
KONDİSYON 
 
* Dayanıklılık ( genel/özel ) 
* Kuvvet 
* Çabukluk 
* Patlayıcılık 
* Agility ( çeviklik ) 
* Denge 
* Esneklik 
 
ANTRENMAN ; BİR YÜKLENME / DİNLENME DÖNGÜSÜDÜR .  
 
Her yüklenme ardından mutlaka yeterli dinlenme verilmelidir . Böylece sporcu 
süperkompanse olmaya fırsat bulacak ve bir üst düzey yüklenmeye hazır duruma 

gelecektir.  
 
 Yandaki şemada da görüleceği 
üzere yüklenme öncesi 
homeostatik dengede olan 
organizma yüklenmeyle birlikte 
yorgunluk göstermektedir. 
Ardından kesilen yüklenme 
sonrasında dinlenmeye geçen 
organizma yeterli bir dinlenme 
ardından bir önceki homestatik 
denge durumunun daha üzerine 
çıkarak aşırı tamamlama 
dediğimiz supercompansation 
durumunu yaşamaktadır.  
 

Bu noktada ikincil ve uygun şiddette yüklenme başlatılmazsa, bir süre sonra tekrar 
başlangıç noktasına geri dönüş 
gerçekleşmektedir.  
 
 
Öte yandan; eğer yüklenme sonrasında yeterli 
dinlenme verilmezse, sporcu enerji depolarını 
yenileyecek vakit bulamayacak, kassal 
yorgunluğunu giderme fırsatı bulamayacak ve 
zamansız gelen ikincil yüklenmeyle 
performans aşağı doğru yönelecektir. Birbirini 
tekrarlayan benzer hatalar sonucunda 
overtraining dediğimiz olgu ortaya çıkacak ve 
sürantrene sonucu sakatlanmalara varan 
neticelerle karşılaşılacaktır. 



VOLEYBOLDA KONDİSYON GELİŞİMİ 
 
Genel Dayanıklılık 
 
Tendon ligament stabilizasyonu 
 
Core Tarining 
 
Hypertophy 
 
Kuvvet 
 
Çabukluk ve çeviklik 
 
Patlayıcılık 
 
 
Ülkemiz voleybolunda genellikle kondisyon bileşenlerine yeterli önem verilmeden 
yol alınmakta ve bu yanlışlığın ürünü olarak bir çok sakatlıkla karşılaşılmaktadır. 
Özellikle bel ve omuz bölgelerinde , geçmiş antrenman yaşanmışlıklarındaki core 
egzersiz eksikliklerinden ötürü duruş bozuklukları ve sakatlıklar görülmektedir.  
 
Erken yaşlarda başlatılacak kondisyon antrenmanları ve core training döngüleri bu tip 
sakatlıkların yaşanma ihtimalini minimuma indirecektir. Ancak kapsül yapı ve tendon 
/ligament stabilizasyonu sağlandıktan sonra yüksek şiddetteki antrenmanlar 
uygulanmalı, yüksek şiddetteki top vuruşlarına geçilmelidir. Aksi takdirde üst düzeye 
erişen sporcularda bu tip sakatlıklar kaçınılmaz olacaktır.  
 
DAYANIKLILIK ( Hazırlık Evresi )  
 
Öncelikle hazırlık dönemi başında sporcuların genel aerobic dayanıklılıkları üzerinde 
durulması gerektiğini düşünüyorum. Bu gelişim sporculara antrenman dönemine 
genel bir hazırlık sağlarken, yüklenmeler arasındaki dinlenme süresini de 
kısaltacaktır. Ayrıca aerobic kapasitesi yüksek olan bir sporcu daha geç yorulacak ve 
daha çabuk toparlanacaktır. J.Weineck e göre ; dayanıklılık antrenmanı, sporcunun 
ortaya çıkan yorgunluk maddelerini daha çabuk giderebilmesini ve daha şiddetli 
antrenman oluşumunu ya da maça daha etkin bir şekilde katılabilmesini sağlayan 
enerji oluşumunu kolaylaştırmaktadır..!  
 
Eğer mümkünse ormanlık bir alanda , değilse herhangi bir koşu pistinde 30-35 dk lık 
%50 lik düzenli koşularla başlanılmalı ve haftada 3-4 kez tekrarlanmalıdır. Ardından 
extensive interval uygulamaları başlatılmalı ve bu 30-35 dk lık koşularla değişimli 
olarak programa yerleştirilmeldir. Ve bu interval koşular, şiddetleri bir miktar 
arttırılarak intensive-extensive interval uygulaalr devreye sokulmalıdır ki; sporcuların  
aerobic yüklenmeler ardından toparlanabilme yetileri geliştirilebilsin.  



CORE TRAINING VE DENGE EGZERSİZLERİ ( Hazırlık Evresi ) 
 
Aerobic egzersizlerle birlikte , diğer boş günlerde uygulanmak üzere core training 
uygulamaları ve denge egzersizleri başlatılmaldır. Bel/sırt kaslarına ikişkin izometrik 
egzersizler, omurga boyunca uzanan kasları sağlamlaştıracak ve ileriki dönemlerde 
yapılacak yüksek şiddetteki yüklenmelere hazırlayacaktır. Thera-band egzerszileri ile 
omuz, dirsek, diz eklem kapsülleri kuvvetlendirilmeli, tendon ve ligament yapılar 
daha stabil hale getirilmelidir.  
 
Bu dönemde kendi vücut ağırlıkları ile yapılan şınav, mekik, ters mekik, dizlerde 
izometrik kasılma egzersizleri gibi stabilizasyonu artırıcı egzersizler de programa 
dahil edilmelidir.  
 
Öte yandan ülkemizde çok ihmal edilen bir kondisyon bileşeni olan "denge" üzerinde 
de ısrarla durulmalıdır. Ne yazıkki Sporculara denge ve koordinasyon eğitimi 
verilmeden direkt teknik eğitim verilmeye çalışılıyor , dolayısı ile teknik oluşumu bir 
çok sıkıntıya maruz kalabiliyor. Bu dönemde koşu haricindeki günlere mulaka denge 
egzersizleri de ilave edilmeli ve yüksek tekrarlarda uygulanmalıdır. 
 
Aynı antrenman programları içerisine koordinasyon hareketlerini içeren driller de 
katılmalı, çocukların el-göz, ayak-göz koordinasyonları aktive edilmelidir. 
 
KUVVET  ( I. Evre )  
 
Hazırlık antrenmanının son dönemlerine doğru sporculardan halter maximalleri 
alınmalı ve düşük şiddette bir dairesel antrenman hazırlanmalıdır. Bu dairesel 
antrenmanda hedeflenecek konular; tendon ligament sağlanlığı, hypertropy ve ağırlık 
antrenmanına direncin geliştirilmesidir. Yaklaşık 1,5 ay süreyle uygulanacak bir " 
halter başlangıç" antrenmanı , bir sonraki yüklenmeli halter programına uygun bir 
zemin hazırlayacaktır.  
 
KUVVET ( II. Evre )  
 
Ana antrenman evresine geçildikten yaklaşık 1,5 - 2 ay sonrasına kadar uygulanan 
1.evre halter antrenmanının ardından tekrar ölçüm yapılarak yeni bir halter 
antrenmanı hazırlanabilir. Bu halter antrenmanında artık hedef kuvvet artışı olmalıdır. 
Şiddet yükselmiş, dairesel antrenmandan , yarı piramid ya da piramid antrenman 
metodlarına doğru bir geçiş hedeflenmiş olmalıdır. Sporcu bu evrede maximal 
kuvvvet çıkışına maruz bırakılmalı ve bu çıkış yeteri kadar sürdürülmelidir.  
 
 
 
 
 
 



ÇABUKLUK ve ÇEVİKLİK ( AGILITY ) 
  
Ağır halter antrenmanı ile kuvvetlenen kas grupları artık daha yoğun çabukluk 
antrenmanları için hazır duruma gelmiştir. Sprint çalışmaları, çıkış egzersizleri vs bu 
dönemde oldukça yoğun bir şekilde kullanılmalı ve progresif artık gösteren bir seyir 
arzetmelidir. Bu dönemde hem açık uçlu hem döngüsel sürat çalışmaları birlikte 
verilebilir ve reaksiyon zamanı çalışmaları ile desteklenebilir. Plyometrik çalışmalar, 
decathlon sıçrama drilleri vs gibi plyometrik antrenmanlar yavaş yavaş yoğunluk 
kazanmaya başlamalı ve patlayıcılık için ön yapı oluşturulmalıdır.  
 
Bununla birlikte yön değiştirmeli egzersizler, ani dönüşler içeren driller ve diğer tüm 
agility( çeviklik) geliştirici antrenman birimleri bu evrede devreye sokulmalıdır. 
 
 
PATLAYICILIK 
 
Artık güç çıktısı için gerekli alt yapı oluşturulmuştur. Yani sporcu sahip olduğu 
maximal kuvveti minumum zamanda sergileyebilecek yetiye sahip olmalıdır. Bu 
evrede plyometrik çalışmalar oldukça şiddetlenmeli, engel çalışmaları, deep jumpt, 
depth jump çalışmaları en üst şiddetine ulaşmalıdır. Eş zamanlı ballistik antrenmanlar 
da başlatılmalı ve üst exremite de patlayıcılk özelliği geliştirilmeye çalışılmalıdır.  
 
Voleybolda kondisyon yüklemesini kısaca açıklamaya çalıştığım bu antrenman 
örneklemi bir model olarak kabul edilmelimidir bilemiyorum; sadece sizlerle  2010 
Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda ülkemize dünya 6.lığı getiren antrenman 
planlamasındaki kondisyon antrenman metodolojisini paylaşmak istedim.  
 
Tüm antrenör arkadaşlara başarılı sezonlar diliyorum .. 
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