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ÖZET 

Bu çalışmada amaç, Türkiye’deki minik futbolcularda reaksiyon zamanı ve vital kapasite değerlerinin belirlenmesi ve 
Türkiye’de sol kulvarda oynayabilecek futbolculardaki yetersizlik sorununun kaynağını tespit etmektir.  

Araştırmaya 10-13 yaşları arasında Samsun ili’nde 1-2 yıl arası futbolla uğraşan ve haftada 2-3 defa antrenman yapan 54 
erkek sporcu katılmıştır. Vital kapasite ve reaksiyon zamanları ölçümüyle birlikte laterizsayon anketi de uygulanmıştır. İstatistiksel olarak 
tek yönlü varyans analizi ve Schefe testleri kullanılmıştır. 

Çocukların yaş ortalaması 11.7±0.18 yaş, boy ortalaması 146.52±1.07 santimetre, vücut ağırlık ortalaması 38.35±1.03 
kilogram bulunmuştur. Reaksiyon ortalamaları; ışığa karşı sağ el; 0.22±0.01 saniye ve ışığa karşı sol el 0.23±0.01 saniye iken sese 
karşı reaksiyon ortalamaları 0.27±0,03 saniye bulunmuştur. Vital kapasite ortalaması 2.22±0.06 litre olarak tespit edilmiştir. 

Futbol sahasında oynadıkları mevkilere göre yaş, boy uzunluğu, vücut ağırlığı, sese ve ışığa karşı reaksiyon zamanları ve vital 
kapasite değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0.05). Yaşlara göre; boy uzunluğu, vücut ağırlığı ve ışığa karşı 
reaksiyon zamanları ve vital kapasite değerleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sese karşı reaksiyon zamanlarında 
farklılık bulunmamıştır (p>0.05). 13 yaşındakilerin boy uzunluğu 11 ve 12 yaşındakilerden anlamlı şekilde uzundur (p<0.05). Yine 13 
yaşındakilerin vücut ağırlığı diğerlerinden anlamlı şekilde fazladır (p<0.05). Çocukların %42,6’sı futbol sahasında oynadıkları mevkilere 
göre dağılımında sağ tarafta, %13’ü de ortada oynamaktadırlar. Kaleciler hariç sol tarafta oynayanların oranı %13’tür. Futbol oynarken 
%83,3’ü sağ ayaklarını daha çok kullanırken %16,7’si sol ayaklarını kullanmaktadırlar. Laterizasyon anketine göre de %68,5’i kuvvetli 
sağlak ve %25,9’u zayıf sağlak bulunmuştur. Türkiye’de hem kullandıkları ayak hem de laterizasyon anketine göre alt yapıda solak 
futbolcuların azlığı dikkati çekmektedir. 

Türk futbolunda sol tarafta oynayacak oyuncu eksikliği sorununun alt yapıda seçim aşamasına kadar dayandığı görülmüştür. 
Sol ayaklarını kullanan çocukların daha fazla seçilmesine dikkat gösterilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Futbol, Reaksiyon Zamanı, Vital kapasite, Lateralite 

LEFT-HANDEDNESS ISSUE AT REACTION TIME, VITAL CAPACITY 
VALUES AND LATERALIZATION DISTRIBUTION OF JUNIOR FOOTBALL 

PLAYERS IN TURKEY 

ABSTRACT 
Aim of this study is to find source of deficiency problem of football player who able to play at left side and to determine 

reaction time and vital capacity values of junior football players in Turkey.  
54 sportsmen, who interested in football at ages of 10 to 13 for 1- to years, training 2 to 3 times per week and live in city of 

Samsun, have participated in the research. Lateralization survey has also been applied with together vital capacity and reaction time 
measurements. Single directed variance analysis and Schefe tests have been used.  

Mean age of children is 11.7±0.18, mean height is 146.52± 1.07 centimeters, and mean body weight is 38.35±1.03 kilograms. 
Mean reaction times against voice is 0.27±0.01 seconds while right hand against light is 0.22±0.01 seconds and of left hand is 
0.23±0.01. Mean vital capacity has been fixed as 2.22±0.06 liters.  

A significant difference hasn’t been found between age, height, body weight, reaction times against voice and light and vital 
capacity values according to positions where they played (p>0.05). a significant difference has found between height, body weight and 
reaction times against light and vital capacity values according to ages (p<0.05). It hasn’t been found a difference at reaction times 
against voice (p>0.05). Height of 13 years of old ones is taller as significant than 11 and 12 years old (p<0.05). Equally, body weight of 
13 years old ones is much as significant as the others (p<0.05). Percent of 42.6 of children plays at right side and of percent of 13 at 
middle to positions where they played. Percent of 13 of children play at left side with the exception of goal keepers. They use left foot at 
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a percent of 16.7 while percent of 83.3 of them are using right foot when they play football. It has found that strong right-handed of 
68.5% of them and of weak right-handed of 25.9% according to Lateralization survey. It’s noticed that minority of football players at 
football infrastructure in terms of both the foot that they used and lateralization survey. 

It’s seen that deficiency of football players who able to play at left side reach to selection step at football player infrastructure. 
It should be taken much care the selection of children who use the left foot.  

Key Words: Football, Reaction Time, Vital Capacity, Laterality  
 
 
GİRİŞ VE AMAÇ 

Futbol spor dalı aerobik ve anaerobik yüklenmelerin sıra halinde kullanıldığı, kassal ve kardiyorespiratuvar 
kondüsyon gerektiren, bir dizi hareketlerin koordineli olarak yapıldığı spor dalıdır (1,2). Bir futbol maçında toplam 
mesafenin 2/3’si hızlı yürüme, %20-25’i orta ve %10’u da yüksek yoğunlukta koşulur veya sprint yapılır. En sık sprint 
mesafesi 5-20 metre arasıdır. Top bir oyuncu tarafından bir oyun içinde sadece 150-200 metre sürülür. Orta saha 
oyuncuları, defans ve hücum oyuncularından daha fazla koşar ve daha uzun sprintler yaparlar (3). Futbol yüksek 
düzeyde dayanıklılık gerektirir. Uzun süreli eforlarda solunum sisteminin verimli çalışması bir avantajdır (1). Vital 
kapasitenin artış derecesi ve solunum kaslarının gelişimi, akciğerlerin ve toraks duvarının genişleyebilme kabiliyeti ile 
bronş ve bronşiollerin elastikiyeti ile sınırlıdır (4). Antrenmanın solunum sistemi üzerine kronik etkilerinden bahsedilirken 
vital kapasitenin arttığı söylenmektedir (5). Uyaranın başladığı zaman ile tepkinin başladığı zaman aralığında geçen süre 
olarak tanımlanan ‘reaksiyon zamanı’ (6), modern futbolda performansın belirleyicilerinden olup, alan, zaman ve rakibin 
baskısı altında kalan oyuncuların süratli karar verebilme yeteneğine sahip olmalarıyla yakından ilgilidir (7). Letzelter oyun 
ve mücadele sporlarında görsel, işitsel ve dokunsal reaksiyon zamanlarının önemli olduğunu belirtmektedir (8). 
Futbolcunun reaksiyon zamanının antrenmanlar aracılığıyla geliştirilebileceği bir çok çalışmada rapor edilmiştir (9,10,11). 
Zaciorsky görsel uyaranlara karşı tepki süresinin, antrenmansız sporculara göre antrenmanlı sporcularda daha kısa 
olduğunu belirtmektedir. Yine işitsel uyaranlara karşı verilen tepkilerin, görsel uyaranlara verilen tepkilere göre daha kısa 
olduğu belirtilmektedir (9).  

Futbol oyunu ve antrenmanında, günlük işlerin gerçekleştirilmesinde, sağ ya da sol ayağı kullanma eğilimi 
mekanizması üzerinde yaklaşık yüz yıldan bu yana çalışılmasına rağmen, bu konu henüz kesin olarak 
aydınlatılamamıştır. Genelde ayak ve el tercihinin serabral dominantlılıkla ilgili olduğu kabul edilmektedir. Serabral 
lateralizasyon ise beynin sağ ve sol hemisferleri arasındaki fonksiyonel ve morfolojik farklılaşmayı ifade etmektedir. 
Ayrıca el ve ayak tercihi bakımından supraspinal yapıların yanında spinal motor asimetri bulunduğu da gösterilmiştir 
(12,13). 

Bu çalışmada amaç, Türkiye’deki minik futbolcularda reaksiyon zamanı ve vital kapasite değerlerinin 
belirlenmesi ve Türkiye’de sol kulvarda oynayabilecek futbolculardaki yetersizlik sorununun kaynağını tespit etmektir.  

 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmaya 10-13 yaşları arasında Samsun ili’nde 1-2 yıl arası futbolla uğraşan ve haftalık 2-3 defa antrenman 
yapan 54 erkek sporcu katılmıştır. Vital kapasite ve reaksiyon zamanları ölçümü yapılırken tercihli kullandıkları 
ayaklarıyla futbol sahasında oynadıkları mevki ile ilgili bilgiler sorulmuştur. Ayrıca laterizsayon anketi uygulanmıştır.  

Reaksiyon Zamanının Ölçülmesi: Işık ve sese karşı reaksiyon zamanı ‘Newtest Reaction Timer’ aleti ile 
ölçülmüştür. Işık ve ses uyarılarına karşı sağ ve sol el tepki zamanları ölçülmüştür. Reaksiyon ölçümü sırasında, hazır 
komutundan sonra 3 saniye içinde ışık ya da ses düğmesine basılacağı araştırma grubu bireylerine söylenmiş ve 
araştırma grubu bireyleri de bu süreyi dikkate alarak basacağı düğme üzerine parmağını koyarak konsantre olmuştur. İlk 
5 ölçüm deneme kabul edilerek değerlendirmeye alınmamıştır. Son 5 ölçümün en iyi ve en kötü değerleri atılarak 3 
ölçümün ortalaması alınmıştır. Ölçüm 1/100 saniye hassasiyetinde alınmıştır. 

Vital Kapasite: Araştırma grubuna en az 2 defa 7,1 litrelik vitalogroph spirometre ile ölçüm yapılmış ve en iyi 
sonuç kaydedilmiştir. Spirometreye uyum sağlayamayan araştırma grubu bireylerinin bulguları istatistiksel 
değerlendirmeye dahil edilmemiştir. 

Lateralizasyonun Belirlenmesi: El tercihinin belirlenmesinde kullanılan anket;  
1. Yazı yazma,  
2. Resim yapma,  
3. Top veya taş atma,  
4. Makas tutma,  
5. Diş fırçalama,  
6. Çatalsız bıçak tutma,  
7. Çatal tutma,  
8. Kürek sapı tutma,  
9. Kibrit çakma,  
10. Bir kutunun kapağını açmak için hangi elin kullanıldığı, 

ile ilgili soruları kapsamaktadır.  
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Yanıt sütunları ‘daima sağ el ile’ (+10 puan), ‘genellikle sağ el ile’ (+5 puan), ‘her iki el ile’ (sıfır-0 puan), 
‘genellikle sol el ile’ (-5 puan), ve ‘daima sol el ile’ (-10 puan), olarak değerlendirilmiştir. Geschwind'in önerisine göre bu 
skorların toplamı lateralite skoru olarak toplanır. El tercihi dağılımında; Geschwind ‘Skor’ ile şöyle değer bulmuştur; 1) 
kuvvetli sağlaklar, (+80 ila +100 puan), 2) zayıf sağlaklar (+20 ila +75 puan), 3) her iki elliler (-15 ila +15 puan), 4) zayıf 
solaklar (-20 ile -75 puan) ve 5) kuvvetli solaklar (-80 ila -100 puan) arasındadır (2,14). İstatistiksel olarak tek yönlü 
varyans analizi ve Schefe testleri kullanılmıştır. 

 
 

BULGULAR 
 

Tablo 1: Oynadıkları Mevkilere Göre Yaş, Boy, Ağırlık, Reaksiyon Zamanları ve Vital Kapasite Değerleri Analizi 
Kriterler Mevkiler N Ortalama St. hata F 

Defans 19 11,58 0,38 
Orta saha 15 11,93 0,23 

Forvet 15 11,67 0,36 

Yaş (yıl) 
 
 

Kaleci 5 11,60 0,24 

,215 

Defans 19 148,05 1,66 
Orta saha 15 144,33 2,26 

Forvet 15 145,93 2,14 
Boy (cm) 
 

Kaleci 5 149,00 2,85 

,806 

Defans 19 41,58 1,90 
Orta saha 15 36,13 1,96 

Forvet 15 36,13 1,70 
Vücut ağırlığı (kg) 
 

Kaleci 5 39,40 1,66 

2,161 

Defans 19 0,23 0,01 
Orta saha 15 0,23 0,01 

Forvet 15 0,21 0,01 

Işık sağ (sn) 
 
 

Kaleci 5 0,22 0,02 

,426 

Defans 19 0,24 0,01 
Orta saha 15 0,22 0,01 

Forvet 15 0,22 0,01 

Işık sol (sn) 
 
 

Kaleci 5 0,24 0,01 

,712 

Defans 19 0,30 0,05 
Orta saha 15 0,30 0,06 

Forvet 15 0,22 0,01 Ses reaksiyon (sn) 

Kaleci 5 0,23 0,04 

,650 

Defans 19 2,22 0,10 
Orta saha 15 2,30 0,12 

Forvet 15 2,09 0,10 Vital kapasite (lt) 

Kaleci 5 2,34 0,15 

,808 

 
 

Tablo 2: Yaşlara Göre Boy, Ağırlık, Reaksiyon Zamanları ve Vital Kapasite Değerleri Analizi 
Kriterler Yaşlar N Ortalama St. hata F ve Schefe 

10 6 146,83 1,33 
11 16 141,50 1,74 
12 14 144,50 2,00 Boy (cm) 

13 18 152,44 1,51 

8,25** 
11,12<13 

10 6 32,50 2,42 
11 16 35,06 1,10 
12 14 36,86 1,70 Vücut ağırlığı (kg) 

13 18 44,39 1,81 

8,92** 
10<11,12 ve 
13>10,11,12 

10 6 0,29 0,03 
11 16 0,22 0,01 
12 14 0,21 0,01 

Işığa reaksiyon sağ el 
(sn) 

13 18 0,21 0,01 

4,65** 
10>11,12,13 

10 6 0,31 0,03 
11 16 0,23 0,01 
12 14 0,23 0,01 

Işığa reaksiyon sol el 
(sn) 

13 18 0,20 0,01 

11,23** 
10>11,12,13 

10 6 0,27 0,03 
11 16 0,26 0,02 
12 14 0,22 0,01 

Sese karşı reaksiyon 
sağ el 
(sn) 

13 18 0,32 0,07 

,776 

10 6 1,64 0,10 
11 16 2,04 0,05 
12 14 2,30 0,09 Vital kapasite (lt) 

13 18 2,50 0,10 

12,79** 
10<12,13, 

11<13 

 **p<0.01 
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Tablo 3: Oynadıkları Mevkiler, Ayak ve El Kullanımı Tercih Dağılımı 
Kriterler Tercih N % 

Sağ 23 42,6 
Sol 7 13,0 
Orta 19 35,2 

Kaleci 5 9,3 
Oynadığı taraf 

Toplam 54 100,0 
Sağ 45 83,3 
Sol 9 16,7 Kullandığı ayak 

Toplam 54 100,0 
Defans 19 35,2 

Orta saha 15 27,8 
Forvet 15 27,8 
Kaleci 5 9,3 

Oynadığı yer 

Toplam 54 100,0 
Kuvvetli sağlak 37 68,5 

Zayıf sağlak 14 25,9 
Her iki elli 1 1,9 
Zayıf solak 1 1,9 

Kuvvetli solak 1 1,9 

Laterizasyon 

Toplam 54 100,0 

  
 

TARTIŞMA VE SONUÇ 
Futbolda pozisyon öncesi topun algılanması, tepkinin 40–50 milisaniye önce verilmesini ve rakibe göre 

yapılacak eylemde rakipten önce hareket etmeyi sağlar. Bu durum önsezi yetisi olarak ele alınmaktadır (15). Reaksiyon 
zamanı çoğu sporda belirleyici faktördür ve düzenli antrenmanlarla geliştirilebilir. Konter (7), Zatzyorski’nin (1980) görme 
uyarısına karşı reaksiyon zamanının antrenmansız kişilere göre (0.24-0.35 sn.) antrenmanlı kişilerde daha kısa (0.15-
0.20 sn.) olduğunu belirtmektedir. Montes-Miro ve arkadaşları (15), futbol oynayan çocukların oynamayanlara göre daha 
iyi reaksiyon zamanının olduğunu belirtmektedirler. İmamoğlu ve arkadaşları (17), profesyonel futbolculardaki reaksiyon 
zamanlarının (0.16 sn. ve 0.17sn.), amatör futbolculardan (0.16 sn. ve 0.18 sn.) daha iyi olduklarını belirtmektedirler. 
1999-2000 futbol sezonunda Danone Kupası Dünya ikincisi olan Galatasaray minik futbol takımında (11-12 yaş) görsel 
reaksiyon 0.251 sn., işitsel reaksiyon 0.199 sn. bulunmuştur (18). Bozkurt ve arkadaşlarının (18) yaptığı bu çalışmada; 
reaksiyon zamanı ortalamaları 10 yaşındakiler için ışığa karşı sağ 0.29 sn. ve sol 0.31sn. iken sese karşı reaksiyon 0.27 
sn.’dir. 11 yaşındakilerde bu değerler 0.26 sn. iken 12 yaşındakilerde 0.22 sn. ve 13 yaşındakilerde de 0.32 sn. olarak 
bulunmuştur. Işığa karşı hem sol hem de sağ reaksiyon zamanları 10 yaşındakilerde; 11,12 ve 13 yaşındakilerden 
anlamlı şekilde kötüdür (p<0.05). Bizim bu çalışmamızdaki reaksiyon zamanları, belirtilen çalışmalara göre daha kötüdür. 
Bu durum, araştırma grubu çocuklarının daha az spor geçmişi olmalarına bağlanabilir.  

90 dakika gibi uzun süreli eforlarda solunum sisteminin ekonomik çalışması için, vital kapasitenin yüksek olması 
bir avantajdır. Kalkavan ve arkadaşları (19) tarafından, 10 yaş basketbolcu çocuklarda vital kapasite 2,4±0,5 lt. 
bulunmuştur. Çoksevim ve arkadaşları (20), çocuklar üzerinde yaptığı bir çalışmada vital kapasite değerini 2,9±0,8 lt. 
bulmuşlardır. İbiş ve arkadaşlarının (21) yaptığı çalışmada 12-14 yaş grubu çocuklarda vital kapasite değerleri; futbol 
okuluna katılan çocuklarda 2,58 lt.den 2,72 lt.’ye çıkarken, katılmayan çocuklarda ise vital kapasite ön testte 2,62 lt. ve 
son testte 2,64 lt. bulunmuştur. Dağlıoğlu ve arkadaşları (22); yüzme yaz okuluna katılan 7-13 yaş grubu çocuklarda vital 
kapasite değerini yüzme kursu öncesi 1,74±1,13 lt. bulurken, kurs sonrası 2,42±1,12, lt. olarak ölçmüşlerdir. Bizim bu 
çalışmamızda; vital kapasite değerleri 10 yaş ortalaması için 1,64 lt. iken 11 yaş için 2,04 lt., 12 yaş için 2,30 lt. ve 13 yaş 
için 2,50 lt. bulunmuştur. 10 yaşındakilerin vital kapasitesi 12 ve 13 yaşındakilerden, 11 yaşındakilerin de 13 
yaşındakilerden vital kapasitesi anlamlı şekilde düşüktür (p<0.05). Vital kapasitede farklılık 1 yıl farklı olan yaş 
gruplarında değil, 2 yıl farklı olan gruplarda görülmüştür. Vital kapasite değerleri bahsedilen literatürdeki gruplarla benzer 
bulunmuştur. Gelişime paralel olarak, solunum kasları ve akciğerleri geliştiren egzersizlere yer verilmelidir. 

Sağlaklığı ve solaklığı anne karnındaki konum ve hormon sisteminin etkileri ile açıklamaya çalışan görüşler 
olmakla birlikte yaygın ve kabul gören görüş el ve ayak kullanımı tercihinin genetik olarak belirlenen bir özellik olduğudur. 
Sağlak ve solakların toplumdaki dağılımı eşit olmayıp; insanların yaklaşık % 90’ı sağlak, % 10’u solaktır (14). Bizim bu 
çalışmamızda Laterizasyon anketine göre %68,5’i kuvvetli sağlak ve %25,9’u zayıf sağlak bulunmuştur. Kuvvetli solak ve 
zayıf solakların oranı ise %3,8’dir. Araştırmamızda futbolcuların büyük çoğunluğu sağ tarafta oynamaktadır (%42,6) ve 
kullandıkları ayak da büyük çoğunlukla sağ ayaktır (%83,3). Sol ayağını kullananlar ise %16,7 oranındadır. 
Lateralizasyon durumunda ise zayıf solak ve kuvvetli solak toplamı çok az bulunmuştur (%1,9+%1,9=3,8). Bu demektir ki 
futbolcuların bir kısmı sağlak olduğu halde sol ayağını da kullanabilmektedirler. Ya da oynadığı mevkinin gerçek verimli 
ayak kullanımı sol olmasına rağmen, sağ ayağını kullanmakta ve gerçek performans verimine ulaşamamaktadırlar. Bu 
durum; solak olmadıkları halde antrenör tarafından sol kulvarda oynatılmalarından kaynaklanabilir. Sarıtaş ve arkadaşları 
(23); futbolcuların sağ ayaklarının sol ayaklarına göre reaksiyon zamanları arasındaki farkları önemli bulmuş olup bu 
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durumu, toplumumuzun büyük çoğunluğunun sağlak olması ve örneklemlerinin de sağlak bireylerden oluşması ve 
antrenmanlarda aynı ayakları kullanmaları sonucu sağ ayak reaksiyon zamanlarının daha kısa olduğuna bağlamışlardır. 
Karadağ ve Kutlu (24) yaptıkları araştırmada; futbolcuların, futbol yaşantılarıyla birlikte oluşan reaksiyon zamanlarının, 
görsel ve işitsel uyaranlara karşı baskın olan ve olmayan ayaklar arasında karşılaştırılarak değerlendirilmesinde; uzun 
dönem yapılan futbol çalışmalarının futbolcuların reaksiyon zamanlarının gelişiminde etkili olduğunu belirtmektedirler. 
Yakovlev (25), yaptığı çalışmada tercih edilen tarafa gelen motor lif sayısının tercih edilmeyen tarafa göre belirgin olarak 
fazla olduğunu bildirmektedir. Bu bağlamda ayak kullanımına bağlı olarak tercih edilen ayak değişebilmektedir. Fakat 
yine de sağlak olanların sol ayaklarını tercihli olarak kullanmak zorunda bırakılmaları yerine gerçekte solak olanların sol 
kulvarda oynaması, yeteneklerinin daha iyi sergilenmesine katkı sağlayabilir. 

  
 
SONUÇ VE ÖNERİLER: 

Türkiye’de futbol takımlarına futbolcu yetiştirmek üzere küçük yaşlarda oyuncu seçerken ve yetiştirirken 
(takımların alt yapısı) kullandıkları ayak ile ilgili bir seçim ve test yapılmamaktadır. Hem kullandıkları ayak bakımından 
hem de Laterizasyon anketinin sonuçlarına göre takımların alt yapılarında solak futbolcuların azlığı dikkati çekmektedir. 
Türk futbolunda sol tarafta oynayacak futbolcu eksikliği sorununun; takımların alt yapılarındaki futbolcu seçim aşamasına 
kadar dayandığı görülmektedir. Böyle çalışmalar, araştırma grubu daha fazla sayıda olan minik futbolcu ve takımlar 
üzerine uygulanabilir. Farklı yaş grubu ve farklı yarışma kategorilerinde uygulanabilir. Bu tür çalışmalar sonucunda, 
pozisyona yönelik olarak futbolcuların eğitiminde teknik ve taktik becerilerin yanı sıra reaksiyon zamanının da 
antrenmanla gelişebileceği dikkate alınarak, reaksiyon zamanı geliştirici çalışmaların yapılması gerektiği antrenörlere 
anımsatılmalıdır. Türkiye Futbol Federasyonu’nun antrenörlere zaman zaman uyguladığı eğitim seminerlerinde veya 
kurslarında bu konuda bilgiler verilmeli ve uygulamaya dönük denetim, teşvik, yardım ve destek verilmelidir. Solak olan 
çocuklar futbola. takımların alt yapılarından itibaren daha fazla kazandırılmalıdır. 
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