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Öz
Araştırmamızda Türkiye’ deki 7–14 Yaş aralığında futbol oynayan çocukların baskın olarak kullandıkları el ve ayaklarına göre vücut kompozisyonu ile ilişkisi
incelenmiştir. Çalışmamızın katılımcıları; 7–14 yaş aralığında futbol oynayan 6572 erkek çocuktan oluşmaktadır. Vücut kompozisyonu ölçümleri bioimpedans
yöntemi ile yapılmış, ölçümler 23 şehirde toplam 71 merkezde gerçekleştirilmiştir. Ölçümlerimizde çocukların dominant olan el ve ayak kullanımının vücut
kompozisyonuna etkisi karşılaştırılmış ve normlar oluşturulmuştur. Ölçüm parametreleri olarak, Boy uzunluğu, Vücut ağırlığı, BKI, BMR, Yağ Yüzdesi, Yağ Miktarı, Yağsız Kütle ve Vücut Sıvısı olmak üzere toplam 8 parametre incelenmiştir. Çalışmanın istatistiksel analizinde SPSS 21,0 paket programı kullanılmış, grup
içi ortalama ve standart sapma değerleri incelenmiştir. Baskın el ve ayak karşılaştırmalarında independent t testi kullanılmış, ,05 ve ,01 düzeylerinde anlamlılık
araştırılmıştır. Çalışma bulgularında dominant ayak kullanımına yağ miktarı ve Vücut yağ yüzdesi parametrelerinin sağ bacak kullananlarda fazla olduğu (p <
,01), yine BKI parametresinin sağ bacak kullananlarda fazla olduğu (p < ,05) görülmüştür. Dominant el kullanımına göre vücut kompozisyonu değerleri incelendiğinde, Yağ miktarı parametresinin sağ el kullananlarda fazla olduğu (p < ,05) görülmüştür. Diğer parametrelerde farklılık yoktur. Sonuç olarak Baskın el ve
ayak kullanımına göre futbolcu çocukların vücut kompozisyonlarının farklı olduğu söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Dominant el, dominant ayak, fiziksel performans, futbol, spor okulları, vücut kompozisyonu

Relationship Between Dominant Hand and Foot Use and Body Composition in
Children Playing Soccer
Abstract
In our research, the relationship between the body composition and the dominantly used hands and feet of children between the ages of 7 and 14 and playing
football in Turkey was investigated. The participants of our study consist of 6572 boys playing football between the ages of 7 and 14. Body composition measurements were made with the bioimpedance method, and the measurements were carried out in 71 centers in 23 cities. In our measurements, the effect of
children’s dominant hand and foot use on body composition was compared and norms were formed. As measurement parameters, a total of eight parameters:
height, body weight, body mass index, basal metabolic rate, fat percentage, fat amount, lean mass, and body fluid were examined. In the statistical analysis of
the study, the Statistical Package for the Social Sciences 21.0 package program was used, and within-group mean and standard deviation values w
 ere examined. Independent t-test was used in comparison of dominant hand and foot, and significance was investigated at .05 and .01 levels. In the study findings, it
was observed that the fat amount and body fat percentage parameters for dominant foot use were higher in right leg users (p < .01), and BMI parameter was
higher in right leg users (p < .05). When body composition values were examined according to dominant hand use, it was seen that the amount of fat parameter
was higher in right-handed users (p < .05). There is no difference in other parameters. As a result, it can be said that the body compositions of football players’
children are different according to dominant hand and foot use.
Keywords: Body composition, dominant foot, dominant hand, football, physical performance, sports schools

Giriş
Futbol dünyada 200'den fazla ülkede 250 milyon kişi tarafından
oynanan bir spor dalıdır. Spor branşları içerisinde ayrı bir yere sahip
olan futbol dünya genelinde en fazla ilgi gören oyundur. Bu yüksek ilgi ve katılım futbolu çok talep gören bir oyun haline gelmesini
sağlamıştır. Futbolcuların müsabaka hazırlığında bilimsel yöntemler
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doğrultusunda büyük değişimler meydana geldi. Günümüzde birçok futbol takımı sportif performansın geliştirilmesi amacıyla spor
bilimi başta olmak üzere çeşitli alanları kullanmaktadır (Strudwick,
2016) Futbol; oyun alanı, oyuncu sayısı ve temaslı bir oyun anlayışı
özelliği ile diğer sporlar içerisinde kendine ait özel bir yer edinmiştir (Marancı ve Müniroğlu, 2001). Futbol oyunu fiziksel, teknik, taktik,
psikolojik alanlar gibi birçok değişkene bağlı olarak gelişim gösterir.
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Bu değişkenler arasında oyunun yapısı ve kuralları, futbolcuların teknik ve taktik beceri seviyeleri, futbolcuların oynadığı bölge, lig, oyun
sistemleri ve bulunduğu çevre gibi değişkenler bulunur (Reilly, 1996).

Futbol başta olmak üzere spor branşlarının tamamında beden kompozisyonu, biyomekanik gelişim ve fizyolojik kapasitenin yüksek seviyelerde olması gerekir (Saavedra ve ark., 2018).

Sporcularda atletik performansa etki eden parametrelerden birisi
de vücut yapısı ve kişinin fizyolojik gereksinimlerini karşılayabilme
durumudur. Vücudun yapısal özellikleri ve kompozisyonu fizyolojik
durumuna etki etmektedir. Kişinin yaptığı spor ile vücut yapısı ve
kompozisyonu uyum içerisinde olmazsa sporcu yapmış olduğu spor
dalında yüksek performans göstermesi zorlaşır. Bahsettiğimiz vücut
yapısı ve kompozisyonu sporcunun yüksek performans sergilemesindeki kriterlerden sadece biri olmasına rağmen ihtiyaç duyduğu diğer
atletik performans parametrelerini etkilemektedir (Köklü ve ark.,
2009).

Lateralizasyon el, ayak, göz ve kulak gibi organlardan, vücudunun sağ
ya da sol tarafındaki birinin kullanılma tercihi ya da önceliği olarak
adlandırılmaktadır (Soysal ve ark., 2007). Lateralizasyon bir hemisferin
beynin yarım küresi belirli bir işlevden ağırlıklı olarak sorumlu olması
anlamına gelmektedir (Leong, 1980). Beyin ile ilgili işlevsel asimetriyi
en iyi gösteren el tercihidir. El tercihi ile birlikte başka işlevsel asimetrilerin bulunduğu bildirilmiştir Fonksiyonel asimetriyi daha iyi anlayabilmek için yalnızca iki ele ait yeteneklerin gözden geçirilmesi yeterli
olacaktır. Gerçekte çok az insan her iki elini eşit derecede kullanmaktadır. Büyük bir çoğunluk herhangi bir isi gerçekleştirirken bir elini
tercih ederek kullanmakta, fonksiyonel olarak el tercihi yapmaktadır.
Bu tercih edilen el görev üstlenmede diğer ele baskın olduğundan
dominant el olarak tanımlanır (Gündoğan, 2005).

Futbolcular fiziksel uygunluk yönlerini iyileştirmesi atletik performans açısından önemli bir kriterken aynı zamanda beden kompozisyonunda iyi durumda olması yine sporcunun performansı açısından
oldukça önemlidir. Sporcularda yağ oranının düşük olması sporcunun
atleti performans gelişimine katkı sağladığı yapılan çalışmalarla desteklenmiştir. Bu durumun bazı spor branşlarında istisna olarak vücut
yağ oranı belirleyici olmamaktadır. Futbol gibi aerobik ve anaerobik
atletik performansın üst düzeyde olması gereken branşlarda sporcuların motor yetilerini optimum seviyelerde kullanabilmeleri ve sarf
ettikleri enerjinin ekonomik kullanılmasına destek olması açısından
sporcunun vücut yağ oranının düşük olması gerekir (Engels ve ark.,
2002).
Üst düzey futbolcularda ve diğer spor dallarında vücut kompozisyonunun ölçülmesi ve geliştirilmesi spor bilimcilerinin de ilgisini
çekmiştir. Bu ölçümler hem genel olarak hem de bölgesel olarak
sporcunun ideal duruma gelmesini amaç edinmiştir. Futbolcularda
ideal vücut kompozisyonunu destekleyen beslenme şekli, antrenman metotları uygulanmaktadır (Milsom ve ark., 2015; Sutton ve
ark., 2009).
Vücut kütlesi ve kompozisyonu sporcunun hız, dayanıklılık ve fizyolojik özelliklerini etkileyebilir. Futbol ve hentbolcuların performansına etki eden kuvvet, çeviklik ve sürat gibi motor becerilerin
istenilen düzeyde olması, sporcunun atletik yeteneklerine, vücut
kompozisyonu ve antropometrik karakterinin yüksek düzeyde olmasına bağlıdır. Bunun yanı sıra sporcunun teknik ve taktik yönünden
etkin olmasına da katkı sağlar (Popovic ve ark., 2013).
Sporcular birbirinden farklı spor alanlarında ve branşlarda mücadele
ettiklerinden ihtiyaç duydukları fiziksel ve fizyolojik durumlarıda
karakteristik olarak farklılık gösterir (Morteza ve ark., 2017; Stojanovic
ve ark., 2016).
Günümüzde çocukların ve genç bireylerin fiziksel uygunlukları ve
sağlıklı olmaları oldukça önem teşkil etmektedir. Bu durum hem
ülkemizde hem de dünyada önemsenen bir konudur. Özellikle son
dönemlerde çocukların ve gençlerin fiziksel uygunluk parametrelerine ve spora yönlendirilmesine önceki dönemlere göre daha fazla
önem verilmektedir (Saygın ve Dükkancı, 2009).
Düzenli egzersiz yapmak çocukların ve gençlerin gelişimleri için
oldukça önemlidir. Ayrıca, spor yapmak, fiziksel bir aktivitede
bulunmak çocuklarda ve genç bireylerde sosyal ve duyuşsal yönden
olgunlaşmasına katkı sağlarken, bilişsel becerilerinin olgunlaşmasına ve gelişimine fayda sağlayacaktır (Edwards ve Tsouros, 2006).

Bedenimizdeki eşleşen yani iki tane bulunan uzuvlarımız ya da organlarımız az da olsa birbirinden farklıdırlar. Birbiriyle tamamen benzerlik
göstermezler. El ve ayak kullanımda her ikisini de kullanabildiğini söyleyen bireylerin test edildiklerinde esasında bir tarafın daha baskın
olduğu görülmüştür (McManus, 2005).
Ayaklar ile yaptığımız eylemlerde biri hareketi uygulayan dominant
ayak konumundayken diğer ayak destek ayağı konumunda olup bedenin stabilizasyonunu sağlar. Kullandığımız dominant ayak yani eylemi
yapan ayak olarak tanımlanırken diğer ayağımızda nondominant yani
baskın olmayan ayak olarak tanımlanır (Gabbard ve Hart, 1996).
Bu çalışma, Futbol oynayan çocuklarda Dominant El ve Ayak
Kullanımının Vücut Kompozisyonu ilişkisini incelemek amacıyla
yapılmıştır.
Yöntem
Araştırmanın Katılımcıları
Çalışmamızın katılımcıları; 7–14 yaş aralığında futbol oynayan 6572
erkek çocuktan oluşmaktadır.
Çalışmanın Yapıldığı Yer
Çalışmalar futbol okullarına ait eğitimlerin yapıldığı Suni Çim Futbol
Sahasında Yapılmıştır. Ölçümler 23 şehirde toplam 71 merkezde
yapılmıştır.
Çalışmanın Yapıldığı Tarih
Çalışmamız 2015 yılı Ağustos-2016 yılı Mayıs ayları 09,00–17,00 saatleri arasında yapılmıştır.
Beden Kompozisyonunun Belirlenmesi
Fiziksel testler yapılmadan önce sabah aç karna uyku sonrası sporcuların lavabo ihtiyaçlarını gidermeleriyle birlikte gerçekleştirilmiştir. BIA analizörü kullanım protokolüne uygun olarak çocukların Yağ
Yüzdesi, tespit edilmiştir (Günay ve Tamer, 2006; Kamar, 2003).
Boy Uzunluğu
Katılımcıları boy uzunlukları Holtain marka cihazla ölçüldü. Ölçümler
esnasında katılımcılar ayaklarının topuk bölgesi ve sırt kısmı duvara
dayalı bir pozisyonda ölçüm yapıldı. Katılımcı duvara dayandırıldıktan
sonra baş kısmı çeneden hafif yukarı kaldırılarak başın en üst noktası
ölçülerek sonuçlar santimetre cinsinden belirlendi (Özer, 2009).
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İstatistiksel Analiz
Araştırma sonucunun istatistiksel analizinde SPSS 21,0 programı kullanıldı. Yapılan analizlerde gurupların ortalamaları ve standart sapma
değerlerine bakıldı. Araştırmada ölçülen parametreler için normallik
ve varyansların homojenligi varsayımları kontrol edilmiştir. Normallik
varsayımı için basıklık ve çarpıklıklarına bakılmış, varyansların homojenliginin kontrolü için ise Levene testi uygulanmıştır. Gruplar arası
karşılaştırmalar için independent t testi yöntemi kullanılmıştır. Bütün
testlerde ,05 ve ,01 düzeylerinde anlamlılık araştırılmıştır.
Bulgular
Tablo 1’de çalışmaya katılan futbolcuların sağ ayağı dominant olanların vücut kompozisyon özellikleri (vücut ağırlığı, BKİ, yağ yüzdesi, yağ
miktarı) bakımından daha yüksek skorlar bulunmuştur. Futbolcuların
sağ ya da sol ayağının baskın olması ile spor geçmişi, BKİ, yağ yüzdesi ve yağ miktarı arasında sol ayaklı futbolcular lehine pozitif bir
ilişki görülmektedir. Diğer vücut kompozisyon parametrelerinde ilişki
bulunmamaktadır.
Tablo 2’de araştırmamıza katılan futbolcuların sağ ve sol eli dominant
olanların vücut kompozisyon özellikleri bakımından sadece yağ miktarı skorlarında anlamlı fark bulunmuştur. Diğer vücut kompozisyonu
özellikleri ve spor geçmişi skorlarında anlamlı bir fark bulunamamıştır.
Tartışma
Futbolcularda atletik performanslarını etkileyen ve motor becerilerini
gelişimine katkı sağlayan kriterlerden biride vücut kompozisyonunun
branşa uygun olmasıdır (Svantesson ve ark., 2008).
Önceki yıllarda vücut kompozisyonu belirlemek için yapılan araştırmalarda futbol oynayan bireylerde oynadıkları bölgeye göre vücut
kompozisyon değerlerinin farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu araştırmalarda vücut kompozisyonu farkının en fazla olduğu mevki forvet oyuncuları ve kaleciler arasında görülmüştür. Kalecilerin diğer

bölgelerde oynayan futbolculara göre boyunun uzun olduğu, daha
fazla yağ oranına ve daha az kas kütlesine sahip olduğu görülmüştür
(Arnason ve ark., 2004; Matkovic ve ark., 2003).
Futbolcuların performans değerlendirmesini belirlerken sadece
beden ağırlığına bakmak bunu kriter almak bizi yanılgıya götürebilir. Çünkü sporcunun Beden Kütle İndeksi (BMİ) değerleri bize sadece
boy kilo oransalı verir. Fakat vücut ağırlığının yağ oranı ve kas oranı
değerlerinin nasıl olduğu önemli kriterdir. Bazı çalışmalarda vücut
yağ yüzdeleri ile motor beceriler arasında ilişki olmadığı belirtilse de
genel olarak değerlendirdiğimizde futbolcuların vücut yağ oranları
yüksekse bu sporcunun performansı açısından olumsuz bir durum
oluşturur (Ackland ve ark., 2013).
Literatüre baktığımızda
Bandyopadhyay’ın (2007) yapmış olduğu çalışmada futbolcu ve
voleybolculardan oluşan 178 kişi ile spor yapmayan 50 kişinin vücut
kompozisyon ölçümlerine bakılmıştır. Vücut yağ oranları, vücut yağ
yüzdeleri ve deri kıvrım kalınlıkları karşılaştırılmış ve spor yapmayan
bireylerde bu ölçümler daha yüksek çıkmıştır.
Svantesson ve ark. (2008) İngiltere liginde top oynayan futbolcularda vücut yağ yüzdesi toplam %10,9 ± 3,50, Sutton ve ark.
(2009) çalışmasında, %10,6 ± 2,1, Wittich ve ark. (2001) çalışmasında
%12,0 ± 3,1, Reinke ve ark. (2009) Alman liglerinde oynayan futbolculara yaptığı araştırmada %11,9 ± 6,2 olduğu tespit edilmiştir
(Matkovic ve ark., 2003).
Güvenç’in (2011) yaptığı çalışmada ise, futbol oynayan genç erkeklerde vücut yağ yüzdesi %9,11 ± 2,96 olarak bulunmuştur. Farklı vücut
yağı saptama teknikleri kullanılarak yapılan çalışmalarda yöntem üzerinden oluşan farklılıkları da göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
Procantal (1972) tarafından, beden eğitimi öğretmeni adayları üzerine yapılan bir araştırmada sağlakların büyük çoğunluğunun sağ

Tablo 1.

Dominant Ayak Kullanımı ve Vücut Kompozisyonu İstatiksel Analiz Sonuçları
Parametreler

Dominant Ayak

n

Ortalama

Standart Sapma

t

p

Sağ

3585

141,72

12,51

,112

,911

Sol

738

141,67

12,70

Sağ

3516

37,05

11,43

1,396

,163

Sol

719

36,40

10,79

BKI (kg/m2)

Sağ

3517

18,11

3,26

2,206

,028*

Sol

721

17,84

2,95

BMR

Sağ

3560

1328,51

187,88

,680

,496

Sol

724

1323,32

183,85

Yağ Yüzde (%)

Sağ

3501

19,80

5,78

3,574

,000*

Sol

715

19,00

5,36

Yağ Miktarı (kg)

Sağ

3500

7,66

4,41

3,400

,001*

Sol

711

7,12

3,70

Yağsız Kütle (kg)

Sağ

3498

29,47

8,92

,431

,667

Sol

714

29,31

8,20

Vücut Sıvısı (kg)

Sağ

3498

21,53

6,03

,344

,731

Sol

715

21,45

6,00

Boy Uzunluğu(cm)
Vücut Ağırlığı(kg)

p < .05
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Tablo 2.

Dominant El Kullanımı ve Vücut Kompozisyonu İstatiksel Analiz Sonuçları
Parametreler

Dominant El

n

Ortalama

Standart Sapma

t

p

Spor Geçmişi (ay)

Sağ

3748

10,82

13,50

,215

,830

Sol

382

10,66

13,75

Boy Uzunluğu(cm)

Sağ

3935

141,71

12,50

-,043

,966

Sol

388

141,74

12,97

Sağ

3855

36,97

11,39

,644

,520

Sol

380

36,58

10,75

BKI (kg/m2)

Sağ

3858

18,08

3,23

,968

,333

Sol

380

17,91

3,03

BMR

Sağ

3905

1327,85

187,63

,248

,804

Sol

379

1325,35

182,89

Yağ Yüzde (%)

Sağ

3840

19,72

5,74

1,810

,070

Sol

376

19,16

5,51

Sağ

3835

7,61

4,37

2,256

,025

Sol

376

7,17

3,53

Yağsız Kütle (kg)

Sağ

3837

29,46

8,86

,350

,726

Sol

375

29,29

8,17

Vücut Sıvısı (kg)

Sağ

3838

21,53

6,03

,246

,806

Sol

375

21,45

5,98

Vücut Ağırlığı(kg)

Yağ Miktarı (kg)

10

p < .05

ayaklarını kullandığı gözlemlenmiş, buna karşılık solakların sol ve sağ
ayaklarını kullananlar olarak hemen hemen iki eşit gruba ayrıldığını
belirtmiş ve sağlaklardan ziyade solaklarda yanal transferin daha fazla
olabileceği tezini savunmuşlardır.

ve/veya Yorum – F.S., M.Ş.; Literatür Taraması – F.S., M.Ş.; Yazıyı Yazan – F.S., M.Ş.;
Eleştirel İnceleme – F.S., M.Ş.

İmamoğlu ve Kılcıgil’in (2007) minik futbolcularla yapılan bir çalışmada, 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.

Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan
etmişlerdir.

Pekel ve ark. (2006) yapmış oldukları çalışmada spor yapan çocuklarda
çap, çevre ve uzunluk ölçümleri ile hız, güç ve kuvvet performansları
arasında genelde düşükten yükseğe kadar pozitif ilişki bulunduğunu
belirtmiştir.

Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.

Ethics Committee Approval: Ethical committee approval was received from
the Ethics Committee of Marmara University (Date: September 4, 2015,
Approval No: 70737436-050.06.04).
Informed Consent: Written informed consent was obtained from all participants who participated in this study.
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