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1. Bölüm: “Sporun Bileşenleri” 
Antrenmanı ve sporu bileşenlerine ayırdığımızda “motor beceriler” kavramı bizi 
karşılıyor.  
 
Beş adet “motor beceri” var. Bunlar her sporda o spora özgü kullanılan beceriler ya 
da yetiler. Örneğin halter sporu kuvvet motor becerisi baskınken, maraton koşuları 
dayanıklılık motor becerisi ile alakalıdır. Oysa ki bütün sporlarda bu motor beceriler 
ihtiyacı olduğu kadarıyla yer verilmektedir.  
 
Alanında fark yaratan bütün sporcuların motor becerileri iyi anlamda gelişmiştir.  
 
Bir master yüzücünün bu becerilerini geliştirmesi; daha uzun süre, sürekli bir 
şekilde ve sakatlık riskini en aza düşürdüğü kaliteli bir spor yaşamı anlamına 
gelmektedir. 

Motor Beceriler; 

1. Koordinasyon: Yüzmede hareket tekniği ile ilişkili, 
2. Dayanıklılık: Bir hareketi uzun süre devam ettirebilme becerisi, 
3. Kuvvet: Bir dirence karşı koyabilme becerisi, 
4. Fleksibilite: Kasların esneklik, eklemlerin mobilizasyonu ile ilişkili, 
5. Sürat: Suda bir yerden bir yere en kısa zamanda hareket etme becerisi. 

Master Yüzme yukarıdaki motor özelliklerden “Dayanıklılık” baskın kullanılan bir 
spor dalı.  

Fakat bir sporcunun kapasitesini arttırması, yukarıdaki beş motor özelliklerden 
hepsine “yeteri kadar" sahip olması ile alakalıdır.  

Biz suyun içerisinde motor becerilerin hepsini birbiriyle ilişkilendirerek kullanıyoruz. 
Su ortamının yetersiz kaldığı becerilerde ise karada antrenmanlar yapmanızı 
tavsiye ediyoruz. 
 
Motor Beceriler’i yakından tanıyalım ve antrenman programlarımız içerisindeki 
yerlerini gözlemleyelim.  

Sayfa  / 3 13



1.1 Koordinasyon 

Koordinasyon becerisi, teknik yeterliliğe giden yoldur. Vücudun tüm parçalarının bir 
uyum ve ahenk içerisinde hareket etmesidir diyebilirim. Hedefimiz suyun içerisinde, 
vücudunuza çok iyi söz geçirmeniz. Bu nedenle bolca koordinasyon çalışmaları 
yapıyoruz.  
 
Teknik çalışmalar ve drill’leri “Koordinasyon” özelliği içerisinde ele alıyoruz.  
 
Yüzmedeki teknik yeterliliğiniz için aşağıdaki sıralamada tüm becerileri öğreterek 
teknik eğitim veriyoruz. 

1. Aşama: Serbest ve Sırtüstü 
2. Aşama: Kurbağama  
3. Aşama: Dolfin 
4. Aşama: Çıkışlar 
5. Aşama: Dönüşler (Takla Dönüş ve El dönüşü) 
6. Aşama: Kelebek 
7. Aşama: FRIM - (Kelebek yerine serbest yüzerek karışık yüzme aşaması) 
8. Aşama: Karışık (Kelebek, Sırtüstü, Kurbağalama, Serbest) 

Bu müfredattaki becerileri öncelikle öğretiyoruz. Öğrenme aşamasında kriterimiz o 
hareketi yeteri kadar yapabilmenizdir. Bu süreç 3-6 ay alıyor. Tabii yüzücünün 
yatkınlığına göre bu süreler kısalıp uzayabilir.  

Öğrenilen teknikleri sonrasında daha kaliteli yapmanız için antrenman formunda 
sizlere yüzdürüyoruz.  

Aşağıda göreceğiniz “sezon planımızda” 6 aylık döngülerde bu konuların hepsini 
çalıştırıyoruz. Amacımız her zaman bugünkünden daha kaliteli teknikte yüzmeniz 
oluyor.  

Bu “kaliteli yapma" aşaması ise bitebilen bir durum değil. Bir hareketi ne kadar çok 
yaparsanız o kadar çok ustalaşırsınız. 

Yüzme Teknikleri: 

Yüzmede dört adet teknik var. Bunlar Serbest, Sırtüstü, Kurbağalama, Kelebek… 

Teknik yeterliliğe sahip bir yüzücü halinize gelerek bu dört tekniği de yüzmenizi 
hedefliyoruz. 
 
Antrenman yaptıkça ve bu teknikler yüzüldükçe sporcunun yüzme tekniği de 
kaliteleşecektir.  

Kaliteleştikçe yüzücülük kapasitesi de artacaktır. 
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Bu dört teknikten sağlıksal olarak yüzmemeniz gereken teknikleri size uygun formu 
ile yüzdürüyoruz. Hiç yüzmemeniz gerekiyorsa da ona uygun ayarlamalar 
yapıyoruz.  
 
İlk amacımız dört tekniği de, elimizdeki imkan ve kabiliyetler doğrultusunda 
yapabilmenizdir.  
 
Yatkın olduğunuz ya da kişisel isteğinizin olduğu tekniklere ağırlık verebiliyoruz. 
Yatkın olduğunuz tekniklere de sizi teşvik ediyoruz. 

Coach John Wooden der ki; 
 
“Yapamayacağın şeylerin yapabileceklerini engellemesine izin verme”  

 
1.2 Dayanıklılık 

Dayanıklılık kavramında Coach Jon Urbanchek’in geliştirdiği renk sistemini 
kullanıyoruz.  
 
Urbanchek yüzücülerin yüz renklerinden esinlenerek bu renk sistemini tasarlamıştır.  

Tablo 1’e baktığınızda ne demek istediğini fark edeceksiniz. Ben de espirili bir dille 
anlaşılır kılmak istedim.   

Konuyu daha derin öğrenmek isterseniz bu linke tıklayın >> 
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Tablo 1

Beyaz Pazarda yürüyüş yapmak gibi, laylaylom

Pembe Yürüyüş temposunda koşmak gibi, Jogging gibi

Kırmızı 20 dakika üzerinde bir süre boyunca koşabilmek gibi, suratın kıpkırmızı olması gibi

Mavi 20 dakikanın üzerinde bir süre en yüksek tempoda koşabilmek gibi

Mor 10 dakikanın altındaki bir mesafeyi yarış hızında koşmak gibi

Yeşil Kişisel maksimum

Altın Köpekten kaçıp arabanın tepesine çıkmak gibi

https://www.tahaengin.com/blog/zone-kavrami


Dayanıklılık olmazsa olmazımızdır. İyi bir dayanıklılık çalışması teknik gelişimi de 
olumlu katkıda bulunacaktır.  
 
Dayanıklılık becerisi ile yaşam süresi arasında bir bağ vardır. Gelişmiş bir 
Dayanıklılık becerisi eşittir uzun ve kaliteli bir yaşam süresi demektir. 

1.3 Kuvvet

 
Yüzme sporunun Dayanıklılık bazlıdır. Kuvvet becerisinin gelişimi yetersiz 
kalmaktadır. Hem Kuvvet becerisi gelişimi için hem de Koordinasyon ve Fleksibilite 
becerilerinin gelişmesini için kara anrenmanları yapmak faydalı olmaktadır. O 
nedenle yüzme antrenmanlarına destek olması amacıyla karada antrenman 
yapmayı tavsiye ediyoruz. Kara antrenmanlarımızı takımımızın kendi açtığı spor 
salonu Primitif’te yapmaktayız.  

Primitif’te her sporcumuza uygun kuvvet programı hazırlıyoruz. Yüzmeyi ve beden 
eğitiminizi geliştirici öğretiler sunuyoruz.  
 
Primitif’ten alacağınız programınızı evinizde, üye olduğunuz spor salonunda 
yapabilirsiniz.  

Primitif’ten bir randevu alın ve programınızı hazırlayalım. Bunun için herhangi bir ek 
ücret alamamaktayız. Bu seansta vücudunuzu kullanma ile ilgili bilgi alacaksınız ve 
kendi başınıza yapacağınız programınızı hazırlayacağız.  

Dilerseniz Primitif ‘e de ayrıca üye olabilirsiniz fakat önceliğimizin bu olmasına 
gerek bulunmamaktadır.  
 
Primitif'ten bilgi ve randevu almak için tıklayın >> 

1.4 Fleksibilite

 
Kasların esnek olması ve eklemlerin de yeteri kadar mobilizasyona sahip olması 
yüzme sporunda önemlidir. Bu nedenle ihtiyacı olan sporcularımıza Primitif 
antrenmanda da bu çalışmaları yaptırmaktayız. Yukarıda bahsettiğim programda 
sizlere bu konuda da destek olacağız.  

Fakat bu konuda önceliğimiz, partnerimiz fizyoterapist kliniği Lifeon Concept’den 
yüzme için uygunluk analizi yaptırmanızı istiyoruz. 

Bu analiz sporcularımıza ücretsiz olup, raporunuz size ve bize iletilmektedir. 
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Lifeon Concept’e spor sağlığınızla alakalı durumlarda danışabilirsiniz.  
 
Ücreti mukabilinde ise düzenli recovery seansı ve gereken bir durumda tedavi 
planlayabilirsiniz. Bu bilgileri Lifeon Concept’ten alabilirsiniz. 
 
Lifeon Concept ‘e randevu için ulaşın >>  

1.5 Sürat

Sürat çalışmalarını master yüzücülerimizde dayanıklılık ile birlikte ele almaktayız. 
Bunun en büyük nedeni kontrollü olmak ve sağlığınızı riske atacak yüklemelerden 
sizleri uzakta tutmaktır. 

:
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2. Bölüm: “Sezon Planlaması” 
6 ay, 26 hafta yani 52 antrenman programdan oluşan bir döngü ile sezon 
planlaması yapmaktayız. Sezon planı master yüzücünün yolculuğunu 
simgelemektedir.

Coach John Wooden; "Umut içerisinde yolculuk etmek gidilecek yere vɑrmɑktɑn 
dɑhɑ güzeldir.” der. 

Önemli olan bu yolculuktan keyif almanız. Varacağınız yeri planlamak güzeldir. 
Mutlaka planlamalıyız. Fakat planımızı yolculuktan aldığımız keyfe göre revize 
etmeliyiz.  

Yolculuk güzeldir. Vardığımız yerde yolculuk biter. Vardığımız yerlere uğrayıp yeni 
yolculuk planları çıkarmak ise işin en keyifli tarafı.  

Sezon planımızı aşağıdaki linkte bulabilirisiniz. Bu plan bittikten sonra temel 
prensiplerden vazgeçmeden yeniden tasarlanıp sizlerle paylaşılacaktır. Biz 
antrenmanlara durmadan devam ediyoruz. Sezon planları sürecin bir bölümünü 
sizlere sunuyor.
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2.1 Sezon Planımız:

 
 
Sezon Planı linkimiz >> 

Açıklamalar:

1. Güç: Sculling, karada hareketler, paraşüt, lastik antrenmanları oluyor. 

2. Kalite: Kalite setlerinde şiddet yüksek olurken dinlenmeler uzun oluyor. 
Burada kaliteli teknikten bahsetmiyorum. Dayanıklılığın kalitesinden 
bahsediyorum. 

3. Ayak: Ayak antrenmanları hem su sürtünmenizi azaltma, hem tekniği 
bozmadan dayanıklılık çalışma gibi birçok faydası oluyor. 

4. Threshold: Kırmızı zone olarak ifade ettiğimiz, uzun mesafeleri sürdürebilir 
en iyi hızla yüzdüğünüz setlerin olduğu antrenman.  

5. Kol.: Snorkel, pullbuoy ve band kullanarak yüzdüğümüz kol çekiş çalışmaları 
hem suyu hissetmeyi, hem de suyun üzerinde nasıl kaymanız gerektiğini 
sizlere öğretiyor.

6. Kodlar:  
1: Beyaz, 
2: Pembe,  
3: Kırmızı, 
4: Mavi, 
5: Yeşil - Mor
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2.2 Haftalık Plan


Spor Alışkanlığı Kazanmak…  

Haftada 2 gün yüzmek, düzenli spor yapmaya mükemmel bir başlangıç sunuyor. Bu 
2 günlük temeli oturttuktan sonra kişisel hedeflerinize göre antrenman sayınızı 
arttırabilirsiniz. 

Bu arttırmayı da sizin hedefinize giden yolda kişisel ihtiyaçlarınız doğrultusunda 
hazırlamak için yardımcı olacağız.  

Yani, haftalık 2 gün antrenmanı baz tutmayı alışkanlık haline getirdiğiniz anda 
haftalık antrenman sayınızı konuşabiliriz.  

Haftalık antrenman sayınızı ilave olarak fitness, evde çalışma, havuz antrenmanı 
gibi ilave programlar verebilmekteyiz. 

2.3 Günün Programları

 

Sezon planımıza bağlı olarak her antrenmanınız aldığımız notlar çerçevesinde bir 
gün önceden yazılıp tahaengin.com ‘da ilgili sayfalarda sizlerle paylaşmaktayım. 

Günün programlarını bir önceki antrenmanda aldığımız notlarla birlikte sezon 
planımızdaki amaç doğrultusunda hazırlamaktayım. 
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3. Bölüm: “Tamamlayıcılar” 

3.1 Antrenman ve Dinlenme Dengesi 

 
 
Bu denklem basittir. Fakat paradoksaldır.  Antrenman yapmak yıkıcıdır. Bu yıkıcılık 
ise yapıcı bir yıkıcılıktır. Eğer yeteri kadar dinlenmezseniz antrenman fayda 
sağlamaz. Hatta zarar bile verebilir.  

Uykuya ve beslenmeye önem vermelisiniz. Makro besin kalorilerine dikkat 
etmelisiniz. Organizmayı yoracak gıdalar, alkol, sigara ve yaratan maddelerden 
uzak durmalısınız. Çünkü organizmadaki yıkımı arttıran bir yaşam modeli ile 
birleşen antrenmanlar yıkımı hızlandırır. Oysaki biz antrenmandan sonra iyi 
dinlenmenizi ve yıkımın yerine daha iyi bir yapımla dolmasını hedefliyoruz. 
 
Yüksek şiddette ve kapsamı geniş antrenmanlar yıkım hızını arttırır. Sonrasında iyi 
dinlenme yapılmalıdır.  

Dinlenmenin başka bir yolu da antrenman yapmak olabilir. Fakat bu antrenmanda 
düşük şiddet ve düşük kapsamda bir program tercih etmek mantıklı olur. 

Bir yükleme antrenmanı üzerinden 24 saat geçmeden yeni bir yükleme 
yapmamalıdır.  
 
Dinlenmeyen bir beden patlamaya hazır bir balon gibidir. Antrenmanların amacına 
ulaşması için dinlenmek şarttır. 

3.2 Aktivite Amaçlı Yarışmalar


Yarışmak için yüzücü olmak gerekir. Biz tüm sporcularımızı yarışmalara değil de 
aktivitelere yönlendiriyoruz. Maalesef bizim bahsettiğimiz bu aktivitelerin de adı 
Yarışma…  
 
Yarışma deyince de korkutucu gelebilir. Daha hazır olmadığınızı düşünebilirsiniz. 
Oysaki bu yarışma dedikleri şeylere reakretif aktivite olarak görün ve 
antrenmanların bir parçası olarak katılmanızı tavsiye ediyoruz.  
 
Harika bir atmosfer, sosyal bir paylaşım, güzel bir doğada yüzmek için ve tabii ki 
kendi sınırlarının farkına varmak için kesinlike tavsiye ediyorum.  
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Zaman geçtikçe ve artık teknik beceleri üst noktaya getirmiş, yarışmalara uzun 
zamandır katılan sporcularımız bu noktada kişisel performanslarını geliştirmeye 
yönelik çalışmalar yapmaktadır.  

Coach John Wooden der ki:  
 
“Bɑşɑrı olɑbileceğinizin en iyisi olɑbilmek için, elinizden gelenin en iyisini yɑpmış 
olmɑnın verdiği huzur ve tɑtmindir.” 

 
3.3 Lisanslar

 
 
Lisans bir kimlik kartıdır. Bir yeterlilik belgesi değildir. Biz yüzmeyi yüzme sporu 
olarak size göre ölçekleyerek icra ediyoruz. Bu nedenle tüm sporcularımızın lisans 
çıkarmasını istiyoruz.  
 
Lisans çıkarmak için bu linke bakabilirsiniz >>  

3.4 Kulvarlarımız

Programlarımızı dört kulvar ismi niteleyip, ölçeklendiriyoruz.


Kulvar isimlerimiz; 

• Farkındalık

• Keşif

• Ritim 

• Mücadele


Kulvarları belirlerken dikkat ettiklerimiz; 
 
- Sporcunun teknik yeterliliği, 

- Sporcunun sağlık risk faktörleri, 
- Sporcunun ortalama pace’i, 
 
Bu noktalara göre sporcularımıza kulvarlarımıza yerleştirmekteyiz. Aşağıda kulvarları belirlerken 
dikkat ettiğimiz noktaları sizlerle paylaşıyorum. Kulvarlarımız bir topluluğun kendi içerisindeki 
ölçeklendirmeyi belirtiyor. Yani bir yüzücü bazı seanslarda Ritim bazı seanslarda Mücadele 
kulvarında gözükebilir. Kulvarları kendi yüzme seviyeniz ile alakalı düşünmemeniz daha doğru 
olacaktır. 

 
Farkındalık ve Keşif daha çok öğrenme bazlı olurken, Ritim ve Mücadele ise antrenman bazlı 
olmaktadır. 
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Farkındalık’tan Keşif’e geçiş; 

• Havuz kurallarına hakim olmak.

• Kulvar kurallarına uyum sağlamak.

• Suda yatay kalma ile sorunu olmamak.

• Suda emniyetli durabilmek.

• Ayak vuruşlarında sorun olmaması.

• Nefes kullanımı ile sorun olmaması.

• Serbest ve sırtüstü yeteri düzeyde yüzebilmek.


Keşif’ten Ritim’e geçiş; 

• Serbest ve sırtüstü teknik yeterliliği.

• Kurbağalama teknik yeterliliği.

• Dolfin yapabilmek.

• Atlayarak suya girebilmek.

• Boşta takla atabilmek.


Ritim ve Mücadele’de beklenenler; 

• Karışık teknikte yeteri kadar yüzebilmek.

• Takla öğrenimi almış olmak.

• Çıkış yapabilmek.

• Su altı ayak yapabilmek.

• Vücut yağ oranına azami dikkat etmek.

• Sporcu hayat stiline azami dikkat etmek.


İdeal Mevki; 

• Çok kaliteli karışık teknik yüzebilmek.

• Tüm stillerin dönüşlerini yapabilmek.

• Düzenli aktivite yarışmalarına girmek.

• Sporcu yaşam stiline sahip olmak.

• Stress’ten uzak yaşamak.


3.5 Diyalog 

Profesyonel alanımız içerisindeki tüm konularda bize danışmanızı istiyoruz. Ne 
kadar kaliteli diyalog kurarsak o kadar iyi bir antrenör - sporcu ilişkisi kurabiliriz. 
Feedback almak ve vermek bu işin en önemli parçası. 

3.6 İletişim

 
Yüzme İdman Yurdu web sitemiz günceldir. Whastapp’da “Yüzme Duyuruları" 
Grubumuzdan haber ve duyurularımızı bulabilirsiniz. 
 
 tahaengin.com sayfasından ise, yarış takvimi, blog yazıları, podcast’lar, günün 
programları, drill’ler gibi birçok içeriğe ulaşabilirsiniz.  
 
İyi Eğlenceler!
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