 
• İleri sporcularda (3-6) daha az olması  
• Tekrar Sayısı
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Kuvvetin türleri, çalışma biçimi ve yöntemleri 
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ÇABUK KUVVETİN GELİŞTİRİLMESİ 
!
Çabuk Kuvvet; 
!
Sinir kas sisteminin yüksek hızda kasılması ile direnç yenebilme yeteneğine 
denir. 
Kasın kasılması ile yüksek kuvvet değerlerine en kısa zamanda ulaşma yetisidir. 
Kasın iç ve dış dirençlere karşı en kısa sürede kasılabilme yeteneğidir. 
!
Genel olarak çabuk kuvvet kavramı, kuvvet sarfı sırasındaki hareket hızı oranı 
yüksek olan bütün hareketler için geçerlidir. 
!
Çabuk kuvvet aslında çeşitli öğeleri ya da çok sayıda öğeden oluşan bir karışımı 
içeren genel bir terimdir. Bu öğeler aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 

ÇABUK KUVVET

Reaksiyon Kuvveti

Maksimal Kuvveti

Patlayıcı Kuvveti
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Çabuk kuvvet; başlangıç ve reaksiyon kuvveti, hareket hızı ve hareket frekansı gibi etkenlere 
bağlıdır.  Bu nedenle teknik, sürat, irade ve maksimal kuvvet gibi bir çok öğeyi kapsamaktadır. !

Çabuk kuvvet kas-sinir sisteminin , bir dirence karşı büyük bir hız ile kasılması ve hareketi 
oluşturmasıdır. Atmalar, sıçramalar, vurmalar ve büyük bir hızla yön değiştirme gerektiren futbolda 
çabuk kuvvet, performansın belirleyicisidir. Kas- sinir sistemi bir yüklenmeyi refleksler ve kasın 
elastik yapısı yardımıyla kabul eder ve hızla cevap verir. Bu nedenle, “kasılmanın sürati” veya 
“kasılmanın kuvveti” arasında belirgin bir farklılık vardır. Bu iki özelliğin birlikte ortaya çıkması ile  
kuvvetin farklı bir özelliği meydana gelmektedir. !

Çabuk kuvvet, kas-sinir sistemini bir dirence, yüksek bir kasılma süratliliği ile, üstün gelme 
yeteneğidir. Çabuk kuvvet denilince, kas veya kas grubunun mümkün olan en kısa sürede, en 
yüksek hıza ulaştırılmadığı anlaşılır. !

Çabuk kuvvet kaslar arası ve kas içi koordinasyona ve kas liflerinin kasılma kuvvetine bağlıdır.  
Bu yüzden yapılacak çabuk kuvvet çalışmaları spor türüne özgü bir antrenman ile geliştirilebilecektir. 
Çabuk kuvvet ayrıca kuvvet, sürat ve patlayıcı kuvvetin gelişimine de bağlıdır. !

Çabuk kuvveti kazandırıcı çalışmaları uygularken temel ilke, hafif yüklerden yararlanmaktır. 
Özellikle uygulanacak ağırlıklar, maksimal kuvvetin %30-40 olmalıdır. !

Çabuk kuvvet antrenmanlarında ilke; tekrar sayısı orta, yüklenme yüzdesi orta, temposunun 
patlayıcı olmasıdır. Uygulama antrenmanı olarak istasyon çalışması ve seri metodu kullanılır. !

Çabuk kuvvet çalışmalarında yeni başlayanlara seriler arasında 2-5 dakikalık dinlenme zamanı 
verilirken, antrenmanlar 12-18 saat arayla uygulanmalıdır. Elit sporcularda ise seriler  arasındaki 
dinlenme 1-2 dakika iken, antrenman arası 6 saattir.
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Pliyometrik Kuvvet Antrenmanı: Güç geliştirmek için en popüler aktivitelerden birisi 
de pliyometrik çalışmalardır. Bu metot antrenmandaki etkiyi artırmak için vücut 
ağırlığını veya araçlarını kullanır. 

!
Temel prensip olarak negatif ve pozitif dinamik çalışmanın bütünüdür.  Bu metot yer 

çekimine karşı mücadele edilen sporlarda (Yüksek, uzu atlama, basketbol, 
voleybol, jimnastik vb.) kullanılmaktadır. 

!
Sporcuya takılan ağırlıklarla platformlara sıçraması istenir.  Bu yüzden bu çalışmaya 
şok metodu ve derinlik sıçraması adı verilir.  Çalışmanın şiddeti ve süresi sporcuya 
göre belirlenmelidir. Bu egzersizlerin temel parçaları şunlardır; 

!
1. Vücudun ağırlık merkezinin yükseltilmesi, bu suretle , vücut aşağıya doğru yere 

düştüğünde yer çekiminin oluşturduğu ilave kuvvet kaslarda depolanan normal 
enerjiden daha fazla kuvvet oluşturur. 

2. Yerle temas ve hareket yönünün değiştirilmesi. 
3. Dikey ya da yatay  veya ikisinin bileşimi, vücudun savrulması veya hareket etmesi. 
4. Yavaşlama veya herhangi bir ara vermenin olmadığı düzgün şekilde yapılması. 
!
Genel kural olarak , derinlik sıçrayışları yapıldıktan sonra başlanmalıdır.  Topuklar 

yumuşak malzemeyle korunmalı ve uygulamalar yumuşak zemin ve minderler 
üzerinde yapılmalıdır. Hareketin hazırlık fazı esnasında diz 90 dereceden aşağıya 
bükülmelidir.
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KUVVET ANTRENMANLARlNDA SOLUNUM 
!
Bir çok tekrar içeren kuvvet antrenmanlarında nefes tutulmamalıdır. Ağırlık kaldırılırken 
göğüs hizasında nefes vermek, ağırlığın kaldırıldığı an yüksek mesafeden, ağırlığın 
indirildiği ana kadar nefes almak önemlidir. Kısacası ağırlık kaldırılırken nefes verilmeli, 
ağırlık indirilirken nefes alınmalıdır.
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MAKSİMAL KUVVET ANTRENMANI 
(ADELE YAPICI)

KOMBİNASYON 
(MAKSİMAL 

KUVVET)

KAS İÇİ 
KOORDİNASYON 

(INTRA MUCULER) 
(Max.Kuv.)

ÇABUK KUVVET

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%40 %50 %60 %60-75 %75-85 %85-90

1-2 Hafta 3.Hafta 4.Hafta 5-6.Hafta 7-8.Hafta 9-10.Hafta

Yüklenim Şiddeti %40 %50 %60 %60-75 %75-85 &85-90

Dinlenim 2 dk 2 dk 2 dk 2 dk 2 dk 2 dk

Tekrar Sayısı 8-12 10 8 4-8 3-8 8-10

Set Sayısı 3 4 3-5 3-5 5-6 5-6

Tempo YAVAŞ YAVAŞ YAVAŞ AKICI SÜRATLİ PATLAYICI

NOT:  

HAFTANIN 1. YARISI K.İ.Ç.K 

HAFTANIN 2. YARISI ÇABUK KUVVET SEZON SONUNA KADAR.
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Yapılabilen Antrenman Antrenman Çeşidi Yaş

Kuvvet Formları Erkek Kadın

Çabuk Kuvvet Antrenmanına Giriş 7/8 7/8

Kas Yapıcı Antrenmanlara Başlama 9/11 9/11

Çabuk Kuvvet ve Kas Yapıcı 
AntrenmanlarınYükseltilmesi 12/ 14 11/13

Kombine Antrenmanlara Başlama Yaşı 13/ 15 12 / 14

Kuvvette Devamlılık ve İntramüsküler  
Koordisyona Antremanlarına başlama yaşı

14/ 16 13 / 15

Bu Antrenmanların yükseltilmesi 16-17 14-16

Koordinasyon  Antrenmanlarına Başlama yaşı 7-11 7-11

Verim ve Yüksek Performans Antrenmanlarına  
Başlama yaşı

17 16

Kuvvet Antrenmanının Değişik Evrelerine Başlama Yaşı (Weineck, 1988)
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Sürat Sürat Sürat

Sürat

Day. Day. Day.

Day.

Kuv. Kuv. Kuv.

Kuv.

Orta Saha Forvet Defans

Kaleci

MEVKİLERE 
GÖRE KUVVET 
GEREKSİNİM 
DAĞILIMI
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İniş/ Reaktif Kuvvet

Atış Kuvveti

Çıkış  Kuvveti

Sıçrama  Kuvveti
Kuvvette 
Devamlılık

KUVVET

DAYANIKLILIKSÜRAT

HAREKETLERİN KUVVET 
GEREKSİNİMİNİN DERECELENMESİ
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KUVVETİN ANTRENMAN BİLİMİNDEKİ 
GÖRÜNÜMÜ

•Kas fibril tipi 
•Yaşla ilişki 
•Antrenmanla ilişki (Training-Detraining) 
•Fizyoloijik açıdan kas gelişimi (Hipertrofi-Kas içi 
koordinasyon-Kaslar arası koordinasyon) 
•Kuvvetin antrenman biliminde sınıflaması 
 Relatif Kuvvet 
 Maksimal Kuvvet 
 Çabuk Kuvvet 
 Kuvvette Devamlılık Atilla YUCE



KAS FİBRİL TİPİ: 

Çabuk kuvvet ve maksimal kuvvet (FT) 

Kuvvette devamlılık (ST)

YAŞLA İLİŞKİ:  

Puberte döneminde hızlı gelişim Ergenlik 
sonrası yavaş kayıp

Antrenmanla ilişki (Training-Detraining): 
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KUVVET ANTRENMANLARI 
PLANLANMASINDA ÖNEMLİ İLKELER

•Kuvvet antrenmanları öncesinde iyi bir genel ısınma yapılmalıdır. 
•Kuvvet antrenmanları öncesinde özel ısınma yapılmalıdır. 
•Yardımcı malzeme (giysi+ araç) kullanılmalıdır. 
•Hareketlerin çalışılmasında doğru teknik önemlidir. 
•Hareketlerde asimetriden kaçınılmalıdır. 
•Her futbolcunun kendi yüklenme kapasitesine göre ek ağırlıklar 
kullanılmalıdır. 
•Uygulanan hareketlerin futboldakine benzer olması tercih 
edilmelidir.  
•Hareketlerde mutlaka yardımı eleman veya gözetim gereklidir.
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Ağırlık kaldırırken nefes verme-indirirken nefes alma                            
Egzersiz sırası (büyük kas gruplarından küçük kas gruplarına doğru, üst 
gövde kasları ve alt grup kaslarının dönüşümlü çalışılması) 

Egzersiz adedi başlangıç çalışmalarında daha fazla (9-12) 

İleri sporcularda (3-6) daha az olması  

Tekrar Sayısı 
  1 RM’nin %’si   Tekrar Sayısı 

         100            1 

         95            2-3 

         90            4 

         85            6 

         80            8-10 

         75            10-12 

         70            15 

         65            20-25 

         60            25 

         50            40-50 

        40            80-100 

        30            100
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Leg ekstansiyon
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Seated leg curl



Prone leg curl
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Leg press
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Hip abductor
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Hip adductor

Atilla YUCE



Bench press
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MAKSİMAL KUVVET

Atilla YUCE



KOMBİNASYON 
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K.İ.Ç.K. (İNTERMÜSKÜLER KOOR.)
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ÇABUK KUVVET
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PLİOMETRİK EGZERSİZLER
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KUVVETTE DEVAMLILIK !
1. Çift Bacak Yerinde Sıçrama, Diz Göğüse Değecek 
2. Sağlık Topunu Sırt Üstü Yatıştan Eşe Geriye Taşı 
3. Yüz Üstü Yatıştan Sağlık Topunu Yere Atıp 
4. Derin Çöe1ik Vaziyetten Bir Çizgi Gerisine Veya Bir Bank Üzerine Gergin Sıçrama 
5. Bir Ucu Yatay Parmaklığa Bağlı Asılı Bankın Diğer Ucu Futbolcu Tarafından  Yukarıya Kaldırılıp İndiriliyor 
6. Sırt Yatıştan Çakı Vaziyetinde Açılıp Kapanına 
7. Otururken Sağlıktopunu Havaya At Ayağa Kalk Tut, Havaya At Tut Ve Topu Tut 
8. Şınav 
9. Sağlık Topunu Sıçrayarak Eşe Geriye At 
10. Sağlık Topu Önde Vücudu Sağa Sola !

20 sn yüklenme          60 sn dinlenme          2 seti !
CİRCUİT – TRAİNİNG !

KUVVETTE DEVAMLILIK  İÇİN !
1. Sıçrama DizIeri Karına Çekme 
2. Karın Üstü Sağlık Topu Duvara Atılır 
3. Sırt Üstü Sağlık Topu Eşe Atılır 
4. Bank Üzerinden Gerilme Sıçrama 
5. Sağlık Topu ile Geriye Esneme Açık Bacak Geride Tutma 
6. Oturup Kalkma 
7. Sağlık Topunu Havaya Atmak, Ayağa Kalkıp Yakalama 
8. Şınav 
9. Sıçrarken Sağlık Topunu Eşe Atma !

20 sn Yüklenme  60 Sn Dinlenme  2 Seri
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