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Giriş
Yelken sporuyla ilk defa 6 yaşında Foça Yelken İhtisas Klübünde tanıştım ve bir kaç
yaz centerboard ile uğraştım. 11 yaşımda babamın Foça’da tekne almasıyla tekne hayatına
aşina oldum ve yaşımı doldurduğum gibi amatör denizcilik belgemi aldım. Hayatım boyunca
türlü sporlarla uğraştım ve yelken takımına okuldaki 2. sınıfımda girdim. Yelken sporuna
hemen aşık oluverdim ve takımdaki basamakları bir bir çıkmaya başladım. Yarış ekibine
girdiğimde ise haftada 1-2 yapılan deniz antrenmanları dışında pek antrenman yapmıyorduk.
Kara antrenmanları ise sadece hafif koşulardan oluşuyordu. Egemen Can Gök kaptanımızla
beraber yarış ekibine kara antrenmanları yaptırmaya başladık. Bu antrenmanlar sonunda
sporcuların gelişimini ve artan performanslarını gözlemlemekle birlikte bu antrenmanları
nasıl bir üst seviyeye taşıyabiliriz diye düşünmeye başladım. Özellikle dışarıdaki profesyonel
yarışlarda ve büyük teknelerde fiziksel ve mental kuvvetin ne denli önemli olduğunu
yarıştığımız profesyonel sporculardan da dinledim. Bu yüzden sporcuların kendilerini karada
da geliştirebileceği yolları araştırmaya ve kendilerini geliştirmek isteyen sporculara yardım
etmek için bu makaleyi yazmaya karar verdim.
Bu makale sporcuyu başlangıç seviyesindeki bir yelkenci olarak alıp onu fiziksel ve
mental olarak olimpiyat seviyesindeki sporcu seviyesine çıkarmayı amaçlamaktadır. Yelken
her spor gibi sporcunun fiziksel ve mental performansına dayalı olan bir spordur. Yelken
sporu 40 dakika ile aylar arası sürebilen, fiziksel ve mental performansın en yüksek
mertebede olduğu, dolayısıyla sporcuların her anlamda kendilerini geliştirmesi gereken bir
spor dalıdır. Bu zor ve uzun yolculukta ilk olarak teorik bilginizi pekiştirip kendinizi ve
kaslarınızı nasıl geliştirebileceğiniz öğretilmektedir. Sporcular denize çıkamadıkları zamanda
kendilerini karada da zorlamalı, deniz koşullarını taklit edebilecek antrenman yapmaya
çalışmalılardır. Makalede ayrıca nasıl beslenmeniz ve ne kadar dinlenmeniz gerektiğinden de
bahsedilmektedir. Son olarak sporcunun kendini mental olarak nasıl hazırlaması gerektiği
anlatılarak profesyonel seviyede yarışan sporcularla röportajlara yer verilmektedir. Umarım
bu makale önce sizi ve yelkeninizi geliştirmekte sonra ise boğaziçi yelkeni ve ülkemizdeki
spor anlayışını geliştirmeye bir ön ayak olur.
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1.1 Kas Fizyolojisi
Kaslarımızın gelişmesini istiyorsak her şeyden önce bu konuda teorik bilgi edinmemiz
şarttır. İskeletin üstünü sararak vücuda şekil veren ve destekleyen, kasılıp gevşeme özelliğiyle
hareketi sağlayan yapıya kas denir. Kaslar ipliksi yapıya sahiptir ve bu ipliksi yapılara kas lifi
denir. Kasılan bir kas kısalır, kalınlaşır ve sertleşir. Gevşeyen bir kas ise uzar, incelir ve
yumuşar. İki hareket için de enerji gerekir. Bu enerji kaslarda depolanan glikojen tarafından
karşılanır. Antrenmanın uzun sürmesi durumunda glikojen depolarının bitmesine bağlı olarak
hipoglisemi gözlenebilir ve sporcu performansı düşebilir.
Kramp, gevşeme için yeterli enerjisi olmayan ve kasılarak kalan ve acı veren kas
durumuna denir. Krampı engellemek için kaslara hep enerji sağlamalıdır. Kramp riski varsa
antrenman öncesi ve sırasında da elektolit dengesini sağlayacak besinlerle takviye yapılabilir.
Kaslardaki glikojen depolarının yenilenmesi için hızlı davranılmalı ve hemen karbonhidrat
alınmalıdır. Antrenman sonrası günlerde performans kaybı yaşamak istenmiyorsa antremandan
sonra en geç 2 saat içinde ağırlıklı karbonhidrat içeren yemeğimizi yemeliyiz.
Kas hücrelerinin büyümesi yaptığınız antrenmana, genetiğe, hormonlara ve beslenmeye
bağlıdır. Kasların büyümesi için kasların daha önce adapte olmadığı güçlere maruz bırakılması
ve istemli olarak hasar verilmesi gerekir. Yapılan antrenman sonrasında hasarlı olan kas lifleri,
yeni kas proteinleriyle birleşerek hücresel tamir olurlar. Bu tamir edilen kas fiberlerinin
kalınlıkları artarak kas büyümesi gerçekleşir. Bu durum, protein sentezlenme oranının kas
proteinlerinin parçalanma oranından yüksek olması durumunda oluşur. Yani eğer yeterince
protein alınmazsa, zarar verilen kaslar kendilerini tamir edemez ve küçülür. Bu nedenle, kaslara
her zaman yeterli miktarda besin sağlanmalı ve antrenman performansını artırmanın yanında
kas büyümesi de desteklenmelidir.
1.2 Kalp Atış Hesabı
İyi bir sporcu, vücudunun sınırlarını ve kendini ne kadar zorlaması gerektiğini bilen
sporcudur. Kendini çok zorlamamak kadar antrenmanın zayıf yapılıp yeterli sonuç alınmaması
da istenmeyen bir durumdur. Sporcular bu sorunun üstesinden gelmek için antrenmanlarda kalp
atış hızlarına bakarak kendilerini ne kadar zorlamak istediklerine daha iyi karar verirler.
Örneğin bir kardiyo seansında bir sporcu, yapacağı antrenmanın ağırlığına göre maksimum
kalp atışının %60 ile %75 arasında antrenman yapmalıdır. Sporcu maksimum kalp atışını
bulmak için ise aşağıdaki formülden yararlanabilir:
𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝐾𝑎𝑙𝑝 𝐴𝑡𝚤ş 𝐻𝚤𝑧𝚤 = 220 − 𝑆𝑝𝑜𝑟𝑐𝑢 𝑌𝑎ş𝚤
Bu altın formül sporla ilgilenen herkesin duyduğu bir formüldür ve kimin bulduğu
bilinmemekle birlikte buna benzer başka formüller de geliştirilmiştir. Ancak basitliği ve
tutarlılığı nedeniyle en kabul görmüş formül budur ve sporcular tarafından yaygın olarak
kullanılmaktadır.
Maksimum kalp atışı hesaplandıktan sonra sporcular kendilerini ne kadar zorlamak
istiyorlarsa kalp atış hızlarını o seviyede tutmaya çalışmalılardır. Örneğin 20 yaşındaki bir
sporcunun maksimum kalp atış hızı 200 olmakla birlikte, yapacağı kardiyo seansında kalp atış
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hızını 130 ile 150 arasında seçmeli ve antrenman süresi boyunca kalp atış hızını o sayıda
tutmaya çalışmalıdır.
İnterval antrenmanlarında ise bu kalp atışı %75 ile %85 (150 - 170) arasına çıkarılmalı
ve ona göre antrenman yapılmalıdır. Tekrar belirtmek gerekir ki sporcu kalp atışını seçtiği
değerde stabil tutmaya çalışmalıdır ancak aynı zamanda vücudunu dinleyip, zorlanma veya bir
sakatlık hissiyatında kendi sağlığı açısından antrenman seviyesini düşürmeli veya bitirip
hissiyatın olduğu bölgeyi esnetmeli ve ağrı devam eder ise doktora başvurmalıdır. Sıradan bir
kalp monitorü yaklaşık 40 TL’ye internetten bulunabilir.
2.1 Temel Kara Antrenmanları
Temel Antrenman, sporcunun denge, güç ve çevikliğini arttırmayı amaçlar. Bu tarz
antrenmanlar takıma yeni giren ve kendini geliştirmek isteyen sporcular için iyi bir fırsattır. Bu
tip antrenmanlar sporcuların vücudunu tanıyarak kendilerini doğru miktarda zorlamasına izin
verir ve aynı zamanda daha üst seviye antrenmanlar için hazırlık niteliği taşır. Sporcunun kendi
sınırlarını bilmesi ve bu sınırları doğru miktarda zorlaması çok önemlidir. Çünkü acı yoksa
kazanç da yok mottosunun yanında fazla zorlama veya yanlış yapılan bir antrenman sporcuya
zarar verebilir, sakatlayabilir ve hatta sporu bırakmasına sebep olabilir. Antrenmanlara
başlamadan önce sporcu test antrenmanları yaparak sınırlarını görebilir ve bu sınırları düzenli
spor ile arttırabilir. Sporcunun kendi sınırlarını öğrenmesi için en iyi yol ise ısınma, soğuma ve
gerdirmelerini ihmal etmemesi, antrenman sırasında ise kendi vücudunu dinlemesidir. Ayrıca
her sporcunun geçmişi farklı olduğu için farklı özelliklerini geliştirmek isteyebilir. Bir sporcu
kilo alıp kas yapmaya çalışırken, farklı bir sporcu esnekliğini geliştirmeye çalışabilir, bir
başkası da daha mental dayanıklılığını geliştirmeye ihtiyaç duyabilir. Bu yüzden grupça
yapılan antrenmanların yanında, sporcular eksik olduğu alanlarda kendilerini geliştirmek için
sakatlanma ihtimallerini elemek ve daha ileri seviyede antrenmanlar yaparak yelken
seviyelerini bir adım ileri götürmek için dışarıdan kaynak araştırabilir.
2.1.1 Boğaziçi Yelken Takımı Temel Kara Antrenmanı
2015-2016 Yılı Yarış Ekibi Sorumlusu Egemen Can Gök kaptanımızın takımın fiziksel yönde
gelişmesi açısından hazırladığı haftalık program aşağıdaki gibidir.
 3 tur koşu (1200 m ısınma koşusu) ve Isınma Hareketleri
 1 dk içinde max Şınav ardından Eşli Mekik (30 tane) x 2 set
 Eşli Ayak İtme (20şer tane)
 Superman (25 tane)
 Plank (1:30dk)
 Yan Plank (2 x 1dk)
 Squat (2 x 25 tane sonuncusu 10 sn statik)
 Lunge (15er tane)
 Duvar Squatı (1:30dk)
 6 tur koşu (2400 m kardiyo koşusu)
 Soğuma ve Gerdirme
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Toplam Antrenman süresi 60dk
Bu antrenman listesi temel seviyeye uygun olup takım tarafından toplu olarak yapılır ve katılım
zorunludur.

Resim 1: Eşli mekik

Resim 2: Ayak ittirme

Resim 3: Duvar Squatı
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Resim 4-5: Esneme Hareketleri
2.2 İleri Kara Antrenmanları
Temel antrenmanlara düzenli olarak devam edip kendinizi geliştirdikten sonra daha
fazla sonuç almak için ileri seviye antrenmanlarına geçmeniz gerekmektedir. Bu antrenmanlar
genelde kalp atış ritmine göre ayarlanır. Vücudunuzu yeterince tanımıyor olsanız da bir kalp
monitörü kullanmanız tavsiye edilmektedir.
Temel antrenmanlarla belirli bir seviyeye geldikten sonra artık kendinizde eksik
gördüğünüz noktaları ileri antrenmanlarla geliştirip, yelken sporunu daha iyi yapabilirsiniz. Fit
ve dayanıklı olmak yelkenin vazgeçilmez özelliklerinden olduğu için kardiyo ve interval
antrenmanlarını sıklıkla yapmalısınız. Bu antrenmanların avantajı çok az ya da hiç ekipman
gerektirmeden hemen hemen her yerde yapılabilecek kadar basit olması ve spor ihtiyacınızın
büyük bir kısmını karşılayacak nitelikte olmasıdır. Dayanıklılığın yanında uygulayabildiğiniz
kuvvet de yelken üstündeki performansınızı büyük ölçüde etkileyecektir. Bu nedenle kas
hacminizi de büyütmeniz gerekmektedir.
İleri antrenmanlar, sporcunun kendini bireysel olarak geliştirmesi için birebirdir. Bu
antrenmanlar yüksek tempolu ve düşük süreli interval antrenman olarak geçer. Bu
antrenmanlar supersetlerden, istasyon hareketlerinden, ileri çeviklik ve dayanıklılık
hareketlerinden oluşmaktadır ve her sporcu teknedeki pozisyonuna göre kendine uygun
antrenman setlerinden birini seçebilir.
Örneğin trimciler daha çok dayanıklılıklarını geliştirmek için antrenman yaparken,
direk dibi pozisyonundakiler kas gücüne yönelik antrenman yapabilirler. Bu antrenmanların
amacı, sporcuyu fiziksel olarak bir üst seviyeye taşıyıp gücünü arttırmak, yaşanabilecek
sorunları engellemek ve yaşanan sorunları en kısa ve en güvenli şekilde çözmektir.
Sporcu kas gücünü arttırıp daha yüksek performans göstererek fiziksel olarak öbür
sporcuların bir adım önüne geçebilir. Antrenmanlar kan dolaşımını düzenleyip adrenalin ve
endorfin seviyeni ayarlayarak stresle ve endişe ile başa çıkılmasına yardımcı olur. Üstelik
dayanıklılığın yanında pozitif bir tutum sergilemek ekibe yüksek moral verir ve sporcuyu
gerçek bir takım oyuncusu yapar. Ayrıca yelkenin dayanıklılığa bağlı bir spor olduğu bilinen
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bir gerçektir. Yorulmuş yelkenci hata yapmaya daha meyilli bir yelkencidir. Bu yüzden
dayanıklılığı arttırmak, teknedeki herkesin güvenliği için her yelkencinin sorumluluğudur. Bu
antrenmanlar yapılırken temel seviyedeki antrenmanlardan çok daha dikkatli olunmalıdır
çünkü interval antrenmanları çok yoğun tempolu antrenmanlar olup sakatlanma riski en yüksek
olan antrenmanlardır. Bu nedenle sporcu sporda kendini zorlarken dikkat etmekle kalmayıp
ısınmasını, soğumasını ve gerdirmelerini eksiksiz yapmalı ve spordan sonra gerekli besinleri
almalıdır.
2.2.1 Kardiyo Antrenmanı
Kardiyo ismini kalp ve dolaşım sistemi olan kardiyovasküler sistemden almaktadır.
Kardiyovasküler sistemi çalıştıran tüm egzersizlere kardiyo egzersizleri denir. Kardiyo hafif
tempo düzenli kardiyo ve yüksek tempo aralıklı kardiyo olarak ayrılır ancak bu makalede hafif
tempo düzenli kardiyo, günlük kullanımda olduğu üzere “kardiyo” olarak; yüksek tempo
aralıklı antrenman “interval” antrenmanları olarak anılacaktır.
Yelken sporunun getirdiği fiziksel gerekliliklerin en başında iyi bir kardiyo seviyesi
vardır. Bu yüzden yetersiz yapılan kardiyo antrenmanı, sporcunun yarış sırasında kötü bir
performans göstermesine sebep olur. Kardiyo antrenmanının her yerde, ekipmanlı veya
ekipmansız yapılabiliyor olması kardiyonun en önemli avantajlarından biridir. Koşarak veya
yüzerek kardiyo yapılabileceği gibi ip atlayarak, kürek çekerek, bisiklet sürerek ve akla
gelebilecek türlü spor aktiviteleri yaparak kardiyo yapılabilir. Bu hareketlerden yelkencilerin
en çok yararlı buldukları kürekte kullanılan ergometre aleti ve bisiklettir.
Ergometre aleti kürekçiler için tasarlanmış olup yelkenciler tarafından ip çekme
hareketini taklit ettiği için sıklıkla tercih edilmektedir. Başlangıç pozisyonu olarak dizler kırık
ve göğüse yakın bir şekilde durulur ve öne eğilerek ergometrenin kolu tutulur. Hareket
esnasında önce bacaklar tamamen düzleştirilir, ardından geriye doğru eğilerek ergometre kolu
göğüse değecek kadar çekilir ve tekrardan başlangıç pozisyonuna dönülür.
Kardiyo antrenmanında zorlanmanın iki ölçütü vardır; kalp atışı ve süre. Kalp atış
sayısı maksimum kalp atışının yüzde kaçına kadar zorlandığını ifade eder. Kardiyo egzersizleri
maksimum kalp atışının %60 ile %75’i arasına olmalıdır.
Örneğin takıma yeni giren 18 yaşındaki birinin maksimum kalp atışı 202bpm’dir ve
eğer hafif bir kardiyo antrenmanı yapıp dinlenmek istiyorsa (%60) kalp atışı 121 bpm
olmalıdır. Eğer kendini zorlamak ve geliştirmek istiyorsa (%75) 151 bpmde antrenman
yapmalıdır. Antrenman süresi kalp atış hızından bağımsızdır ve spocudan sporcuya değişebilir.
Takıma yeni başlayan bir sporcu 15-20 dakikalık kardiyo antrenmanlarıyla kendini
geliştirerek ileride haftada 3 kez 60 dakikalık antrenmanlar yapabilir. Hafif kardiyo, ağır
antrenman veya yarış günlerinin ardından tercih edilmelidir çünkü hafif kardiyo kaslara zarar
vermez, metabolizmaya canlandır, kaslardaki gerilimi azaltır, dinlenmeye yardımcı olur ve
aynı zamanda yarış sonunda veya yoğun bir gün sonu oluşan mental yıpranmanın giderilmesine
yardımcı olur. Ağır antrenman ise sporcunun sınırlarını zorlayarak kondisyonunun ve
dayanıklılığının artmasını sağlar. Sporcu kardiyosunu geliştirmek için programlı olmalı, her
seferinde kendini biraz daha zorlamalı, aldığı sonuçları kaydetmeli ve kasların dinlenmesi için
arada yeterli süre bırakmalıdır. Ortalama olarak iki günde bir kardiyo yapılması tavsiye
edilmekle birlikte aynı kas grubunu zorlamadığı sürece her gün bu antrenmanlar yapılabilir.
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Örneğin sabah 1 saatlik koşuya çıkan bir sporcu, akşam bir saat yüzebilir. Eğer
programınıza sadık kalıp düzenli olarak kendinizi zorlarsanız kalbiniz güçlenir ve kaslarınıza
daha çok kanı ve oksijeni daha kolay pompalar. Gelen oksijen dolu kan, kaslarınızdaki besini
yakarak size daha çok enerji sağlar ve antrenman performansınızı arttırır. Aynı zamanda
kalbiniz daha az efor sarfeder, yağ oksidasyonunuz artar ve doğru beslenme ile yağ yüzdeniz
azalır. Daha fit bir kalp, ciğer ve kaslar ile yelken performansınız ciddi oranda artacaktır. Bu
antrenman tipi sadece fiziksel olarak değil mental olarak da sizi zinde tutup daha az
yorulmanıza sebep olarak yelkeni daha iyi kullanmanızı sağlayacaktır. Unutmayın,ü kardiyo
yelkenin fiziksel temelidir ve ne kadar fit olursanız o kadar iyi yelken yaparsınız.
2.2.2 İnterval Antremanları
Bundan önceki bölümde kardiyo antrenmanın önemini ve antrenmanın kaslar üzerinde
hem iyileştirdiğini hem geliştirdiğini hem de dayanıklılığı arttırdığını gördük. Bu bölümde
daha çok güç ve patlayıcılık üzerine odaklanan interval antremanları anlatılarak neden yelken
sporcularının çok tercih ettiği bir antrenman tipi olduğu incelenecektir.
İnterval antremanları, istasyon (drill) diye de bilinen, sporcuların yarış sırasında
yaşadıklarını taklit (simule) etmek için geliştirilmiş, kalp atışının %75 ile %90 arasına
çıkarılarak yapılan hareketlerin ardından kısa dinlenmelerin tekrarlanmasıyla oluşan
antrenman biçimidir. Normal bir kardiyo antrenmanında kaslarda biriken laktik asit ve
karbondioksit, dolaşım ve solunum sistemi tarafından atılır. Antrenman zorluğu arttıkça vücut
biriken laktik asit ve karbondioksiti atamaz ve kasta miktarları artar. Bu yüzden kardiyo
yaparken kalp atışı maksimumun %80’in üstüne çıkarılır. Ancak kalp atışını uzun bir süre
maksimumda tutmak laktik asit yüzünden kaslara zarar verir ve antrenmanın yapılamamasına
sebep olur. Ancak olimpik yelkenciler kalp atışlarının maksimumun %95’ine kadar
performansa ihtiyacı olduklarını belirtmişlerdir. Bu nedenle sporcular, yarış sırasındaki laktik
asit toleranslarını arttırmak ve antrenmanlarında deniz üstündeki koşulları taklit etmek için
interval antremanları yaparlar.
İnterval antrenmanlarındaki laktik asit oranlarını deniz üstündeki laktik asit oranlarına
benzetmek için, aralıklı olarak kalp atışı %75 ile %90 arasına çıkarılır ve kaslarda laktik asit
miktarını bir süreliğine artırıp dinlenirken azaltılır. Bu şekilde laktik asit toleransı geliştirilir.
Örneğin 4 dakika yapılan %85’lik antrenmanın ardından 2 dakika dinlenme kaslarda biriken
ve vücut tarafından atılamayan laktik asidin atılması için gereken süreyi sağlayacaktır.
Sporcunun biriken laktik asite olan toleransı artacağından, ileride daha yüksek ve daha uzun
antrenman setleri yapıp dinlenme araları kısalabilir.
Burada dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de “3 kat kuralı”dır. Bu kurala göre
ileri düzey sporcu seviyesinde dinlenme süresinin 3 katı kadar antrenman yapılması gerekir.
Aksi halde yeterince dinlenmemek kaslarda laktik asit birikmesine yol açıp kaslara zarar
verebilir. Dinlenme esnasında hareketli olup kasları hafif kardiyodaki gibi çalıştırmak,
kaslardan laktik asit atımını hızlandırır. Interval antrenmanlarında kardiyodaki gibi koşma,
yüzme, bisiklete binme gibi antrenmanlar yapılabileceği gibi boks, triatlon ve crossfit gibi kalp
atışını %75 ile %90 arasına çıkarabilecek her türlü antrenman tercih edilebilir.
Örnek bir başlangıç seviyesinde interval antrenmanı, bir seti 1 dakikalık %80-%85lik
performans ardından 3 dakikalık dinlenme olan ve toplamda 8-10 setten oluşabilir. Antrenman
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süresi ısınma ve soğumasız 36-40 dakika arasındadır. İlerlemek için antrenman süresi
uzatılabilir, nabız yükseltilebilir veya hareket/dinlenme oranı artırılabilir.
Crossfit, bu interval antrenmanları için geliştirilmiş ve içinde ayrıca bir miktar ağırlık
çalışması da bulunan pahalı, ekipmanlı ve genelde koç gerektiren bir antrenman şekli olmakla
birlikte, en iyi sonuç veren antrenman tiplerinden biridir. Profesyonel yelkenciler tarafından
sıklıkla tercih edilir. Yüksek seviye bir interval antrenmanı da crossfit gibi laktik asit
toleransının profesyonel sporcu seviyesine taşınmasını sağlayabilir.
İleri bir seviye interval antrenmanına örnek vermek gerekirse toplamda ısınma ve
soğuma dahil olmadan 1 saat süren ve 4 setten oluşan, 15 dakika %80-85 kalp atış hızında ve
5 dakikalık dinlenmelerle yapılan yüksek seviye antrenmandır. 3 kat kuralı ileri bir seviye
antrenmanında 15 dakika hareket üzerine 5 dakika aktif dinlenme şeklinde görülmektedir. Bu
antrenman seviyesine ulaştıktan sonra artık kalbiniz antrenmana alışmaya başlayacak ve kalp
atışınızı %80-85 arası tutmak için kendinizi 15 dakika içinde daha çok zorlamanız gerekecektir.
Bazı sporcular aktif dinlenmeden önce 1 dakika kadar kendilerini daha da zorlayarak
interval içinde interval yapıp kalp atışlarını %85-95 arasına çıkararak daha iyi sonuç aldıklarını
belirtmişlerdir. Ancak kişisel deneyimlerime dayanarak bu tip bir çalışmanın sporcuyu uzun
bir setin ardından çok yorduğunu söyleyebilirim. Eğer interval içinde interval denenecekse set
sayısını arttırarak 1 saat içinde %80-85 nabız seviyesinde 8 dakika, üstüne %90-95 nabızda 1
dakika antrenman ve ardından 3 dakika aktif dinlenme ile 5 sete bölünmesini tavsiye ederim.
İnternette videolu interval antrenmanlarının örnekleri çokca bulunabilir. İnterval
antrenmanlarının iki başlıca yararı vardır; hem kaslardaki laktik asit atım hızını arttırır, hem de
daha yüksek bir laktik asit toleransı oluşturarak kasların daha çok ve daha uzun süre
zorlanabilmesini sağlar.
Özetle interval antrenmanları hem çok hızlı sonuç verdiği hem de patlayıcılığı ve laktik
asit toleransını arttırdığından yelken sporcuları tarafından çokça tercih edilmektedir.
2.2.3 Vücut Ağırığı ile yapılan Antrenmanlar
Vücut ağırlığı kullanılarak yapılan antrenman hem ekipman ihtiyacı olmaması hem de
pratikliği açısından en hızlı güç ve kas kütlesi arttırma şeklidir. Kas kütlenizi arttırmak için ise
kasa isteyerek zarar verilir ve alınan proteinlerle kasın büyümesini sağlanır. Fazla zorlama veya
yetersiz beslenme kas kütlesinde azalmaya, dolayısıyla da sakatlanmaya yol açabilir. Bu
yüzden ağırlık antrenmanları öncesi iyi ısınmak, antrenmanda kendini zorlarken dikkat etmek,
iyi gerdirme yapmak ve antrenman sonunda protein ihtiyacını karşılamak gerekir. Yapılan
hareketleri interval antrenmanındaki gibi art arda yaparak kendinizi daha çok zorlayabilirsiniz.
Vücut ağırlığı ile yapılan hareketler üst vücut, alt vücut ve kor (core) olarak ayrılabilir.
Üst vücut hareketleri:
Şınav (Push-up): Başlangıç pozisyonunda yüz yere bakacak ve sadece eller ve ayaklar
yere değecek, kollar, bacaklar ve sırt düz olacak şekilde durulur. Hareket ederken kollar kırılıp
vücut yere düz tutarak yaklaştırılır ve geri başlangıç pozisyonuna dönülür. Dikkat edilmesi
gereken şey, sırtın düz ve kolların göğüs hizasında olmasıdır. Eğer zorlanıyorsanız ayaklarınız
yerine dizleriniz yerde şınav çekebilirsiniz. Şınavın göğüs yerine omzunuzu çalıştırmasını
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istiyorsanız, ayaklarınızı daha yüksek bir yere koyup kollarınızın ön vücütla olan açısını
arttırabilirsiniz.

Resim 6: Şınav
Sırt üstü barfiks (Supine pull-up): Başlangıç pozisyonunda, bir çubuk veya masa
kenarının altına sırt üstü omuz hizasında yatılır. Çubuk veya masa kenarı tutularak sırt düz
olacak ve ayaklar yere değecek şekilde vücut yukarı doğru çekilir. Sırtın düz olması çok
önemlidir. Daha kolay bir antrenman için dizlerinizi kırabilirsiniz.
Arka kol dipleme (Triceps dips): Başlangıç pozisyonuda, bar veya iki sandalye
arasında kollar düz bir şekilde durulur. Avuç içiyle bar veya sandalyenin tepesi tutulur ve dizler
kırılarak ağırlık kollara verilir. Dirsekler bükülerek vücut yere yaklaştırılır ve ardından
düzleştirilerek başlangıç pozisyonuna dönülür.
Bant çekme (Theraband pulls): Başlangıç pozisyonunda, lastik bant bir yere sarılır,
karşısına dizler kırık bir şekilde oturulur ve arka kol sabit tutulur. Hareket esnasında, dirsek
kırılarak ön kol vücuda yaklaştırılır ve tekrar başlangıç pozisyonuna geri dönülür. Hareket iki
kol için de tekrarlanır. Zorluğunu arttırmak için lastik bantı ikiye katlayabilirsiniz.
Barfiks (Pull-up): Başlangıç pozisyonunda bar iki elle omuz genişliğinde tutulur ve
ayakların yere değmemesi için dizler bir miktar kırılır. El tutuş şekline göre kollar kırılarak
vücut yukarı doğru kafa bar seviyesini geçecek şekilde çekilir ve kol tutuşuna göre ön kol, arka
kol veya sırt barfiksleri çekilebilir. Vücut olabildiğince durgun olmalıdır. Eğer zorlanıyorsanız
birinden bacaklarınıza alttan destek vermesini isteyebilirsiniz.
Alt Vücut Hareketleri:
Çömelme (Body Squat): Squat, bacak hareketlerinin temelidir. Başlangıç duruşu için
ayaklar omuz genişliğinde açılır, sırt düz ve dizler hafif kırık olur. Hareketi yaparken bacaklar
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90 dereceye kadar kırılır ve ağırlık olabildiğince geriye verilerek squat yapılır. İyi bir squat için
dikkat etmeniz gereken noktalar; dizler asla parmak uç hizasını geçmemeli, sırt ve kafa hep
düz olmalı ve kalça olabildiğince arkaya atılmalıdır.

Resim 7: Squat
Atlet Çıkışı (Squat Thrusts): Başlangıç pozisyonu şınavdakiyle aynıdır. Bir diz karna
doğru çekilip yerine geri konduktan sonra, öbür diz kırılarak karna kadar çekilir. Şınav ve
burpee ile kombine edilerek hareketin seviyesi zorlaştırılabilir.
Burpees: Başlangıç pozisyonu, atlet çıkışı ve şınav pozisyonu ile aynıdır. Hareket atlet
çıkışına benzer ancak iki ayak beraber öne aynı anda getirilir ve ardından ayağa kalkıp yukarı
zıplanır. Zıplandıktan sonra yere inilerek ve adımlar tersine takip edilerek başlangıç
pozisyonuna dönülür. Ne kadar çok yükseğe zıplanırsa o kadar yorucu olan hareket şınavla
kombine edilebilir.
Adım Atma (Lunge): Başlangıç pozisyonunda ayakta durulur ve başlangıç hareketi
olarak adım atılır. Üst bacak ile alt bacak arasındaki açı 90 dereceye gelene kadar (diz yere
değmeden hemen önce) yere yaklaşılır ve sonra arka bacaktan güç alarak öndeki bacağa doğru
kalkılır ve bir sonraki adım atılır. Dikkat edilmesi gereken şeyler, açının tam 90 derece olması
ve adımların aynı hizada atılmasıdır.
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Resim 8: Lunge
Baldırla İttirerek Yükselme (Calf push raises): Bu hareket hızlı hareket etmemizi
sağlayan baldır kası için faydalı olup başlangıç pozisyonu için bir yükseklik gerekmektedir.
Yüksekliğe parmak ucuyla çıkıp topuğun altı boş kalacak şekilde parmak ucunda yükselip
alçalarak çalışılır. Üst seviyelerde, ayağın bakış yönü baldır kasının çalışmasını
etkileyeceğinden, hem iç hem dış hem de baldır kasını bütünüyle çalışmak için ayakların bakış
yönü birbirine doğru, paralel ve dışa dönük olarak çalışılmalıdır.
Kor (Core) Hareketleri:
Plank: Başlangıç pozisyonu şınava benzer olup, yerden eller yerine dirseklerle güç
alınır. Hareket yoktur, kaslar statik olarak çalışır ve süreye karşı antrenman yapılır. Sırtın
dümdüz olmasına dikkat edilmelidir.

Resim 9: Plank
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Yan Plank: Plank hareketine benzer olup yan karın kaslarını çalıştırmak için tek dirsek
ve bacak üstünde yan olarak durularak yapılır. Hareketi yaparken dirsek, omuzun tam altında
olmalıdır ve hareketi zorlaştırmak için üstteki kol ve bacak yukarı doğru açılabilir.

Resim 10: Yan Plank
V-oturuşu (V-sit): Bu hareket vücudu V pozisyonuna sokmaya benzer. Yere oturarak
üst vücudumuzu V’nin bir koluna, bacaklarımızı V’nin diğer koluna benzetiriz. Sırt düz olup
kollar yere paralel olmalıdır. Hareket statik olup, kendinizi zorlamak için dengenizi
kaybetmeden sırtınızı yere daha çok yaklaştırabilirsiniz. Ayrıca bacaklarınızı düz yaparak da
kendinizi zorlayabilirsiniz.
Superman (Back extension): Başlangıç pozisyonunda, yere yüz üstü yatıp kollar kafa
hizasına getirilir. Hareket esnasında sırtınızı kasarak kollarınızı ve bacaklarınızı yerden yukarı
doğru kaldırıp, tekrardan başlangıç pozisyonuna dönünüz. Hareketi yaparken biri
bacaklarınızın üstüne oturup sırt yerine daha çok bel kasınızı zorlamanızı sağlayabilir.

Resim 11: Supermen
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Bir antrenmanda ne kadar süre çalışıp ne kadar dinlenileceği sporcuya bağlı olsa da
sporcu olabildiğince kendini zorlamaya çalışmalıdır. Başlangıç seviyesindeki bir sporcu için
örnek bir program aşağıda verilmiştir. Tabloda hareket tekrarları yerine hareket süresi yazıyor
olmakla birlikte, sporcu yapabileceği maksimum tekrarı hareket süresi boyunca yapmalıdır.
Her set egzersiz 3 tekrar olup set arası 3 dakika dinlenme arası verilmelidir. Bu setler haftada
en az bir tercihen iki kere yapılmalıdır.
Hafta
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12

Egzersiz Sayısı
6-8
8-10
10-12
10-12
12-15
12-15

Egzersiz Süresi
20 saniye
20 saniye
30 saniye
30 saniye
40 saniye
45 saniye

Dinlenme Süresi
40 saniye
30 saniye
30 saniye
30 saniye
30 saniye
25 saniye

2.2.4 Ağırlık Çalışma
Ağırlık çalışma, vücut ağırlığı ile yapılan hareketlerde vücut ağırlığının yetmediği, ya
da fazla geldiği durumlarda tercih edilmelidir. Ağırlıkla çalışmak, sporcunun sadece istediği
kas grubuna odaklanmasını kolaylaştırır. Örneğin makinede sırt çalışmak sporcunun sırtını
çalıştırırken, vücut ağırlığıyla barfiks çekmek, sırt ve kanat yanında, kol ve kor çalışmasına da
yardımcı olur. Sakatlıkların büyük bölümü ağırlık çalışması esnasında görülür. Bu nedenle
sporcular bu çalışmaları yaparken çok dikkatli olmalıdır. İyi ısınmak, gerinmek ve spor
sırasında kendine çok dikkat etmek gerekir. Sporcular her antrenman sırasında kaç kilo ve kaç
tekrar yaptıklarını kaydetmelidir. Bu sayede bir sonraki antrenmanda eski değerler referans
alarak çalışılabilir ve böylece sporcu kendinii doğru oranda zorlayarak hem sakatlığı engeller
hem de iyi bir sonuçlar elde edebilir.
Aşağıda sıralanan hareketler, sporcuların yelken sporunda kullandığı kasları çalıştırmak
ve kendilerini yelken sporuna hazırlamak için seçilmiştir.
Üst vücut hareketleri:
Bench Press: Bu harekette başlangıç pozisyonunda benchte sırt üstü, göz hizası bara
gelecek şekilde yatılır. Hareket esnasında ellerle ağırlıklı bar geniş şınav pozisyonundaki gibi
kavranır ve göğsün üzerine doğru indirip kaldırma işlemi yapılır. Eğer yüksek ağırlık ile bench
yapıyorsanız kaldıramadığınız ağırlıkta birinden yardım isteyip sakatlanma riskini
azaltabilirsiniz.
Eğilerek kürek çekme (Single Arm Cable Pull Seated): Bu hareket ergometreye
benzer olmakla birlikte çok daha yüksek ağırlıkla yapılmaktadır. Başlangıç pozisyonu olarak
sırt dik ve ayaklar desteklerde olacak şekilde alete oturulur. Aletin kollarından tutup vücuda
doğru çekerken kol olabildiğince göğüse yaklaştırılmalıdır. Dikkat edilmesi gereken şeylerden
bir diğeri de sırt ve belin bükülmemesi, hareket yapılırken olabildiğince sabit olmasıdır.
16

Bent over row: Bu hareket sakatlanma riski çok fazla olup dikkatli yapılması gereken
hareketlerden biridir. Başlangıç pozisyonunda ağırlıklı bar yerde durur ve belden bükülerek
bara ulaşılır. Hareket olarak bar kaldırılır, bel düzeltilir, kalça öne doğru atılır ve hareket
tamamlanınca tekrar başlangıç pozisyonuna dönülür.
Omuz Basma (Shoulder Press): Başlangıç pozisyonunda sırt düz olacak şekilde
oturulur. Bu hareket hem bar hem dambıl ile yapılabilir. Kollar yana açık bir şekilde ağırlıklar
yukarı kaldırılır ve yavaşça başlangıç pozisyonuna indirilir. Hareketi yaparken belinizi
büküyorsanız bu hareketi fazla ağırlıkla yaptığınızın işareti olup, kendinizi sakatlamadan
ağırlığı azaltmanız gerekmektedir.
Yanal yükseltme (Lateral Raises): Başlangıç pozisyonunda dimdik ayakta durulur ve
iki elde de eş ağırlıklar bulunur. Hareket esnasında kollar yana doğru açılarak ağırlıklar
yükseltilir, kollar paralel olduktan sonra yavaşça başlangıç pozisyonuna dönülür.
Alt vücut hareketleri:
Ayak basma (Leg extension): Başlangıç pozisyonunda sırt desteğe gelecek şekilde
oturulur, bacaklar omuz açıklığında plakaya konulur. Hareket esnasında bacaklar düz olana
kadar plaka ittirilir. Sakatlık yaşanmaması için dizlerin kitlenmemesine dikkat edilmelidir.
Bacaklar düz olduktan sonra yavaşça kırılarak başlangıç pozisyonuna dönülür.
Ağırlıklı Çömelme (Bodyweight squat with dumbells): Bu hareket bir önceki
bölümde anlatılan squatın aynısı olup sadece iki elde eşit ağırlıkla yapılarak hareketin
zorlaştırılmış versiyonudur.
Ağırlıklı Adım Atma (Lunges with dumbell): Bu hareket bir önceki bölümde
anlatılan lunge’ın aynısı olup sadece iki elde eşit ağırlıkla yapılarak hareketin zorlaştırılmış
versiyonudur.
Ağırlıklı Baldırla İttirerek Yükselme (Calf push raises with dumbell): Bu hareket
bir önceki bölümde anlatılan baldır hareketinin aynısı olup sadece iki elde eşit ağırlıkla
yapılarak hareketin zorlaştırılmış versiyonudur.
Unutmayınız ki ağırlıkla çalışmada sakatlanma oranları çok yüksektir bu yüzden hangi
ağırlıkla çalıştığınıza dikkat etmelisiniz. Ağırlıkları, hareketi 12-15 defa tekrar edebileceğiniz
ve 3 set yapacağınızı aklınızda bulundurarak seçiniz. Ağırlık çalışırken hiç bir kas grubunu
ihmal etmemeye ve her kas grubunu tekrardan çalışmadan önce 48 saat dinlendirmeye dikkat
ediniz. Son olarak ağırlığa girmeden önce ısınmayı, antrenmanınızı bitirdikten sonra
gerdirmeyi ve gerekli besinleri almayı asla ihmal etmeyiniz.
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3. Beslenme ve Dinlenme
Doğru beslenme, antrenman yapan ve gelişmek isteyen bir sporcu için vazgeçilmezdir.
Birçok sporcu, doğru antrenman yapmanın kasların gelişimi için yeterli olduğunu düşünürken
aslında antrenmanın bu kas gelişiminin %30’u kadar etkili olduğu, geri kalan %30’un beslenme
ve %40’ın dinlenme olduğunu unutulmamalıdır. Sporcular bu nedenle kaslarını yeterince
dinlendirmeli, kaslarının gelişmesi için gerekli besinleri sağlamalılardır. Spora yeni
başlayanların sıklıkla yaptığı hatalarından biri yeterince beslenmeyerek kilo vermeye
çalışmaktır. Antrenman sırasında kendinizi zorlamanız, kaslarınızdaki glikojen depolarının
doluluğuna bağlıdır ve yeterince beslenmeyen sporcu antrenmandan verim alamaz ve yorgun
hisseder. Ayrıca antrenman sonrası yeterince protein almayan sporcu, kas kaybı yaşayacaktır.
Bu yüzden kalori hesabı yaparken biraz cömert olmak gerekir.
Doğru beslenme spordan spora değişmekle birlikte yelken sporu içinde de farklılık
göstermektedir. Yelken sporu 40 dakikadan aylara kadar süren zorlu bir spor olduğu için tüm
beslenme şekillerini kapsamak çok zordur. Bu nedenle bu makalede antrenman dönemi ve kısa
mesafeli yarışlar için beslenmeye yer verilecektir.
Antrenman ve kısa yarışlar döneminde vücudun enerji kaynağı karbonhidratlardır ve
antrenman öncesinde ağırlıklı olarak tüketilmelidir. Protein ise kasların yapıtaşıdır ve
antrenman sonrası, kas gelişimi olduğu zamanlarda tercih edilmelidir. Her ne kadar zayıflamak
için yağ yakmak gerekse de sporcuların yağ tüketimini aşırı kısmak gibi bir hatası vardır. Yağ,
bağışıklık sistemine, kemik ve hücre yenilenmesine yardımcı olan vitaminleri taşımakta ve
zamanda büyümeden sorumlu olan hormonların yapısında bulunmaktadır. Bu yüzden en
beslenmenin en az %20sini oluşturmalıdır. Bir sporcunun günlük besinin yaklaşık olarak
%50’sini karbonhidrat, %25-30’unu protein ve %20-25’sini yağlar oluşturmalıdır.
Bir gün boyunca hangi öğünde ne yiyeceği de sporcu için önem arz etmektedir.
Öğünleri spor öncesi, spor sırası ve spor sonrası diye 3’e ayırabiliriz. Spor öncesi öğünde
sporcu kastaki glikojen depolarını doldurmak için 2-3 saat öncesine kadar kolay sindirilebilen
karbonhidratlar tercih edilmelidir. Antrenman sırasında mide rahatsızlıklarını engellemek için
çok lifli ürünler spor sonrasına bırakılmalıdır. Eğer egzersiz veya yarış bir saat veya daha fazla
sürüyorsa, sporcu performansını arttırmak için hızlı sindirilen karbonhidratlarla takviye
yapabilir. En popüler antrenman sırası gıdalar sporcu içecekleri ve jellerdir. Antrenman
sonrasında kaslardaki glikojen depoları tükendiğinden ve dolum oranları antrenmandan sonraki
ilk iki saat çok yüksek olduğundan, sporcu hızlı bir şekilde karbonhidrat takviyesi yapmalıdır.
Günlük karbonhidrat alımı sporcular için kilo başına 6-10 gr olmalıdır ve antrenman sonrası en
az 50gr karbonhidrat hemen tüketilmelidir. Kasların yıpranma oranına göre protein alımı
önemli olmakla birlikte karbonhidrat kadar acil değildir. Kasların gelişmesi antrenman
sonrasında 48 saat boyunca sürmekte olduğundan o süre boyunca sporcu kilosu başına 1.5-2gr
olmak üzere protein alınmalıdır. Alınacak protein güne yayılmalı, gece yatmadan sabah
uyanana kadar yetecek protein alınmasına dikkat edilmelidir.
Eğer yarışlarınız bir gün civarında sürüyorsa ve tekneye alacak yiyecek arıyorsanız
sandviç, müsli barları, spor barları, taze veya kurumuş meyveler ve sporcu içecekleri ile
gününüzü geçirebilir ve yarış sırasında ihtiyacınız olan enerjiyi karşılayabilirsiniz.
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Yelken sporunda beslenme kadar önemli olan bir diğer konu ise yeterli sıvı alımıdır.
Genelde sporcular yelken esnasında su içmeyi unutup dehidrasyon problemiyle
karşılaştığından akla gelen her an su içmek ve idrar renginin açık olmasına dikkat etmek bu
sorunu çözmek için yeterlidir. Antrenman öncesi çok sıvı alımı sporcuya rahatsızlık
verebileceğinden spor öncesi içilen su miktarına dikkat edilmeli, antrenman sırasında takviye
yapılmalı, ya da antrenman sonrası gereken sıvı tamamıyla alınmalıdır. Sporcunun günlük
olarak yaşına, kilosuna, antrenman sıklığına ve dış sıcaklığa göre 2 ila 4 litre su tüketmesi
gerekmektedir.
4. Mental Hazırlık
Sporcunun antrenman ve yarıştaki psikolojisi, performansını büyük derecede etkiler ve
sporcu tarafından çok iyi bilinmesi gerekir. Antrenman sırasında iyi bir performans göstermek
ve kendini yeterince zorlamak, kas gücünün yanında mental güç de gerektirmektedir. Bu
yüzden antrenman öncesi motivasyonunuzu yükseltmeli, spor sırasında kendinizi motive eden
şeylere yoğunlaşıp acıyla dost olmayı öğrenmeli, pes etmenin bir seçenek olmadığına
inanmalısınız. ‘Bacakların yorulduğunda kalbinle koş’ sözü sporun her dalında zihinsel gücün
ne kadar önemli olduğunu bir daha vurgulamaktadır.
Sporcular fiziksel performansını arttırmak için yukarıda bahsedilen mental tekniklerin
yanında yoganın temellerine bağlı olan zihin antrenmanıyla da kendilerini geliştirebilirler.
Zihin antrenmanı, yapılacak hareketin zihinde tekrar edilerek canlandırılmasıdır. Bu zihinsel
canlandırma beyinde elektrik akımları oluşturarak hareketi gerçekten yapıyor gibi hissettirir ve
bu o hareketin gerçekte daha iyi öğrenilmesini sağlayarak zihinsel koordinasyonu geliştirir.
Dikkat dağınıklığına da iyi gelen bu antrenman, daha zinde ve odaklanmış olunmasını sağlar.
Zihinsel koordinasyon özellikle yelken gibi karmaşık ve birden fazla faktöre bağlı sporlarda
çok yararlı olduğundan yelkenciler tarafından sıklıkla yapılmaktadır. Zihinsel antrenmanın
uygulanması aşağıdaki basamaklar izlenerek öğrenilebilir:







Rahatça oturularak veya uzanarak gözler kapatılır, bir kaç derin nefes alınır ve vücut
serbest bırakılır
Vücudun enerji ve sıcaklıkla çevrelenmeye başlandığı düşünülerek hissedilir.
Zihin sorunlardan arındırılır ve yapılmak istenen aktivite, yarışma pozisyonu kafada
canlandırılır.
Zihinde canlandırılan hareket detaylı olarak düşünülür, hareket sırasında nasıl
hissedildiğine ve davranıldığına odaklanılır.
Yapılan harekette sporcu başarıyla hareketi tamamladığını hayal etmelidir.
Sporcu hareketi tamamladıktan sonra birkaç derin nefes alıp gözlerini açmalıdır.

Bu antrenman seti ilgili hareket için her gün uygulandığı takdirde etkisi giderek artar ve yararı
hızlı bir şekilde hissedilir. Kendilerini zihinsel olarak daha da ilerletmek veya uzun yol
psikolojisi için daha iyi zihin antrenmanı yapmak isteyen sporcular, yoga ve benzeri
meditasyon disiplinleriyle ilgilenerek kendini daha da geliştirebilir.
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5. Röportaj
Bu bölümde, Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atan yelkencilerin yarış öncesi,
sırası ve sonrası yaptıkları antrenmanlarla ilgili röportajlara verilecektir.
1) Edhem Dirvana
Yelken geçmişinizden kısaca bahseder misiniz?
39 yıllık yelken geçmişim var. On günlükten beri teknenin içerisindeyim. Babam zaten
yelkene çok meraklıdır ve yatçılıkta Türkiye’de önder bir isim. Yani mutfaktan yetiştim
diyebilirim. Yelken hayatımın her zaman bir parçasıydı ama son yıllarda bu işi profesyonel
düzeye taşıdım ve uluslararası düzeyde Teamturx’u kurarak Extreme Sailing’de Yarışan ilk
Türk yelken sporcu takımını oluşturmuş olduk. Yelken geçmişi olarak bir süre federasyonda
lazer sınıfının yöneticiliğini yaptım. Onun dışında hayatım sürekli denizde yelken, yelken sörfü
ve yatçılıkla uğraşarak geçti.
Sizce kara antrenmanları başarınızı ne kadar etkiliyor?
Çok fazla etkiliyor. Nerdeyse yarı yarıya önemli diyebiliriz. Özellikle bizim
yarıştığımız kategori, tekne kullanım teknikleri ve zorluklarının yanında gerçekten yüksek
kondüsyon gerektiriyor. Sporcuların birinci sınıf atlet diyebileceğimiz olimpik seviyede, hatta
daha bile üstünde olması lazım Extreme’de yarışabilmek için. Olimpiyatlardan gelen herhangi
bir yelken sporcusunun bu teknelerde öyle kolay kolay kuvveti yetemeyebiliyor. Ha
dümencilik yapabilir, ama ekibin geri kalanı için çok ciddi kuvvet ve dayanıklılık gerekiyor.
Bizim yaptığımız yarışın zor olmasının sebebi de 4 gün boyunca art arda günde 6 ila 8 yarış
yapılması ve her yarışın 160-180 nabızla giden 15-20ser dakikalık patlamalar seklinde olması.
Baya crossfit gibi yani?
Aynen birebir crossfit antrenmanı, o yüzden crossfit antrenmanı bizim işimize çok
yarıyor, crossfit gibi tekrarlı antrenmanlar yapılyoruz. Bir de mümkün olduğu kadar teknede
yaptığımız hareketlere benzer antrenmanlar da uyduruyoruz. Örneğin cable crossun bir tarafına
kalın halat takıp arka kol için o halatı ip çeker gibi çekip egzersiz yapıyoruz.
Bu trapezdeki hareketi taklit eder gibi mi oluyor?
Direk dibi için ip çekme hareketi gibi oluyor. Normalde America’s Cup teknelerinde
coffee grinder olduğu için gymlerde coffee grinder aletleri var, onlarla antrenman yapıyoruz.
Ya da direkteki mandarın ucuna ağırlık bağlayıp onu vinçlemek, ya da indirip kaldırmak da
çok faydalı oluyor çünkü direkt teknedeki hareketi taklit ediyoruz. Extreme’in geldiği nokta
takımın kendi içindeki koordinasyon açısından da çok yüksek bir seviye. Çünkü ekipteki
herkesin yaptığı isler daha karmaşık, birbiriyle daha hassas uyumda ve daha hassas
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zamanlamada olması gerekiyor. Bunun için de sadece crossfit yetmiyor, hızlandırıcı
koordinasyon hareketleri de gerekiyor.
Bunları tüm ekip beraber mi yapıyorsunuz yoksa pozisyona özel mi çalışıyorsunuz?
Pozisyon antrenmanı yok, dümenci dışında ekibin hepsi baya birbiriyle zamana göre
değişiyor ve birbirinin yerini alıyor. Bir manevra sırasında herkes her şeyi yapar hale geliyor,
o yüzden toplu antrenman yapması lazım.
Günlük antrenman programından bahsedebilir misiniz? Nasıl antrenman yapıyorsunuz?
Kürek makinası çok kullanılıyor bu tür yarışlar için. En önemli antrenmanlardan biri de
kardiyoyu ergometrede yapmak, dışarıda kürek çekmek. Çünkü hem bacak kaslarını
kuvvetlendiriyor hem nefesi açıyor hem dayanıklılığı arttırıyor. Bunu yaparken de yavaş yavaş
değil, üst üste bir anda patlamalı şekilde çekmeye özen gösteriyoruz.
Yani uzun süre aynı çekmek yerine arada yüklenip arada azaltıyosunuz.
Aynen, arada yüklenmeli olacak şekilde. İşin özü mümkün olduğu kadar yarışta başına
gelebilecekleri ve yaşadıklarını düşünüp onun daha yükseğini salonda uygulayabilmek.
Peki antrenmanlarınızda güç mü kardiyo mu daha ön planda?
Güç daha ön planda ama kardiyo da onunla beraber gelmek zorunda çünkü dayanıklılık
şart. Kas dayanıklılğı olmazsa yarışın 4. Günü kaslar iflas ediyor. Ancak bir yandan güç de
gerekiyor, örneğin Code 0 açıldıktan sonra büyük bir güçle sarılması, vinçlenmesi gerekiyor.
Aslında normal şartlarda herkes mükemmel kavança atarsa işler çok daha kolay oluyor.
Zamanlama tutturulursa ipler elle alınabiliyor örneğin. Ama yarışta bazen her şey istediğimiz
gibi olmuyor, bu da beklenmedik zorlanmaları beraberinde getiriyor. Bu tip durumlar için de
crossfit antrenmanları çok önemli.
Antrenmanların ne kadar suda ne kadarı karada yapılıyor?
Tekneler one design olduğu için yarış kuralları gereği Extreme öncesi 1 gün antrenman
hakkımız var. Biraz bu yüzden, biraz da biz takım olarak sürekli denizde bir araya
gelemediğimiz için denizde çok fazla antrenman yapamıyoruz. Keşke daha yüksek
bütçelerimiz olsa, takım profesyonel calışabiliyor olsa da Emirates veya Oracle gibi sürekli bir
yerde antrenman yapabiliyor olsak. Ama şu anda herkes kendi kendine antrenman yapıyor.
Sürekli denize çıkmak lazım, yat ve lazer yarışlarına katılmak lazım. Çünkü o zaman yarışlar
çok daha yavaş olsa da vücut yarış ritminde kalıyor. Haftanın 5-6 günü fitness yapmak
gerekiyor. Hatta sabah kardiyo aksam ağırlık. Artık o herkesin vücuduna göre değişiyor,
herkesin kendine göre temposu farklı. Bazısı sabah ağırlık yapıp akşam kardiyoyu tercih
ediyor. Bu da ciddi beslenmeyle yapılıyor, 5 yumurta akıyla olmuyor. Protein tozu, glutamin,
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animal pack, animal stack tarzı yükleme haplarını kullanmak zorundayız. Bütün bu seviyede
profesyonel sporcular bu tip takviyeleri kullanıyor.
Kalori ve protein alımı gibi hesapları nasıl yapıyorsunuz?
Ben hesaplamıyorum acıkçası biraz eski kafa olduğum için. Bunun daha bilimsel olarak
gramına kadar hesaplamak gerek belki ama temel şartlarda ben bir doz protein tozunu
antrenman veya yarış sonrası içiyorum. Onun dışında sabah iyi kahvaltı ediyorum.
Antrenmandan 1,5 - 2 saat önce iyi bir protein ve karbonhidrat karışımı yiyorum. Zaten yarış
esnasında yakacağımız kaloriye göre öğlen yemeği paketlerimizi organizasyon hazırlıyor.
Hesabı sizin için yapıyorlar yani.
Aynen, çok da hesap yapmıyorum ama daha da ilerledikçe ve akut problemlerimizi
cozdukçe hesap gerektiriyor. Bu konuda ekibimizden Cem Gözen çok iyidir. O zaten olimpik
sporcu olarak kamplara katıldı ve kampanya süreci yaşadı. Ama onun da gücünü ve
kondisyonunu çok daha arttırması gerekiyor bizim seviye tekneler için. O sana güzel, detaylı
antrenman programı çıkarabilir.
Peki mental olarak nasıl hazırlanıyorsunuz?
Mental hazırlık çok önemli. Bir kere üst düzey stresli işlere girerken bir meditasyon
geleneğini hayatımıza sokmamız lazım. Ben günde en az bir kere 15dk kendime zaman
ayırmaya çalışıyorum. Yapacağım işleri kafamda tekrar edip, pozisyonları aklımdan
geçiriyorum. Kendimi hiçbir şey düşünmeyen “state of mind”a getiriyorum, rahat olmaya
çalışıyorum. Takım içinde de çok fazla stres yaşamıyoruz. Mümkün olduğu kadar rahat, iyi
vakit geçirmemiz ve keyif almamız gerekiyor. Bir kere en önemlisi yaptığın isten keyif almak,
ona konsantre olmak gerekiyor. Zevk alıyor olmamız gerekiyor, insan zevk alınca daha yaratıcı
ve daha zinde oluyor. Aksi halde gereksiz şeyler yüzünden strese girmek çok yıpratıcı olabilir.
Üniversite yelkencilerine tavsiyem, asıl işin keyif olduğunu unutmamak. Dereceler, ödül
törenleri ve kutlamalar yan üründür. Asıl mesele yelken yapıyor olmaktan ve o yarış içinde
bulunmaktan keyif almaktır. Bu işe yeterince vakit ayırıyorsanız, teknede yeterince vakit
geçiriyorsanız geri kalan dereceler de zaten zamanla gelir. “Time on water” yani denizde, suda
vakit geçirmek tabii çok önemli. Denizde ne kadar vakit geçiriyorsan karada da o kadar
antrenman yapman gerekir.
Favori egzersiziniz var mıdır?
Yüzme ve kürek bana iyi geliyor, bol bol onu yapmak lazım. Hem kardiyoyu
geliştiriyor, hem de patlamaya yönelik crossfit ile beraber zaten yeterli olacaktır.
Anlattıklarınız için çok teşekkürler.
Rica ederim kolay gelsin.
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2) Cem Gözen
Yelken geçmişinizden kısaca bahseder misiniz?
Yelkene 10 yasında İstanbul Yelken Kulübü’nde başladım. Sırasıyla optimist, laser, finn ve
tekrar laser yaptım. Bunun dışında 2010 yılından itibaren ara ara yat yarışlarına katılmaya
başladım. Laser ve finn’de türkiye şampiyonluklarım ve balkan derecelerim bulunmaktadır.
Dünya ve Avrupa şampiyonalarının yanında 2009da Akdeniz Oyunları’na katılma başarısı
gösterdim. 2012 yılından beri Team Turx takımının bir parçasıyım ve bu sene tam zamanlı
olarak Extreme Sailing Series’de yarışıyorum.
Sizce kara antrenmanları başarınızı ne kadar etkiliyor?
İnsanlar yelken deyince kara antrenmanlarının çok alakalı olmadığını düşünmekteler ancak işin
aslı bunun tam tersidir. Profesyonel yelkencilik seviyesinde kara antrenmanları deniz
antrenmanları kadar önemlidir. Yelkende başarıya giden yolda haftanın 6 günü kesinlikle kara
antrenmanı yapmak zorunludur.
Bir günlük antrenman programınızdan kısaca bahseder misiniz?
Antrenman programı o günkü rüzgar şartına bağlı olarak değişebilmektedir. Günde minimum
2 antrenman yapılmaktadır. Bu antrenmanlar rüzgar yoksa 2 kara antrenmanı, rüzgar varsa bir
kara bir deniz antrenmanı olmaktadır. Rüzgar olan günler haftalık programa bağlı olarak kardio
veya ağırlık antrenmanı ile deniz antrenmanı beraberdir. Denizde minimum 2 saat antrenman
yapıp daha sonrasında 2 saatlik bir kardio ya da 1 buçuk saatlik bir ağırlık antrenmanıyla
tamamlanmaktadır.
Sizce daha hızlı gitmede hangisi daha önemli, kardiyo mu güç mü?
Kardiyo ve güç antrenmanını ayrı ayrı düşünmek çok yanlış bir durum maalesef. İkisi birbirleri
tamamlar. Fiziksel olarak gelişmek isteyen her atletin bu ikili arasındaki dengeyi iyi kurması
gerekmektedir.
Antrenmanınızı süre olarak ayıracak olursanız ne kadarı karada ne kadarı suda geçiyor?
Deniz antrenmanları tabii ki daha önemli. Öncelik fiziksel olarak tamamen yıpranmadan
denizde geçirilebilecek maksimum süreyi tamamlamak. Daha sonrasında performans artırıcı
kondisyon antrenmanı yapmaktır.
En sevdiğiniz ve en etkili kara egzersizi nedir?
Şu an parçası olduğun Team Turx ve Extreme Sailing’e göre konuşmak gerekirse crossfit en
yaralı antrenmandır. Kısa süreli patlayıcı güçler ile yapılan antrenmanlar çok daha yaralı
oluyor, o yüzden crossfit şu an da tercihimdir.
Ekibiniz farklı pozisyonlar için farklı kara antrenmanı yapıyor mu? Örnek verebilir
misiniz?
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Genel olarak programda çok farklılık yok ama tabii ki ufak tefek değişiklikler olmaktadır.
Örneğin teknede vinç yapan kişinin triceps bölgesine göre daha fazla antrenman yapması
gerekmektedir.
Günlük beslenme programınızdan bahsedebilir misiniz?
Antrenmanlardan minimum 1 saat önce karbonhidrat almak çok önemli. Antrenman öncesi
enerji depolamak çok önemli ki antrenmanda performans düşüklüğü yaşanmasın tam verimli
bir antrenman yapılsın. Onun dışında antrenman sonrasında protein almak çok önemli.
Vücudun bir an evvel onarıma başlaması çok önemli ki diğer antrenmanlara daha hazır
olunabilsin. Onun dışında şekeri minimumda tutmak çok önemli. Benim kendi takip ettiğim
diyette antrenman öncesi dışında karbonhidrat almayı tercih etmiyorum. Fazla karbonhidrat
vücutta şekere döndüğü için çok tercihim değildir.
Kendinizi mental olarak hazırladığınız bir antrenman programınız var mı?
Mental olarak özel bir antrenman yapmıyorum. Sadece daha önceden kendime edindiğim özel
notlarımı okuyup yaptığım hataları hatırlayıp tekrar etmemeye çalışıyorum.
Yarış öncesi nasıl bir fiziksel ve mental hazırlık yapıyorsunuz?
Yarışa 10 gün kala yüksek seviyede anaerobic antrenman yapmaya başlayarak vücudun
dayanıklılığını maksimuma çıkarmaya çalışıyorum.
Üniversite öğrencilerine antrenmanlar konusunda tavsiyeniz var mıdır?
Onlara tavsiyem başlangıçta bir antrenör eşliğinde bu işe başlamaları ve yapmak istedikleri
veya bulundukları pozisyonlara antrenörleri ile beraber özel program hazırlamaları.
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Sonsöz
Bu makalede anlatılan konular sporcuların kendilerini ve yelken yeteneklerini üst seviyelere
taşıması için gereken kas fizyolojisi, kara antrenmanları, beslenme ve dinlenme, mental
hazırlık ve profesyonel sporcularla olan ropörtajlar içermektedir. Sporcu yelken performansnı
geliştirmek için bu makaleyi baz alarak bahsi geçen antrenman programlarını yapabilir veya
kendi antrenman programını yaparken kaynak olarak kullanabilir. Egzersiz programları kişiye,
seviyeye ve yaşa bağlı olduğundan genel hatlarıyla bahsedilmiş olup sadece temel antrenman
programı detaylı olarak verilmiştir. Geri kalan antrenman programlarını kendiniz
öğrendiklerinizle oluşturabilir veya başka kaynaklardan araştırabilirsiniz.
Deniz Can Kalender
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