
 

 
 
 
 
 

TEMEL YÜZME FİZYOLOJİSİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
GİRİŞ 
 
 
 Bu kurs, size yüzme ve yüzme eğitimi için fizyolojik tanıtım vermek ve hepimizin, antrenörler 
olarak, cevaplandırmamız gereken soruları enine boyuna düşünmemize yardımcı olmak ve, bize 
yararlı olacak ve yüzücülerimizi memnun edecek şekilde işimizin kişisel fizyolojisini geliştirmek için 
tasarlanmıştır. Ayrıca, bu kurs, size, bir yüzme antrenörü olarak, bazı önemli yasal ve manevi 
sorumluluklarımızı hatırlatacaktır.     
 
Kaliteli eğitim bizim mesleğimizin temel taşlarından biridir. İnsanlar çocuklarını, bizim onlara yüzme 
mekanikleri alanında sahip olmadıkları teknik mahareti vereceğimizi ve yararlı beceriler 
öğreteceğimizi düşünerek getirirler. 
 
     İnsanlar ayrıca, çoğu ailenin çocuğun fizik gelişmesinin profesyonel bir şekilde yapılmasını 
sağlayamayacaklarını bilmeleri nedeniyle çocuklarını bizim uzmanlık alanımıza getirirler, bu 
nedenle, sporcuların yüzme performansını sağlayacak etkili çalışma programının nasıl hazırlanacağı 
ve uygulanacağı konusunda antrenörlere yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıştır. 
 
     Performansı geliştirmenin, öğrettiğiniz biyomekaniklerin, çalışma yolu ile geliştirdiğiniz fiziksel 
bileşenlerin ve spor dalımızın, gelişmesine çalıştığınız zihinsel yönlerinin bir karışımı olduğunun 
hatırda tutulması çok önemlidir. Bu bakımdan fizyoloji başarı bulmacasının sadece bir parçasıdır. 
 
     Ayrıca “bilgi” nin statik bir şey olmadığını kabul etmek de önemlidir. İnsan fizyolojiyi “bilmez” 
İnsan fizyoloji konusundaki güncel ve geçmiş görüşleri anlayabilir. Fakat bu da, bilim adamlarımızın 
fizyolojinin gelişmeyi engelleyici problemlere baktıkları gerçeklerle sınırlıdır ve ileride gelişecektir. 
Başka bir değişle, bugün “bildiğimiz” yarın “öğreneceğimiz”den değişiktir. Bu da, antrenörün spor 
dalındaki güncel yayınları sürekli olarak takip etmesinin önemini göstermektedir. 
Çalışma ve Fizyoloji konularındaki görüşlerinizin gelişmiş durumunu gösteren birçok değişiklikler 
yapıldı. Dikkat ederseniz burada size verilen notlar, birbirlerine bağlı olmayan sayfalar halindedir. 
Bu, özellikle sizlerin birçok kaynaktan derleyeceğiniz en yeni bilgileri ve diğer malzemeyi sayfa 
aralarına koyabilmeniz ve fizyoloji “gereçlerinizi” toplu halde bulundurmanız için tasarlanmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Sizlerin bu kursu alarak ulaşmanızı beklediğimiz belirli bazı eğitimsel hedefler vardır. 
 
1. Çalışma programlarında doğal olarak bulunan temel bilimi almamız gerekir. 
2. Sporcularınız için sağlam bilimsel çerçevede etkin çalışma programları yaratabilmelisiniz  
3. Çalıştırma yöntemlerinizden alacağınız sonuçları değerlendirmenize yardımcı olacak etkin bir 

deneme programını geliştirebilmeli ve uygulayabilmelisiniz. 
 
 
 
Başka bir değişle anlayın çalıştırın ve deneyin  
Ayrıca,  
 
1. Fizyoloji ile ilgili sorularınızın cevaplarını bulmak için nereden yardım alacağınızı 

öğreneceğinizi,  
2. İnsan performansının geliştirilmesinin karmaşık karakterini taktir etmeyi bileceğinizi, 
3. Gelişmiş performans sonucu alabilmek için sporcularınızı nasıl çalıştırmanız gerektiği 

konusundaki kişisel fikirlerinizi renklendirmede”alışılmışın dışına” çıkmak için kendinizi 
yönlendireceğinizi,  

4. Zannedilenleri sorgulama ve insan performansının sınırlarını genişletmek için kendinizi dikkatle 
hazırladığınız bir deney olan çalışma programı yaratma alışkanlığını edineceğinizi,  

 
Ümit etmek isteriz. 
 
Unutmayın, “Büyük olmak” için alışılmışın dışına çıkmak gerekir. Biz burada size güncel kabul 
edilmiş usulleri sunuyoruz. Eğer siz bu günkü performansların ilerisine gitmek istiyorsanız, burada 
size sunulmuş olanları bir yönde veya şekilde ileriye götürmelisiniz. 
“Aynı şeyleri yaparsanız aynı sonuçları alırsınız”. 
 
İyi şanslar. Kursu nasıl bulduğunuzu ve nasıl daha mükemmel olabileceğini bize bildiriniz.                                 
 
LEVENT CAMUŞCUOĞLU                    
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Birinci Bölüm 
 
FİZYOLOJİ’NİN YÜZME PERFORMANSI İLE OLAN İLİŞKİSİ 
 
 
A.  Tepe performansı İçin Yüzücülerin Hazırlanması  

 
1. Tepe performansı, bu bölümde açıklanacağı gibi, bir sporcunun belirli bir gündeki en iyi 

performansıdır. Antrenörlerin çoğu, bir sporcunun belirli bir yarışmada veya belli bir zamandaki 
yarışmalarda göstereceği performansı hedefler. Sezon sonu karşılaşmasına kadar devam eden 
süre boyunca, değişik “kontrol noktaları” veya “deneme karşılaşmaları” vardır ki bunlarda 
sporcu ve antrenör, sporcunun hazırlığını ve performans ilerlemesini ölçerler. Antrenörler ve 
sporcular başarıyı değişik yollarla değerlendirirler; fakat saat tutma ile elde edilen ölçüm tepe 
performansını ölçmenin en çok kullanılan yoludur. Burada en önemli olan zamanın daha 
iyileştirilmesidir. 

2. Antrenörlük sanatı aşçılık sanatı ile karşılaştırılabilir. Aynı malzemeleri kullanan aşçılar farklı 
sonuçlar elde edebilirler. Bu durum antrenörler için de aynıdır. Antrenörler, sporcuları için 
çalışma planlaması yaparken antrenörlük ilkelerinin her birinin karışımı farklı sonuçlar 
doğuracaktır. 

3. Tepe performansı her birey için doğru çalışma formülüne bağlıdır. Hiçbir çalışma programı 
herkes için en iyi ve uygun olan değildir. Biz bu kursun ilk altı yılında kursa “değişir” takma 
adını koyduk; çünkü kursa katılan antrenörlerin sordukları soruların çoğuna bu yanıtı veriyorduk. 
“Sporcunun yaşına göre değişir, cinsiyetine göre değişir, Sporcunun daha önce yapmış olduğu 
çalışmaya göre değişir ve daha binlerce diğer faktöre göre”. Bu da antrenman fizyolojisinin 
incelenmesini hem son derece ilgi çekici hem de son derece bıktırıcı hale sokar. 

4. Antrenör çalışmayı hazırlarken mutlaka birkaç fiziksel sistemi hesaba katmalıdır. Bunların 
arasında kardiyovasküler sistem, kas sistemi, enerji sağlama sistemleri, solunum sistemi, 
hormonal sistem ve birkaç tane daha ilgili sistem ve vücudun alt sistemleri bulunur. Sinir sistemi 
ve bu sistemin fiziksel elemanları da sportif performansın zihinsel kısmıyla etkileşir ve tepe 
performansı elde etme çabalarını son derece etkiler.  

5. Modern bir antrenör sporcusunu tepe performans için hazırlarken birçok sorumluluk üstlenir. 
 

     Birincisi, antrenör çalışmanın tabanını oluştururken kullanılacak olan bilimsel kavramları                
ve bilgileri anlamalıdır. Bu bilgiler, çalışmanın unsurlarını oluşturur. 
      İkincisi, antrenör elindeki unsurları her sporcuya uygun olarak dengeleyebilmek için yetenekli 
bir çalışma planlayıcısı olmalıdır. Bu iş, sporcular yaşlandıkça, onların göz önüne alınması gereken 
“geçmiş bilgi” ve “deneyimleri” daha fazla olacağı için, gittikçe daha karmaşık hale gelmektedir. Bu 
çalışma planı “yemek tarifine” ilave edilecek malzemeler için verilen “talimatlardır”. 
      Üçüncüsü, antrenör sezon içinde ve kariyeri boyunca değişen şartları algılamalı ve 
benimsemelidir. Bu da en iyi, deneyim ile anlaşılabilecek “ pişirme usulüdür”. 
       Burada sorulabilecek en ciddi felsefi soru, yukarıda anlatılanların ne kadarının sporcuya bilgi 
olarak verilmesi gerektiğidir. Bazıları “hepsi” der; belik bu yaşlı sporcular için uygun olabilir fakat 
aynı şey takımdaki 10 yaş ve altı sporcularla nasıl bağdaşır? Onlar için hazırladığınız programı 
bilmek isteyecekler midir veya bilmelerine gerek var mıdır? Ya üniversitedekiler? Bir antrenör, bir 
sporcunun seçmelere katılmaya hazır olduğuna ve nasıl bir çalışma yapacaklarına karar verirken 
hangi ölçüleri kullanmaktadır? Bunu bilmek bazılarına ağır gelebilir. Bu nedenle de bu bilgilerin 
antrenörde kalması daha mı uygundur? Başka bir durumda, bu haksız veya keyfi mi görünmektedir?  
 
 



 

Yetişkin bir sporcunun antrenörden nasıl bir çalışma yapması gerektiği ve karşılaşmalarda 
kendisinden beklenen performans hakkında detaylı bilgi isteyebileceği gibi... “Tercih yapma” 
ilerleme süreciyle çakışır mı? (Bir çok deneyimli antrenör EVET çakışır diyecektir). 
6. Bu da bizi hemen bir sonraki alanımıza, fizyolojik sistemin performans destekleyicisi diğer 

sistemlerle etkileşimi konusuna yöneltiyor. 
 
 

B. Fizyoloji ve Diğer Performans Sistemleri Arasındaki Etkileşim 
 

1. Indiana Üniversitesi Hoosiers’in efsanevi antrenörü ve dünyadaki en saygıdeğer antrenör-bilim 
adamlarından bir olan Doc Counsilman şu hikayeyi anlatır: “Birkaç takım yarışmak üzeredir. 
Birinin antrenörü bir fizyolog, diğerinin bir bio-mekanist, ötekininki dünya çapında bir beslenme 
uzmanı, diğerininki rasyonalizasyon mühendisi ve sonuncusunun da psikologtur. Yetenekleri 
aynı olan bu takımlardan hangisi yarışmayı kazanacaktır?” 

2. Doc’un cevabı şudur: “Psikolog tarafından çalıştırılan takım her zaman kazanacaktır”. Bu 
durum, fiziksel bir karşılaşmada insan zihninin ve vücudunun etkileşimini ve Doc’un, akıl 
gücünün insanın birçok zayıf taraflarını kapattığı yolundaki inancını gösterir. Bizim 
antrenörlükte çabaladığımız şey, sporcunun başarılı performansını sağlamak için birbirleriyle 
etkileşen birçok alanlar hakkındaki dengeli çalışma bilgilerimizi kullanmaktır. 

3. Doc Counsilman’ın bu kurs için getirdiği diğer bir yorum da onun “Herşeyi sorgula” sloganıdır. 
Hiçbir şeyin kesinliğinden emin olmayın. İlimde bile “değişmeyecek gerçekler” yoktur. 
İnsanoğlunu incelemek için kullanılan gereçler geliştikçe, edinilecek bilgilerde farklı olacaktır. 
1997 yılında fizyoloji hakkında bildiklerimiz 1980 veya 1960 veya 1940 vs. yıllarında 
bildiklerimizden, içerik ve derece olarak değişiktir. Aynı şekilde, bugün bildiklerimiz 2010 
yılındaki bilgi durumumuza hiç benzemeyecektir. Performansı oluşturan sistemleri incelerken 
bunu akılda tutmak yerinde olacaktır.   
 
 

FİZYOLOJİK SÜREÇLERİMİZ HANGİ SİSTEMLERLE ETKİLEŞİR? 
 

1. Birincisi, sporun biyomekanik yönleridir. Vücudumuzu ve organlarımızı kullanış şekliyle 
direnişi en aza indirgemek ve itici gücü en yükseğe çıkarmak, yüzmedeki başarımızın 
vazgeçilemeyen unsurlarıdır. Enerji gelişimi ve hareket şekillerinin etkileşimi su içinde ne kadar 
hızlı gittiğimizi belirler. İnsan vücudundaki enerji yaratma yeteneği sınırsız değildir. Şu anda 
daha az sınırlı olan yetenek, suda akıp gitmek için gerekli olan etkili itici güç ve etkili vücut 
şekilleridir (Veya belki de, insan vücudunu bugüne kadar yaptığımızdan daha iyi 
şekillendirilebileceğini ve daha etkili kullanılabileceğini söylemeliyiz. Enerji üretimi, bazı 
kaynakların artık onu iyice araştırdığımızı düşündüğü bir değişkendir). Amacımız gayet basit; 
Mümkün olan en etkili organ hareketiyle, en iyi dizayn edilmiş taşıyıcı aracılığıyla çalışan 
mümkün en yüksek enerji düzeyini üretmek istiyoruz.  
Biz, her gün yaş grubu programımızda, itici gücü sadece kısmen sağlayabilen ve direnç gücünü 
kısmen yok edebilen yüzücülerimizin ürettikleri yüksek enerji düzeyini görüyoruz. Çoğu zaman 
yüzücülerimiz doğru kullanabilecekleri enerjiden daha fazlasını üretiyorlar. 

2. İkincisi, fizyolojimiz, beslenme alışkanlıklarımızdan derinden etkilenmektedir. Bu fikir basit 
diye göz ardı edilebilir ama biz gıdayı vücudumuza enerji sağlamak için alıyoruz. Yüksek 
kalitedeki yakıt düşük kaliteli yakıttan daha etkili ve randımanlı enerji sağlar. Yüksek 
karbonhidrat, düşük yağ diyeti yetişkin sporcularda en kullanışlı enerjiyi sağlayacaktır (Genç yaş 
grubu yüzücüleri için iyi hazırlanmış bir beslenme programı önemlidir- Genç yüzücüler için 
genellikle %50 karbonhidrat, %20 yağlar ve %30 protein önerilir). Daha yaşlı yüzücüler için 
%60 karbonhidrat, %20-25 protein ve % 15-20 yağ içeren bir beslenme önerilir. Bu alandaki 
bilgilerimizin düzenli ve iyi belgelenmiş olmalarına rağmen, birçok antrenör sporcularını ve 



 

onların ailelerini bu tür gıda almanın önemi konusunda eğitmekte çok başarılı olamadıklarını 
söyleyecektir. Araştırmalarımız gösteriyor ki, sporcular yemeleri gereken gıda türünün oranını 
bile ezbere bilmelerine rağmen uygun günlük gıda türlerini nadiren seçebiliyor ve hatta bu 
seçimi de nadiren kendileri için yapıyorlar. Dolayısıyla, çoğu yüzücünün bu alanda daha büyük 
gelişmeler göstermeleri gerekir. 

3. Üçüncü olarak, Doc’un sözünü ettiği fizyoloji ve psikoloji arasındaki etkileşimin performans 
üzerinde anahtar rolü oynayan etkisi vardır. Efsanelerden ve antrenörlerin deneyimlerinden 
edinilen bilgiler, günlük psikolojik süreçlerin antrenmanda veya yarışmada olsun, performansı 
“oluşturacağını veya yıkacağını” anlatır. Bir antrenörün sporcusunu psikolojik olarak hazırlama 
yeteneği, o sporcusunu zirve performansını gerçekleştirecek duruma getirir. Fiziksel olarak hazır, 
ancak zihinsel olarak hazır olmayan bir vücut, gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğu 
performansın yanına bile yaklaşamayacaktır. Genç çocuklarda uygun zihinsel performans 
becerisini geliştirmek önemlidir. Böylece, fiziksel niteliklerini geliştirdikleri ölçüde ve zamanda, 
o niteliklerini de geliştirebilsinler.        
 Başarılı antrenör bu ana sistemler arasındaki çok önemli etkileşimi benimseyecek ve sezonu, 
sporcunun bu sistemleri tek tek ve bütünüyle hazırlamaya her türlü fırsatı olacak şekilde 
planlayacaktır. Fizyolojinin biyomekanikle, psikolojiyle ve beslenmeyle olan önemli etkileşimi 
yüzme sezonunun ve yüzme kariyerinin planlanmasında göz önüne alınmalıdır. 
Bu genel planlama usulü bizi, bir sonraki konumuz antrenman metodolojisinin açıklamalarını 
incelemeye yöneltmektedir.  

 
  
C. Antrenman Yönteminin Ne Olduğu Hakkındaki Açıklamalar  
 
  Bir antrenörün fizyoloji hakkında bilgi sahibi olabilmesi için antrenmanın bazı ilkelerinin 

anlaşılması önemlidir. Bu ilkeler bir araya geldiğinde antrenman yöntemini oluşturan bir bilgi 
deposu ortaya çıkar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
ANTRENMAN İLKELERİ  
  

 
1. BİREYSEL TEPKİ İLKESİ 

Yüzücüler aynı antrenör tarafından aynı havuzda yaptırılan aynı çalışmaya farklı tepkiler verirler. 
Bu farklı tepki aşağıdaki faktörlere bağlıdır: 

a) Kalıtım- Şanslı sporcu, zengin belirli bir kas lifi yapısı gibi kalıtımsal yönden olumlu fiziksel 
özelliklere sahip olabilir.  

b) Olgunluk- Farklı yaşlardaki yüzücüler aynı çalışmaya farklı tepkiler vereceklerdir ve aynı yaştaki 
yüzücülerin hiçbiri ile aynı fiziksel olgunluk düzeyinde değildir. 

c) Beslenme- İyi beslenme etkili bir çalışma için hayati gereksinimdir ve zengin bir aileden gelmesi 
o sporcunun iyi beslendiğine bir işaret olamaz. 

d) Dinlenme ve uyuma- Sporcuların bu iki alandaki ihtiyaçları farklı olsa da bunların her ikisinin de 
uygun miktarda yapılması antrenmanın sporculara kazandıracakları açısından çok önemlidir. 

e) Motivasyon- Yüksek düzeyde bireysel motivasyon antrenmanda daha fazla efor yapmak ve 
antrenman dışında da daha tutarlı ve yararlı yaşam tarzı sonuçlarını verecektir. 

 
2. ADAPTASYON İLKESİ 

 
Antrenman adaptasyonu oluştukça fizyolojik değişimler ortaya çıkar: 
 

a) Gelişmiş kardiyovasküler sistem fonksiyonu. 
b) Gelişmiş kas dayanıklılığı ve kuvveti. 
c) Daha kuvvetli kemikler, tendonlar, bağlar ve bağ dokuları. 
 

3. YÜKLEME İLKESİ 
 

Çalışma programı, gelişme olduğunda, bütün alanlardaki çalışma yükünü kademeli olarak 
arttırmayı öngörmelidir. Bu ilkede 5 antrenman kavramı önemlidir: 

 
a) Kuvvet- Ne kadar kuvvetli çaba sarfedildiği 
b) Tekrarlar- Kaç tekrarın yapıldığı 
c) Yük- Toplam ne kadar çalışılmış olduğu 
d) Süre- Çalışma dilimlerinin süre uzunlukları 
e) Dinlenme- Çalışmalar arasında ne kadar süre olduğu (Hem aralar hem de çalışmalar) 
 

4. İLERLEME İLKESİ 
 

Eğer gelişme olmuşsa gelişme yükü ilerleyerek arttırılmalıdır. Çalışma yükü çok çabuk arttırılırsa 
yüzücü için hem sakatlanma hem de tepe noktaya erken ulaşma riski ortaya çıkabilir. Çalışma 
yükü çok çabuk artarsa antrenman adaptasyonu gerçekleşemez. Toplam çalışma yükü haftalık 
olarak %15-20 den fazla arttırılmamalıdır. Bu ilke ayrıca antrenmanın genelden özele gitmesini 
salık verir. 

 
 
 
 
 
 
 



 

5. BELİRLEME İLKESİ 
 
Yüzme antrenmanı özel olmalıdır. Yani, mesafe yüzücüleri dayanıklılık geliştirme çalışması 
yapmalı ve sprinterler ise hız geliştirecek çalışmalar yapmalıdır. Karada ve suda yapılan 
çalışmaların rejimleri de bu özelliği taşımalıdır. Bununla birlikte mesafe yüzücüsünün biraz 
patlama yeteneğine ihtiyacı olabileceğini ve sprinterlerin de dayanıklılık temeline kuvvetle 
ihtiyaç hissedebileceğini kabul etmek gerekir. Ayrıca, yetişkin olmayan yüzücülerin, bazı enerji 
sağlama sistemlerinde çalıştırılabilmeleri için hakikaten gerekli vücut kimyasına sahip olup 
olmadıkları konusunda fikir ayrılığı bulunduğunu unutmamak gerekir. 

 
6. DEĞİŞİKLİK İLKESİ 

 
Çalışmalar değişik şekillerde yapılır veya devresel, zor bir devreden sonra dinlenme devresi 
şeklinde, olursa antrenman adaptasyonu çok düzenli bir şekilde oluşur. Kaliteli bir çalışma 
kaliteli bir dinlenme ile karşılanmalıdır. Bu ilke tek bir devrenin mikrodöngü ile yıllık veya 
birçok yıllık antrenman planının makrodöngüsü  için geçerlidir. 

 
7. ISINMA VE SOĞUMA İLKESİ 

 
Her çalışma bir ısınma ile başlamalı ve bir soğutma ile son bulmalıdır. Isınma ve soğutma ile 
aşağıdaki sonuçlar alınır: 

 Isınma;  
a) Vücut ısısını yükseltir. 
b) Solunum ve nabız oranlarını arttırır.  
c) Kas esnekliğini arttırır ve kas sakatlanması riskini azaltır. 
Soğuma;  
a) Metabolik fazlalıkların atılmasını sağlar. 
b) Krampların oluşmasını, kas gerginliklerini ve ağrısını önler. 
 

8. GERİYE DÖNÜŞ İLKESİ 
 

Çalışmalar sonucunda elde edilenler kaybedilebilir. Çalışmalara ara verildiği zaman veya yeterli 
sıklıkta olmadıkları durumlarda antrenmanlar kayıp hale gelir. Belirli sistemlerin 
antrenmansızlığı bu sistemlerin daha sık çalışması ile önlenmelidir. Bu da bizleri, antrenman 
konusunda en büyük problemlerden biri olan bir başka sistemin “geliştirilmesi” üzerinde 
durulurken, her bir kişi her bir sistem için ne kadar “bakım” çalışması yapılması gerekeceği 
konusuna yöneltmektedir. 

 
9. UZUN SÜRELİ ANTRENMAN İLKESİ 

 
Birkaç yılı kapsayan uzun süreli çalışma şunları sağlar: 

a) Kademeli ilerleme. 
b) Tüm sistemlerin büyümesi ve gelişmesi. 
c) Kulaç tekniğinde ilerleme. 
d) Yarış stratejisinde ve yarışma kavramı düşüncesinde gelişme, 
e) Yüzme gibi bir spor dalının ardındaki ruh ve anlayışın kavranmasının ilerlemesi. 
 
 
 
 
 



 

10. ADAPTASYON VE STRES 
 

1956 yılında yayınlanmış olan “Hayatın Stresleri” adlı kitabın yazarı Hans Selye kitabında, 
her bireyin stres yaratıcı etkenlere özel ve hem de basmakalıp belirsiz etkileri olan şekillerde 
cevap veren bir genel adaptasyon sendromu sahibi olduğunu belirtir. Selye, eğer biyolojik bir 
organizmayı stresle yüklerseniz, buna adapte olup daha kuvvetleneceğini bulmuştur. Ama şunu 
da bulmuştur ki, eğer yüklemeyi çok aşırı yaparsanız, organizma ölür. 
Hem yüzme ile hem de genel yaşamla ilgili stres yaratıcı etkenler vücudun adaptasyon 
sağlamasını gerektirirler. Antrenör, çalışma planlaması yaparken tüm stres yaratıcı etkenleri göz 
önüne almalıdır. Antrenman dışındaki stres yaratıcı etkenler şunlar olabilir: 

 
a) Sevilen kişinin hastalığı veya ölümü. 
b) Kötü hava ve iklim koşulları. 
c) Yetersiz dinlenme ve uyku eksikliği. 
d) Duygusal olarak zorlayan ve birçok diğerleri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

İkinçi Bölüm  
 
 
    PERFORMANS İÇİN FİZYOLOJİK TEMEL – ARDINDAKİ BİLİM 
 
 
Bu bölümde, fizyoloji biliminin performans bakımından en temel unsurlarını 
göreceğizKardiyovasküler sistem, iskelet kasları, solunum sistemi ve hormanal sistem gibi yapılar ve 
fonksiyonlardan başlayıp arkasından enerji metabolizmasını, yüzme ekonomisini, değişik tip 
antrenman tanımlarını, yorgunluk mekanizmasını ve beslenmeyi inceleyerek en yukarıdakilerin 
performans inşa blokları olmak için nasıl birbirleriyle bağlantı kurduklarını göreceğiz. Bilim temel 
bir olaydır. Karşılıklı ilişkileri anlamak ise karmaşık bir iştir. Biz, bilimi en mümkün, en basit şekilde 
tutacağız ve bununla birlikte, ileri bir performans elde edebilmek için vücutta yapılması gereken 
değişikliklerin açıklanmasını da ondan alacağız. 
 
A.Kardiyovasküler Sistem ve Fonksiyonları 
 
Kardiyovasküler sistem vücutta yaşam için zorunlu olan birçok fonksiyonlardan sorumludur. Vücut 
hücrelere besin sağlamak ve hücrelerden artık maddeleri atmak için kardiyovasküler sisteme 
bağımlıdır. 
Ayrıca, kardiyovasküler sistem bir antrenman veya çevre ısısı nedeniyle vücut fazla ısındığı zaman 
onu soğutmak için olanak sağlar. Vücudun asidite ve alkalinite derecesini kontrol eder ve hastalıklı 
organizmaların yayılmasına karşı dayanıklılık sağlar. 
 
 
 

- Besin Sağlar( yiyecek ve oksijen ) 
- Atık maddeleri vücuttan atar ( laktik asit ve CO2) 
- Vücudu soğutur ( deri yüzeyindeki ısıyı azaltır) 
- Hücrelerin asit/baz dengesini tutmaya aracılık eder (Tampon görevi ) 
- Hastalıklı organizmalara karşı koyar (Akyuvar) 

 
Tüm dolaşım sistemleri 3 ana unsurdan oluşur 
 

- Pompa  (Kalp ) 
- Kanallar ve taşıyıcılar düzeni ( damar sistemi ) 
- Likit ( kan akıcı maddedir ) 

 
Kalp 
 
İnsan cesaretinin ve aşkının bulunduğu yer diye tanımlanan kalp aslında, sistemin tümü içinde kan 
dolaşımını ,ana pompa olarak sağlayan dört odalı bir organdır. Aslında kalp iki değişik pompadır. 
Bunlardan birincisi (sağ kulakçık ve sağ karıncık) kanın oksijenle temizlendiği ve CO2 in nefesle 
atılmak üzere bırakıldığı akciğerlere kanı pompalıyandır. Kan çiğerlerden sol kulakçık ve sol 
karınçığa geri döner ve buradan vücudun dolaşım sistemine pompalanır. Bu durumda sol karıncık, 
pompalamanın en ağır yükünü taşıdığı için kalbin en kaslı kısmını oluşturur. Aorta kalpten çıkan 
başlıca taşıyıcıdır. Kanın sistem içinde hangi basınçla dolaştığı kan basıncının ölçülmesiyle belirlenir. 
Büyük sayı, sistemdeki basıncın YÜKSEK NOKTASI’dır.  
 



 

Bir örnek olarak 120/70 verilebilir.120, kalbin bir vuruşundaki maksimum basıncı göstermektedir. 
70, pompalama hareketinin rahatlama safhasında sistemdeki basıncı temsil eder. Yüksek kan basıncı 
bir sağlık riski olarak gösterilir ve 140 / 90 bir yetişkin için yüksek kan basıncı bir sağlık riski olarak 
gösterilir ve 140 / 90 bir yetişkin için yüksek kan basıncının sınır çizgisi olarak kabul edilir. 
 
Kalp kasları kemik kasları gibi çizgilidir fakat kendi kendine kasılma gibi eşsiz bir yeteneği vardır. 
Kalp kasları hem sempatik (oranı yükselten)hem de parasempatik (oranı indiren) sinir sistemleri ile 
hareket ettirilir. Kalp atış oranları kişiden kişiye oldukça büyük farklılıklar gösterirse de, çalışma 
yoğunluğunu ölçmede ortak bir yoldur. Sıkı bir çalışma yapmış olan bir sporcuda dinlenme sırasında 
dakikada 35 – 40 atışa kadar düşerse de antrenman yapan bir sporcuda dakikada 200 ve daha yüksek 
atışa yükselir. 
 
Yılardır dakikada 120 atış oranı bir sporcunun, yeniden zor bir yüzme çabasına başlamaya hazır 
olduğunu gösteren bir ölçü olarak kullanılmıştır. Bu çok kaba ölçü dünyanın birçok yerinde hala 
kullanılmaktadır. Antrenman yapmamış olan kişilerin kalp atış oranları, antrenman yapmış kişilerde 
olduğu gibi ne o kadar yüksek ne de düşük olabilir. 
Kalpteki elektriksel hareket, mevcut veya olası bir kalp rahatsızlığını tanıma amacıyla kaydedilebilir. 
Bu elektriksel kayıt elektro kardiyografi olarak adlandırılır. Kalp odacıklarının kasılmasına sistol, 
gevşemesine ise diastol denilir.  Sistol sırasında sol karıncıktan pompalanan kan miktarına atış hacmi 
denir. Kalbin 1 dk. İçinde pompaladığı kan miktarı kardiak verimi olarak tanımlanır. 
 
Vasküler sistem: 
 
Vasküler sistem, kanı kalpten başlayarak dolaşım sistemi içinde dolaştıran ve geri kalbe getiren bir 
dizi damarlardan oluşur. Ayrıca, kalp, aktif bir kas olarak, kalbi besleyen ve atık maddeleri dışarı 
atan kendi sistemine sahiptir. 
Kan aorta’dan çıkar atardamar sistemine girer,  ilerledikçe çapları küçülen borular gibi, damarlara ve 
damarcıklara ve en sonunda da kılcal damarlara girer. Kılcal damarlar özgün yapılar değildir, daha 
çok kanın dolaştığı hücrelerin arasındaki boşluklardır. İyi kullanılan kaslarda, kılcal damar sayısı 
arttığı için hücreler arasında daha çok sayıda “boşluk” oluşur. Bu durum kılcal damar yatağının 
yoğunluğunun artması olarak tanınır. Ve böylece oradaki dokuların kan akımından yararlanmaları 
olanağı artar. Yani dokular daha iyi çalışır. 
Kılcal damar yatağındaki besinlerin serbest bırakılması ve atık maddelerin toplanması alışverişi kan 
ve hücre duvarları arasında meydana gelir. Bu fizyoloji de hareketin olduğu yerdir. En aşağıda hücre 
düzeyinde asitler CO2 kan yuvarlarına geçer ve besinler ve oksijen kan yuvarlarını terk ederek kas 
hücrelerine geçerler. Aynen newyork’taki metro gibi! Dinlenme halinde iken metronun sabahın saat 
ikisinde, çalışırken ise metrodaki en kalabalık zaman.  
Kan ve lenf vücuttaki dolaşım araçlarıdır. Ve hücreler veya dokular arasında değişik malzemenin 
taşınmasını sağlarlar.  
 
      Kan aşağıda gösterilen amaçlara hizmet verir. 
 

1- Besinlerin, oksijenin, atık maddeler ve CO2’nin taşınması, 
2- Isının ayarlanması, 
3- Asit – baz dengesi, 

 
 
 
 
 



 

 
Besin maddelerinin taşınmasına ek olarak kan ,  salgı bezlerinden gelen hormonları belirli organlara 
götürür. Bu da bize antrenman yapan sporcuların bazı önemli fiziksel niteliklerini ve antrenmanın 
onlarda yarattığı strese nasıl cevap verdiklerini ölçmemiz olanağını tanır. Vücut ısısı vücut 
soğutulması amacıyla deriye doğru dağıtıldığı için ısının ayarlanması önemlidir. Yüksek etkinlikteki 
bir kardiyovasküler sistem vücut içi ısısını kimyasal işler için en uygun ısıda tutması bakımından 
büyük avantajdır.  
  
Kan, anaerobik metabolizmada üreyen asidi tutarak veya nötralize ederek asit – baz dengesini sağlar. 
Hücre gerçek asidik hale geldiği zaman enerji metabolizması işlemi yavaşlar ve asiti tutma işlemi 
“yetişinceye” kadar durur. Sistemin etkinliği hücrelerin enerji üretmesini devam ettirir. Ve bunun 
sonucunda çaba uzun sürer.  
 
Kanın bileşimi bireylere göre değişiklik gösterir ve aynı kişide de zamanla değişiklik olabilir. Kan 
toplamın %45 ‘ini teşkil eden alyuvarlar, akyuvarlar ve trombositlerden oluşur. Geri kalan %55 kan 
plazmasıdır. ( Plazmanın %90’ı su , %7 ‘si kan proteinleri ve %3’ü  besinler, atık maddeler, 
hormonlar, tuzlar ve antikorlardır.) 
 
Kan yuvarlarının miktarının toplam kan hacmine olan oranına hematokrit denir.antrenman yapan 
uzun mesafe sporcularının tipik olarak kanlarındaki plazma miktarı,  anemik oldukları zannedilecek 
kadar artar. Hakikatte onların kanlarındaki alyuvar sayısı normal  ve hatta normalden daha yüksektir. 
Fakat daha fazla miktarda plazma içinde sulandırılmıştır.  
 
Yüksek plazma hacmi sporcular için bir avantaj olarak gözükmektedir. Çünkü plazma kanı daha az 
yapışkan hale getirir. Ve böylelikle kanın sistemde daha kolaylıkla dolaşımı sağlanır. Alyuvarlar 
oksijenin taşınmasında çok önemli rol oynarlar. Alyuvarlar demir içeren bir protein pigment olan ve 
oksijene yapışmış bulunan hemoglobini taşırlar. 
 
Hemoglobin,  oksijeni alyuvarların sırtında vücut hücrelerine taşıyıcıdır. ( Hemoglobin 
karbonmonoksite de kolaylıkla yapışır. Bu da, yoğun motorlu vasıta trafiği olan çevrelerde 
antrenman yapılmaması için yerinde bir nedendir.) alyuvarlar, dört aylık normal bir yaşam süresi 
içinde devamlı olarak oluşurlar ve yok edilirler. Anemi hastalığında önemli derecede alyuvarlar ve 
hemoglobin eksikliği vardır. Bunun da uzun mesafe sporcularının performansına çok ters etkisi 
vardır. Bunun da uzun mesafe sporcularının performansına çok ters etkisi vardır.  
 
Her 500 yuvarda bir akyuvar bulunur. Onların işlevi vücudu hastalıkların istilasına karşı korumaktır. 



 

 
 

Şekil 19:  Sol ventrikülden çıkan kan ana arter sistemini ile hücrelerin arasında dolaşan kapillerler yatağını perfüze 
eder.  Bu sayede metabolizma için gereken oksijen dokulara ulaştırılmış olur.  Metabolizma sonrası ortaya çıkan 
karbondioksit ise kana karışır ve venöz damar ağı tarafından sağ atriumlara geri taşınır.  Sol ventrikülde başlayıp sağ 
atriumda biten ve bütün vücuda dolaşan bu damar ağına sistemik dolaşım adı verilir.  Sağ ventriküle ulaşan venöz kan 
buradan pulmoner arter ile akciğere yönlendirilir.  Alveoler yapıda oksijenlenen ve karbondioksit kaybeden kan, 
pulmoner venlerle sol atriuma geri döner.  Sağ ventikülde başlayıp sol atriumlarda sonlanan bu damar ağının 
oluşturduğu işlevsel yapıya da pulmoner dolaşım adı verilir.  
 
 
B. İskelet Kasları 
 
 
Bir tek kas belirli sayıda kas liflerinden oluşur. Bu kas lifi çok sayıda çekirdeği olan tek bir hücredir 
ve kasın yapısal birimini oluşturur. Tam bir kas başına düşen kas lifi sayısı, kasın büyüklüğü ve 
işlevine göre çok değişiklik gösterir. 
Kas içindeki kas lifleri “fasciculi” adı verilen birimler halinde gruplaşmışlardır. “fasciculi” ler 
“endomysium” denilen katılgan bir doku ile bağlanmıştır. Yan yana olan “fasciculi” leri de 
“perimysium” adı verilen lifli bir malzeme bağlar. “Epimysium” tüm kası çevreleyen ve “saran” 
katılgan bir dokudur. Her bir kas lifi “sarcomlemma” ile sarılmıştır.  
Her bir lifin içindeki “myofibril” leri saran ve “mitochondria” içeren “sacplasm” jelatine benzer bir 
maddedir. “ Mitochondria” hücrelerin kuvvet santrallridir ve kas büzülmeleri için gerekli enerjiyi 
sağlar. 



 

 
“Myofibril” ler belirli bir işaret taşırlar ve her biri  “myofibril” lerin işaretlerine yakından 
baktığımızda tekrarlayan bir düzende olduklarını görüyoruz. Bu işaretlere “çizgileme” deniliyor ve 
bu nedenle iskelet kasları, kalp kası gibi, “çizgili kaslar” diye anılıyor. Tekrarlanan örnekler kasın 
kasılan birimini “sarkomer” i göstermektedir. Her bir myofibril “Z” çizgisi denilen bir noktada uçtan 
uca birleşen birçok “sarkomer” den oluşur. 
“Myofibril” i oluşturan her “iplikçik” in yan yana sıralanmasının sonucunda örneklerin açık ve koyu 
görünüm kazandığı düşünülmektedir. “iplikçikler” , aktin ve miyozin adındaki ufak iki protein 
ipliğinden oluşur. Kalın iplik “aktin” , ince iplik “miyozin” dir. 
 
Kas kasıldığı zaman her bir “myofibril” in “sarkomer” i kısalır. Kasılmanın, ince aktin ipliklerinin 
kalın miyozin ipliklerinden kayarak geçmesi olduğu anlaşılmaktadır. Bu “kayan flamanlar teorisi” 
olarak bilinir. Kasılmanın kendisi çok karmaşık bir işlemdir ve sinirsel bir itici gücün birçok 
kanaldan geçerek, “myofibril” lerin yüzeyi üstüne yayılmış olan bir dizi kanallardan oluşan 
“sarcoplastic reticulum” da sona ermesiyle gerçekleşir. Kasılma işlemini harekete geçiren kalsiyum 
iyonları “reticulum” tarafından salıverilir. 
 

 

 
 

Miyozin 

Aktin 

Titin 



 

Başarılı bir yüzme eğitimi yaptırmak için bütün bunları bilmek gerekli midir? Pek de değil.  Kas 
kasılmasının harekete geçirilmesini kalsiyum iyonlarının işaret ettiğini hatırlayın. 
Kasılmanın, sinirsel bir itici gücün hücrelerde karmaşık bir kimyasal reaksiyonu harekete geçirmesi 
sonucu olduğunu hatırlayın. 
Bu verimli bir kasılmanın, etkin bir sinir sistemi hareketi ve kasılma için hücrelerde doğru “kimya”  
dahil, bir çok etkene bağlı olduğunu gösterir. 
Yapı – iskelet kasının yapısının genel bir diyagramını aşağıdaki çizimden inceleyebilirsiniz. 
 
 
 
Kas Lifleri Tipleri 
 
Bir yüzme antrenörü için kas lifleri tiplerinin farklılıkları hakkında bir fikir sahibi olmak daha ilgi 
çekicidir. Tüm kas lifleri benzer değillerdir. Kasların farklı tipleri vardır ve bu durum, o kasları 
geliştirmede çok ciddi bir konudur. Kas lifi tipi, o lifin bağlı olduğu motor biriminin niteliklerine 
göre belirlenir. 
 
Bir motor birimi şunlardan oluşur: omurilikten gelen sinirsel itici güçleri taşıyan bir sinir lifi (nöron) . 
Buna motor nöronu denilir… Her biri kas lifi tek bir motor nöronu tarafından harekete geçirilir. Fakat 
bir motor nöronu yüzlerce kas lifini harekete geçirebilir. 
 
Motor birimleri hız, kasılma gücü ve dayanıklılık esaslarına göre nitelendirilirler. (Burada 
dayanıklılık kas lifinin gerginliği kaybetmeden ne kadar süre boyunca kasılabileceğidir.) 
Bunların her birini biraz açıklayalım 
 
HIZ – Kas lifleri ÇABUK KASILAN veya YAVAŞ KASILAN diye ikiye ayrılırlar. 
 
GÜÇ- Kas lifleri yüksek, orta veya  düşük güç diye sınıflandırılır. 
 
DAYANIKLILIK  - Kas lifleri, yorulmaya dayanıklı veya yorulabilir diye sınıflandırılır. 
 
 
 
Tüm motor birimlerine hız, güç  ve dayanıklılık bakımlarından bakarsak onların aşağıdaki üç tipten 
biri olarak sınıflandırılabileceğini görüyoruz: 
 
1 – Yavaş kasılan - oksidatif ve Glikolitik – başlıca enerji kaynağı olarak oksijen kullanılır. 
 
2 -  Çabuk kasılan – yüksek oksidatif ve glikolitik (aerobik / anaerobik eşiğin “sınır bölgesinde” 
çalışır.) 
 
3 – Çabuk kasılan - glikolitik  
 
Başka bir açıdan bakarsak, şimdi bizde çabuk kasılan, yavaş kasılan ve “değiştirilebilen kas lifleri 
var.  
 
Değiştirilebilen demek şudur: Kas ne şekilde çalışırsa ona cevap verecektir ve kimyasal olarak asıl 
yeteneğini o yöne çevirecektir. Bu,  yukarıda 2 numaradaki tipin aynıdır. Bunun yüzme 
antrenmanında derin etkileri vardır. 
 



 

Yavaş kasılan lifler – kasılma hızında yavaş, düşük güç üreten ve dayanıklılıkta yüksek olarak 
nitelendirilir. Mesafeye yönelmiş yüzücülerde de bu tip liflerden yüksek oranda bulabilirsiniz. 
 
Çabuk kasılan glikolitik lifler – kasılma hızında çabuk, yüksek güç üreten ve dayanıklılıkta düşük 
olarak nitelendirilir. Bizde sayısı çok az olan sırf hız yüzücülerinde, çoğunlukla bu tip lifleri 
bulabilirsiniz. 
 
Değiştirilebilen veya çabuk kasılan yüksek oksidatif / glikolitik lifler – hızda yüksek, güç üretmede 
orta ve yorulmaya dayanıklı olarak nitelendirilirler. Yüzücülerin büyük çoğunluğunun bu tip kas 
liflerine sahip olmaları bir sürpriz değildir. Bu liflerin “değişebilirliği” nin onlara,  ne kadar zamanda 
gerçekleşeceği konusunda ortak bir uyuşma olmamakla birlikte, tersine dönem ve değişme yeteneği 
verdiği görülmektedir. Bireylerin antrenmana adaptasyonlarında değişmeler temel unsurlardır. 
 
Kas liflerinin birleşiminin genetik yolla geçen bir özellik olduğu anlaşılıyor. Olimpiyat şampiyonu 
olmak isterseniz ana-babanızı dikkatle seçmelisiniz.  
 
Bu durum bazı ciddi antrenman problemleri yaratır. Sporcularınızı gözlem altında tutarak kimin 
hangi karşılaşma için en uygun olacağını kararlaştırmak en pratik yoldur. Kas biyopsileri, hem acı 
verir hem de risklidir ve marjinal bir yararı olur çünkü bir insan çabuk kasılan bacaklara ve yavaş 
kasılan kollara v.s. sahip olabilir. Bir antrenörün kronometre tutma ile yapacağı basit bir gözlem size 
hangi sporcuların patlamaya hazır ve çabuk hareket edebileceklerini ve hangilerinin ortanın üzerinde 
dayanıklılık özelliklerine sahip olduklarını söyleyecektir. Bunun en iyi denemelerinden biri, en 
azından bacaklar için, dikey sıçrama testidir. Sıçrama ne kadar yüksek olursa patlayıcı güç o kadar 
fazladır, çabuk kasılan liflerin düzeyi de o kadar yüksektir. 
 
Eğer çabuk kasılan liflerin düzeyi yüksek olan bir atleti uzun ve yavaş yüzme ile çalıştırırsanız, 
değişebilir liflerden bir kısmını değiştirmiş ve o atletin potansiyel hızını eksiltmiş olursunuz.  
Tersine,  eğer uzun mesafeye yönelmiş yavaş kasılan kişi kısa, hızlı sprintlerle düzenli çalıştırılırsa 
liflerde aynı yönde değişecekler, liflerin hız elemanlarına artış sağlanacak ve aerobik veya yavaş 
kasılma yetenekleri azalmaya başlayacaktır. 
 
Bu nedenlerle sporcu için uygun antrenmanın seçilmesi son derece önemli olmaktadır. 
 
Antrenörlük bilgeliği bunu şöyle ifade etmektedir. “safkan atı safkan at gibi, araba atını araba atı gibi 
çalıştır”. Bir araba atını safkan at gibi eğitmek onda, safkan atı araba atı gibi eğitmenin vereceği 
sonuç gibi, çok ufak önemsiz bir ilerleme sağlar. 
 
Kas lifi tipleri antrenmanın belirlenmesine bir neden olurken şu konuyu unutmamalıyız ki çoğu 
yüzücüler, yaradılılıştan veya beslenmeden ötürü, çoğunlukla değişebilir lif sahibi olma 
eğilimindedirler ve böylece, onların en kuvvetli gösterdikleri özelliklerini, dikkatle seçilmiş çalışma 
programları ile etkileyebiliriz. Ayrıca, başarılı bir yarışma tüm kas liflerimizi akıllıca kullanmamızı 
gerektirdiğinden antrenman denklemi çabucak son derece karmaşık hale gelmektedir. 
 
Sonuç olarak, bu bilimde devamlı yeni buluşların yapılmakta olduğunu ve bilim adamlarının bu 
problemlere devamlı olarak “büyütücü mikroskoplarla” bakmak yeteneğinden yüzme dünyasının 
yararlanabileceğini hatırlayın.    
 
 
 
 



 

  Enerji Metabolizması 
 
 Antrenmanın başlıca unsurlarından biri, antrenörün,  performans için gerekli enerjiyi hem 
depolamak hem de serbest bırakmada yüksek yetenekli olmaları için sporcularını çalıştırmak 
yeteneğidir. Enerji metabolizması, en temel (ve bu nedenle en gizemli) düzeylerde cereyan eden 
kimyasal değişimler konusudur. Çalışma, doğru yapılırsa, enerji ile ilgili iki ana yarar sağlar: 
 
 Bir – Enerjiyi sonradan serbest bırakmak için depolamakta yüksek yetenek vardır ve 
 
 İki –Enerji kas hareketi için etkili bir biçimde serbest bırakılıyor. 
 
 Enerjinin depolanması ve serbest bırakılması metabolizma olarak tanınır. 
 
 Enerji birçok yerde depolanır; kasların kendisinde, karaciğerde ve vücudun yağ dokusunda. 
Enerji değişik şekillerde depolanır. 
Enerji kaslarda, kırık yüksek enerji bağları gibi depolanır ve serbest bırakılan enerji kaskasılmasını 
sağlar. Bağlantı, ATP ( Adenosin trifosfat ) ve CP (kreatin fosfat ) arasındadır. Bu, ATP – CP olarak 
bilinir. Ayrıldıkları zaman, ATP hücrelerdeki enerji işlemi için kullanılır. 
 
Tüm enerji şekilleri, kas hücrelerinde kullanılabilmek için ATP haline dönüşmelidir. BuEnerji 
metabolizmasının anlaşılmasında önemli bir noktadır.  
 
 Enerji karaciğerde de glikojen olarak depolanabilir ve hücrelerin desteklenmesi için kan yolu 
ile karaciğerden  “alınabilir”. Enerji yağ dokularında da depolanır ve “gerektiğinde” veya diğer enerji 
kaynaklarının tükenmesi halinde çağrılınca yine kan yolu ile teslim edilir. 
Üç kimyasal reaksiyon kas hücrelerine enerji sağlar. 
Birincisi, ATP-CP reaksiyonu hücrelerde yanmak üzere ATP yi ayırır. 
 
İkincisi, iki fazlı işlem olan aerobik (yeterli oksijen mevcudiyeti ile) ve anaerobik (yeterli oksijen 
yokken)  olarak glikolisis. 
 
Üçüncüsü, lipid (yağ) metabolizması ki yağların ATP ye dönüşmesidir (sonunda !)       
 
 Karaciğerde glikojen (glikolisis aracılığıyla) olarak depolanmış enerjiye erişmenin, kaslarda 
depolanmış ATP-CP’yi kullanmaktan daha “zor” olduğunu ve enerji depolamış yağ dokularına 
erişmenin daha da “zor” olduğunu anlamak çok önemlidir. 
 
Her kaynaktan motora, sırayla, aynen seri halindeki gaz tankları gibi,  değişik çapta hatlar 
çekilmiştir.( KAS çizimine bakınız).    
 
 ATP-CP reaksiyonu kas hücrelerinin içinde gerçekleşir. Bunun avantajı anında, çabuk hareket 
enerjisi alınmasıdır (Gaz tankları benzetmesinde geniş çaplı “boru”). Dezavantajı ise bu sistemde 
fazla bir enerji depolanamamasıdır; böylece enerji çabucak tükenmektedir (çok az kas kasılması). Bu 
sistemde yakıt, bitmeden önce,  beş-on saniye arasındaki bir “ateş” süresi için ancak yeterlidir. 
 
 ATP-CP işlemi biterken glikolisis işlemi devreye girer ( Biz bunu hissetmeyiz bile!). 
Karaciğerde depolanmış glikojen kan dolaşımı yolu ile kaslara verilir. Burada iki yöntem kullanılır: 
biri, yeterli miktarda oksijen varken gerçekleşen (aeorobik glikosis) diğeri yeter miktarda oksijen 
yokken (anaerobik glikolisis) gerçekleşen (daha uzun sürer fakat kaslara verilmesi daha uzun zaman 
alır, çünkü benzetmemizdeki gibi, orta çapta) . Glikolisis sistemi karaciğerde daha büyük bir 



 

depolama yerine sahip olduğu için ATP-CP den dar bir taşıma “borusuna” sahiptir ve enerjiyi kaslara 
taşımadaki hızı ortadır. Uygulamada, anaerobik glikolisis önce gerçekleşir, 40 saniyeye kadar yoğun 
bir çalışma ve sonra 40 saniyelik aerobik glikolisis başlar. 
En sonunda, lipid metabolizma işlemi vücuttaki yağ dokularında depolanmış enerjiyi kan dolaşımı 
yolu ile kas hücrelerine taşır. Bu çok büyük bir tanktır (tabii bazılarında ötekilerden daha büyük) ama 
teslimat bayağı yavaş. Bu nedenle yine bizim benzetmemize göre tanktan hücre motoruna ufak bir 
“boru”. 
Her bir sistem ani olarak durmaz veya başlamaz, daha ziyade, vitesten vitese geçer gibi, belirsizce 
birbirleriyle bütünleşirler. 
Enerji Sistemlerinin Yüzme Karşılaşmaları ile İlgisiŞimdi, üç (veya dört) enerji sisteminin, bir yüzme 
karşılaşması sırasında birlikte nasıl çalıştıklarına bakalım. 
Önce bakalım, yüzmede on saniyeden az süren kaç tane karşılaşma vardır? Kaç tane? Doğru. Hiç. 
Sıfır. Yada, Atletizm ve atma-atlamanın bir iki tanesi var fakat bizde hiç yok. Bizim sporumuzda 
“sırf sprint karşılaşması “.yok. Bu demek ki, en kısa karşılaşmamızda da ATP-CP reaksiyonu ve 
anaerobik glikolisis kullanacağız. 
Bizim en kısa karşılaşmalarımız hangileridir? 
25 m 8 ve aşağı yaşlar için, 50 m diğerleri için.25 m küçük birisinin tamamlaması 15-45 saniye tutar.  
Bu nedenle biz açıkca ATP-CP ile anaerobik glikolisis’i kullanacağız.50 m 22-30 saniye arasında 
yüzülüyor. Burada da ilk iki sisteme gerek var. 
100 m ne yapacağız?10 saniye gidiyoruz, herkes 40 saniyeyi geçiyor ( Erkekler 100 m serbestte 46 
saniyeye yakınız). Böylece ATP-CP, Anaerobik glikolisis kullanıyoruz ve aerobik glikolisis’in içine 
de bir miktar giriyoruz Diğer 100’lerin birçoğunda 50 saniye ile 1 dakika 5 saniyeye yakınız. 
Düşünebilir misiniz,100 metrenin kritik son yirmi metresi geldiği zaman erkek sprinterler 10 
saniyeden fazla bir süredir aerobik glikolisis içindedirler. Eğer iyi çalıştırılmış aerobik glikolisis 
sistemleri yoksa onlar bitmişlerdir. Kadınlara gelince onlar 15 sn ye yakın zaman aerobik glikolisis 
içindedirler. 
Şimdi neden yüz metre yüzücülerinin büyük miktarda aerobik çalışma ihtiyacı oldukları anlaşılmış 
bulunmaktadır. onların müsabakalarının son kritik kısmı aerobik glikolisis sisteminin vereceği etkin 
enerjiye dayanmaktadır. Ve 200 m? 40 saniye sonra vücut, enerjisini vermesi için aerobik glikolisis’e 
çağrıda bulunuyor. 400 m IM., 400 m serbest müsabakaları aynen 1500m  ve 800  müsabakaları gibi 
aerobik glikolisis yarışmalarıdır. 
  
 
Yaklaşık iki buçuk üç saatlik bir devamlı çalışmadan sonra lipid metabolizması sahneye çıkmaktadır. 
Biz bunu yüzmede asla kullanmıyoruz değil mi? Eh, düşünün ki kullanıyoruz. O kadar uzun süren 
açık deniz yarışmalarımız var ve hergün,  Amerika’da ve Dünyada yüzme havuzlarında yüzücüler o 
kadar uzun süren çalışmalar yapıyorlar ve bazen, aerobik glikolisis sistemini tüketip lipid 
metabolizmaya gidiyorlar.  Bunu yaptıkları zaman siz anlayacaksınız. Bu enerjinin alınması aynen bir 
kamışla milkshake* içmeye benzer. son derece gayret sarfetme karşılığında çok az alabilirsin. Lipid 
metabolizma, vücudu canlı tutmak ve ne kadar enerji verilebileceğini sınırlamak için 
görevlendirilmiştir. Yüksek performans sporları için değil. 
      
  
 
İlgi çekici bir not olarak, düşünün ki koşuda, hızlı maratoncular 26 millik yarışı 2 saat 5 dakika ile 2 
saat 30 dakika içinde bitirirler. Yavaş maratoncular 3 saatin üzerinde bitirirler. Herhangi bir varış 
çizgisinde beklerseniz hızlı koşanlar (pre lipid metabolizma) ile daha yavaş koşanların (post lipid 
metabolizma) yaşadıkları acı arasındaki büyük farkı görebilirsiniz. Lipid metabolizma üzerinde çabuk 
hareket etmeye çalışmak ne zevkli bir şeydir ne de çok başarılıdır. Lipid metabolizma konusunda 
                                                             
 



 

yüzücülerinizi çalıştırırken dikkatli olmalısınız. Eğer onları 2 1/2 sat sonunda bitap düşmüş halde 
görürseniz, antrenman yapmayı öğrenmek veya açık denizde maraton için yüzme çalışması 
yapmıyorsanız,  bir ara vermek zamanı gelmiştir demektir, sudan çıkılsın ve kendilerine gelsinler. 
 
Şimdi de değişik yakıt kaynaklarından Enerji’nin nasıl alındığını görelim. 
 
Yarışma mesafeleri için aşağıdaki çizimlere bakınız 
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ATP-CP Reaksiyonu  
 
 Bu reaksiyon öylesine “delice hızlı” dır ki  ATP’yi kullandıkça yerine koyarak kasların azami 
hızla kasılmaya devam etmeleri imkanını sağlar. ATP’nin serbest bırakılması kas hücrelerinde 
depolanmış olan CP miktarına bağlıdır. ATP temini azami 10 saniye sürecektir ve onun yerini, 
kademeli olarak, daha ağır hareket eden glikolitik işlem alacaktır. 
Yeni ortaya çıkan bazı ticari ürünler, kaslardaki CP’yi ek beslenme yolu ile daha çabuk yenilemek 
istemişlerdir. Bu ürünlerin bilimsel incelenmesi henüz tamamlanmamıştır ve başarısı sadece hikaye 
olarak anlatılmaktadır. Ayrıca, böyle bir tutum spor ahlakı yönünden halen incelemeye alınmış 
bulunmaktadır. 
 
Glikoliz 
 
Glikojen’in Glikoz’a dönüşmesidir. Bu işlemi tamamlamak için ve böylece glikozu ATP’ye 
dönüştürmek için on bir tane işlem vardır. Bu işlemler kas hücrelerinde cereyan eder ve tabii olarak 
anaerobiktir. Eğer bu işlemler sonunda yeterli oksijen bulunursa, yakıt mitokondriya’ya girer ve 
aerobik glikolisis oluşacaktır. Tüm aerobik metabolizma mitokondriya içinde oluşur. 
Eğer hücrelerde yeterli derecede oksijen YOK’sa, yakıtın mitokondriya’ya girmesine izin verilmez ve 
yakıt laktik asit’e dönüşür. Bu olduğu zaman, kas dokuları asidik olurlar ve yorgunluk başlar. 
Anaerobik glikolisis reaksiyonunda, aerobik glikolisis’e göre daha çok az ATP üretilir bu nedenle, 
performans bakımından, aerobik glikolisis işleminde kalınması çok tercih edilir. 
Bunların ikisi de aslında iki ayrı yolda giden tek bir işlemdir. 

 Bir önemli noktayı, enerji metabolizması ‘nın yürünen mesafeye değil ZAMANA BAĞLI olduğunu 
unutmamalıyız. Hangi sistem içinde olduğunuzu sizin ne kadar uzun çalışma yapmanız belirler yoksa 
o süre içinde ne kadar mesafe yürüdüğünüz değil. 
 
Her bir sistemin katkıları birçok ana etkene bağlıdır: 
 

• Yüzmenin hızı. Yüksek hızlar daha çabuk kas kasılması gerektirir, enerji daha çabuk 
sağlanmalıdır. Vücut, kısa ve hızlı müsabakalarda gerekli enerjinin büyük bir kısmı için ATP-CP’ye 
ve anaerobik glikolisis’e bağlıdır. 

• Sporcuların oksijen tüketme yeteneği. Bir müsabakada, oksijen alabilen ve fazla oksijen 
kullanabilen bir sporcu aerobik glikolisis’te daha uzun zaman kalacak ve daha az laktik asit 
üretecektir dolayısıyla da yorgunluk derecesini düşürecektir. 

• Kulaç etkinliği. İyi kulaç mekaniği her türlü hızda, tüm mesafelerde yüzmek için daha az enerji 
ihtiyacı duyarlar. Birçok uzman, yüzme sporunun geleceğindeki ilerlemenin en büyük fırsatının bu 
alanda olduğunu düşünmektedirler. Antrenman hem oksijen tüketimi yeteneğini hem de kulaç 
etkinliğini kesin olarak geliştirir. 
 
Glikojen karaciğerde depolanır. Normal şartlarda kas hücrelerinde, bir saat süresince ATP’nin yerine 
geçecek kadar yeterli glikojen bulunur. Çalışma sırasında, karaciğerdeki glikojen glikoz’a dönüşür,  
kan dolaşımına girer ve kas’ lara nakledilir. 
 
 
 
 
 



 

Lipid Metabolizması 
 
Lipid metabolizması çok yavaştır ve çabuk tempolu yüzmenin gerektirdiği orana yakın enerjiyi 
sağlayamaz. Bununla beraber lipid metabolizması çalışmalarda önemli bir elemandır. Örneğin, 
antrenmanlı sporcular antrenmansız sporculara oranla daha fazla yağ ve daha az glikojen tüketirler. 
Lipid metabolizması ayrıca, her gün ve çalışmalar arasında, kaslardaki glikojen’in yerine geçmede 
büyük rol oynar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
3.BÖLÜM   ANTRENMAN SİSTEMLERİ 
  
Özel antrenman yüzücünün farklı fiziksel yönlerini geliştirecektir. Bu bölümde, yüzücülerin yaklaşan 
müsabakalarda en iyi performansı göstermelerini sağlayacak olan gerekli olan farklı antrenman 
tiplerine bakılacaktır. Yüzücülerin yaptıkları antrenmanlar 5 antrenman bölgesi kategorisine 
ayrılabilir. 
 
Bölge 1- aerobik (A1,A2,A3) 
Bölge 2- anaerobik eşik 
Bölge 3-yüksek performans dayanıklılık ( MVO2) 
Bölge 4- anaerobik (yarış adımı antrenmanı, laktik asit üretimi, laktik asit tolerans antrenmanı) 
Bölge 5- sprint 
 
Bölgeler bir tipten daha fazla antrenman içerebilir, bu durum yukarıda parantez içinde de 
gösterilmiştir ve bu bölümde de açıklanacaktır. Antrenman alanları yoğunluk seviyesine ve yüzme 
hızına bağlıdır. 
 Antrenörler çalışmaların değerlendirmelerini basitleştirmeye çalışmalıdır. Tablo 1.1’de 
yüzücülerin her tip çalışmada tamamlamaları gereken total antrenman miktarının yüzdeleri 
gösterilmektedir. Bölge 1, en az yoğun antrenman bölgesi, diğer bölgelerden daha fazla total iş 
miktarı içerir. Bölge 2 ve 3 birarada gruplanmıştır ve çoğu yüzücü bir sonraki en fazla çalışmayı bu 
bölgelerde yaparlar. Birçok yüzücü en az antrenmanı bölge 4 ve 5’te yaparlar.  
 Antrenör ve yüzücü her antrenman bölgesindeki antrenmanı iyi izlemelidir, çünkü antrenörün 
ve yüzücünün ne bekledikleri ve ne elde ettikleri genelde farklıdır. Eğer yüzücü bölge 1’i yeterli 
yoğunlukta yaptıysa,bu bölge 2 ve 3’te istenen sevide performans gösterme kabiliyetini 
etkileyecektir. 
 
Her antrenman bölgesinde antrenmanı izleyin, çünkü beklentinizle elde ettiğiniz genelde farklıdır. 
 
  TABLO 1.1 TOTAL ANTRENMAN MİKTARININ YÜZDESİ 
 
Yüzücü Tipi    Aerobik Anaerobik eşik ve  Yarış adımı 
     (Bölge 1) yüksek performans  ve hız 
       dayanıklılık (Bölge 2 ve 3) (Bölge 4ve5) 
 
Yaş grubu ve genç yüzücüler  70%  20%    10% 
 Sprinterler                 50%  20%    30% 
Bayan dayanıklılık yüzücüleri               60%  30%    10% 
Master’lar    85%  10%    5% 
Triatloncular    65%  25%    10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Antrenman Bölgeleri Nasıl Bireyselleştirilir? 
 
Bazı antrenman bölgelerini belirlemek için bireysel nabız değerleri kullanılabilir. Antrenman 
bölgelerini belirlemek için kullanılan diğer bir yöntem de, yüzme hızıyla bireysel en iyi zaman+sabit 
bir değerle bağlamaktır. (Pyne 1999b) Bütün yüzücüler buna uygun yoğunlukta antrenman 
yapmalıdır. Yüzücü ve antrenör uygun antrenman adımını kurarken 2 metod kullanabilir. 
 Eğer aynı havuzda yüzen iki yüzücünün farklı maksimum nabzı varsa, Bölge 1 antrenman 
setinde çalışıyorsa ve antrenörleri tarafından maksimum nabızlarının 40 vuruş altında çalışmaları 
söylenmişse, kendi seviyelerinde çalışıyorlardır. Bu da, her ikisi için de, farklı nabız seviyesiyle 
çalışıyor olsalar da antrenmanın özel olduğu anlamındadır.  Max 201 nabızlı olan birinci yüzücü her 
dakika 161 kalp atışıyla çalışıyor, buna karşın max nabzı 181 olan ikinci yüzücü dakikda 141 atışla 
çalışıyordur. Her ikisi de aynı seviyede çalışıyordur ancak antrenman onlara uyacak şekilde 
kişiselleştirilmiştir. 
 Eğer antrenör her yüzücünün dakikada 161 atışlık nabızla çalışmalarını istemiş ve buna Bölge 
1 antrenman seti demişse, antrenmanın her iki yüzücü üzerindeki etkisi farklı olacaktır. Max 201 
nabızlı birinci yüzücü, dakikada 160’lık atışla çalışacaktır, bu da max nabzının 41 atış altında 
olacaktır. Bu, yüzücü için iyi bir Bölge 1 antrenman seti olacaktır. İkinci yüzücü ise max nabzını 21 
atış altında çalışacak ve seti yanlış yoğunlukla tamamlayacaktır. Yüzücü Bölge 2 setinde çalışıyor 
olacak, bu da yüzücü için yanlış antrenman alanı olacaktır. Eğer baskı devam ederse aşırı yüklenme 
ortaya çıkacak, bu da müsabaka performansını kötü etkileyecektir. Antrenman yoğunluğunu izlerken 
nabzı kullanırken yüzücü antrenmanı bireyselleştirmek için max. un altında atışla çalışmalıdır. 
 İkinci metod, tekrar zamanlarını yerleştirmek için yüzücünün kişisel en iyi zaman bilgisini 
kullanır. Bu metod ayrıca programda her yüzücü için bir antrenman tekrar zamanı oluşturarak 
antrenmanı bireyselleştirecektir. 
 

Örnekler; 
 
200 m. serbest için bireysel en iyi zaman ………………………… =2:00.00 
200 m. zamanının yarısı(100 m. İçin) …………………………             =1:00.00  
 
1:00.00+ 20 saniye = aerobik 1 adım (Bölge 1)  Hedef zaman =1:20.00 
1:00.00+15-20 saniye = aerobik 2 adım (Bölge 1)  Hedef zaman =1:15.00- 1:20.00 
1:00.00+10-15 saniye = aerobik 3 adım (Bölge 1)  Hedef zaman =1:10.00-1:15.00 
1:00.00+7-10 saniye = anaerobik eşik adımı (Bölge 2) Hedef zaman =1:07.00-1:10.00 
1:00.00+4-7 saniye = yüksek perf. dayanıklılık (Bölge3) Hedef zaman =1:04.00-1:07.00 
 
200 m. sırt için bireysel en iyi zaman  ………………………… =2:16.00 
200 m. zamanın yarısı(100 m. İçin)  ………………………… =1:08.00  
 
1:08.00+20 saniye = aerobik 1 adım (Bölge 1)  Hedef zaman = 1:28.00 
1:08.00+15-20 saniye = aerobik 2 adım (Bölge 1)  Hedef zaman = 1:23.00-1:28.00 
1:08.00+10-15 saniye = aerobik 3 adım (Bölge 1)  Hedef zaman = 1:18.00-1:23.00 
1:08.00+ 7-10 saniye = anaerobik eşik adımı (Bölge 2) Hedef zaman = 1:15.00-1:18.00 
1:08.00+4-7 saniye = yüksek perf. dayanıklılık (Bölge3) Hedef zaman = 1:12.00-1:15.00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

I.BÖLGE AEROBİK EŞİK ( END -1) 
 
 

Aerobik antrenman bölgesi anaerobik eşiğin altında yüzme yoğunluğu sergiler.  Vücut ve kaslar 
üretilen laktik asit miktarıyla başa çıkabilir çünkü kaslarda çok yoğun miktarlarda laktik asit birikimi 
olmaz. Yüzücüler yüzerken, antrenman yoğunluğu ne olursa olsun,  laktik asit üreteceklerdir. Düşük 
yoğunlukta Bölge 1 antrenmanı düşük seviyede laktik asit üretecek, buna karşın yüksek yoğunlukla 
yüzmek yüksek miktarda laktik asit üretimi yapacaktır.  
Üç tip aerobik antrenman-A1,A2 ve A3- bütün antrenman ve aerobik gelişim düzeni için denge 
sağlar.  
 
A1- toparlanma çalışması (anaerobik ve sprint çalışmayı tamamlamak için) 
A2-aerobik koruma 
A3-aerobik kapasiteyi arttırmak için yüksek aerobik uyarıcı  
 
Biz, A1 antrenmanının iyi yapılı sprinterler olmadıkları sürece bayanlarda uygulanmamasını tavsiye 
ediyoruz.  Yüzücünün yüksek-toparlanma tipi için A2 antrenmanı A1 antrenmanından daha 
önemlidir. (bayanlarda) 
 
 
 
 
 
 
 
Aerobik 1 (A1) – Düşük Yoğunluk 
Yüzücüler max. un 70-50 vuruş altında nabızla antrenman yapmalıdır. Önerilen; bireysel en iyi 200m 
zamanının yarısı+20 saniyedir. (Pyne 1999b) Bu seviyede antrenman yaparken kullanılacak tekrar 
mesafeleri, yüzüşler arasında çok kısa dinlenme araları olan 200m-1500m.dir. Tekrarlar arasındaki 
dinlenmeler 5-20 sn. olmalıdır.  1500 m. üzerindeki tekrar mesafe antrenmanları bazı orta mesafe ve 
mesafe yüzücüleri için uygun olabilir.  
 
Aerobik 2 (A2)- Aerobik Koruma 
Yüzücüler maksimum’un 50-40 vuruş altında nabızla antrenman yapmalıdır. Önerilen; bireysel en iyi 
200m. zamanının yarısı+15-20 saniyedir. (Pyne 1999b) Bireysel hız artı 15 (serbest, sırt, kelebek) ve 
artı 20 (kurbağalama) bu antrenman alanına uygundur. (Atkinson ve Sweetenham 1999) Bu 
kategoride antrenman yaparken kullanılacak tekrar mesafeleri 200m-1500m.dir. Dinlenme aralığı 10-
20 saniyedir. A1 antrenmanında olduğu gibi, 1500m.nin üzerindeki bazı tekrar mesafeleri uygun 
olmayabilir. 
Aerobik 3 (A3)- Aerobik Gelişim 
Antrenman max.un 40-30 vuruş altında nabızla yapılmalıdır. Önerilen; bireysel en iyi 200m. zamanı+ 
10-15 saniyedir. (Pyne 1999b) Bu adım bazı yüzücüler için anaerobik eşik antrenman adımıyla biraz 
örtüşmüş olabilir. Bu kategoride kullanılacak tekrar mesafeleri 50m-400m. ve dinlenme aralıkları 10-
20 saniyedir. 
Antrenman Amacı: 
1. Toparlanmanın Sağlanması: Çalışmanın büyük bir bölümü ST’ lerde olduğu için daha önce yapılan 
yorucu bir antrenman sırasında FT lerce harcanan kas glikojeninin yerine konması için zaman 
kalacaktır. 
 



 

Çok düşük hızlarda yapıldığında kullanılan temel enerji kaynağı yağlar olacağından, ST’lerde de kas 
glikojeni antrenman sırasında depolanabilecektir. 
 
2. Yağlardan sağlanan enerji kullanımını arttırmak: Temel dayanıklılık antrenmanı bütün 
submaksimal antrenman hızlarında, yağlardan harcanan enerjinin artmasına dolayısıyla kas liflerinde 
daha az enerji harcanmasına neden olacaktır.  
 
 

Temel Dayanıklılık Antrenmanının Etkileri 
 
1. Kalbin bir vuruşta ve bir dakikada pompaladığı kan miktarında artış 
2. Kan hacminde artış  
3. Solunum kapasitesinde artış 
4. Kan akımının bölgeselleşmesinde artış 
5. ST’ler etrafındaki kılcallaşmada artış 
6. ST’lerdeki myoglobin ve mitokondri sayısında artış 
7. ST’lerden laktat uzaklaştırma hızında artış 
8. Kandaki laktik asidin uzaklaştırma hızında artış 

 
 
 
Antrenman Planlaması:  
 
Genel ve özel temel dayanıklılık antrenmanı şu nedenlerden dolayı sezonun hemen başında dikkatlice 
çalışılmalıdır: 
 
1. Temel dayanıklılık antrenmanı ile sezon sonunda şiddetli antrenmanlar sırasında kas liflerinin 
ihtiyacı olan oksijeni hazır bulundurmak. 
 
2.  Yağ metabolizmasının kullanım hızı arttırılarak, dayanıklılık setlerinde kullanılan kas glikojen 
miktarını azaltmak, dolayısıyla yüzücünün daha çabuk toparlanması sağlamak. 
 
Bu iki adaptasyon, yüzücünün sezon sonunda daha fazla sayıda şiddetli antrenmanlara dayanabilme 
gücünü arttıracaktır.  
 
Temel dayanıklılık antrenmanı sezonun hemen başında,  ilk 8-12 hafta boyunca, toplam antrenman 
metrajının % 60 - 70 ‘i oranında yaygın olarak çalışılmalıdır. Daha sonraki dönemde bu oran % 50 - 
60 ‘a kadar azaltılabilir ve yerine END-II ve III antrenmanları konulabilir. 
 
Antrenmanlarda Dikkat Edilecek Noktalar: 

 
1. Set Mesafesi 
2. Dinlenme Aralığı 
3. Tekrar Mesafesi 
4. Antrenman Hızı 
 
 

1. Set Mesafesi:  
Metraj veya zaman olarak verilebilir.  
En az: 600 m/ 8 dak veya daha uzun 
Önerilen en düşük hacim: 2000 m veya 15 dak. Mesafeciler için 30 - 45 dk olabilir. 



 

Hız düşük olduğu için, uzun mesafeler ve uzun antrenman zamanları, kısa mesafe ve kısa antrenman 
zamanlarına göre daha büyük antrenman etkisi yaratır.  
 
 
 
 
2. Dinlenme Aralığı: 
 
Sürekli veya kısa aralar verilerek tekrar setleri şeklinde yapılabilir. 
 
Kısa mesafe tekrarları (25 - 50 m) 5-10 s 
Orta mesafe tekrarları (100 - 400 m) 10-20 s 
Uzun mesafe tekrarları (800 m ve >) 20 s -1 dak. 
 
3. Tekrar Mesafesi:  
 
Yüzücülerin, tekrar setleri 200 m’den az olduğunda veya 1 dakikadan  fazla dinlendiklerinde daha 
hızlı yüzme eğilimi içinde oldukları gösterilmiş (Costill ve ark., 1988).  
 
200 m veya daha uzun setler halinde  
2 dak. Veya daha uzun setler halinde olması önerilmektedir. 
 
4. Antrenman Hızı:  
 
100m END-II derecesi + 3-6 s (T-3000 testi) 
KAH - 120-150  
KAHmax - 30-60 atım 
Algılanan Zorluk Derecesi (AZD)- 12-14; (Borg skalası) 
 
 
                                                               Borg Skalası 
 
 
Derece  Algılanan Efor       Olası Etki                      Antr. Kateg  
     6 
     7 
   8       Çok çok hafif 
   9      Çok hafif   Isınma ve soğuma için çok uygun  Toparlanma             
      
   10 
  11      Hafif                Aer. End./ Şidd. Antr. Topr.     END-I 
   12 
  13     Biraz zor   Aer. Kapasite       END-I 
   14        
  15      Zor     Aer. Kapasite        END-II 
                            An. Eşikte veya biraz düşük  
   16 
  17      Çok zor   Aer.-An. Kassal dayanıklılık    END-III 
      
    18       
  19     Çok çok zor  
  20     Maksimal    Anaerobik Met.                 SPR-I, RP 



 

 
Antrenman Gelişimi: 
1. Günlük ve haftalık hacim artışı 
2. Daha uzun tekrar mesafeleri 
3. Daha hızlı yüzme 
4. Daha az dinlenme 
 
KAH 150’yi ( 10s - 25 atım) geçmemeli 
AZD 14’ten büyük olmamalı 
 
 
 
  2.BÖLGE ANAEROBİK EŞİK   (END – 2)   
 
Laktat üretiminin keskin biçimde arttığı nokta anaerobik eşik olarak adlandırılır. (R.Richards 1999, 
kişisel iletişim; Pyne 1999a, 1999b; Carew ve Pyne 1999; Sweetenham 1990) 
Yüzücüler max. un 30-20 vuruş altında nabızla antrenman yapmalıdır. Bu tip antrenman en iyi 50-
400 m. tekrar mesafelerinde yapılır. Kısa tekrar mesafelerinde kısa dinlenme araları kullanılır. 
 
 Mesafe     Dinlenme aralığı 
 50 m.      10 saniye 
 100 veya 200 m.    10-20 saniye 
 200 veya400 m.    10-20 saniye 
1500-5000m. İçin aşağıdaki gibi uzunluk düzeni yerleştirin; 
 
Sprinterler   2000-3000 m. 
Orta mesafe   3000-4500 m. 
Mesafe yüzücüleri  5000m. Veya daha fazla 
             
            T-30 testi ve 3000m.yüzme testi anaerobik eşik noktasını belirlemek için kullanılır. 
2000m. testi muhtemelen yaş grubu ve sprint yüzücüleri için daha iyidir. Önerilen; bireysel en iyi 200 
m. zamanının yarısı+7-10 saniyedir. 
Hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın uygulanan efor maksimal ve başlangıçtan bitişe giderek artan 
tempoda yapılmalıdır. 
 
Örnek: 
3000 m yüzme zamanı  = 35 dak. (2100 s) 
100 m temposu   = 2100 / 30 = 70 s (1:10) 
 
END-I             1:13-1:16  
END-II    1:10 
END-III   1:07-1:09 
400 m     1:10 x 4 = 4:40  
 
300 m ve üstü mesafeler ve 10-20 s aralar için daha güvenilir.   
Düzeltme Faktörü: 
200m = T-3000 - 2 s  1:09:93 
100m = T-3000 - 1.5s 1:09:95 
50m = T-3000 - 1 s  0:34:98  
 
 



 

 
 
 
 

Antrenman Etkileri: 
 
1. VO2maks’ın yüzde kullanımında artış 
2. Kas ve kandan laktik asidin uzaklaştırılmasında artış  
3. ST ve FT çevresinde kılcallaşmada artış 
4. ST ve FT ‘lerde myoglobin ve mitokondri sayısında artış 
5. Kalbin 1 dak. ve 1 vuruşta gönderdiği kan miktarında artış  
6. Kan hacmi artış 
 

 
Antrenman Planlaması 
END-II antrenmanları, FT lerin O2 kapasitesini arttırmak için sezonun her döneminde uygulanabilir. 
Sadece taper öncesindeki son 3-4 hafta içinde FT’ lerin anaerobik kapasitesini tekrar kazanması için 
miktarı biraz azaltılabilir. 
 
Eşik hızlarında enerji için temel kaynak kas glikojenidir. 
 
1500 m. ve > setlerde %50 -70 oranında tüketilir ve diyete bağlı olarak tekrar yerine konulması için 
24-48 saatlik bir süreye ihtiyaç vardır. 
 
Yüzücüler kas glikojen kaynakları tüketildiği halde END-II setleri yapmaya devam 
ettirilmemelidirler. Aksi halde kas hücresi, mitokondri, myoglobin kayıpları yaşanabilir ve bu durum 
sürantrenman riskini beraberinde getirir. 
 
Yüzücüler bu durumda eşik antrenman tempo derecelerinde yüzmekte güçlük çekerler, bu durumda 
END-II ve III antrenmanları azaltılmalı ve dinlenme sağlanmalıdır.  
Her bir veya iki END-II setini takiben kas glikojenin yenilenmesi için 1-1.5 gün dinlenme 
verilmelidir. 
 
 
Antrenmanlarda Dikkat Edilecek Noktalar: 
 
1. Set Mesafesi: 
 
500 - 4000 m arasında değişir. Ancak uygun mesafe 2000-4000 m. arasındadır. İdeal süre ise 25-45 
dak. arasındadır. 
Kısa mesafeler ve kısa dinlenmeler yüzücüyü bireysel anaerobik eşik notasından daha hızlı yüzmeye, 
dolayısıyla giderek artan asidoza sokmakta. Uzun set mesafelerinin ise elit yüzücülerde bile 
tamamlanması zorluklar içermektedir. Dolayısıyla yüzücüler bu hızı en fazla 20-40 dak. 
koruyabilmektedirler.  
Stegman ve Kinderman (1982); yüzücülerin bireysel anaerobik eşik noktalarında, yüzme hızlarında 
ciddi düşüşler olmadan, 30 dakikadan daha fazla yüzemediklerini göstermişlerdir.  
Bir sprinter eşik hızını 20 dak. dan fazla sürdüremezken bazı mesafeciler ise 45 dakikaya kadar (fazla 
sayıdaki ST lifleri dolayısıyla) ulaşabilmektedir. 
 
2. Tekrar Mesafesi:  
 



 

END- I’ de olduğu gibi kısa mesafeler önerilmemektedir.  
200 m ve >,   uygun set mesafesi olarak önerilebilir. 
 
3. Dinlenme Aralığı:  
 
Kısa mesafe tekrarları (25 - 50 m) 5-10 s 
Orta mesafe tekrarları (100 - 400 m) 10-20 s 
Uzun mesafe tekrarları (800 m ve >) 20 s -1 dak 
 
4.AntrenmanHızı: 
 
Laktik Asit Testi   (3-5mmol/l) 
Kalp Atım Hızı  (160-180)(KAHmax-10-20atım) 
AZD    (15-16) 
 
 

3.BÖLGE YÜKSEK PERFORMANS DAYANIKLILIK ANTRENMANI (END – 3)    
 
 
Tanım: Anaerobik eşik hızlarının üzerinde yapılan ve ciddi düzeyde laktik asit birikimine neden olan 
antrenman şeklidir. Bu kadar anaerobik etkiye rağmen neden dayanıklılık antrenmanlarına dahil 
edildiği merak edilebilir.  Uzun yüzmeler veya eşik hızı üzerindeki kısa aralıklı yüzme setleri O2 
kullanımı ve FT’b lerden laktat uzaklaştırma hızını arttırır.   
 
Bölge 3’te yüzücü set süresinde dayanabileceği yüksek yoğunlukta çalışır.  Antrenör ve yüzücü 
anlamalıdır ki; yüzücü bu setteki antrenmanların başlangıcında çok yoğun çalışmamalıdır. Setin 
başlarında maksimum nabza ulaşan yüzücü çok yoğun çalışıyor demektir ve setin toplam 
mesafesinde bunu koruması mümkün olmayabilir. Bu durum, antrenörün bir sonraki gün için 
planladığı hız antrenmanının kalitesini etkileyebilir. 
 
Aynı gelişimler ST’lerde ve FTa larda da gözlenir. END-III aynı zamanda her üç kas lifinde 
tamponlama kapasitesinin artışına neden olur. Treffene ve ark. (1980); laktatın, çalışan kas 
gruplarından kana karışım hızının en yüksek olduğu noktayı an. eşik hızından % 6-14 daha hızlı 
tempolarda olduğunu göstermişlerdir.  
 

Antrenman Etkileri:  
 
1. FT’ ler dahil antrene edilen bütün kas lifi tiplerinde maksimal oksijen kullanım oranın artışı 
2. FT’ler dahil bütün antrene edilen kas liflerinin kılcallaşmasında artış 
3. FT’ler dahil bütün antrene edilen kas liflerinin myoglobin ve mitokondri sayısında artış 
4. FT’ler dahil bütün antrene edilen kas liflerden laktat eliminasyon hızında artış 
5. Her üç kategorideki kas lifi tiplerinde tamponlama kapasitesinde artış 

 
 
 
 
Antrenman Planlaması: 
 
Yüzücüler antrenman sezonunun her döneminde END-III antrenman yapmalıdırlar. Ancak; END-I ve 
II antrenmanları ile iyi bir aerobik kapasite geliştirilememişse, END-III’ ün beklenen ana etkileri 
gözlenemeyecektir. 



 

Yarış öncesinde gerekli değişimlerin gözlenebilmesi için, en önemli yarışmadan 4-6 hafta önce bu 
antrenmanlar özellikle vurgulanmalıdır. Ancak taperdan önceki son 3-4 hafta, FTb liflerinin aerobik 
olarak çalıştırılması sonucu kaybettikleri anaerobik kapasite özelliklerinin yeniden kazanılması için 
END-III antrenman miktarı azaltılmalıdır. 
END-III antrenmanı FTb’ lerin katılımı nedeniyle kas glikojeninde END-II antrenmanlarına göre 
daha fazla düşüşe sebep olur. Yalnız burada ek bir problem olarak; yüksek düzeydeki asidozun 
yarattığı kas hasarı karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bir veya arka arkaya gelen iki END-III 
antrenmanı sonrasında 1.5 - 3 günlük hafif antrenman, oluşan kas hasarının giderilmesi ve kas 
glikojeninin yerine konmasını sağlayacaktır.  
Bu nedenle haftalık antrenman planında en fazla 1veya 2 antrenman planlanmalı veya kısa metrajlı 
birkaç antrenman konulmalıdır. Haftalık antrenman planı yapılırken END-II ile birlikte 
değerlendirilmeli ve 4 END-II, 2 END-III gibi kas glikojenini ciddi biçimde azaltacak antrenmanlar 
yapılmamalıdır. Bunun yerine, 1 END-III antrenman, 1 veya 2 END-II antrenman yerine 
kullanılabilir. Laktat tolerans antrenmanları; asidoz ve kas hasarı yaratacağından dolayı,  END-III 
antrenmanlarının dinlenme gününe konulmamalıdır. 

 
Antrenmanlarda dikkat edilecek konular 
 
1. Set Mesafesi:  
500 m veya 6 dak. (minumum) 
1200 -2000 m veya 15-20 dak. (önerilen) 
 
2. Tekrar Mesafesi:  
Yüzücüler 1000-2000 m.lik uzun setler yapabileceği gibi, çok kısa aralıklı tekrar setleri de 
yapabilirler. Tekrarlar kısa ve aralar çok kısa ise istenilen antrenman etkisi yaratılabilir. 
 
3. Dinlenme Aralığı: 
KısaTekrarlariçin  (25-50m) Arası: 5-30 s 
Orta Mesafeler (100-200m)  Arası: 15-60 s 
Uzun Tekrarlar (200m >) Arası: 30-2 dak. 
 
KAH Erkekler için set maksimum nabzın 15-20 vuruş altında, bayanlar için 10-15 vuruş altında 
düzenlenmelidir. 
 
AZD  
17-20 arası Antrenman Gelişimi:  
 
10-40 x 50m  15 s ara ile 
15-20 x 100m 10-30 s ara ile 
10-20 x 100 m en kısa ara ile  
6-10 x 200m 10-30 s ara ile  
3-5 x 400 m 15 s - 1 dk. ara ile 
2  x 300/30 s 
3 x 200/30 s 
5x 100/30 s  
 

1. Antrenman Hacminin Artması 
2. Antrenman Hızının Artması 
3. Dinlenmenin Azaltılması 
 



 

Yüzücü bir önceki test setlerinden herhangi birinde ilerleme gösterdi ise yukarıdaki yöntemlerden 
biri uygulanarak set değiştirilir. 
 
 
Eşik Hızlar Üzerinde Çok Sık Antrenman Yapmanın Zararlı Etkileri 
Madsen veOlbrecht, (1983); 
Hollman veArk., (1981); 
Heck ve ark., (1985); 
Gabriel ve ark., (1998); 
Urhausen ve ark., (1998)  
 
- dayanıklılık kaybı 
- sürantrenman  
- çeşitli hormonların (epinefrin, norepinefrin ve büyüme hormonu) salgılanmasında azalma  
 
            4.BÖLGE    ANAEROBİK  ANTRENMANLARI 
 
1. Maksimal Yüzme Hızını Geliştirmek 

 
2. Tamponlama Kapasitesini Arttırmak 
      

         LAKTAT TOLERANS ANTRENMANI (SPR – 1)        
 
 
Tanım: Uzun sprintlerin orta veya uzun dinlenmelerle veya kısa sprintlerin kısa periyotlarla yapıldığı 
antrenmanı içerir.  
Laktat tolerans antrenmanı üretim antrenmanından daha yoğun olduğu için, daha fazla tekrar 
gereklidir. Aşağıda 2 örnek verilmiştir: 
 
3 setlik 3x100m;200m.nin ikinçi 100m.sinde hedef zaman 3.00;içerisinde set aralarında 200m 
yumuşak yüzme veriliyor. 
8x100m 4.00 veya 6.00 dakika içerisinde veya 
6x100m 3.00 veya 5.00 dakika içerisinde hedef zaman 200m zamanının ikinçi 100m.sinde. 
Laktat tolerans antrenmanı yaparken kullanılacak en iyi tekrar mesafeleri 50m – 200m.lik 
tekrarlardır. Laktat seviyesi yüzme sonrası tepe noktasına ulaşır ve kastaki laktat seviyesi finale 
doğru artar. Bu, tolerans etkisidir. 
Önerilen antrenman set uzunluğu; 
100m yücüleri için:   600-1200m 
200m yüzücüler için:600-1600m 
400m yüzücüler için:600-2000m 
 
Amaç: Çalışan kas gruplarında asidoz ortamını yaratarak kas tamponlama kapasitesinde gelişim 
sağlamaktır. 
 
 
 
 

 
 
Antrenman Etkileri 

1. Kas tamponlama kapasitesinde artış 
2. Kulaç oranını ve yüzme hızını artan asidoza rağmen koruyabilme yeteneğini arttırma 



 

3. Asidozun yarattığı ağrıya dayanıklılığı arttırma 
4. Antrene edilen liflerde glikojen, ATP ve Cp miktarını arttırma 
5. Kas ve kandan laktat uzaklaştırılmasını arttırma 
6. Anaerobik metablizma oranını arttırma 

 
 
 
Antrenman Planlaması 
Kas tamponlama mekanizması içerisinde 4-6 hafta içerisinde belirgin değişiklikler gözlenir. Taper 
öncesinde önemli yarışmanın 4-6 hafta öncesinde vurgu yapılmalıdır.  Bu dönemlerde sadece 
sprinterlerde kullanılmalı, mesafe ve orta mesafeciler bu antrenman tarzını kullanmak yerine, 
tamponlama kapasitesi artışı ve ağrıya direnç için sezon boyunca End III, yarış temposu antrenmanlar 
kullanabilirler.  
Sağlık topları, ağırlıklar, lastik çekme çalışmaları kas tamponlama mekanizmasını geliştiren alternatif 
yollardır. 
Spr-I antrenmanı oldukça dikkatli yapılmalıdır ve çok sık olarak kullanıldığında dayanıklılığa zarar 
verici etkileri bulunmaktadır. Dolayısıyla dayanıklılık setlerinin vurgulandığı dönemlerde Spr-I, Spr-
I’in vurgulandığı dönemlerde de dayanıklılık setlerine çok fazla yer verilmemelidir.  
Sprinterler hızı arttırmak ve anaerobik kapasiteyi geliştirmek için, sezon başında her hafta 1 kısa set, 
sezon ortasında her hafta 1 veya 2 kısa set uygulamalıdırlar.    
Sezon sonunda sadece 4-6 hafta boyunca haftada 2 kez Spr-I antrenman uygulanabilir. 
Kas hasarı yüksek olduğu için yüzücü 2-3 gün dinlendirilmeli ve temel dayanıklılık antrenmanı ve 
SPR II antrenmanı yaptırılabilir. 
 
Antrenman Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: 
 
Yüzücü bir yandan yüksek asidoz ortamının getirdiği ağrı durumuna dayanırken bir yandan da 
yüksek efor harcamaya ve verimli kulaç tekniğine konsantre olmaya çalışmaktadır. Dolayısıyla 
antrenman fizikselden çok zihinseldir. Tekrar mesafeleri ve dinlenme aralıklarının Spr -1 antrenman  
 
 
düzenlenmesinde çok önemi bulunmamaktadır. Tekrarın şiddet ve sayısı asıl önemi taşımaktadır. 
Yüzücüler ciddi bir asidoz yaratmak için üç teknik kullanmaktadırlar. 
 
1. Uzun Dinlenmeli Uzun Sprintler. 
 
Tekrar Mesafesi : 100 ve 200 m.  
Dinlenme Aralığı : 5-10 dak. ara ile 
Set Uzunluğu  : 300-800 m 
Hız   : 100-200 tekrarları için en iyi zamanının  % 85’i 
100 m için en iyi zaman + 6 s   
200 m için en iyi zaman + 12 s      
 
 
 
 
 
 
 
2. Orta Dinlenme Süreli Sprintler. 
 



 

Sporcu bir önceki yönteme göre daha fazla sayıda sprint yapabilir.  
Tekrar Mesafesi : 25, 50, 75 ve 100 m.  
Dinlenme Aralığı : 25 için   15 s 
   : 50 için   15-30  s 
   : 75 için   30-40 s 
   : 100 için   45-60 s 
Set Uzunluğu  : 600-1200 m 
Hız   : eşik hızından > 
 
 
 
 
 
      3. Kısa Dinlenme Süreli Sprintler. 
 

   Toparlanman zamanı oldukça az bırakılmıştır. 
Broken yüzme olarak yapılır.  
 
Tekrar Mesafesi : Yarış mesafesinin 1/4 veya 1/2’si   
Dinlenme Aralığı : 5-15 s 
Set Uzunluğu  : Yarış mesafesinden kısa, uzun ve yarış mesafesinde olabilir.  
Hız   : Yüksek  
Dinlenme Şekli : Aktif 

 
SPR-I Örnek Setleri 
 
Uzun Dinlenmeli Uzun Sprintler: 
 
6x 100 m 7 dak. İçi 
3x 200 m 10dak. İçi 
 
Orta Dinlenmeli Sprintler: 
 
12 x 25 m 30 s içi 
12 x 50 m 1 dak içi 
8 x 100 m 2 dak içi 
6 x 200 m 3-4 dak içi 
 
Kısa Dinlenmeli Sprintler: 
3 x 4 x 25 m 20-30 s ara ile 
3 x 4 x 50 m 10-15 s ara ile 
15 x 100 m 1:30 içi  
KAH - maksimal 
AZD - 18-20  
Laktat - maksimal  
 
Diğer SPR-I Antrenmanları: 
 
Değişik Mesafeli Tekrar Setleri:  
200m hızlı 3 dak. İçi + 4x100 m yavaş 2  içi. 



 

 
 Değişik Aralı Tekrar Setleri: 
100m hızlı 2 dak içi + 4x100 m 1: 40 içi  
 
Değişik Branşlı Tekrar Setleri: 
100m kelebek hızlı 2 içi + 100 yüzme+100 ayak + 100 serbest ya 

 
 
 
 LAKTAT ÜRETİM ANTRENMANI   (SPR – 2)        

 
Tanım: Anaerobik gücü arttırmak için maksimum hızlarda yapılan kısa tekrarları içerir.  
 
Laktat üretimi sezonda gösterilen ilk laktat antrenman tipidir. Bu tipteki antrenman geçiş tempolu ve 
bölmeli yüzüşler içerebilir. Yüzücüler bu antrenmanı 50m. Ve 100m.tekrarlarıyla yapabilirler. 
Aşağıda bir örnek görüyorsunuz; 
10x50m. 2.30 – 3.00 dakika arasında,50m.geçiş tempoları,100m.ve 200m.hedef zamanının ikinci 
50m.temposunda.Yüzücünün hedef zamanı;29.0 ve 31.0 sn.’lik geçiş tempolarıyla 1.00.00.’dır.Set 
için hedef 31sn.ve daha hızlı olmalıdır. 
 
Antrenman Etkisi: 4-8 haftalık antrenman belirgin etki yapar.  
 
Set mesafesi kısa ve harcanan kas glikojen düzeyi düşük olduğu için haftada 3-4 kez kullanılabilir. 
Antrenman Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: 
 
Tekrar Mesafesi: 25-50 m.  
 
Dinlenme Aralığı: En az 1.5 dk olmalı. Uzun dinlenme antrenman etkisini bozmaz.  
25 m. tekrarları için 1.5-3 dak. 
50 m tekrarları için   3-5  dak. yeterlidir. 
 
Set Uzunluğu: 
 
300-600 m. Bir antrenmanda 2-3 SPR-II seti yapılabilir yalnız set arasında 5-15 dak. dinlenme 
vermek gerekir. 
 
Antrenman Hızı: 
 
Maksimal veya maksimale yakın hızlarda yüzülmeli 
25m.’lerde en iyi derecenin 1s, 50m.’lerde en iyi derecenin 2 s kötüsü hedeflenmeli. 
 
 
 
Antrenman Gelişimi: 
 
1. Tekrar hızları arttırılmalı 
2. SPR-II antrenman hacmi arttırılmalı 
3. Dinlenme Aralığı azaltılmamalıdır. 
 



 

Örnek Antrenmanlar 
 
8 x 25 m 2 dak içi 
6 x 50 m 5 dak içi 
6 x 4 x 25 m 30 s içi. İlk 25 sprint, geri kalan, kol, ayak, yavaş yüzme 
4 x 25 m 2 dak içi + 4 x 50 m drill 1 dak içi. +  
4 x 50 m 4 dak içi + 8 x 25 m drill 30 s içi 
 
 
    
        Anaerobik Race Pace ( Yarış temposu antrenmanı ) 
 
Anaerobik alan antrenmanından daha çok laktat antrenmanı olarak bahsedilir. Bu tip antrenman kalite 
antrenmanı olarak da bahsedilen yarış-temposu antrenmanı şeklinde düzenlenmelidir. Anaerobik 
antrenman bölgesi 3 tip laktat antrenmanından oluşur; laktat üretimi, laktat tolerans ve tepe laktat. 
Yüzücü ve antrenörün daha önceden belirlenmiş müsabaka için hedef zamanı olmalı, geçiş 
zamanlarını, kol sayılarını ve kulaç oranlarını bilmelidirler. Bu bölgedeki setin uzunluğu, bu tip 
çalışmanın artan yoğunluğuna bağlı olarak ilk üç bölgeden daha kısadır. 
Yarış temposu antrenmanı bütün karşılaşmalarda ve her yüzücü için bireysel yarış stratejesi 
belirlemede düğüm noktasıdır. 
Yarış temposu antrenmanı çeşitli şekillerde kullanılabilir.400m. Tempo veya daha hızlı yapılan 
herhangi bir set anaerobik tabanlı(nitelikli) antrenman setidir. 
Yarış temposu çalışması içeren antrenman tipi ancak hayallerinizle sınırlıdır. 
Yüksek performans dayanıklılık alanı, anaerobik alan ve sprint alan antrenmanlarının tümü yarış 
temposu çalışması olabilir. Son yıllarda antrenörler yüzücülerine nabız seviyelerinde antrenman 
öğretmeye yöneldiler, ancak müsabakalarda biz tempodan bahsederiz, nabızdan değil. En son ne 
zaman bir yüzücüden bir müsabakada ilk 200m.yi maksimum nabızdan 30-40 vuruş aşağıda 
yüzmesini ve ikinci 200m.de nabzın maksimuma çıkmasını istediğinizi hatırlayın. Biz 
yüzücülerimizden belli bir sürede yüzmelerini isteriz,bu yüzden de onları nabızla değil tempoyla 
antrene etmeliyiz.Yüzücülerimizi,onların nasıl yarışmasını istiyorsak öyle çalıştırmalıyız.(Atkison ve 
sweetenham 1999) 
Sezon müsabaka zamanına yaklaştıkça,bütün anaerobik çalışma yarışmaya özel antrenman şeklinde 
yapılmalıdır ve split (bir dinlenmeli antrenman tekrarı) ve broken yüzme ( birden fazla aralı 
antrenman tekrarı ) içermelidir.Kulaç oranı ve sayısı da yüzme hızı (zaman ) kadar,bu tip çalışmanın 
içine katılmalıdır. 
Aşağıda bir örnek yer almaktadır. Bir yüzücünün 200m.kurbağalamada en iyi zamanı 2.32’dir ve 
yarış detayları şöyledir ; 
 
 
                 Varış zamanı       Geçiş tempoları    Kol sayısı     Kol devri 
50m.               0.35                          35                        20               35 
100m.             1.14                          39                        23               37 
150m.             1.53                          39                        24               39 
200m.             2.32                          39                        25               41 
 
 
 
Yüzücü 2.30’luk zamanı hedeflemektedir. Yüzücü için aşağıdaki set düzenlenmiştir. 
 
                 
                Varış zamanı        Geçiş tempoları        Kol sayısı             Kol devri 
50m.               0.34.5                        34.5                     19                          35 
100m.             1.13.0                        38.5                     22                          37 



 

150m.             1.51.5                        38.5                     22                          37 
200m.             2.30.0                        38.5                     22                          37 
 
 
 
Yaş grubu yüzücüsü bu tipteki seti zaman ve kol sayısını dahil ederek tamamlar. Yüzücü ilerledikçe 
kulaç oranı da daha önceki örneklerde gösterildiği gibi dahil edilir. 
 
 

 
5.BÖLGE HIZ/GÜÇ ANTRENMANLARI (SPR – 3) 

 
 
Tanım: Kas liflerinin kasılma hız ve kuvveti üzerinde çalışmak için düzenlenmiş çok kısa sprintleri 
içerir. Çekiş gücü, kassal kuvvet ve uygulama hızının bir sonucu olarak ortaya çıkar.  
Yüksek hız yüklemesi olan kısa maksimum hız antrenmanıdır. Maksimum hız ve maksimum efor 
farklı şeylerdir. Bir yüzücü anaerobik antrenman bölgesinde maksimum eforla yüzüyor olabilir ama 
bu onun maksimum hızı değildir. 
 
Bu bölge için en iyi tekrar mesafeleri 10m-25m. lik tekrar mesafeleridir. Yüzücü yeterli 
dinlenmelerle 25.lik tekrarlar yapmalıdır.25m.lik tekrarlardaki dinlenmeler yeterli değilse, yüzücü 
anaerobik bölgede laktat üretim antrenmanı yapacaktır. 
 
Her yüzücü içn hız antrenmanı hesaplayan metod kullanılarak bir hedef zaman koyulmalıdır. Efor ve 
hız arasındaki farkı anlamak önemlidir. 
 
 
Kas glikojeni tüketmediği, diğer antrenman türlerine zarar vermediği ve fazla zaman almadığı için 
her zaman uygulanabilir. Haftada 2-3 kez kullanılabilir. 
 
Antrenman Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar: 
 
Tekrar Mesafesi: 10-12.5 m veya 5-8 kol devri. 
 
Dinlenme Aralığı: 45 s -2 dak. CP yenileyecek kadar uzun 
 
Set Mesafesi:   50 - 300 m., 4-12 tekrar, 3-6 set  
 
Antrenman Hızı:  Maksimal  
 
 
 
 
 
 
Örnek Antrenmanlar 
  
4 x 8 x 12.5 1:15 içi setler arası 3 dak yavaş yüzme 
 
6 kol devri x 10 tane 1 içi 



 

 
3 x 8 x 25 m 1:30 içi. 10 m sprint geri kalan yavaş  yüzme. 
Set arasında 5 dak. Yavaş yüzme.  
 
Her yüzücü içn hız antrenmanı hesaplayan metod kullanılarak bir hedef zaman koyulmalıdır. Efor ve 
hız arasındaki farkı anlamak önemlidir. 
 
 
 
Antrenman Hızının Temposunun Hesaplanması; 
 
 
Hız gelişimi önemli olduğu için, antrenmanda yeterince hız çalışması olmalıdır. Hız antrenmanı için 
tekrar antrenman zamanları şöyle hesaplanabilir; 
 
 
 

100m.Bireysel en iyi derece -  5 saniye 
örn; 60 sn -5 sn                                                     = 55 sn 
55: 4 ; 25m antrenman zamanları için                  = 13.75 sn 
55:100x15 ; 15m antrenman zamanları için         = 8.25 sn 
55:100x12.5; 12.5 m. antrenman zamanları için = 6.87sn. 
55:100x10 ; 10m antrenman zamanları için         = 5.50sn. 
 
200m.Yüzücüleri için hız antrenmanı şunlar üzerine kurulu olmalıdır, 
200m.bireysel en iyi derece – 10sn. 
Örn;2:10 = 130sn-10sn=120sn. 
120:8;25m antrenman zamanları için                  =15sn 
120:10;20m antrenman zamanları için                =12sn 

 
 
 
Hız antrenmanında hedefleri hesaplamak için başka bir yöntem daha faydalıdır.Düşün ki;100m sırt 
yüzücüsünün en iyi derecesi 61sn olsun.Bu yüzücü için hız çalışması şöyle geliştirilebilir; 
Set 1 
40m – hedef 24sn. 
40m – hedef 24sn. 
20m – hedef 12sn. 
 
100m.tekrarı yaparken hedef 1:30 içerisinde 60sn.de gelebilmelidir. 
Set 2 
30m – hedef 18sn. 
40m – hedef 24sn. 
30m – hedef 18sn. 
 
100m.tekrarı yaparken hedef 1:30 içerisinde 60sn.de gelebilmektir. 
3.ve 8.setler de aynı şekilde oluşturulur ki yüzücü bu yoğunlukta 8 dakika çalışma yapar.60sn.lik 
çalışmayı bölmek için birçok yol vardır. Örn;20m,30m,30m,20m ve bunun gibi yapabilir. Burada ana 
fikir; yüzücünün tempoyu ve teknik etkinliği korurken yapabileceği en uzun mesafeyi yapmasıdır. 



 

Her setten sonra yüzücü 100m,200m,300m veya 400m.yumuşak yüzme yapabilir. Mesafe yeterince 
uzun olmalıdır ki yüzücü bir sonraki sette istenen hızda yüzebilsin. Yumuşak yüzmelerde nabız 
maksimumun 50 vuruş altında olmalıdır.(dakika başına) 
 
 
 
 Kulaç Oranı Ve Kulaç Mesafesinin Hesaplanması 
 
 
 
Mesafe /kulaç sayısını daha yakından gözlemlemek için şu temel adıları takip edin. Havuzun 
ortalarında bir yere işaret koyun,10m.mesafeye. Bu orta mesafe dahilinde, yüzmenin ne kadar 
sürdüğünü kaydedin. Ayrıca, yine bu mesafede 5 tam kol devrinin süresini de kaydedin.(sağ el 
girişinden, sağ el girişine)Aşağıdakilere benzer sonuçlar elde edebilirsiniz. 
 
10m.yi tamamlama zamanı = 6.3sn. 
5 tam kol devri zamanı       =  5.1sn. 
 
 
            Kulaç oranı ve mesafe /kulaçı hesaplama: 
             
            1)Havuzun ortasına kadar yüzme hızı (velocity) 

Vel=Tamamlanan mesafe/mesafenin tamamlanması için geçen zaman 
Vel=10m./6.3sn = 1.59m/sn 

        
      2)Kulaç oranını hesaplama(SR) 

 
SR=Kulaç sayısı/Kulaçları tamamlama süresi 
SR=5 devir/5.1sn. = 0.98 devir/sn. 
(Yarış bilgi kağıtlarında kulaç oranı sn/devir sayısı ‘dır) 
 
Dakikadaki kol devrini elde etmek için; 
0.98 kulaç/sn X 60sn/dk = 58.8 devir/dk 

            
             3)  Mesafe/ kulaç oranı hesaplanması(D/S) 
            
            D/S = Vel.(genellikle m/sn olarak ifade edilir)/ SR (devir/sn olarak ifade edilir) 
            D/S = ( 1.59 m/sn) / ( 0.98 devir /sn ) = 1.62 m/devir 
 
 
Kulaç oranı ve mesafe/kulaç oranını bir kez hesapladığınızda, yüzücülerin nerede gelişme 
göstermesi gerektiğini değerlendirebiliriz. Örneğin;100m.sırtçı bir bayan yüzücünün hızı 
100m.sırtüstü finalistlerinden yavaş ise ve kıyaslanabilir D/S ‘si varsa, antrenmanında giderek 
kulaç oranını arttırıp mesafe/kulaçı muhafaza ederek yüzme hızını arttırmaya odaklanabilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 



 

   Özel Dayanıklılık Antrenmanı Türleri 
 
 
1. Maraton ve Fartlek Antrenman:  
 
Maraton ve fartlek antrenman metodu uzun bir zaman periyodu boyunca yüzmeyi içerir.  
Bu iki metod arasındaki temel fark; maraton yüzmede tempo  sabit tutulurken, fartlek antrenmanda 
tempo; yüzme hızlarını, yüzülen branşları, ayak-kol yüzmelerini değiştirerek değiştirilir. 
 
Maraton antrenmanın temel amacı; sürekli yüzme ile aerobik kapasitenin daha verimli olarak 
geliştirilebileceğidir. Maraton antrenman ile aerobik kapasitedeki gelişmelerin çoğu solunum ve 
dolaşım sistemlerinde ve sadece ST’lerde  gözlenir. Maraton ve Fartlek antrenmanı en az 15 dak. 
sürdürülmelidir. Ancak önerilen süre 30 dak ve daha üstüdür. Maraton yüzme ile FT’lerde kas 
glikojeni yenilenmesi ve kas hasarının giderilmesi de amaçlanır.  
 
Fartlek antrenmanda amaç, hem FT hem de ST’lerin dayanıklılığını arttırmak ise hızlı ve yavaş 
bölümler birbirinden çok farklı hızlarda yapılmalıdır. Hızlı bölüm 2-6 dak. lık bir yüzmeyi içeriyor 
ise, yavaş bölüm bunun 4 katı olarak planlanmalıdır. 
 
Fartlek kısa dinlenme araları verilerek END-III formunda da uygulanabilir.   
Örn: 100-200 m hızlı, 50-100 m yavaş 
 
Fartlek sprint amaçlı veya tamponlama kapasitesini geliştirmek için de kullanılabilir. Tamponlama 
kapasitesini geliştirmek için 25-200 m lik hızlı, 50-600 m lik yavaş bölümlerle antrenman 
yapılmalıdır.  
 
Sprint için ise 10-15 m. lik hızlı, 50-200 m. lik yavaş bölüm yeterli olacaktır. 
 
2. Cruise Intervals (Bower, 1997):  
 
1. 10 s ara ile 10x100 m yüzdürülür. 
2. Dinlenmeler dahil tüm zaman toplanır: 
 
Örnek:  
 Toplam zaman =13:50   
 13 x 60 +50 +10 = 840 s 
 840 /10 = 84s= 1:24  
 100 m temposu 1:25’e yuvarlanır.  
 1:26 bulunsaydı 1:30 yuvarlanması  gerekirdi.    
 
End-I  1:25+5-10 s (Cruise + setleri) 
End-II 1:25 s 
End-III 1:25-5s (Cruise - setleri) (set en fazla 15 dak. sürdürülmelidir. 
 
Kelebekçiler için dinlenme aralığı çok kısa olduğu için uygun değil (Bower, 1997). 
Kol ve ayak için de yapılabilir. 
 
 
 
 



 

3. Azalan Hızlı Tekrar Setleri (Gelişmeli):  
 
6x300 m. 3:45 içi - her iki veya bir tekrarda bir  biraz daha hızlı  
 
En az 15 dak. veya (1000 m)  
 
Dinlenmeler kısa fakat sonlara doğru daha hızlı tekrarlar sağlamak için daha da uzatılabilir. 
 
Tekrarların büyük bir kısmı END I, II hızlarında son birkaç tekrar ise çok hızlı yapılabilir.  
 
Avantajları: 
1. Yüzücü bir setle hem ST hem de FT leri  antrene eder 
2. Setin büyük bir kısmında submaksimal hızlarda yüzerek aerobik metabolizma vurgulanırken, set 
tamamlanırken anaerobik metabolizma da vurgulanır ve rahatsız etmeyen bir asidoz düzeyi ile  
dayanıklılık antrenman etkileri bozulmamış olur. 
 
Dezavantajları: 
1. Yüzücü bir çok tekrarı çok yavaş yüzer ve son 1-2 tekrarı hızlı yaparsa set anlamını kaybeder. 
2. Gerçekçi olmayan dereceler hedeflemek: Setin hemen başında çok hızlı dereceler asidoz durumunu 
uyaracak ve set tamamlanamayacaktır. Setin başındaki çok yüksek hızlar anaerobik metabolizmayı 
antrene ederken, oksijen taşıma ve laktat uzaklaştırma mekanizmalarını antrene etmez. 
 
4. Azalan Dinlenmeli Tekrar Setleri: 
 
30 x 100   1 - 10 arası 1:20 içi 
       11 - 20 arası 1:15 içi  
       21 - 30 arası 1:10 içi 
 
Azalan dinlenmeli tekrar setleri, artan hızlı tekrar setleri ile aynı amaçlara hizmet eder.    
 
 
 
5. En Kısa Aralı Tekrar Setleri: 
 
Bütün bir seti yapılabilecek en kısa ara ile tamamlamaya çalışmaktır. 
 
20 x100 m 1:10 içi - 1:03-1:07 tempo ile  
 
Avantajları: 
1. Setin büyük bir kısmı aerobik metabolizmayı aşırı zorlar ancak anaerobik metabolizma çok az 
devreye girer. 
2. Yüzücü tepmo yapmanın değerini öğrenir.  Hızlı gelip fazla dinlenmek istediğinde asidoza 
gireceğinden, eşit tempo yapmasını öğrenecektir. 
 
 
 
 
 
6. Değişik Mesafeli Tekrar Setleri: 
 



 

300 m 4:00 içi 
200 m 2:45 içi x     4 (set arası çok kısa veya 
100 m 1:30 içi.      verilmeyebilir). 
 
Azalan setlere benzer etki yaratmaktadır.  
 
Amaç; 
1. END-I ise kısa dinlenme aralıkları ve uzun set 
2. END-II ise daha uzun dinlenme aralıkları ve kısa set (< 3000 m) 
3. END-III ise uzun dinlenme aralıkları ve iyice kısa set (<2000 m) şeklide oluşturulabilir. 
 
7. Değişik Hızlı Tekrar Setleri:  
 
4x5x100 m.    her setin ilk üç tekrarı END-1 
    son iki tekrarı END-2  
       her setin ilk dört tekrarı END-1 
    son iki tekrarı END-2  
 
Amaç dayanıklılığı geliştirmek olduğunda dikkatli hazırlanması gerekir. Son tekrarda çok şey 
beklenirse ilk tekrarlar çok yavaş yüzülebilir. 
 
3. Dinlenme Aralığı: 
 
Kısa Tekrarlar için  (25-50m) Arası: 5-30 s 
 
Orta Mesafeler (100-200m) Arası : 15-60 s 
 
Uzun Tekrarlar (200m >) Arası: 30-2 dakika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 AYAK VURUŞU VE KOL ÇEKİŞİ ANTREMANLARI 
 
 
Bu bölüm, bütün yüzücüler için ayak vuruşu ve kol çekişi üzerinde durur.Bir çok antrenman 
programında ya aşırı,yada az kullanılan ayak paletleri ve el pedalları kullanımıyla ilgili önerilerde de 
bulunmaktayız.Tam kol devri antrenmanı gibi ayak vuruşu ve kol çekişi antrenmanı da dayanıklılık 
çalışması ,kısa ve kaliteli çalışmalar ve hız setleri şeklinde yürütülmelidir.Bu bölümde ayak vuruşu 
ve kol çekişi antrenmanı için dayanıklılık,nitelik ve hız çalışmalarına örnek setler verilmektedir. 
 
AYAK VURUŞU ANTREMANLARI 
 
Yüzücüler performanslarını geliştirebilmek için her olumlu niteliği kazanmaya 
çalışmalıdırlar.Geçmişte orta mesafe ve mesafe yüzücüleri ayak vuruşlarını tam kapasiteyle 
kullanmıyorlardı.Bugünse görüyoruz ki bu mesafelerde yüzücüler güçlü ayak vuruşları 
kullanabiliyorlar. 
Kulaç sıklığı ve sayısını azaltmak için güçlü ayak vuruşu yapabilmelidir.Güçlü bir ayak vuruşu, 
yarışma sırasında çok iyi bir taktik avantaj olabilir.Yarışmada ayak vuruşunun sürekliliğini sağlamak 
için bir yüzücünün iyi kondisyona sahip bacak kaslarının olması gerekir.Ancak şunu da unutmayın 
ki,iyi vücuda sahip her insanın bacak kasları da iyi demek değildir. 
Ayrıca görüyoruz ki yüzücüler kelebek,sırtüstü ve serbest stil yarışmalarının başlangıcı ve 
dönüşlerinde eskisinden daha kuvvetli su altı kelebek ayak  vuruşu kullanmaktadırlar. 
Bunu yapmaya çalışmak, daha fazla oksijene ihtiyaç duyan güçlü kaslara sahip bacaklar üzerine daha 
fazla yük bindirecektir özelliklede bacaklar iyi kondisyona sahip değilse.Örneğin: 25m’lik havuzda 
yüzülen 100m sırt üstü yarışında yüzücü 15m. yi su altında gidebilir, ki bu da yarışın %60’ı 
demektir.Antrenman yüzücülerin bacaklarını çalıştırmalı ve antrenörler programlarını planlarken 
bunu göz önüne almalıdırlar.Yüzücü yarışmaya geldiğinde nasıl antrenman yaptıysa öyle 
yarışacaktır.Eğer yüzücünün bacak kondisyonu iyi değilse bu işin üstesinde iyi 
gelemezler.Antrenör,antrenman saatlerini,yüzücülerin ayak vuruşlarını en iyi kullanabilecekleri 
şekilde düzenlemelidir. 
Bir sırt yüzücüsü,her dönüşte duvardan 15m’yi yüzmek istiyorsa,buna göre antrenman 
yapmalıdır.Belirli setlerde yüzücü 15m’den bile  ileri gidebilmeyi amaçlamalıdır.Yüzücü ayrıca 
15m’ye ulaşabilmek için kaç ayak vuruşunun gerektiğini bilmeli ve buna çalışmalıdır. 
Antrenör,setin yoğunluğuna bakmadan bütün ayak vuruş setlerini tamamlamalıdır.Bu yaklaşım 
yüzücüyü yaptığı işin ne kadar önemli olduğuna odaklar.Açık bir şekilde çalışma yoğunluğuna göre 
dinlenme aralığı da belirlemelidir. 
Antrenör, yüzücüyü sadece ayak tahtasını kullanarak su üstünde kalmaya değil, ayak vuruşunu 
çalışmaya motive etmelidir.Düşük yoğunlukta bir ayak vuruş seti çalışırken bile,yüzücü teknik 
üzerinde çalışmalı ve konsantre olmalıdır.Muhabbet etmemelidir.Antrenörler takımın kullandığı ayak 
tahtalarının tipini kontrol etmelidirler.Ailelerin çoğu kez çocuklara büyük ayak tahtaları aldığını fark 
etmelidirler.Veliler genellikle çocuklarına büyük yüzücülerin kullandığı ayak tahtalarından alarak 
çocuklarının bunlarla büyüyebileceklerini ummaktadırlar.Küçük yüzücüler küçük ayak tahtaları 
kullanmalıdır. 
 
PALETTE AYAK VURUŞU 
Antrenör,yüzücünün paletle yapacağı çalışmayı kısıtlandırmalıdır.Paletler kısa dinlenmeli tekrarlarda 
ve hız setlerinde işe yarayabilir.Güçlü bir ayak vuruşu hız yüzücüsü için çok önelidir.Paletlerin 
kullanımı toplam çalışmanın %50’sini aşmamalıdır. 
Antrenörlerin düşünmesi gereken bir soru,palet kullanımının yüzücünün ayak vuruş kabiliyetini 
arttırıp artırmayacağıdır.Biz, paletlerin kulacın üst beden bölümünde denge sağladığına inanıyoruz. 
 



 

Diğer bir soru da, paletlerin ayak vuruşunu geliştirip geliştirmediğiyle ilgili bir kanıtın olup 
olmamasıdır.Biz inanıyoruz ki dirençli mayo veya ağırlık kemeri ayak vuruş kabiliyetini geliştirir. 
Biz antrenörlerin programlarına dirençli ayak vuruşunu sokmaları ve bu tipteki çalışmaları paletlerle 
yapmalarını tavsiye ediyoruz.Paletlerle ayak vuruşu yapmak ,yüzücünün kısa sürede çok daha uzun 
mesafe  gitmesine izin verecektir ,ancak bunu yapmanın yüzücünün ayak vuruşunu geliştirip 
geliştirmeyeceğinden emin değiliz. 
 
AYAK VURUŞ SETLERİ 
Yüzücülerin ve antrenörlerin sıklıkla antrenmanlardaki ayak vuruşlarını değerlendirmelerini tavsiye 
ediyoruz.Bütün tekrarlar zamanlanmalı,setlerde ayak vuruşlarını saymalı ve bütün antrenman 
çalışmalarındaki ayak vuruş bilgileri karşılaştırılmalıdır. 
 
DAYANIKLILIK AYAK SETLERİ 
1x1000m. Serbest  ayak  (,1500m.Kol derecesi hedeflenecek). 
200m. yavaş yüzme. 
600m.serbest  ayak (,800m.kol derecesi hedef.) 
200m.yavaş 
300m. Branş ayak(,400m.kol derecesi hedef.) 
200m. Yavaş 
150m. Branş ayak,(200m kol derecesi hedef.) 
200m. Yavaş 
1x600m. Branş ayak,hedef  9:00 veya daha hızlı 
200m. Yavaş 
400m. Branş ayak, hedef 6.00 veya daha hızlı 
200m. Yavaş 
200m.branş ayak, hedef 3:00 veya daha hızlı  
200m. Yavaş 
100m. Branş ayak,hedeflenen kol zamanına 20 saniye ilave 

 
Aşağıdaki ayak vuruş setlerinde tekrarlar zamanlandırılmış ve ortalama alınmıştır.Yüzücü seti 
tamamladığı zaman,amaç bir önceki sette kaydedilen ortalama zamanı geçmektir. 
 
20x100m .branş ayak 2:00 ;tempoyu koruyarak(2000m.) 
 
4x400m. branş serbest ayak vuruşu ; 8:00 (1600m.) 
 
8x200m .branş ayak; 3:30 ;tempoyu koruyarak(1600m) 
 
16x100m .branş ayak;1:50; tempoyu koruyarak(1600m) 
 
1x1500m. serbest ayak vuruşu;mümkün olduğu kadar hızlı(1500m) 
5x300m. Ayak vuruşu,400m. kol derecesi hedef ; 7:00(1500m) 
8x150m. Ayak vuruşu ; 3:00 ; tempoyu koruyarak (1200m) 
 
KALİTELİ AYAK SETLERİ 
 
2x200m. , branş ayak ,maksimum efor ; 4:00 
100m. Yavaş yüzme ,1:40 
 
2x100m. Branş ayak maksimum efor; 2:00 
100m. Yavaş yüzme , 1:40 



 

 
4x50m. Branş ayak ,maksimum efor ; 60 
100m. Yavaş yüzme  
 
4x100m. Branş ayak , maksimum efor ;2:30 
50m. Branş ayak, en iyi 100m. Ayak derecesinin yarısında hızlı 
 
2x25m. Branş ayak , en iyi 50m. Derecesinin yarısından hızlı 
100m. Yavaş yüzme 
 
Aşağıdaki vuruş setlerinde antrenör tekrarlarda zaman tutar ve ortalamayı hesaplar. Yüzücünün seti 
bir sonraki yapışında , amaç bir önceki ortalamayı geçmektir. 
 
10x75m. Ayak, en iyi  100m. Kol derecesinden daha hızlı ; 2:00  
6x100m. Ayak , maksimum efor ; 4:00  
50m. Yavaş yüzme; 50 
2*x50m. Branş ayak maksimum efor , 1:00 
50m. Yavaş yüzme ;50 
4x25m. Branş ayak maksimum efor; 30 
50m. Yavaş yavaş 
10x50m. Branş ayak, maksimum efor; 2:00  
8x50m. Branş ayak, maksimum efor ; 1:30  
6x50m.branş ayak, maksimum efor ; 1:10     
 
HIZLI AYAK SETLERİ 
 
Antrenör yine bu setlerde zaman tutmalı ve ortalama çıkarmalıdır.Yüzücü bir sonraki sette,Bir önceki 
ortalamayı geçmelidir 
20x25m. Ayak , maksimum efor;45  
16x25m.paletli kuvvetli sprint ayak ; 45 
4x50m.ayak ,maksimum efor ;60 
4x25m. Vuruş,maksimum efor; 60   
 
10x75m. DPK , 1:30(Her ayak vuruşunda gidilen mesafeyi artırmak DPK) 
     25m. Maksimum ayak vuruşu, 60 
 
10x25m. Maksimum efor, branş ayak vuruşu, 60  
     75m. DPK ,branş ayak vuruşu , 1:45 

 
10 x 25 m. Su içerisinden iterek 15m. Su altında sırt üstü kelebek ayak vuruşu maksimum efor 10m. 
Su yüzeyinde sırt üstü kelebek ayak  
6 x 50m. Her ayak vuruşunda gidilen mesafe , 1:30  
      25m. Maksimum efor, 60  
 
 
 
 
 
 
 
 
KOL ANTREMANLARI 



 

 
Kol antrenmanlarının amaçları çok fazla ve farklı farklıdır.Kol antrenmanları , bacakları sabit tutmak 
amacıyla pulboy , ayak bant’ı,ve özel ayak simitleriyle yapılabilir.Bu tür kol antrenmanları teknik 
geliştiren antrenmanlar olarak bilinir ve yüzücü bunda ayak vuruşunu dert etmez ve baş pozisyonu , 
suya elin girişi,kulaç setleri ve kolun toparlanması üzerine yoğunlaşabilir 
Her zaman teknik tabanlı kulaç çalışmasını takip etmesi gereken dirençli kol antrenmanı kara 
çalışmasıyla edinilen kuvveti ,spesifik yüzme hızına döndürmek çok iyi bir yoldur. 
Antrenörler ,dirençli kol antrenmanında takıyla pulboy kullanmaktan kaçınmalıdır Pulboylar 
,toparlanma veya teknik geliştirme çalışmalarında kullanılabilir.Her yüzücü ,bütün kulaçlarda 
dirençli kol setlerini yapmalıdır ki setler yüzücünün yarışlarına özel olsun. 
 
3 x 1500m. Serbest kol 
1. el paleti ve ayak bant’ı  ile 
2. sadece ayak bant’ı ile 
3. pulboy ile 
 
10 x 400m. Serbest kol 5:30 içerisinde el paleti ve ayak bant’ı ile ( her 400m.’de 3 ,4 ,5 6, ,7 kol’da  1 
nefes x 2 set) 
 
4 x 800m. Serbest kol ;12:00 
1. el pedalı ve pulboy ile  
2. 800m. el pedalı ve bant 
3. 800m. Bant ile  
4. 800m.pullboy ile                                
 
20 x 150m. Serbest kol 2:15 el pedalı ve bant ile  
10 x 300m. Serbest kol el pedalı ve bant ile  4:00 
 2 x (nefes 3  ,4  ,5  ,6  ,7 kol’da 1 nefes ) 
 
 1x 500m. Sırtüstü kol 
1 x 600m. Sırtüstü kol 
1 x 700m. Kurbağalama kol 
1 x 800m. Serbest kol 
 
32 x 50m. Serbest kol  sayısını ve tempo eşit  
 
20 x 75m. El pedalı ve ayak bant’ı ile 
 
10 x 75m. Serbest nefes 3 kol’da,4 kol’da 5,6,7 kol’da bir nefes x 2 
 
10 x 75m. branş kol 
 
24 x 50m.branş kol. Kol sayısı ve tempoya dikkat 60sn. içerisinde 
 
10 x 100m.branş kol.el pedalı ve ayak bant’ı ile 
 

 
 
 

 
KALİTELİ KOL SETLERİ 



 

 
 
10x 75 m. Branş kol  en iyi 100m zamanı veya daha hızlı 2:00 içersinde 
    25m. Her kol devrinde kat edilen mesafeyi arttırarak 60sn. içerisinde 
 
2 x 150m. Serbest kol. 7 kol’da 1 nefes. 3:00 
      50m. Kol branş maksimum efor 40 nefes 
      100m. Serbest kol. 7 kol’da 1 nefes 2:00 
      2 x 50m. Branş kol. Maksimum efor 40sn içerisinde 
      50m.serbest kol. 7 kol’da 1 nefes ; 60sn  içerisinde  
      3 x 50m. Branş kol. 7 kol’da 1 nefes  40 içerisinde 
 
 
 
 
3x100m Branş kol maksimum efor el pedalı ve ayak bant’ı ile 2:30 içerisinde 
    50m. Branş kol.maksimum efor el pedalı ve bant ile 1:15sn. içerisinde 
    25m. Branş kol maksimum efor el pedalı ve bant ile 45sn içerisinde 
    25m. Branş kol  maksimum efor el pedalı ve bant ile 45sn. İçerisinde 
    100m. İstek kol.DPS pulboy ve el pedalı ile 2:30 içerisinde 
 
 
10 x 50m. Branş kol yarış hızında ve kol sayısında 1:30  içerisinde 
 
6 x 50m. Maksimum efor 1:00 içerisinde ( 50m ‘lerin toplamı 400m. Kol derecesini hedefleyerek) 
 
1 x 100m. Kurbağalama kol. Pullboy ile kol sayısını kaydet 
1 x 100m. Sırt üstü kol bant ile kol sayısını kaydet 
50m.sırt üstü kol ( çift kol drill)kol sayısını kaydet 

 
 

HIZLI KOL SETLERİ 
 
Bütün hız antrenmanlarında tekrarlar için amaçlanan zamanları belirlemede 1. bölümdeki formül 
kullanılmalıdır.Aşağıdaki setlerde amaçlanan zaman yüzücüler için hedef olmalıdır. 
16 x 25m. Maksimum hızda branş kol ayak ban’ı ile 45sn. İçerisinde 
        75m. Ana branş DPS kol 1:45 içerisinde 
16 x 25 branş kol el paleti ve ayak bant’ı ile maksimum hızda  45 sn.(kol sayısı ve hedef zamanda 
kalarak) 
16 x 50 kol 1:30 içerisinde  4 set 
1.set. x  50m. 12.5m.maksimum hız 37.5m. DPS 
2. set. x 50m. 25m. Maksimum hızda 25m. DPS 
3.set . x 50m. 25m. DPS 25m. Maksimum hızda 
4. set . x 50m. 37.5 DPS  15.5m. maksimum hızda 
 
10 x 75 m. Serbest kol DPS 1:15 içerisinde 
        25m. Branş kol maksimum hızda  30sn içerinde el paleti ve ayak bant’ı ile 
 
10 x 50m.  Serbest kol DPS 50sn. İçerisinde  
         25m. Branş kol maksimum hızda 30sn içerinde el paleti ve ayak bant’ı ile 
 



 

 
 10 x 25m: serbest kol DPS 30 sn içerinde  
   25m. Branş kol maksimum hızda 30sn.içerisinde el paleti ve ayak bant’ı ile 
8 x 50 m. Branş kol ayak bant’ı ile 60sn .içerisinde 
2 x 50 m. Branş kol. 40m. Maksimum hız 10m. DPS 
2 x 50 m. Branş kol. 30m.maksimum hız 20m.DPS 
2 x 50 m. Branş kol. 20m. Maksimum hız30m.DPS 
2 x 50 m. Branş kol. 10m.maksimum hız 40m.DPS 
 
8 x 25 m. Branş kol maksimum hızla sprint kol el pedalı ile 60sn. İçerisinde 
 
EL PEDALLARIYLA YÜZME 
En fazla sorulan sorulardan biri, antrenmanlarda kullanılacak el pedallarının tipidir.Bilinmelidir ki, 
her yüzücünün el pedalı kullanmaya ihtiyacı yoktur. Bazı şampiyon yüzücüler el pedalını hiç 
kullanmamayı bile tercih etmişlerdir.El pedalları yüzücünün belirlenen bir zamanda ihtiyacını 
karşılayacak şekilde seçilmelidir. 
El pedalları farklı amaçlarda kullanılır bu amaçlar içinde kulaç hatalarını düzeltme ve yüzmede belirli 
kuvvet dönüşümlerini geliştirmek yer alır.Örneğin:parmak pedalları yüksek bilek pozisyonunu 
geliştirir suyu hissetmeyi sağlar omuza fazla baskı yüklemeden yakalama pozisyonuna erkende 
ulaşmayı öğretir. 
Yüzücüler kısa sprintlerde büyük el pedalları kullanabilirler ,böylece spesifik kulaç oranlarını 
kazanırken güç geliştirebilirler .Yüzücüler bilek bantları kullanmadan el pedalları kullanmayı 
öğrenmelidirler böylece doğru kol çekişiyle baskı uygulayabilirler.Büyük el pedallarını kullanırken 
dikkatli olmak gerekir çünkü kolun düşük dirsek pozisyonunu abartabilirler 
Mevcut el pedallarının her biri farklı bir amaca hizmet eder. Bir el pedalının seçimi ardından koşulan 
sonuca bağlıdır. Antrenör, yüzücünün kuvvetli ve zayıf yönlerini değerlendirmelidir, istenilen sonuca 
karar vermelidir ve bu koşullara uygun el pedalının tipini seçmelidir. 
Antrenör, bireysel ihtiyaçlara yönelik olarak el pedalı seçmeli veya böyle bir el pedalını 
yaptırmalıdır. 
Yüzücüler, el pedalları, pullboy, vb. Malzemeleri aralarında değiş tokuş yapmamalıdır. bu tip alış 
verişler yaralanmaya veya teknikte değişime yol açabilir. Bütün yüzücülerin kendilerine ait 
malzemeleri olmalı ve diğer yüzücülerin malzemelerine güvenerek hareket etmemelidir. 
Kulüpler, kendi renklerinde el pedalları kullanabilirler örneğin; mavi ve sarı renkleri olan bir kulübün 
el pedallarının biri mavi, diğer sarı renkte olabilir. bu ayrımı yapmak, yaş grubu yüzücülerinde iyi bir 
öğrenme materyali olabilir; örneğin söylenen renkteki kol çekişine konsantre olabilirler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SEZON PLANLAMA   
  



 

 Sporcuları önemli karşılaşmalara hazırlamak için tepe noktasına çıkarmak, dikkatli planlama 
gerektirir. Bu planlama uzun yıllara dayılı olabilir ve olmalıdır da. Açıkça, bu müthiş büyüklükteki 
iş, daha küçük ve daha başarılabilir bölümlere ayrılmalıdır. Benim bu bölümde anlatmak istediğim 
şey,  bu bölümlerin yapısını ve  bileşkesini anlatmaktır. Öncelikle çok yıllı planlamayla 
başlayacağım. ikinci bölüm yıllık planlama içerecek, sonraki bölümlerde sezonluk planlama, haftalık 
planlama ve günlük planlama anlatılacak. 
 
Çok yıllı planlama 
  

Çok yıllı planlama , bir yüzücünün çocukluğundan yetişkin yaşlarına kadar olan yüzme 
kariyerinin tümünü içerebilir. Yaş grubu antrenörleri yüzücünün müsabakaya dayalı kariyeri 
boyunca, yetişkin yaşlarında bir yerlerde tepe performanslarına ulaşma hedefiyle  antrenmanın 
yapısını, yoğunluğunu ve miktarını  kontrol edebilecek genel bir plana sahip olmalıdırlar.  
 Çok yıllı planlama ayrıca 2-4 yılda bir gerçekleştirilen Dünya şampiyonası ve Olimpiyat 
Oyunları gibi büyük karşılaşmalara hazırlığı da içermelidir. Lise ve üniversite  çağı antrenörleri için 
çok yıllı plan , yüzücünün kendi eğitiminde olduğu 3-4 yılı kapsayabilir. Bu amaçla yapılan 
planlamalar bir sonraki bölümde açıklanmıştır.  
 
İki çeyrekli ve çeyrekli planlama 
 
 İki çeyrekli ve çeyrekli planlamanın tabanında Dünya Şampiyonası ve Olimpiyat Oyunlarıyla 
anı zamana gelecek  2-4 yıllık bir gelişim sistemini planlamak vardır. Diğer çok yıllı planlar 
öğrencinin 3 veya 4 yıllık eğitim alanında yapılandırılabilir. Amaç, yüzücüleri kariyerlerindeki  
belirli noktalarda tepe performansa ulaştırmaktır. 
 Birçok antrenör ve sporcu iyi organize edilmiş bir çok yıllı plan hazırlayamaz. Sporculardan 
basitçe, çok çalışmaları ve her sene olabildiği kadar çok ilerleyerek sıra büyük yarışmaya geldiğinde- 
Olimpiyat Oyunları, Milli Şampiyonalar veya herhangi bir yarışma gibi- hızlı yüzmeleri istenir. Her 
geçen sene yüzücünün daha hızlı yüzmesini istemenin ötesinde yapılan planlı  bir gelişim sistemi ise  
yoktur. Sporcular her ne kadar böyle bir planla da başarılı olabilseler de, çok yıllı planlama daha iyi 
performansa ulaşma şansını arttırır. İyi planlama, çok yıllı planlamanın en başlarında yüzücünün 
zayıflıklarını düzeltme  üzerinde odaklanmayı  ve sonra da  büyük müsabakanın olduğu sene 
dayanıklılığı ve hızı arttırma üzerinde yolunlaşmayı içerir. 
 Tablo 17.1 de 200m yüzücüsü için Dünya Şampiyonasında ve Olimpiyat Oyunlarında iyi 
performans göstermeleri amacıyla yapılan iki çeyrekli ilerleme planı verilmiştir. Bu tablodaki 
antrenman değerleri farklı antrenmanların  yoğunluk ve miktar bakımından Olimpiyat yılına 
yaklaktıkça nasıl değişmesi gerektiğini gösteren yaklaşık değerlerdir. ideal değer özelliklerini 
sembolize etmezler. 

Özel antrenmanların en yüksek yoğunluk ve miktara ulaştığı yıllar, Olimpiyat Oyunlarının ve 
Dünya Şampiyonalarının düzenlendiği yıllardır.   Dayanıklılık ve hız için taban hazırlamak diğer 
yıllarda daha fazla dikkat gerektirir. Bu yıllarda antrenman daha çok aerobik kapasiteyi  ve anaerobik 
gücü geliştirme yönünde olmalıdır , buna karşılık müsabaka yıllarında yapılan antrenmanlar 
yüzücülerin aerobik ve anaerobik kas dayanıklılıklarını geliştirmek üzerinde durmalıdır. “Serbest” 
yıllar ayrıca  yüzücünün yanlış kulaç teknikleri, çıkışlar, dönüşler, belirli kaslarda  kuvvet eksikliği, 
önemli eklemlerdeki zayıf esneklik gibi özel müsabaka zayıflıkları üzerinde sıkı çalışabileceği 
yıllardır.   
 

 
 
Yıllık Planlama 
 



 

Çok yıllı planlamanın iskeletini bir rehber olarak kullanarak atılacak bir sonraki adım, yıllık 
planlamayı yapmaktır. Birçok antrenör antrenman yılını iki veya üç bölüme ayırır. Hangisini 
kullanacağı kararı fizyolojik etkinlikten çok  şampiyona yerleşimi ve önemine bağlıdır. Amerika’daki 
antrenörler  akademik sebeplerle ve yılın iki büyük müsabakasının ilkbahar başında ve yaz sonunda 
gerçekleşmesi sebebiyle genellikle antrenman yılını ikiye ayırırlar. Dünyanın diğer yerlerinde her yıl 
üç büyük müsabaka yapılır, biri Aralık’ta,  biri ilkbaharda biri de yaz sonunda olur. Sonuç olarak da 
diğer ülkelerin antrenörleri üçlü sezon planı kullanırlar. Önümüzdeki iki bölümde ikili ve üçlü sezon 
planları anlatılmıştır.  

 
İki Sezonlu Yıllık Plan 
Bu planla, antrenman yılı genellikle kısa  ve uzun çalışma sezonu olarak ikiye ayrılır. Kısa 

çalışma,veya kış, sezonu Mart veya Nisan’da büyük bir milli veya uluslararası müsabakayla sona 
erer. Bu karşılaşma genellikle 25 m. Olarak düzenlenir. Uzun dönem, yani yaz, Ağustos veya 
Eylül’de benzeri önemde bir müsabakayla sona erer, bu sefer mesafe 50 m.dir. Yüzücüler her 
sezonun ardından  genellikle 1 veya 2 haftalık dinlenme ve toparlanma dönemi geçirirler.  
 
İki sezonlu yıl planlama 
 
Kış sezonu   - Eylül’den Mart’a kadar        (30 hafta) 
Yaz sezonu - Nisan’dan Ağustos’a kadar (20 hafta) 
 
 
    1.Yıl         2.Yıl    3.Yıl                         4.Yıl 
 
Müsabakalarla birlikte     250-270                280-290                280-290         300-320 
antrenman  günleri 
  
Antrenmanlar                  400-420  460 -500                  460 - 500        520 - 540 
 
Km.                                 1600-2000km    2000-2400km         2000 -2400km             2400-2800km. 
 
End-1                               800-1000km.    1000-1200km.        1200-1400km.            1200-1400km. 
 
End-2                                 240-300km.  200-240km.       300-360km.       240-280km. 
 
End -3, Spr-1                     80-100 km.  140-160 km    100-120km.                170-190km. 
Ve R-P 
 
Spr-2 ve Spr-3                  100-140km.  100-140km.    140-160km.               140-160km. 
 
Toparlanma                    300-400km.  330-350km.    320-340km.        340-360km. 
 
Karada kuvvet ve esneklik 140-150 gün   120-130 gün   140-150 gün              120-130 gün 
 
Karada ve suda güç     80-100 gün  120-130gün     80-100gün               120-130gün 
 
 



 

 
 
 
 
 Üç sezonlu yıllık plan 
 
 Üç sezonlu yıllık plan daha çok kış sonlarında büyük bir uluslar arası Şampiyona, 
ardından ilkbaharda önemli bir milli veya uluslararası Şampiyona ve son olarak yaz sonunda büyük 
bir Şampiyona olan yerlerde kullanılır.  İlki, veya sonbahar, genellikle Eylül’den Aralık sonlarına 
kadar sürer. Sonunda yapılan şampiyona daha çok kısa mesafelidir. İkinci sezon, veya kış, Ocak’tan 
Nisan’a kadardır. Sonundaki şampiyona, yapıldığı ülkeye bağlı olarak 25 m veya 50 m mesafeli 
havuzlarda olabilir. Üçüncüsü, veya yaz,  Mayıs’tan Ağustos’a uzanır ve genellikle 50 metrelik  
havuzlardaki  bir şampiyonayla sona erer. Burada da yüzücüler her sezondan sonra 1 veya 2 hafta ara 
verir.  
 Yıl boyunca yapılacak olan müsabakaların yerleşimi ve önemi  antrenörün kaç sezonluk 
plan yapacağını ve bu sezonların uzunluğunu belirler.  Buna karşın, bilimsel araştırmalar aerobik 
kapasiteyi geliştirmenin önemli olduğu zamanlar  sezonların en az 20 hafta sürmesini tavsiye 
eder.(Denis et al 1982) 
 
 Sezon Planlaması 
  
 Eskiden, tablo 17.2deki plana benzer sezon planları yapılandırılırdı. Bu planla, yüzücüler 
sezonun ilk haftalarında en yüksek haftalık mesafelerine ulaşır ve sonra 10-15 hafta kadar bu 
seviyede kalır. Bu safhanın ardından, mesafeyi biraz azaltırlar, antrenman yoğunluğunu 4-6 hafta 
boyunca arttırırlar. Sonra tam sezonun büyük müsabakası öncesinde 2-4 haftalık taper gelir. Bu 
planın sporcu performansı üzerindeki etkisi Tablo 17.2de görülmektedir. Yarışma performansı   her 
yeni sezonun ilk 4-6 haftasında hızla gelişecektir. Bundan sonra, yüzücüler taper’a kadar gelişme 
göstermezler. Bu durumda, taper’ın ardından sezon sonu en iyi performansına ulaşan sporcular 
karşılaşır. 
 Tablo 17.2deki gibi planlar, bazı büyük eksikliklerine rağmen yıllardır başarıyla 
kullanılmaktadır. Belki de en büyük eksikliği, ilerleme sisteminin hemen hemen tamamının  bireysel 
sporcu motivasyonu üzerine kurulu olmasıdır. Bu sebeple, bazı sporcular kapasitelerinin ötesinde 
çalışabilir ve sezon ortalarında bir yerle fazla antrene edilmiş olabilirler. Diğerleri sadece hareketleri 
kullanıp sezon sonuna kadar hiçbir zaman en iyi kondisyon seviyesine ulaşamayabilirler. Başka bir 



 

eksiklik de, gelişim sistem planının eksikliği sebebiyle sporcunun sezon ortalarında tepe 
performansına ulaşma durumudur, halbuki bu performans sezon sonu karşılaşmalarında gereklidir.  
Bu sebeplerle, birçok antrenman uzmanı, sporcunun bütün fiziksel hazırlığını kapsayan sistematik bir 
gelişim düzenlemesi içeren ve sezonun gerekli zamanında tepe performansa ulaştıran farklı bir planı 
destekler. Yüzme sezonunu daha küçük ve başarılabilecek, belli fizyolojik mekanizmaların sistematik 
bir şekilde  gelişmesi üzerinde duran bölümlere ayırmayı önerirler. Bu her bölümün ardından kısa bir 
iyileşme süreci gelir. Bir sonraki bölüm, yüzücüye yüklenme şeklinde düzenlenmiştir ve böylece 
sezon planı bir merdiven görüntüsünü verir.  Tablo 17.3 bu tipteki bir planlamayı göstermektedir. 
 Tablo 17.3teki plan 200 m. Yarışlarda uzmanlaşmış yüzücüler için geliştirilmiştir. Bu plan 
ideal model olarak verilmemiş, ancak Tablo 17.2deki plana göre üstünlüğü gösterilmiştir. Bu 
merdiven profilinin daha iyi kabul edilmesinin sebebi,  yüzücünün performansının artmasıyla çalışma 
yükünün de sistematik olarak artmasıdır. Dikkatli bir planlamayla, yüzücüler sezon sonlarında 
geleneksel metotla ulaşamadıkları seviyelerde çalışabilirler. Bu da tabii ki , onların sezon sonundaki 
müsabakada daha iyi yüzmelerini sağlar. Tablo 17.3’te verilen modelde hem yoğunluk hem de miktar 
olarak iş yükü  sezonun belirli noktalarında 17.2’ye göre daha iyidir.  
 
TABLO  
 
 Ayrıca, sezon sonundaki gelişim oranı 17.2’den çok daha fazladır. Yüzücü 17.3’te 
%110’luk bir antrenman yoğunluğuna ulaşmışken, bu 17.2’de %10 daha azdır. Antrenman 
yoğunluğundaki bu artıın sebebi, yüzücünün 17.3’te sezon sırasında ilave yüke adapte olmasını 
sağlayan sistematik yapılanma sürecidir.   
 Sistematik gelişim planı bir yüzücünün sezonun doğru zamanında tepe performansa 
ulaşmasını garantileyen en iyi yollardan biridir. Sistematik gelişim ayrıca sabitliği ve antrenman 
fazlasını engellemeye yardım etmelidir. Sezonlar bu şekilde planlandığında ilk başlardaki gelişme 
biraz daha yavaş olabilir, ancak yüzücüler sonuçta daha yüksek adaptasyon seviyesine ve sonuç 
olarak daha iyi performansa ulaşacaklardır.  
 17.3’teki gibi bir plan ayrıca antrenörlerin farklı tipteki antrenmanları birbirinden 
ayırmasına yardım eder. Eğer 17.3’teki gibi bir plan doğru bir şekilde yapılırsa, anlatılan bütün 
antrenman seviyeleri doğru bölümlerin bir parçası olabilir ve sezonun uygun zamanlarında 
kullanılabilir.   
 
Teoriden pratiğe geçişin ilk adımı antrene edilebilir bölümleri ve onların antrenman yılındaki 
yerlerini belirlemektedir. Bu bölümlerden bazıları, aerobik kapasite gibi, öncelikle fiziksel olacaktır, 
çünkü sudaki antrenmanın büyük bölümü bunların mükemmelleştirmeye yöneliktir. Diğer bölümler 
de, zaman yönetimi gibi özellikle komutsal olacaktır. Antrenörler derslerden alınan bilgileri günlük 
antrenmanlara aktarma konusunda yüzücüleri  cesaretlendirmelidir. Şimdi, bir sezon planına dahil 
edilecek antrene edilebilir bölümlerin seçimi üzerinde yorum yapacağım. 
 
Antrene edilebilir bölümler  
Başta gelenler, antrenmanın metabolik bölümleri, aerobik kapasite, anaerobik kuvvet ve aerobik ve 
anaerobik kas dayanıklılığıdır. Bunlar yıl boyunca her sezonun makro döngüsünün yapısında merkez 
olmalıdır. Aynı değerde önemli olan bir şey de kulaç tekniklerinin gelişimidir. Kulaçlar her  sezonun 
başında düzeltilmeli ve otomatikleştirilmelidir ki sporcular yarışmalarda bunun üzerinde bilinçli 
düşünmeye ihtiyaç duymadan doğru kulaçları kullanabilsinler. Sporcular ayrıca her müsabaka için 
ideal kulaç oran kombinasyonları ve kulaç uzunluğu düşünülerek çalıştırılmalıdır. Yüzücü iyi kulaç 
mekaniği geliştirdikten sonra, yarışmalarda aşırı yorgunluk ve aşrı hissetmemek için kendilerini 
zorlamalıdır ki yeterince etkili olabilsinler. 
 



 

Güç, kuvvet ve karada esneklik antrenmanı ile beraber suda kuvvet antrenmanı sezon planının bir 
parçası olmalıdır. Performansa önemli katkısı olduğu için çıkış ve dönüşlere dikkat edilmelidir. 
Yüzücüler yarış stratejisi ve tempo kavramı hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Bununla beraber , 
atletler kendilerini duygusal olarak hazırlanmaları ve yarış boyunca zihinsel olarak, doğru beslenme 
ve zaman yönetimini öğrenirler.  
Antrene edilebilir bölümler belirlendikten sonra sezon planlamasında bir sonraki adım belirli 
antrenman ve yarış amaçları ile bölümlere ayrılmasıdır. Bunu takiben , giderek artan aşırı yükleme 
bölümden bölüme uygulandığı zaman her sezon  safhası daha küçük bölümlere ayrılarak 
yapılandırma işlemine “ Döngü Antrenman ”  denir. 
 
 
HER SEZONDA OLMASI GEREKEN UNSUNLAR 
Aerobik Kapasite 
Anaerobik Güç 
Aerobik ve anaerobik dayanıklılık 
Kulaç mekanikleri 
Optimum kulaç temposu ve kulaç mesafesi 
Karada kuvvet ve güç antrenmanı 
Esneklik anrenmanı 
Su içi güç antrenmanı 
Çıkışlar ve dönüşler 
Tempo yapma ve strateji 
Duygusal hazırlık ve zihinsel hazırlık 
Beslenme  ve zaman yönetimi 
 
 
 
 
DÖNGÜ ANTRENMAN  
Antrenman döngüleri “ Makrodöngü”  , “ Mezodöngü”  ve “ Mikrodöngü” olarak bilinen 3 ana 
kategoriye ayrılır. 
Makrodöngü: 4-12 hafta süren,sezonun en önemli unsuru. 
Mezodöngü: antrenman hacmini,antrenmanın kademeli olarak artığı,bir mikro döngü içindeki 2-8 
haftalık süreçler. 
Mikrodöngü: Haftalık planlar.Mezodöngüler,mikrodöngülerden oluşur. 
 
Makrodöngü: 
 
Makrodöngü bir yüzme sezonunun ana bölümleridir. Bu bölümlerin her biri aerobik kapasite, 
anaerobik güç ya da aerobik ve anaerobik kas dayanıklılığı gibi akıldaki belirli fizyolojik bölümlerin 
gelişimi ile planlanır. Ayrıca sezon öncesi, yarış sezonu ve dinlenme süreci gibi sezonun belirli 
dönemleri ile çakışacak şekilde planlanabilir. Bu bölümler, geliştirme teknikleri, yarış yeteneği, güç 
ve esneklik gibi diğer yarış bölümleri ile de planlanabilir.  
 
Makrodöngüler 4 ile 12 hafta kadar sürebilir. Daha uzun makrodöngüler genellikle, aerobik kapasite 
ve temel yeteneklerin gelişimine önem verilen dönem olan sezonun ilk dönemlerinde oluşur. 
Makrodögü antrenman yoğunluğunun yüksek ve yarışın doğasının küçük yarıştan büyük yarışa hızla 
değiştiği sezonun sonraki bölümleri boyunca genellikle daha kısa olacaktır. 
 
Aşağıdaki 26 haftalık sezon boyunca makrodöngü yapılandırmanın tipik örneğidir:  



 

   
 
GENEL HAZIRLIK DÖNEMİ 
Genel hazırlık döneminin temel amacı sezonun ilerleyen dönemlerindeki yoğun antrenmana 
yüzücüleri fiziksel olarak hazırlamaktır. Genel anlamda dayanıklılığı, hızı, gücü ve esnekliği 
geliştirmek bu amaç içersindedir. İdeal olarak, bu dönemde 8 ile 12 hafta arasında değişir ki bu 
dönemde yüzücüler,  birkaç haftadır ciddi bir antrenman içersinde değildirler. Ancak dönem, kısa ve 
sık olmayan aralarla antrenman yapan atletler için daha kısa olabilir. Aerobik kapasiteleri, güç ve 
hızları bir önceki sezondan daha üst seviyeye ulaşmış olmalıdır. 
Her yüzücü aerobik kapasiteyi geliştirmeye odaklanmalıdır. Bu antrenmanın ana noktası, oksijenin ve 
besinlerin kaslara gönderimini geliştirecek merkezi dolaşım ve solunum adaptasyonlarını oluşturmak 
olmalıdır. Yüzücüler çeşitli kulaçlarda birçok temel dayanıklılık antrenmanları ve karada, suda direr 
dayanıklılık aktivitelerini yaparak bunu sağlayabilirler. Sudaki temel dayanıklılık ayrıca yavaş 
kasılan kas dokularının maksimum oksijen tüketimini arttıracaktır. Bu etki özellikle  sprinter’lere 
yarar sağlayacaktır çünkü sezonun ilerleyen dönemleri boyunca dayanıklılık antrenmanlarına  fazla 
zaman ayıramayacaklardır.  Çok fazla yüksek yoğunluklu dayanıklılık antrenman yaparak kas 
kasılma hızlarını ve hızlı kasılan kas dokularındaki gücü kaybetmeyi göze almak istemezler . 
Sprinter’ler ve branş yüzücüleri dönem boyunca birçok dayanıklılık ayak vuruşu yapmalıdırlar. Tüm 
yüzücüler bu zaman boyunca laktat üretimi ve güç antrenmanına önem vermelidirler.  
Mesafe yüzücüleri, orta mesafe yüzcüleri ve özellikle 200 m de uzmanlaşan  yüzücüler için laktat 
üretim antrenmanının amacı yüksek hacimde dayanıklılık antrenmanı yaparken belirli derecedeki hız 
kaybını önlemek olmalıdır. Sprinter’ler  için , laktat üretiminin ve güç antrenmanının amacı yüzme 
hızını geliştirmek olmalıdır. Dayanıklılık antrenmanlarının hacmi, sezonun bu döneminde , hızlarını 
kesecek kadar büyük olmamalıdır. 
Aerobik ve anaerobik dayanıklılığı geliştirecek antrenman – aşırı yükleme dayanıklılık, yarış 
temposu ve laktat tolerans antrenmanı- genel hazırlık   dönemi  boyunca aralıklı olarak 
kullanılmalıdır. Tüm bu antrenman şekilleri tek bir kategori olarak kabul edilmeli ve yüzücüler her 
hafta bu kategori içerisinde tekrarların sadece 1 ya da 2 setini yapmalıdırlar.  Bu miktar sezonun 
ilerleyen dönemlerindeki yoğun dayanıklılık antrenmanı için yüzücüleri hazırlarken ayrıca hızlı 
kasılan kas dokularındaki aerobik kapasiteyi ve  laktat atım yeterliliğini  engellemek için yeterli 
olmalıdır. Bu amaç için azalan  setler de ayrıca faydalıdır. Haftada  birkaç kez temel dayanıklılık 
setlerine yakın birçok hızlı tekrarlar yapmak hızlı kasılan kas  dokularında aerobik kapasiteyi, laktat 
atım yeterliliğini ve tamponlama kapasitesini sağlamalıdır. 
Sporcular bu safhada ayrıca kulaç mekaniğini, başlamaları ve dönüşleri geliştirmek için çok zaman 
ayırmalıdırlar. Her stildeki ve müsabakadaki yüzücüler sezon ilerledikçe  yoğun antrenman 
yapacaklar, eğer bu dönemlerde kulaç düzeltmeye çalışırlarsa zorluk yaşayacaklardır.  
 
600 ‘deki kutu  
Genel hazırlık safhasındaki hedef ve prosedürler: 
Hedefler: 
Aerobik kapasiteyi, özellikle dolaşım ve solunum fonksiyonlarını geliştirir; bu fonksiyonlar kaslara 
oksijen iletimini ve yavaş kasılan kas dokularının laktat atım oranını ve oksijen tüketimini geliştirir. 
- Sprinterlerin anaerobik gücünü geliştirir ve bunu diğer yüzücüler  için de sağla. 
- Kulaç mekaniğini, başlama ve dönüşleri geliştir. Yüzücünün teknik zayıflıklarını güce 

dönüştür. 
- Tüm kas kuvvetini arttır. 
- Belirli eklemlerin esnekliğini arttır. 
- Aerobik ve anaerobik dayanıklılık sağla. 
- Beslenme ve zamanlamadaki hataları düzelt. 

Giderek artan yüklenme için önerilen metod; miktarı arttır. 



 

 
Şunların değişimini değerlendir; 
 
- VO2 MAX (mümkünse) 
- Aerobik ve anaerobik eşik 
- Tepe kan laktatı 
- Hız 
- Genel kas kuvveti 
- Belirli eklemlerdeki hareket dizisi 

Genel hazırlık safhasında gerekli düzeltmeleri yapmalıdırlar ve sonra gelişmiş tekniklerini yarışmaya 
benzer antrenmanlarda ve yarışmalarda kullanmalıdırlar. Bu teknikleri otomatikleştirmeye 
çalışmalıdırlar ki, böylece bunları sezon sonunda büyük müsabakalarda etkin olarak kullanabilsinler. 
Genel hazırlık safhası,  yüzücülerin kulaç zayıflıklarının üzerine durarak bu zayıflığı kuvvete 
çevirecekleri en iyi zamandır. 
 
Örneğin; zayıf ayak vuruşu olan kelebekçiler, diğerlerine göre daha fazla vuruş çalışmalıdırlar. Su 
altında 15 m.yi hızlı gidemeyen sırtçılar, bu kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik antrenmanlar 
yapmalıdır. Serbesti zayıf olan bir yüzücü, serbestçilerle sık antrenman yapmalı, özellikle de kulaç 
drilleri ve dayanıklılık çalışmaları yaptıkları zamanlar onlarla olmalıdırlar. Aynı zamanda, bu yüzücü 
bu dönemde diğer bireysel karışık yüzenlerden daha fazla yarış tempolu kurbağalama  yüzmeye 
zaman ayırmalıdır.  
 
Yüzücüler bu safhanın sonuna kadar, zayıf olan tekniklerinde kendilerine koydukları performans 
hedeflerine ulaşmaya çalışmalıdırlar. Zayıf vuruşu olan bir kelebekçi için bu hedef 10 x 100 m. dolfin 
vuruşu 1:40’ın altında yapmak olabilir. Su altı vuruşu zayıf olan bir sırtçı için hedef  34:00 atında ,  6 
x 50 m.  sırt  yapmak olabilir. Bir  önceki örnekte verilen  Bireysel karışık  yüzücüsü için amaç en iyi 
400m. yarışmasında yaptığı derecenin altında düşecek şekilde 10 x 100m. sırt yüzmek olabilir. 
Eğer bu yüzücü 200 bireysel karışık yüzücüsüyse amacı 200 m. yarışmasındaki derecenin altında   10 
x 50 m. yüzmek olabilir. 
Kara antrenmanı bütün kas kuvvetini geliştirme üzerinde durmalıdır. Ortalama set ve tekrar sayısıyla 
yapılacak temel bir ağırlık antrenmanı bu amaç için idealdir. Programda büyük kas grupları dahil 
olmalıdır. Mesafe yüzücüleri genel hazırlık safhasında ağırlık antrenmanı bırakmak isteyebilirler.  
Bütün yüzücüler bu safha sırasında özel eklem esnekliği geliştirmelidir, ancak eklem esneklişini 
geliştirirken  zaten esnek olan  eklemlerde sakatlanma riskine girmemelidirler. Yüzücü sadece gerekli 
eklemler üzerinde özel esneklik egzersizleri yapmalıdır. 
 
Bu safha ayrıca, dışardan getirilecek uzmanlar tarafından beslenmenin önemi ve zaman kontrolü 
üzerinde dersler vermek için de iyi bir zamandır. Antrenmanın bu yönlerini sezonun başlarında 
öğrenmek, antrenmanlar iyice yoğunlaşmadan  ve sporcunun zamanını almadan önce yeme 
alışkanlıklarını değiitirmesi ve diğer aktivitelere yeteri kadar önem vermesi açısından ona zaman 
verecektir. 
Basamaklı uzun mezo döngüler sezonun bu safhası için en iyi seçimdir çünkü sporcular hızla ilerliyor  
ve güçlü,  sabit , aerobik bir taban oluşturmaya çalışıyor olacaktır. Giderek artan aşırı yüklemenin en 
iyi sistemi daha uzun ve sık çalışmalar yaparak antrenmanın yolunluğunu arttırmaktır.  
 
Özel Hazırlık Safhası: Genel hazırlık safhası, özel bir hazırlık safhasıyla takip edilmelidir. Bu 
sırada, sporcular temel dayanıklılıklarını, aerobik ve anaerobik kas dayanıklılıklarını, kas kuvvetini 
ve hızını geliştirmek üzerinde durmalıdır. Bu safha için ideal süre 6-8 haftadır. Bu dönemde yapılan 
antrenmanın yolunluğu sebebiyle daha uzun süre antrenman fazlasına sebep olabilir. Sezon çok kısa 
bile olsa, özel hazırlık safhası 4 haftadan kısa olmamalıdır çünkü bu safha çok önemlidir. 



 

Bu safha için hedefler daha çok yüzücünün hazırlandığı belirli müsabakalara ve yüzücünün fizyolojik 
kuvvet ve zayıflıklarına bağlı olacaktır.  Bütün yüzücüler yarışmada kullanacakları kas dokularının 
metabolik fonksiyonlarını geliştirmek için bu safhada kulaç tekniklerini çalışma yönünde daha fazla 
zaman harcamalıdırlar. 
Mesafe ve orta mesafe yüzücüleri ,  sezonun bu safhası sırasında eşik ve aşırı yükleme dayanıklılık 
antrenmanlarının miktarını arttırmalıdır, böylece hızlı kasılan kas dokularındaki oksijen tüketimini  
ve laktat atımını arttırabilirler. 200 m. müsabakalarında uzmanlaşan sprinterler de bunun aynısını 
yapmalıdır. 
Normal ve hızlı sprinterler temel dayanıklılık antrenmanı üzerinde durmaya devam etmelidir. Temel 
dayanıklılık setlerinin çoğunu daha hızlı zamanlarda azaltmalı ve daha kısa ve hızlı dayanıklılık 
setleri programlamalıdırlar. Bunlar, dokuların anaerobik gücüne engel olmadan oksijen tüketimini ve 
laktat atım oranını geliştirmeye yardımcı olmalıdır. Sprinterler eşik adımlarında uzun , düz 
dayanıklılık setleri yapmamalıdır.  
50  ve 100 m. müsabakalarına özel hazırlanan sprinterler haftalık programlarına biraz daha fazla 
laktat tolerans antrenmanı dahil edebilir, belki her haftaya 1 – 2  set ilave edebilirler. Bu antrenman 
bir tamponlama kapasite kaybını engellemeye ve bu yüzücüleri sezonun ilerleyen zamanlarında ilave 
antrenmanlara hazırlamaya yardım edecektir. Mesafe ve orta mesafe yüzücülerinin laktat toleras seti 
programlamaya ihtiyaçları yoktur. Aşırı yükleme dayanıklılık antrenmanı, onların müsabakalarına 
özel olarak aynı amacı karşılayacaktır. 
Sprinterler sprint hızlarını geliştirmek için laktat üretimi üzerinde durmaya devam etmelidirler. 
Ayrıca haftalık programlarına, bir kısmı suda olmak üzere kuvvet antrenmanı dahil etmelidirler. 
Mesafe ve orta mesafe yüzücüleri ayrıca laktat üretim antrenmanı da yapmalıdır.  
Tedavi (iyileştirme) ihtiyacı özel hazırlık döneminde artacaktır, bunun sebebi de bütün yüzücülerin 
yapmakta olacağı yüksek yoğunluktaki antrenmandır. Bu  yüzden haftalık programın içinde 
yüzücünün her antrenman sonunda yaptığı iyileştirme yüzücünün yanı sıra bir miktar iyileştirmeyi 
güçlendirecek tam antrenman programları olmalıdır.  
Bu safhada teknik antrenman üzerindeki vurgu , kulaç oranı ve kulaç uzunluğu arasındaki ideal 
dengeyi geliştirmeye doğru kaymalıdır. Yüzücüler , kulaç oranlarını azaltmadan kulaç uzunluğunu 
geliştirmeye çalışmak için yeterli zaman harcamalıdırlar. 
Özel Hazırlık Safhası için Hedef ve Prosedürler:  
Hedefler:  
- Orta mesafe ve mesafe yüzücüleri hızlı kasılan kas dokularındaki oksijen tüketim ve laktat atım 
oranlarını geliştirmek üzerinde yolunlaşmalıdır, 
- Bütün yüzücüler , özellikle sprinterler  yavaş kasılan kas dokularının oksijen tüketim ve laktat atım 
oranlarını geliştirmeye devam etmelidir. 
- Sprinterler hızlarını geliştirmeye devam etmelidir. Orta mesafe ve mesafe yüzücüleri hızı elde etme 
çabalarına devam etmelidir. 
- Yüzücüler kulaç oranından fedakarlık etmeden yarış hızında kulaç mesafesini arttırmaya 
çalışmalıdır. 
- Kara çalışmaları, belirli kas ve eklemlerin esnekliğini arttırmaya yönelik olarak planlanmalıdır.  
 
 
 
Giderek artan yükleme için önerilen metotlar: 
 
- Miktarı arttırın. 
- Yoğunluğu arttırın. (tekrar hızı) 
 
 
 



 

     Bunlarda ki değişimi değerlendirin; 
 
- VO2 MAX (mümkünse) 
- Aerobik ve anaerobik eşik 
- Tepe kan laktatı 
- Sprint hızı 
- Yarış hızında kulaç mesafesinin gelişimi 
- Su içinde yüzme kuvveti 
- Yüzmedeki belirli kas gruplarının kuvveti  
- Belirli eklemlerdeki hareket dizisi 
  
Kara dayanıklılık antrenmanı üzerindeki vurgu genel kuvveti arttırmaktan özel kuvveti arttırmaya 
dönmelidir sporcular, daha önceki safhada yaptıklarından daha fazla set ve daha az tekrarla aşır 
dayanıklılık antrenmanı yapmalıdır.  
 
Kara dayanıklılık (direnç ) antrenmanı, yüzme kaslarının kuvvetini geliştirmeye yönelik daha 
fazla egzersiz içerecek şekilde daha özel olmalıdır.  Her ne kadar bu şekilde antrenman yapmak 
gerekli değilse de egzersizler yüzme hareketlerini harekete bile geçirebilir. 
Mesafe ve orta mesafe yüzücüleri, suda daha fazla kalmak için kara dayanıklılık (direnç) 
antrenmanı bırakmayı seçebilirler. Böyle olsa bile ağırlık salonunda mevcut durumlarını koruma 
düzeyinde  çalışmalılar. Kara direnç antrenmanına ihtiyaç duyan mesafe  ve  orta mesafe 
yüzücüleri, kas dayanıklılığını vurgulayan bir programa kayabilirler. Yüzme bankları, lastik ve  
vasa trainer bu amaç için idealdir. Bir önceki safhada olduğu gibi, yüzücüler özel esneklik 
antrenmanı yapmalıdır.  
Daha kısa mezo döngüler sezonun bu dönemi için en iyi seçimdir. Çünkü bunlar daha uzun süre 
gelişme ve iyileşme süreci içerir. 
Bütün yüzücüler, giderek artan yükleme sistemleri olarak miktar artışını kullanmaya devam 
edebilirler. Mesafe , orta mesafe ve 200 m. yüzücüleri yoğunluğu arttırmayı tercih edebilirler 
veya üç metodu da kullanarak yükleme yapabilirler. Sprinterler, dayanıklılık yüzücüsü için 
giderek artan yükleme sistemleri olarak miktar ve yoğunluk artışını kullanabilirler. Laktat üretimi 
ve güç antrenmanı için, giderek artan yükleme de en uygun olan sistem yoğunluğu arttırmaktadır.  
 
Yarışa Hazırlık Safhası: 
Prensip olarak, yarışa hazırlık safhasının hedefi aerobik ve anaerobik kas dayanıklılığını 
geliştirmektir; böylece yüzücüler bu safha sona erdiğinde en tepe formlarında yarışmaya hazır 
olacaklardır. Bu  dönemin ideal uzunluğu 4-8 haftadır, antrenman yoğunluğu en üst noktada 
olduğu için, 8 haftadan uzun sürmesi antrenman fazlasına yol açabilir. 4 haftadan kısa olması da 
yeterli gelişimin elde edilmemesiyle sonuçlanabilir. 
Bu safha sırasında,  yüzücüler sezon sonunda yüzmek istedikleri yarışlara dikkatlerini 
yöneltmelidirler. Her antrenman haftasında temel setleri yarış temposunda veya bu tempoya 
yakın ve tabi ki kendi stillerinde yapmalıdırlar. Yarış adım setleri bütün yüzücüler, özellikle de 
mesafe ve orta mesafeciler için, dayanıklılık merkezli olmalıdır. Özellikle, orta mesafe ve mesafe 
yüzücülerinin yarış-adım setleri sprinterlerinkinden daha uzun olmalıdır. Bütün yüzücüler için 
hedef, çalışma ağırlıklarını yarış adımına  yükseltmek veya varolan hızlarını istenen düzeye 
getirmektir.  
Bütün yüzücüler yükleme dayanıklılık ve laktat tolerans antrenmanlarını sürdürmemelidir çünkü 
yarış-adımı antrenmanı aynı amaca hizmet edecektir.  
 
 
 



 

Amaçlar:  
- Aerobik ve anaerobik dayanıklılığı arttırmak 
- Yüzücünün yarış adımında daha uzun süre yüzme kabiliyetini geliştirme veya Şu anki 

durumundan istenen duruma geçme. 
- Sprinterlerin hızını arttırma ve mesafe /orta mesafe yüzücülerinin anaerobik kuvvetini ideal 

seviyeye getirme. 
- Yarış sonlarındaki yorgunlukta iyi kulaç mekaniğini koruma kabiliyetini geliştirme. 
- Özel kas kuvvetini arttırma (belirli) 
- Sprinterlerin sudaki gücünü arttırma. 
- Belirli eklemlerin esnekliğini arttırma. 
- Bütün yüzücülerde aerobik kapasiteyi sağlama. 
- Adım ve yarış niteliklerini iyileştirme 
 
Giderek artan yükleme için önerilen  metotlar : 
 
- Yoğunluğu  arttırma.(Tekrar hızını arttırma) 
- Sıklıcı arttırma.(Dinlenme aralarını azaltma) 

 
     Şunlarda ki değişimi değerlendirin; 
 
- VO2 MAX (varsa) 
- Aerobik ve anaerobik eşik 
- Tepe kan laktatı 
- Yarış hızında kulaç oranı ve kulaç mesafesi arasındaki ilişkide olumlu değişimler.  
- Hız  
- Karadaki güç 
- Sudaki güç 
- Belirli eklemlerdeki hareket dizisi 
 
Bütün yüzücüler ayrıca temel dayanıklılık antrenmanının miktarını azaltmalıdır. Sezonun bu 
döneminde temel dayanıklılık antrenmanının amacı aerobik kapasite elde etmek olmalıdır. Eşik 
antrenmanının sayısı mesafe/orta mesafe yüzücüleri için de aynı sebeple azaltılmalıdır. 
Sprinterler temel dayanıklılık setlerinin büyük bölümünü normal hızda yapılmalı ve hafta 
sırasında, hız temposunu daha düşük yapmalıdırlar.Yaptıkları yarış temposu antrenmanı, hızlı 
kasılan kas dokularındaki laktat atım ve oksijen tüketim oranını elde etmek için uygun olmalıdır. 
Bütün yüzücüler her ne kadar bu antrenman daha kısa ve daha nadir olsa da, laktat üretim 
antrenmanlarıyla devam etmelidirler. Sprinterler daha az sıklıkla da olsa su içinde kuvvet 
antrenmanlarına devam etmelidirler. Yarış adım antrenmanının anaerobik doğası bütün 
yüzücülere, özellikle de sprinterlere, yüksek oranda anaerobik metabolizma ediniminde yardımcı 
olacaktır.  
İyileştirme antrenmanının miktarı ve sıklığı bütün yüzücüler için bu safhada artmalıdır. Daha 
yoğun ve daha sıklıkla yüzmeye başlayacaklardır. Sonuç olarak, doku onarımında yardımcı 
olacak daha fazla iyileştirme yüzüşüne ihtiyaç duyacaklardır. 
Teknik antrenman üzerindeki vurgu, yorgunluk olduğu zaman ideal kulaç oranı ve kulaç mesafesi 
kombinasyonu elde etmeye doğru kaymalıdır. Yüzücüler yarış-adımı yüzüşü sırasında kulaç 
oranları ve kulaç mesafelerinin bilincinde olmalı ve setler boyunca bunları hemen hemen aynı 
seviyede tutmaya çalışmalıdırlar. 
Kara direnç antrenmanı kas kuvvetini güçlendirme üzerinde odaklanmalıdır.  Bu  amaç için 
olimpik liftler kullanılabilir. Yüzme benchleri, lastik ve vasa trainers da ayrıca kullanılabilir 



 

çünkü bu araçlarla doğru kulaç hareketleri ve oranları zamana karşı kısmen benzetilebilir. 
Plyometrics ve sağlık topu antrenmanı da ayrıca yüzme kuvvetini geliştirecektir. Eğer ağırlık 
çalışması yapıyorlarsa, mesafe ve orta mesafe yüzücüleri bu safhada ağır direnç antrenmanı 
yapmaya devam etmelidir.  Daha önceki safhalarda olduğu gibi yüzücü belirli yerlerin esnekliğini 
arttırmaya çalışmalıdır. 
           Yarış stratejisi hakkında bilgi ve pratik bu süre içinde verilmelidir. Yarış temposu 
tekrarları, tempo ve strateji öğretmek için ideal araçlardır. Bu ikisinin  de sıklıcı bu safhada arttışı 
için yarışa hazırlık dönemi bu antrenman bileşenleri üzerinde durmak için ideal bir zamandır. Bu 
dönem ayrıca duygusal hazırlık ve zihinsel sağlamlık konusundaki bilgi ve pratikleri hatırlamak 
ve kuvvetlendirmek için de iyi bir safhadır. Teknik antrenman üzerindeki vurgu, yorgunluk 
olduğu zaman ideal kulaç oranı ve kulaç mesafesi kombinasyonunu elde etmeye doğru 
kaymalıdır.Yüzücüler yarış-adımı yüzüşü sırasında kulaç oranları ve kulaç mesafelerinin 
bilincinde olmalı ve setler boyunca bunları hemen hemen aynı seviyede tutmaya çalışmalıdırlar. 
           Kara direnç antrenmanı kas kuvvetini güçlendirme üzerinde odaklanmalıdır.Bu amaç için 
olimpik liftler kullanılabilir.Yüzme benchleri, lastik  ve vasa trainers da ayrıca kullanılabilir 
Çünkü bu araçlarla doğru kulaç hareketleri ve oranları zamana karşı kısmen 
benzetilebilir.Plyometrics ve sağlık topu antrenmanı da ayrıca yüzme kuvvetini 
geliştirecektir.Eğer ağırlık çalışması yapıyorlarsa, mesafe ve orta mesafe yüzücüleri bu safhada 
ağır direnç antrenmanı yapmaya devam etmemelidirler.Daha önceki safhalarda olduğu gibi 
yüzücü belirli yerlerin esnekliğini arttırmaya çalışmalıdır. 
Yarış stratejisi hakkındaki bilgi ve pratik bu süre içinde verilmelidir. Yarış adımı tekrarları, adım 
ve strateji öğretmek için ideal araçlardır. Bu ikisinin de sıklığı bu safhada arttışı için yarışa 
hazırlık dönemi bu antrenman bileşenleri üzerinde durmak için ideal bir zamandır.Bu dönem 
ayrıca duygusal hazırlık ve zihinsel sağlamlık konusundaki bilgi ve pratikleri hazırlamak ve 
kuvvetlendirmek için de iyi bir safhadır. 
           Tekrarla, kısa mezodöngüler bu safha için en iyi seçimdir çünkü gelişim ve iyileşme için 
daha uzun periyotlar sağlarlar.Sezonun bu safhasında giderek artan yüklemeyi başarmak için, 
yüzücüler ya yüzme hızını arttırmalı yada tekrarlar arasındaki dinlenme süresini azaltmalıdırlar. 
Taper dönemi: Sezonun en önemli müsabaka veya müsabakalarından hemen önce olması 
gereken 2-4 haftalık taper döneminin ardından 1-2 haftalık bir dinlenme dönemi olmalıdır. Her 
tipteki antrenman taper döneminde mevcut durumu koruma seviyesine düşmelidir. Ara 
verildiğinde, sporcular mantıklı seviyede fitness elde etmeye çalışmalıdır. Taper dönemi önemi 
ve karmaşıklığı nedeniyle, bir sonraki bölümün ana başlığı olacaktır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                
 
  SÖZLÜK 
 
 
Adatasyon: Vücüdun haftalar veya aylar süresince devamlı idman yapmasıyla meydana gelen 
fizyolojik değişiklik. Bu değişiklikler genelllikle, istirahat ve çalışma sırasında, vücüdun verimliliğini 
yükseltirler. 
 
Aerobik kapasite veya Güç: Genellikle bir kişinin idman sırasında dakika başına tükettiği azami 
oksijen miktarı olarak ölçülür (VO2 MAX). Bir yüzücünün aerobik dayanıklılığının belirleyici 
etkenlerinden biridir. 
 
 
Aerobik Dayanıklılık -  En yüksek mümkün yoğunlukta düzenli yüzme gösterme yeteneği. Kişinin 
aerobik kapasitesinin yüzde 90 ‘ı kadar yüksek olabilir. Oksijeni tüketme ve kullanma, çok yüksek 
hızlarda laktik asid birikimini geciktirme yeteneği, ekonomi ve yavaş seğiren kas liflerinin sayısı ve 
büyüklüğü ile belirlenir. 
 
 
Tampon Kapasitesi – Kas’ın laktik asidi nötralize etme ve dolayısıyla, laktik asit birikirken Ph’ın 
düşmesine engel olma yeteneği. Tampon kapasitesi, hız çalışması, yüksek irtifaya çıkma, kaslardaki 
protein miktarının çokluğu ve belki de kaslarda bikarbonat yoğunlaşmasının artması ile yükselir. 
 
 
Ekonomi – Belirli bir hızda en az enerji sarfı ile yüzme yeteneği. Her şeyden evvel yüzücünün kulaç 
atma etkinliği ve yüzme sırasında karşılaştığı direnç miktarı ile belirlenir. Çoğu zaman belirli bir 
hızda tüketilen oksijen miktarı olarak ölçülür. 
 
 
Enerji Sistemi – Antrenman sırasında kaslara güç veren, besin yakıtlarından gelen enerjiyi sağlayan 
üç metabolik sistemden biri. Üç enerji sistemi, aerobik sistem, glikolisis veya laktik asit sistemi ve 
kreatin fosfat sisteminden oluşur. 
 
 
Glikolisis – Çoğu zaman eşanlamlı olarak laktik asit enerji sistemi olarak kullanılır ancak aslında 
karbonhidrat’ın pyruvate’e ayrılmasıdır. Pyruvate’in sonradan aerobik metabolizmada kullanıldığı 
veya laktik aside dönüştürüldüğü, pyruvate üretimi ile aerobik sistemin onu metabolize edecek 
kapasitesi arasındaki denge ile saptanır. 
 
 
Düzenli Durum – Bu 2 dakikadan fazla süreli bir yüzme sırasında oksijen alma, kandaki laktik 
yoğunluk, kalp atışı ve vücut ısısı gibi fizyolojik reaksiyonların sabit kaldığı durumu anlatır. Düzenli 
durum, başlangıç hızı altındaki bütün hızlarda devam ettirilebilir ancak, başlangıçtan daha hızlı 
yüzmelerde çalışma zamanı sınırlıdır çünkü bu fizyolojik cevaplarda,  azami müsaade edilebilecek 
düzeylere erişilinceye ve bitkinlik verinceye kadar kademeli bir yükselme vardır. 
 
 
 
 



 

Anaerobik Eşik – Bir kişinin en az 30 dakika devamlı olarak dayanabileceği azami yüzme hızıdır, 
bazen “anaerobik başlangıç” diye anılır. Aerobik ve dayanıklılık çalışmalarının önemli sonuçlarından 
ve bizim sporumuzda başarıyı belirleyen en uygun fizyolojik adaptasyonlardan biridir. Bir 
yüzücünün başlangıç hızı T30 testi veya uzun süreli düzenli durum seti kullanılarak tahmin edilir. 
 
 
Çalışma Kategorisi – bu terim, düzenli yapıldığı takdirde, performansı geliştirmek için, kaslarda ve 
vücudun diğer kısımlarında belirgin adaptasyonları yaratacak belli bir düzey çalışma yoğunluğunu 
tarif eder. Örneğin EN2, aerobik dayanıklılığı iyileştirecek, başlangıca yakın yoğunluklara işaret 
eder. 
 
 
Çalışma Yoğunluğu –  en yüksek yoğunlukları temsil eden, azamiye yaklaşan hızlardaki çalışma 
çabalarının hızına işaret eder.  
 
 
Çalışma Yükü – sporcunun yaşadığı fiziksel stresin miktarını belirleyen çalışma büyüklüğü ve 
çalışma yoğunluğunun birleşik etkisi. 
 
 
Çalışma Büyüklüğü – Genellikle uzaklık (yarda, metre, kilometre) veya süre (saat, dakika, saniye) ile 
ölçülen çalışma miktarı. 
 
 
Laktat – Çoğuzaman  “laktik asit “ ile eşanlamlı olarak kullanılır hakikatte laktik asit’in asidik 
olmayan durumunu ifade eder. 
 
 
Laktat Tolerans – Çok hızlı yüzme sırasında kaslardaki laktik asit birikiminin verdiği acıya ve yorucu 
etkilerine karşı durma yeteneği. Bu yetenek muhtemelen motivasyonla, psikolojik acı toleransıyla ve 
kasların tampon kapasitesi ile ilgilidir. 
 
 
Laktik Asit – laktik asit enerji sisteminin bir ürünüdür ve kaslarda ve kanda birikmesine izin 
verildiğinde, Ph’ın düşmesine sebep olur ve kas yorulması sonucunu verir. 
Asit’e dönüşmesiyle içinde ATP’nin ürediği bir anaerobik enerji sistemidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
   ÇALIŞMA KATEGORİLERİ 
 
 
 Antrenman için yapılan adaptasyonlar, çalışma programındaki bir dizi unsura dayanır. Bu tür 
unsurlara,  çalışmanın yoğunluğu, çalışmanın süresi ve çalışmada setler arasındaki dinlenmenin 
miktarı, dahildir. Bunların arasında, adaptasyonun türünü ve yoğunluğunu belirlemede en önemli tek 
unsur antrenmanın yoğunluğudur. Böylece, bir antrenör çalışma setlerini belirlerken hangi tür 
adaptasyon istendiğini dikkate almalıdır. Bu karar, tekrarların uygun sayısının, setlerdeki her bir 
tekrarın süresinin, en önemli olarak da, çalışma setinin istenilen hedefini temel olarak alacak uygun 
yoğunluğun seçimini yönetir. Örneğin, eğer bir antrenör laktik toleransı hedef alan bir çalışma seti 
hazırlamayı kararlaştırırsa ilk dikkate alacağı bu setdeki yoğunluk veya hızın çok yüksek olması 
gerektiğidir. Bu şekilde, her tekrardaki mesafe oldukça kısa olabilecek ve tüm setin uzunluğu da kısa 
tutulacaktır. 
 
 Hem adaptasyonun türünü hem de adaptasyonunun miktarını belirleyecek bir çalışma 
reçetesinin tek en önemli tamamlayıcı unsuru idmanın yoğunluğudur. Yoğunluk, dinlenme oranının 
az üstünde çalışma düzeyinden, yarışmalarda kullanılan azami çalışma oranlarına kadar sürekli bir 
ayarlama dizisi olduğu için antrenörler, çalışma düzeyi veya yoğunluğu seçebilecekleri sonsuz tercih 
şansına sahiptirler. Bununla beraber, uygun bir yoğunluğun seçimi, istenilen veya hedeflenmiş 
amacın (örneğin aerobik dayanıklılık veya laktik tolerans)  hakikaten çalışma programı ile tahrik 
edilecek olmasını sağlayacak şekilde büyük bir itina ile yapılmalıdır. Fizyolojik adaptasyonlar bazı 
yoğunluk oranlarına özgüdürler. Örneğin, aerobik dayanıklılığı iyileştirecek bir yoğunluk kreatin 
fosfat sisteminin kapasitesini iyileştirmez. Hakikaten, aerobik dayanıklılık yoğunluklarının fazla 
kullanılmasının kreatin fosfat sisteminin kapasitesini azaltabileceği yolunda kanıtlar vardır. Bu 
nedenle, antrenör çalışmayı belirlerken uygun adaptasyonun doğru yoğunluklarla hedeflenmesinde 
çok dikkatli olmalıdır. 
 
 Fizyolojik adaptasyonların bazı yoğunluk oranlarına özgü olmaları olayı bir takım bilim 
adamlarını ve/veya kurumları, uygun çalışma yoğunluğunu kararlaştırmakta kullanmak üzere 
antrenörler için öneriler hazırlamaya yöneltmiştir. Aşağıdaki tablo (Tablo 1) muhtelif kaynaklardan 
alınan önerilerin bir sentezini temsil etmektedir. Amaç, antrenörlerin uygun ve özgün çalışma 
belirlemelerine yardımcı olacak bir rehber sağlamaktır. Her bir alan, çalışma kategorisi olarak ifade 
edilmiştir. Ayrıca, her bir kategori, o kategoride çalışırken büyük olasılıkla oluşacak primer 
fizyolojik ve/veya mekaniksel adaptasyonlar ile ilişkilendirilmiştir. Şunu da hatırda tutmak gerekir ki, 
herhangi bir belirli kategoride çalışırken komşu kategorilerden bazı adaptasyon nakilleri de 
olabilecektir. Örneğin, bir yüzücü bir EN3 çalışma devresi uyguladığında, ilk adaptasyonun aerobik 
gücün geliştirilmesi olduğu kaydedilir. Halbuki bu tür bir çalışma biraz aerobik dayanıklılık ve biraz 
da laktat tolerans gelişmeleri sonucunu da verecektir. Komşu adaptasyonların geliştirilmesi dürtüsü 
belirli kategorideki adaptasyonunki kadar kuvvetli değildir, ancak bazı sınır aşmaları olacaktır. 
 
Bir başka önemli not da şudur: her bir çalışma kategorisi yoğunluk, çalışma set mesafesi ve her 
tekrarın uzunluğu gibi etkenler için oldukça geniş bir tavsiyeler dizisi kullanmaktadır.



 

 
 
 
 
      ÇALIŞMA KATAĞORİLERİNİ KULLANARAK SET OLUŞTURMAK 
 
 
 
 
 
Tablo 2 belirli enerjik adaptasyonları amaçlayan interval setleri kurmak için önerileri içermektedir. 
Her bir ara set, toplam yüzme süresinden ( yüzme için kullanılan süre miktarı veya toplam mesafe), 
tekrarların uzunluğundan, dinlenme miktarından ( aktif veya pasif dinlenme) ve her bir tekrarda 
kullanılacak yoğunluk veya efor’dan oluşur.  
Araştırmalar devamlı olarak göstermiştir ki bu elemanlardan, hem adaptasyon türünü hem da 
adaptasyonun çalışmadaki miktarını belirleyici reçetenin en önemli tek unsuru yoğunluktur. 
Çalışma kategorilerimiz  (END1,SPR1,v.s ) ısınma hızından ( REC ) başlayarak en yüksek hıza   
(SPR3 ) kadar yoğunluk kategorilerini göstermektedir. 
 
Bu kategoriler, aslında tek bir parça olan yoğunluk skalası aralıksız olduğu için, bu yoğunluk 
devamlılığını tarif edebilmek için herhangi biri, sınırsız sayıda kategoriler icat edebilir. ABD 
Yüzme, bu yoğunluk devamlılığını tanımlamak için, onun iki geniş tür çalışmadan oluştuğunu 
kabul eder: dayanıklılık çalışması yoğunlukları ve hız çalışması yoğunlukları. Bu yoğunluklar, 
dayanıklılık çalışması için END ve hız çalışması için SPR kısaltmaları ile gösteriliyor. 
 Dayanıklılık ve hız sıralaması arasında üç tane düzey mevcut olduğu kabul edilmiş ve bunlar 1, 2 
ve 3 diye etiketlendirilmişlerdir. Böylece, aralıksız yoğunluk, EN1-3 ve SP1-3 diye bölümlenmiştir. 
Bu değişik yoğunluklarda yapılan çalışmalardan beklenen belirli adaptasyonlar Tablo 1 de “Çalışma 
Kategorileri Tanımı “ başlığı altındaki kısımda tarif edilmektedir. 
 
Ne zaman yoğunluk gibi kompleks ve aralıksız bir değişkeni basit bir sınıflandırma sistemine 
zorlamaya girişsek,değişik kategoriler arasındaki bölünmelerin kesin olmaktan  ziyade net olmayan 
ayrımlar oldukları olayını kabul etmeliyiz. 
 
 Örneğin bir sporcuyu EN2 sırasının (kalp atışının azami % 85’i civarında) üstüne koyacak yüzme 
hızları,  hem aerobik dayanıklılığı ( bir EN2 adaptasyonu) hem de aerobik gücü (bir EN3 
adaptasyonu)  geliştirecektir,  ancak çoğu yüzücünün her gün buna dayanması çok zor olabilecektir. 
 
 Çalışma yoğunluklarını sınıflandırmada diğer bir problem de bir sistemin tüm yüzücülere uygun 
gelmesinin beklenmemesidir. Bütün yüzücülerin EN2 kategorisinin ortasında bulunan anaerobik 
başlangıca sahip olduklarını düşünmek safça ve kısa görüşlülük olacaktır. Hakikatte, yüzücülerin 
bazıları EN2 sıralamasının en üstünde ve bazıları da EN2 sıralamasının en altında başlangıç eşiğine 
sahip olacaklardır. Tabii ki, bu sonuncu yüzücü EN2 sıralamasının daha hızlı ucundaki çalışması 
sırasında hızını muhafaza etmede daha çok güçlükle karşılaşacaktır. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ÖNERİLERİ KULLANMA 
(Tasarlama ve interval set için 7 – Adımlı Program ) 

 
Adım 1: Yapmak üzere olduğunuz interval set ile hangi tür adaptasyonu hedeflemek isteyeceğinize 
karar verin. Bu, size hangi yoğunluk kategorisini (Tablo 2 kolon 1 – EN1, EN2,  EN3,   v.s.)   
seçmeniz gerekeceğini bildirecektir.    
Adım 2: Setin tavsiye edilen sıralama içinden süresini kararlaştırın (kolon 2). 
Adım 3: Önerilen sıra içinden uygun bir mesafe tekrarı seçin (kolon 3). 
Adım 4: 2nci adımda seçilen setdeki toplam uzunluğu verecek tekrarlar sayısını hesaplayın. 
Adım 5: Kolon 4’ te önerilen sıralama içinden bir dinlenme arası seçin. 
Not:  Dinlenme arası, hem her tekrarın uzunluğu hem de her yüzmenin yoğunluğu dikkate alınarak 
Seçilmelidir. Dinlenme arası seçilirken, bu iki faktörden, yoğunluğa daha fazla ağırlık tanınmalıdır. 
Örneğin, eğer tekrarlama mesafesi sıralamanın aşağı ucunda ama yoğunluk sıralamanın ortasında 
ise dinlenme arası önerilen sıralamanın aşağı ucuna yakın seçilmelidir. Bununla beraber, eğer 
yoğunluğun sıralamanın üst ucunda olmasını istiyorsanız, yüzücüye devreyi istenilen yoğunlukta 
bitirebilmesine daha iyi bir şans vermek için sıralamanın üst ucuna yakın bir dinlenme arası 
seçmelisiniz. 
Adım 6: Dinlenmeyi, yollanma arasına dönüştürün. 
Adım 7: 5, 6 veya 7 nci kolonların birinden uygun belirli bir yoğunluk seçin. Yoğunluk kolonunu 
programınızdaki çalışmalara göre belirleyin. Eğer ayda bir T30 testi veya başka bir anaerobik eşik 
testi yapmak düşüncesinde iseniz o zaman yoğunluğu belirlemek için Hız metodunu tercih 
edebilirsiniz. Eğer yüzücülerinizin kalp atışlarını ölçmeyi daha fazla istiyorsanız o zaman 
yoğunluğunuzu belirlemede bu metodu kullanmak isteyebilirsiniz. Bazı hallerde yoğunluk seçmeniz 
gerekmez ama onun yerine yüzücünüzden, mesafenin ve dinlenme arasının izin vereceği kadar 
mümkün en hızlı ortalama süreyi sürdürmeye çalışmasını isteyin. Örneğin, 8 x 150 / 3:00 gibi SP1 
çalışması yaparken yüzücü en iyi 100 hızının % 90 ‘ından daha hızlı yüzemeyecektir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

	  	  

	  	  
KOLON	  
1	  

KOLON	  2	   KOLON	  3	   KOLON	  4	   KOLON	  5	   KOLON	  6	   KOLON	  7	   KOLON	  8	   KOLON	  9	  

RENKLER	   İSİMLER	   TANIMLAMA	  
TEKRAR	  
MESAFESİ	  

NABIZ	   DİNLENME	  ORANI	   MESAFECİLER	  
ORTA	  

MESAFE	  
SPRİNTERLER	   ÖRNEK	  SETLER	  

PLATİN	   HIZ	   15-‐50	   N/A	  
>1:2	  -‐1:8	  

100-‐150	   100-‐150	   100-‐150	   25M	  TUBİNG	  VARIŞ	  

ALTIN	  

SPR3	  

HIZ/GÜÇ	   15-‐50	   N/A	  
>1:8	  

100-‐150	   100-‐150	   100-‐150	   10-‐15M	  SPRİNT	  

YEŞİL	   SPR2	   LAKTAT	  ÜRETİM	   25-‐50	   MAKSİMUM	  
1:2-‐1:8	  

400	   400	   400	   4X(50+25	  YAV)2.00	  

MOR	   SPR1	   LAKTAT	  TOLERANS	   25-‐100	   MAKSİMUM	  
1:2-‐1:8	  

600	   600	   600	   4X100	  DEPARLI	  

MAVİ	   END3	   MAXVO2	   25-‐400	   160-‐180	  
	  

:20sn-‐1:1	   2000	   1600	   1200	   4X4X100+100YAVAŞ	  

KIRMIZI	   END2	   ANAEROBİK	  EŞİK	   25-‐400	   140-‐170	  
	  

:10-‐:40sn	  ara	   4000	   3200	   2400	   24X100	  

PEMBE	   END1	   AEROBİK	   25-‐3000	   120-‐150	  
	  

:10-‐:30	  ara	   5000	   4000	   3000	   6X400	  

BEYAZ	   REC	   TOPARLANMA	   25-‐3000	   >120	  
	  

:10-‐:30	  ara	   	   	   	   İSTEK	  

 
 
 
 
 
 Antrenörler, interval çalışma setlerini belirlerken, tecrübeleri nedeniyle, adımları çabucak 
izlemek yeteneklerini geliştirirler ve bunu fazla bilinçli efor sarfetmeden yapabilirler. Bununla 
beraber, yeni başlayan antrenörler her set belirlenmesinde bu adımları izlemek için kendilerini 
zorlamalıdırlar. Daha sonra, eğer yüzücüleri, bir seti, devamlı olarak belirlenmiş yoğunlukta 
yapamıyorlarsa, antrenörler her adımın sonunda geriye bakarak, seti belirlerken ne yanlış 
yapıldığını araştırmalıdırlar. Bu tür analizler bir sonraki detay için uygun değişiklikler yapılmasına 
işaret eder. 
 
 
Bu tavsiyeleri kullanmada diğer yöntemler 
 
1. Sıraları Kullanın. Antrenörler, her elamanı, dahil olduğu sıralamadaki yerinin tam ortasına 
gelecek şekilde setleri belirleme alışkanlığına kapılmamaları gerekir. Yapılan öneriler tüm 
yüzücüler için ideal veya mükemmel reçeteyi temsil etmeyeceğine göre, tekrar mesafesini tavsiye 
edilen sıralama içinde değiştirirken aynı zamanda yoğunluğu da değiştirmelisiniz. Sıraları bu 
şekilde kullanırken, istenilen adaptasyonların yüzücülerinizin çoğunda yeterli ölçüde tahrik edilmiş 
olabileceğine emin olmalısınız. 

 



 

2.Zaman zaman tavsiye edilen sıralamanın dışına çıkmaktan korkmayın. Tüm öneriler, yapıları 
gereği, yaklaştırmadırlar. Bir yüzücü, psikolojik veya mekanik, yerinde nedenlerle, arada bir, belli 
bir çalışma için tavsiye edilen sıralamaya tam uymayan bir set yapabilir. Örneğin, 100 metre EN3 
devreleri için minimum tekrar olarak gösteriliyor. Bununla birlikte,  bir EN3 devresi için 75 ve hatta 
50 leri kullanmak, sezonun aerobik temel safhasından ve daha yoğun bir yarışma fazından geçiş 
yapılırken akıllıca olabilir. 
 
 
3.Genel olarak, her set için tek bir amaç üzerinde odaklaşmalısınız. Başka bir deyişle, bir set içinde 
çok fazla iş yapmayın. Antrenörler, çoğu zaman,  birden fazla yoğunluk kategorisini hedefleyen 
yaratıcı set hayal ederek çalışmanın tekdüzeliğini küçümsemeye çalışırlar. Bu strateji arada bir 
kullanıldığı takdirde akıllıca ve bayağı üretken olabilir. Buradaki problem, bu yaklaşım çok fazla 
kullanıldığı takdirde hedeflenen çalışmanın etkinliğinin çok azalması ve sonuçta adaptasyonların 
zarar görebilmesidir. Aşağıdaki seti bir örnek olarak alalım: 
       
 
                                                           
                                                           2 x 100 / 15 saniye EN2 hızı 
      200 ez 
 3 set                2 x 75 / 1 dakika: 30 yollama @ SP1 hızı 
      200 ez 
      2 x 25 / 1 dakika @ SP3 hızı 

 
Bu set yüzücülerden 1800 metrelik çalışmayı sinsice bir yolla almak olabilir. 

 Burada aslında ne yapıldığına bir bakalım. Bir EN2 set için önerilen sıralamaya uymayan toplam 
olarak 600 metrelik EN2 çalışması vardır ve bu 600 metre bir hız ve toparlanma çalışmasıyla 
kesilmiştir.SP1 setin toplam süresi için önerilen sıralamaya uygun 450 metrelik SP1 çalışması 
vardır fakat önerilen dinlenme arası başka bir çalışmayla yok edilmiştir. 
 Burada 150 metrelik SP3 set sıralaması için önerilen SP3 çalışması vardır fakat burada da dinlenme 
arası başka tür çalışmalarla kesilmiştir. Bu sette kasları adaptasyon yapmak gereğine inandıracak 
yeterli devamlı bir tahrik olmayabilir.  
Zamanla böyle bir çalışma, olasılıkla daha az gelişme veya adaptasyona, eğer çalışma daha fazla 
odaklanmamışsa, yöneltecektir. 
4.Mekaniklere öncelik tanıyın: Çoğu zaman yüzücüler belirli zor bir seti bitirmede başarılı 
olabilirler ancak bu doğru mekaniklerin zararına olabilir. Örneğin, yüzücüler bir setin yarı 
mesafesine veya dörtte üç mesafesine eriştiklerinde kulaç uzunlukları kısalmaya başlar ve yüzücüler 
verilen hızı sürdürmek ve arayı muhafaza etmek gayretiyle tempoyu yükseltirler. Bununla beraber, 
bu tür bir şeyin olmasına izin vermenin akıllıca olup olmadığının ve böyle bir şey olduğu zaman 
setin devam edip etmemesini sorgulamalıyız. Çoğu antrenörler psikolojik durumun, eğer set 
bitmeden terk edilirse, feda edileceğinden korkarak seti kısa kesmek için tereddüt ederler. Fakat 
mekanikler bu şiddetle etkilendiği zaman neler olacağını düşünün: yüzücü bir organdaki kas 
yorgunluğuna cevap olarak girişi kısaltır, finişi kısaltır ve su altı çekişini değiştirir. Bu kulaç 
değişiklikleri yapıldığında, kas değişmelerinin toparlanması için değişik kas grupları, değişik kas 
lifleri ve değişik hareket örnekleri kullanılır. Bu değişiklikleri dikkate alırsak yüzücü sete devam 
ettiğinde çalışan kaslar başlanılan kaslarla aynı veya bir yarışta kullanılan kaslar olmayabilir. 
Böylece setin amacı gerçekleşmemiş olur. Bu nedenlerle antrenörler set boyunca doğru kulaç 
mekaniklerinin muhafaza edilmesinde ısrar etmelidirler ve yüzücüler devamlı olarak, örneğin 
önceden belirlenmiş kulaç ölçüsünü muhafaza etmede başarısız olurlarsa setin daha fazla dinlenme 
veya daha düşük yoğunlukla yeniden tasarlanması ihtiyacı ortaya çıkar. 
 



 

 
 
 
BU YÖNTEMLERİ KULLANIRKEN HATIRLANMASI GEREKEN MADDELER 
 
Bu kitabın içinde bazı hatırlatmalar olacaktır fakat unutmayınız ki hiçbir sporcu birbirine 
benzemez.. Bunların her birinin niçin değişik olmalarının birçok nedeni vardır ve antrenör olarak 
siz her bir sporcunuzun çalışmasını planlarken birçok sayıda etkenleri dikkate almalısınız.diye 
tanınırlar. 
 Biyolojik yaş her sporcuya en iyi hangi tür çalışmanın uygun olacağını belirlediği için bu önemli 
bir husustur. Örneğin, geç olgunlaşanlar kuvvetli aerobik etkiye daha yatkındırlar ve ergenlik öncesi 
ve sırasında sporcuları gittikçe artan aerobik yüklere daha yatkın kılan 1-2 yıllık bir ara vardır.  
 
Cinsiyet – Araştırmalar göstermiştir ki, erkekler ve kadınlar benzer yarışları yapmalarına rağmen 
çalışmaya karşı değişik reaksiyonlar verebilirler ve bu nokta dikkate alınmalıdır.  
 
Çalışma tarihçesi– Çalışma tarihçesi bir sporcunun geleceğini belirlemede çok önemlidir. Genç 
yaşta kuvvetli aerobik içerikleri sahip olmuş olan yaşlı sporcular, maksimum aerobik kondisyona 
varmak için daha az dürtüye gerek duyabilirler, halbuki sınırlı tarihçesi olan sporcular bazı 
alanlarda daha fazla veya daha uzun dürtü ihtiyacı duyarlar.  
 
Atletik vüçut tipi– Her ne kadar iki sporcu aynı yarışmada yarışırsa da her biri değişik çalışma 
programlarını gerektirebilir. Yüksek dozda aerobik çalışma birsini tahrik eder ve diğerini hem 
fiziksel hem de zihinsel olarak yok edebilir. 
 
 
KISA, ORTA MESAFE VE UZUN MESAFEÇİLER İÇİN SET MESAFELERİ  
Kariyerlerinin yarışma safhasında bulunup belirli mesafeler için uzmanlaşmış büyük yüzücüler 
Tablo 2’de verilen verilenlerden daha belirli yöntemlere ihtiyaç duyabilirler. Aşağıdaki tablo büyük 
kısa, orta mesafe ve uzun mesafe yüzücülerine her kategoride set mesafeleri için belirli yöntemleri 
vermektedir. 
 

Tablo 3. Değişik   çalışma kategorilerine göre önerilen set mesafeleri 
 Uzun Mesafe 

Yüzücüleri 
Orta Mesafe 
Yüzücüleri 

Ksa Mesafe 
Yüzücüleri 

EN1 3000-5000 3000-4000 2000-3000 
EN2 2000-4000 2000-3000 1500-2400 
EN3 1500-3000 1200-2000 800-1600 
SP1 800-1200 600-1000 600-800 
SP2 400-800 400-800 400-600 
SP3 100-200 100-300 100-300 

 
Tablo 3.’teki öneriler her ne kadar açıklanmaya ihtiyaç göstermiyorsa da bazı önemli 
noktaları üzerinde durmalıyız:  
 
• Tablo 3.’teki mesafeler usta düzeydeki yüzücüler için hazırlanmıştır ve burada gösterilen 

parametreler Yaş Grubu programları için kullanılmamalıdır (Yaş Grubu yüzücüleri için ayrı 
tabloya bakınız.) 

 



 

• Bu öneriler orta ve normal düzeydeki elit sporcular için geliştirilmiştir. Ancak ufak bir sporcu 
grubu bu normların üzerinde çalışma yapabilir.  

 
• Tablo 3.’teki mesafeler yöntemler önermek için kullanılmıştır; bu yöntemler sizleri 

sınırlamaz. 
 
• Bazı sporcular daha fazla aerobik – veya anaerobik – eğilimlidirler. Değişik kategorilerde 

öylesine yüksek toleransları sahip olabilirler ki, sınırlandırılmalıdırlar.  
 
• Bazı sprinterlerin mesafe hedefli çalışma ortamına çok iyi adaptasyon gösterdiklerine şahit 

olmak nadir bir şey değildir. Normlardan uzak çalışan yüzücülere dikkat edin. 
 
• Sporcular birçok değişik parametrelerle gelişecekler ve siz onları daha yükseklere 

çıkarabilmek için onların performans düzeylerini izlemeniz gerekmektedir. 
 
• Tablo 3, sezona göre yapılan öncelikteki değişiklikle birleştirilmelidir ve listede gösterilen 

parametreler her çalışma kategorisinin başlıca yükleme zamanları için yapılmıştır.  
 
• Siz kendinizi bu yöntemlerin en aşağı düzeyinde görüyorsanız ve değişiklik yapmak 

istiyorsanız, bunu kademeli bir şekilde yapınız. Bu  birkaç sezon sürebilir. 
 
 
 
 
 
 
ÇALIŞMA YÖNTEMLERİNİN YAŞ GRUBU YÜZÜCÜLERİNE ADAPTASYONU 
 
Çocuklar,önemli miktarlarda dayanıklılık ve hız çalışmaları yeteneğine sahiptirler.Gerçekten 
de,çocuklar kendi yeteneklerine uygun hızda tutuldukları taktirde dayanıklılık yarışında 
yetişkinlerden daha iyi donatılmışlardır.Bu demektir ki, her türlü çalışma kategorisinde büyüklerin 
yüzdüğü mesafeyi yüzmeleri beklenemez ama onlar aynı süreler boyunca çalışabilirler. Böylece 
antrenörler, yüzme için sarfedilen toplam zamanın genç sporcular ve büyük yüzücüler için eşit 
olmasını sağlayacak interval çalışma setleri hazırlamalıdırlar. Örnek: EN1 kategorisinin 15 ila 60 
dakikalık bir toplam yüzme süresi içermesi önerilmiştir; buna tekabül eden mesafe 10 yaş 
civarlarında olanlar için sadece yaklaşık 500-2000 metre ve yetişkin yüzücüler için 1200-5000 
metre olacaktır. Tablo 4, değişik yaş gruplarına önerilen set sürelerinin adaptasyonu için genel 
yöntemler içermektedir. 
 
 
Tablo 4.Yaş grupları için her çalışma kategorisinde önerilen devre mesafeleri 

Kategori Süre (dak.)  Yaş Grubu  
  9-10 YAŞ 11-12 YAŞ 13-14 YAŞ 

EN1 15-60 500-2000 600-3000 1000-4000 
EN2 15-60 500-2000 600-3000 1000-4000 
EN3 8-30 400-800 600-1000 800-2000 
SP1 3-12 - 200-600 300-800 
SP2 2-6 - 200-400 200-600 
SP3 1-4 100-200 100-200 100-400 



 

 
 
 Bu yöntemler değişik yaş grupları için her çalışma kategorisinde devrelerin ne kadar uzun 
olması gerektiğini tarif etmek için hazırlanmıştır. Özellikle, 9-10 yaş gruplarında, antrenörler erken 
yüksek yoğunluktaki çalışmanın uzun vadede yüzücünün yararına olmayacağını bilincinde 
olmalıdırlar. Bu yaşlar için dikkat edilecek hususlar, çocukların etkin yüzmeyi nasıl öğrenecekleri 
ve aerobik yeteneklerinin nasıl geliştirmeye başlayacakları olmalıdır. Yaklaşık 12 yaşlarda, 
çalışmada verilmesi gereken öncelik daha çok aerobik çalışmaya geçiş olmalıdır çünkü bu yaş 
birçok yüzücü tarafından aerobik çalışmaya en iyi yanıt veren yaş olarak görülmektedir. Yüksek 
yoğunluktaki anaerobik çalışma ,yüzücüler, ergenlik çağından çıktıkları ve aerobik sistemleri ve 
yüzmenin teknik unsurlarını daha fazla geliştirdikleri zamana bırakılabilir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


