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Öz: Amaç: Bu çalışmanın amacı, futbolda genç ta-
kımlarda oynayan oyuncuların oynadıkları mevkilere 
göre yapısal ve  motorik özelliklerinin bir karşılaştır-
masını yapmaktır. Yöntem: Çalışmaya, yaşları 16-18 
arası olan toplam 41 sporcu gönüllü olarak katılmış-
tır. Yapılan ölçümler neticesinde, deneklerin yaş, boy, 
vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, vücut yağ yüzdesi, 
dikey sıçrama, anaerobik güç,10m ve 30m sürat de-
ğerleri belirlenmiştir. Ölçümler neticesinde elde edilen 
veriler, SPSS paket programda istatistik olarak analiz 
edilmiştir. Bulgular: Çalışmanın sonucunda, savun-
ma oyuncularının diğer mevkilerdeki oyunculara göre 
daha uzun boylu ve kilolu oldukları belirlenmiş, fa-
kat bu fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıştır 
(p>0.05). Sonuç: Hücum oyuncularının 10m sürat tes-
tindeki değerleri, diğer mevkilerde oynayan oyuncula-
rın değerlerinden daha iyi bulunmuş ve bunun anlamlı 
olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Yapılan diğer ölçüm-
lerde mevkiler arası bir karşılaştırma yapıldığında, ista-
tistiksel açıdan anlamlı ilişkiler bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Futbol, Sporcu, Motorik Özellik-
ler

Abstract: Aim: The purpose of this study was made a 
comparison of young soccer players according to their 
positions in game in terms of structural and motoric 
properties. Method: Total 41 soccer players who were 
between 16-18 ages participated voluntary to this study. 
Age, height, weight, body mass index, body fat per-
centage, vertical jumping, anaerobic power,10m -30m 
speed values were  determined. The data were analyzed 
statistically with SPSS program. Results: At the end of 
this study, the defender players were taller and heavier 
than the other position’s players. But this difference 
was not significant statistically (p<0.05). Conclusion: 
The attack players were faster than the others in 10m 
speed test. This difference was significant (p<0.05). In 
other measurements, there were no relations statisti-
cally according to the player’s positions. 
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GİRİŞ 

Futbol oyunu, geniş bir alanda oynanması ve 
oyunculara verilen görevlerin farklılık göster-
mesi nedeni ile fiziksel ve fizyolojik özellik-
lere bağlı olduğunu göstermektedir. Futbo-
lun üst düzey dayanıklılık, kuvvet, sürat ve 
çabukluk gibi sportif performans ve kontrol 
gerektiren bir takım ve temas sporu olması, 
günümüzde kaleci dahil bütün mevkilerdeki 
oyuncuların her türlü motorik özelliklere sa-
hip olmasını gerektirmektedir (2,6,9,12).

Futbolun ihtiyacı olan fizik kaliteye her fut-
bolcunun sahip olması gerekmektedir. Fut-
bolda  her mevkideki oyuncunun hücum ve 
savunmada sorumluluklarını yerine getirmesi 
gerekir. Oyun akışı içerisinde her oyuncu ra-
kibi durdurma, topa sahip olma, topu koruma 
ve gole gitme gibi roller üstlenmektedir (1,6). 
Ancak oyun içinde de savunma, orta saha ve 
hücum bloklarına göre bazı fiziksel özellikler 
daha fazla kullanılmaktadır (2,11).   

Bir futbol maçında kaleci, savunma, orta saha 
ve hücum oyuncularının oynadıkları mevki ve 
görevleri gereği, koştukları mesafe, koşu şid-
deti, sıklığı ve süresi göz önüne alındığında 
doğal olarak mevkiler arası farklılıklar ortaya 
çıkması düşünülmektedir (2,12,13).  Futbol-
cuların fiziksel özelliklerinin oynadıkları po-
zisyonlara göre farklılık gösterdikleri birçok 
araştırmacı tarafından belirtilmiştir. 

Bu çalışmanın amacı, bir profesyonel kulü-
bün altyapısında futbol oynayan oyuncuların 
yapısal ve motorik özelliklerinin belirlenmesi 
ve bu değerlerin oyuncuların mevkileri açı-
sından farklılık gösterip göstermediğini araş-
tırmaktır.

MATERYAL-METOD 

Bu çalışmaya, Profesyonel bir spor kulübün 
U-16 ve U-18 genç takımlarında futbol oyna-
yan 13 savunma, 14 orta saha ve 14 hücum 
oyuncusu olmak üzere toplam 41 gönüllü er-
kek sporcu katılmıştır. İlk olarak sporcuların 
antropometrik ölçümleri, daha sonra da 10-30 
m sürat, aktif ve squat sıçrama, esneklik   ve 
son olarak 20 m mekik koşusu testleri yapı-
larak ölçümler bitirilmiştir.  Deneklerin boy 
uzunlukları ± 1 mm hassasiyetle ölçüm yapan 
stadiometre, vücut ağırlıkları tanita cihazı, 
10-30m.sürat değerleri newtest 1000 batarya-
sı ve fotosel cihazı, aktif ve squat sıçrama de-
ğerleri, newtest 1000 bataryası ve deneklerin 
üzerinde sıçrama yaptıkları mat aracı, esnek-
lik ölçüm değerleri uzan-eriş esneklik sehpası 
ve mekik koşusu değerleri de shuttle run tests 
tımer cihazı kullanılarak alınmış ve ölçümler 
tamamlanmıştır.

VERİLERİN ANALİZİ

Sonuçların değerlendirilmesinde SPSS 17.0 
programı kullanılmıştır. Tüm değişkenlerin 
artitmetik ortalamaları ve standart sapma de-
ğerleri tek yönlü varyans analiziyle hesaplan-
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mıştır. Verilerin çözümlenmesinde normallik 
sınamasına göre ANOVA testleri kullanılmış 
ve tekrarlı ölçümler yapılmıştır. İstatistiksel 
açıdan p< 0.05 anlamlılık seviyesi kabul edil-
miştir.

BULGULAR

Çalışmaya katılan deneklerin oynadıkları 
mevkilere göre boy, kilo ve vücut kitle indeks 
değerlerine ait aritmetik ortalamalar ve stan-
dart sapmalar Tablo 4.1’de verilmiştir.

Tablo 1. Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere Göre Boy, Kilo, Vücut Kitle İndeksi Orta-
lama, Standart Sapma Değerleri

Mevkiler Defans (n=13) Orta saha 
(n=14)

Forvet (n=14)
F p

Ort±Ss Ort±Ss Ort±Ss

Yaş (yıl) 17,03 ± 0.9 17,15 ± 1.2 17,22 ± 1.8 0,912 0,354

Boy (cm) 1,73±0,06 1,69±0,06 1,71±0,04 0,889 0,421

Vücut ağırlığı 
(kg)

63,41±6,31 60,66±6,66 64,50±4,90 1,297 0,287

VKİ (kg/m2) 21,12±1,03 21,01±1,95 21,96±1,36 1,455 0,248

Spor yaşı (yıl) 5,82±2,07 6,01±1,09 6,22±1,61 1,232 0,312

Yaptığımız çalışmada futbolcuların boy or-
talaması 171,4±0,05cm, vücut ağırlığı or-
talaması 62.86±6,06kg, VKİ ortalaması 
21,36±2,2 olarak bulunmuştur. Futbolcular 
oynadıkları mevkilere göre gruplara ayrıldı-
ğında, savunma ve orta saha oyuncularının 

boy ve vücut ağırlığı ortalaması arasında fark 
görülmesine rağmen bu fark istatistiksel açı-
dan bir anlam ifade etmemektedir. 

Çalışmamızdaki futbolcuların VKİ ortalama-
sının normal değerler arasında olduğu görül-
mektedir.
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Tablo 2. Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere Göre 10m-30m. Sürat Değerleri

Mevkiler Defans (n=13) Orta saha 
(n=14)

Forvet (n=14)
F p

Ort±Ss Ort±Ss Ort±Ss

10 m sürat (sn) 1,81±0,08 1,80±0,08 1,82±0,05 0,236 0,791

30 m sürat (sn) 4,45±0,17 4,52±0,14 4,43±0,14 0,950 0,397

Futbolcuların oynadıkları mevkilere göre 
10m. sürat değerleri defans oyuncuların-
da 1,81±0,08 sn, orta saha oyuncuların-
da 1,80±0,08 sn, forvet oyuncularında ise 
1,82±0,05 sn olarak saptanmıştır. 30m sürat 
dereceleri defans oyuncularında 4,45±0,17 
sn, orta saha oyuncularında 4,52±0,14 sn, 

forvet oyuncularında ise 4,43±0,14 sn olarak 
saptanmıştır.  Yapılan ANOVA analizi sonu-
cuna göre mevkiler arası bir karşılaştırma ya-
pıldığında grupların gerek 10 metre, gerekse 
30 metre değerlerinde farklılıklar görülse de, 
istatistiksel açıdan anlamlı bir fark buluna-
mamıştır (p>0,05).

Tablo 3. Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere Göre Aktif Sıçrama Ve Anaerobik Güç 
Değerleri

Mevkiler Defans (n=13) Orta saha 
(n=14)

Forvet (n=14)
F p

Ort±Ss Ort±Ss Ort±Ss

Aktif sıçrama 
(cm)

34,25±3,38 35,91±4,01 35,33±3,47 0,650 0,529

Anaerobik güç
(Watt)

82,09±9,34 80,36±9,74 84,91±4,47 0,697 0,505

Çalışmamızda sporcuların aktif sıçrama de-
ğerleri savunma oyuncularında 34,25±3,38 
cm, orta saha oyuncularında 35,91±4,01 cm, 
forvet oyuncularında ise 35,33±3,47 cm, ola-
rak bulunmuştur. Anaerobik güç değerleri 
defans oyuncularında 82,09±9,34 orta saha 

oyuncularında 80,36±9,74 forvet oyuncu-
larında ise 84,91±4,47 olarak saptanmıştır.      
Deneklerin anaerobik güçleri değerlendiril-
diğinde mevkiler arası farklılıklar görülse de 
bunlar istatistiksel açıdan bir anlam ifade et-
memektedir.
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Tablo 4. Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere Göre Esneklik (Uzan-Eriş) Değerleri

Mevkiler Defans (n=13) Orta saha 
(n=14)

Forvet (n=14)
F p

Ort±Ss Ort±Ss Ort±Ss

Esneklik (cm) 32,75±8,34 30,41±5,59 30,16±3,88 0,630 0,539

Yapmış olduğumuz çalışmada sporcuların 
esneklik değerleri savunma oyuncuların-
da 32,75±8,34 cm, orta saha oyuncuların-
da 30,41±5,59 cm, forvet oyuncularında ise 
30,16±3,88 cm olarak tespit edilmiştir. Yapı-

lan ANOVA analizi sonucuna göre mevkiler 
arası bir karşılaştırma yapıldığında esneklik 
değerlerinde anlamlı bir ilişki bulunamamış-
tır.(p>0,05)

Tablo 5. Futbolcuların Oynadıkları Mevkilere Göre Maxvo2 Değerleri

Mevkiler Defans (n=13) Orta saha 
(n=14)

Forvet (n=14)
F p

Ort±Ss Ort±Ss Ort±Ss

Max VO2 (ml/
kg/dk)

55,27±3,09 56,98±1,70 56,48±1,96 1,699 0,199

Yaptığımız çalışmada deneklerin max-
VO2 değerleri savunma oyuncularında 
55,27±3,09 ml.kg/dk, orta saha oyuncuların-
da 56,98±1,70 ml.kg/dk ve forvet oyuncula-
rında ise 56,48±1,96 ml.kg/dk olarak bulun-
muştur. Deneklerin maxVO2’leri değerlendi-
rildiğinde mevkiler arası farklılıklar görülse 
de bunlar istatistiksel açıdan bir anlam ifade 
etmemektedir (p>0,05)   

TARTIŞMA ve SONUÇ

Yapılan çalışmada, deneklerin yaş ortalaması 
16,5 olarak bulunmuştur. Bompa (1999) fut-

bola başlama yaşını 12-14, özel antrenmana 
başlama yaşını 16-18 ve yüksek performan-
sa ulaşma yaşını 23-27 olarak belirtmiştir.(4) 
Çalışmamıza katılan deneklerin yaşı, yüksek 
performansa ulaşma yaşından daha düşük bu-
lunmuştur.

Ramanlı ve Müniroğlu (2002) yapmış olduk-
ları çalışmada, hücum oyuncularının vücut 
ağırlıkları ortalama 67.8 kg ile 80.6 kg arasın-
dayken, savunma oyuncuları 68.8 kg ile 78.8 
kg arasında bulmuşlardır(12). James ve ark.
(1995) tarafından yapılan çalışmada ise hü-
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cum oyuncularının vücut ağırlıkları ortalama 
66 kg ile 86 kg, savunma oyuncuları 60-80 kg 
arasında değiştiği tespit edilmiştir ( 9).

Yaptığımız çalışmada futbolcuların boy orta-
laması 171,4±0,05 cm vücut ağırlığı ortala-
ması 62.86±6,06 kg olarak bulunmuştur. Fut-
bolcular oynadıkları mevkilere göre gruplara 
ayrıldığında, savunma ve orta saha oyuncu-
ları arasında boy ve vücut ağırlığı ortalama-
sı arasında fark görülmesine rağmen bu fark 
istatistiksel açıdan bir anlam ifade etmemek-
tedir.

Akkurt (1994) birinci futbol liginde oynayan 
futbolcularda boy uzunluğunu 178 cm vücut 
ağırlığını 73kg ortalama değerler olarak rapor 
etmiştir (2). Müniroğlu ve ark. (1996)  çalış-
masında, defans bloğu oyuncularında boy; 
176,17±0,021 cm, vücut ağırlığı; 70,25±2,94 
kg, orta saha oyuncularında boy; 177±0,021 
cm vücut ağırlığı; 73,17±1,29 kg, forvet 
oyuncularında boy; 1,77,8±0,027 cm vücut 
ağırlığı; 75,25±2,57 olarak rapor edilmiştir.
(11)

Yaptığımız çalışmada deneklerin, literatür-
de bulunan çalışmalardaki futbolculara göre 
daha düşük vücut ağırlığına ve boy uzunlu-
ğuna sahip oldukları bulunmuştur. Bunun se-
bebi bu çalışmaya katılan sporcuların yaşları 
küçük ve amatör sporcular olmaları fakat li-
teratürdeki çalışmalarda yer alan sporcuların 

ise profesyonel ve yaşlarının büyük olması 
olabilir.

Yapılan çalışmada sporcuların VKİ ortalama-
sı 21,36±2,2 olarak bulunmuştur. Futbolcular 
mevkilere göre karşılaştırıldığında gruplar 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 
tespit edilmemiştir. (p>0,05)

Wittich ve ark. (1999) yapmış oldukları ça-
lışmada 24 profesyonel futbolcunun VKİ 
ortalamasını 24,5±1,4 olarak bildirmişlerdir 
(13). Çalışmamızdaki futbolcuların VKİ or-
talamasının normal değerler arasında olduğu 
görülmektedir.

Yapmış olduğumuz çalışmada, deneklerin 
10m. sürat ortalaması savunma oyuncu-
larında 1,81±0,08sn, orta saha oyuncula-
rında 1,80±0,08 sn, forvet oyuncularında 
1,82±0,05sn, 30 metre sürat ortalaması ise sa-
vunma oyuncularında 4,45±0,17sn, orta saha 
oyuncularında 4,52±0,14 sn, hücum oyun-
cularında 4,43±0,14 olarak bulunmuştur. 
Mevkiler arası bir karşılaştırma yapıldığında 
grupların gerek 10m, gerekse 30m değerle-
rinde farklılıklar görülse de, bunlar istatistik-
sel açıdan bir anlam ifade etmemektedir.

Marancı (1999) yaptığı çalışmada, mevkilere 
göre 10m sürat değerlerini, kalecilerde(n=28) 
1,64±0,31 sn, defans oyuncularında(n=28) 
1,67±0,17 sn, orta saha oyuncularında(n=28) 
1,67±0,31 sn ve forvet oyuncularında(n=28) 
ise 1,65±0,31 sn bulurken, yine aynı çalış-
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mada 30 m sürat derecelerini kalecilerde 
4,57±0,73 sn defans oyuncularında 4,28±0,19 
sn, orta saha oyuncularında 4,22±0,78 sn ve 
forvet oyuncularında ise 4,17±0,77 sn bul-
muştur.(10)  Müniroğlu ve ark. (1996) tara-
fından yapılan bir çalışmada 10 m. sürat test-
lerinde hücum oyuncularının lehine önemli 
farklılıklar saptanırken, 30 m. sürat testinde 
istatistiksel açıdan önemli farklılık olmama-
sına rağmen hücum oyuncuların dereceleri-
nin daha iyi olduğu tespit edilmiştir( 11).

Çalışmamızda sporcuların aktif sıçrama de-
ğerleri savunma oyuncularında 34,25±3,38 
cm, orta saha oyuncularında 35,91±4,01 cm, 
forvet oyuncularında ise 35,33±3,47 cm, ola-
rak bulunmuştur. Deneklerin ortalama sıç-
rama değerleri ise 35,16±3,59 olarak bulun-
muştur.

Günay ve ark. (1994) yaptığı çalışmada de-
fans orta saha ve forvet oyuncularının sıçra-
ma yükseklik değerleri sırasıyla 60,08±3,68 
cm, 57,57±3,74 cm ve 60,01±2,93 cm olarak 
rapor edilmiştir. Bu değerler arasında anlamlı 
bir fark gözlenmemiştir(p>0,05)(7).

Çalışmamızda sporcuların anaerobik güç de-
ğerleri, defans oyuncularında 82,09±9,34 orta 
saha oyuncularında 80,36±9,74 forvet oyun-
cularında ise 84,91±4,47 olarak saptanmıştır. 
Deneklerin anaerobik güçleri değerlendirildi-
ğinde mevkiler arası farklılıklar görülse de, 

bunlar istatistiksel açıdan bir anlam ifade et-
memektedir.

Yaptığımız çalışmada, deneklerin sıçrama de-
ğerlerinin ve anaerobik güç değerlerinin  lite-
ratürdeki değerlerden daha düşük çıkmasının 
nedeni çalışmamıza katılan deneklerin yaşla-
rının küçük, antrenman seviyelerinin düşük 
ve amatör sporcular olması olarak açıklana-
bilir.

Çalışmada sporcuların esneklik değerleri sa-
vunma oyuncularında 32,75±8,34 cm, orta 
saha oyuncularında 30,41±5,59 cm, forvet 
oyuncularında ise 30,16±3,88 cm olarak tes-
pit edilmiş ve deneklerin mevkiler arası es-
neklik değerlerinde anlamlı bir ilişki buluna-
mamıştır. (p>0,05)

Revan (2003) yaptığı çalışmada, futbolcula-
rın oynadıkları mevkilere göre esneklik de-
ğerlerini kalecilerde (n=5) 29,6± 7,43 cm, 
Defans oyuncularında(n=13) 31,23±5,7 cm, 
Orta saha oyuncularında (n=15) 31,83±6,01 
cm, Forvet oyuncularında (n=10) 30,55±5,92 
cm olarak tespit etmiştir. Futbolcuların oyna-
dıkları mevkilere karşılaştırıldığında istatis-
tiksel olarak anlamlı farklılık görülmemek-
tedir(13).

Müniroğlu ve ark (1996) yaptığı çalışmada, 
mevkilere göre futbolcuların esneklik değerle-
rini defans oyuncularında(n=6) 22,16±0,792 
cm, orta saha oyuncularının (n=6) 21,83±0,87 
cm, ve forvet oyuncularının(n=6) 23±1,53cm 
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olarak ölçmüş ve yapılan Varyans analizi so-
nucunda da aradaki farkın önemli olmadığı 
saptanmıştır(11). Bu çalışmadaki değerlerin 
bizim çalışmamamıza göre daha düşük çık-
masının sebebi, denek sayısının azlığı olabi-
lir.

Yaptığımız çalışmada deneklerin max-
VO2 değerleri, savunma oyuncularında 
55,27±3,09 ml.kg/dk, orta saha oyuncula-
rında 56,98±1,70 ml.kg/dk ve forvet oyun-
cularında ise 56,48±1,96 ml.kg/dk olarak 
bulunmuştur.Deneklerin ortalama VO2 max 
değerleri 56,24±2,37 olarak bulunmuştur.De-
neklerin max.VO2 değerleri mevkisel açıdan 
karşılaştırıldığında aralarında anlamlı bir iliş-
ki bulunamamıştır.

Strudwick ve ark. (2002) Premier ligde oy-
nayan 19 profesyonel futbolcunun ortalama 
maxVO2 değerini 59,4 ml.kg/dk olarak tes-
pit etmişlerdir (13,15). Ayrıca, Tamer ve ark.
(1992) yapmış oldukları benzer çalışmada, 
maxVO2 değerleri  Galatasaray profesyonel 
futbol takımında 59,35 mlkg/dk,  olarak tes-
pit etmişler ve bu farkın Galatasaray’a maç 
esnasında enerji depolarının yenilenmesinde 
ve kasta meydana gelen laktik asit ve CO2 
gibi metabolik maddelerin emilimasyonların-
da bir avantaj sağladığını belirtmişlerdir(14).

Yaptığımız çalışmada deneklerin maxVO2 
değerlerinin Galatasaray futbol takımı oyun-
cularından daha düşük çıkması, çalışmamı-

za katılan sporcuların yaşlarının, antrenman 
yaşlarının ve yaptıkları antrenmanların kap-
sam ve şiddetlerinin daha düşük olmasının 
bir sonucu olarak açıklanabilir.

1979 Romanya Enternasyonal futbola uygu-
lamalı Spor Hekimliği kongresinde, futbolcu-
lar için 65-70 ml/kg/dk maxVO2 önerilmek-
tedir (5,8).

Bu çalışmada, profesyonel bir spor kulübü-
nün altyapısındaki genç takım oyuncuları-
nın fiziksel ve motorik özellikleri değerleri, 
mevkilere göre dağılım göstermiş ve yapılan 
testler sonucunda anlamlı bir fark bulunama-
mıştır.

Sonuç olarak fiziksel ve motorik özellikler 
futbolun gereklerini yerine getirmede önemli 
bir role sahiptir. Futbol oyun alanının genişli-
ği, ikili mücadelelerin fazlalığı, ani sıçrama-
lar ve dönüşler, şut çekmeler, kısa mesafeli 
sprintler, yukarıda sözü edilen fiziksel özel-
liklerin optimum düzeyde geliştirilmesini ge-
rekli kılmaktadır. 

Bu nedenle, futbolcuların bu özellikleri daha 
çocuk yaşlarda tespit edilmeli ve elde edilen 
değerlere göre gelişim düzeyleri göz önünde 
bulundurularak antrenman programları be-
lirlenmeli ve sistematik olarak uygulanması 
gerekmektedir.
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EXTENDED ABSTRACT

Introduction: It shows that the game of football is dependent on physical and physiological 
characteristics as it is played in a wide area and the tasks given to the players differ. The fact 
that football is a team and contact sport that requires sportive performance and control such as 
high endurance, strength, speed and quickness, today requires players in all positions, inclu-
ding the goalkeeper, to have all kinds of motoric features.  In a football match, it is thought that 
differences between positions naturally occur when the distance, running intensity, frequency 
and duration are taken into consideration due to the position and duties of goalkeepers, defense, 
midfield and attacking players. Many researchers have stated that the physical characteristics 
of football players differ according to the positions they play. Aim: The aim of this study is 
to determine the structural and motoric characteristics of the players playing football in the 
infrastructure of a professional club and to investigate whether these values differ in terms 
of the positions of the players. Method: A total of 41 volunteer male athletes, including 13 
defensive, 14 midfield and 14 offensive players, playing football in the U-16 and U-18 youth 
teams of a professional sports club participated in this study. First, the anthropometric measu-
rements of the athletes, then 10-30 m speed, active and squat jumping, flexibility and finally 
20 m shuttle run tests were performed and the measurements were completed. Stadiometer 
measuring height of the subjects with mm precision, body weight tanita device, 10-30m speed 
values newtest 1000 battery and photocell device, active and squat jump values, newtest 1000 
battery and mat tool on which the subjects jumped, flexibility measurement values The reach-
reach flexibility table and shuttle run values were also taken using the shuttle run test timer and 
the measurements were completed. SPSS 17.0 program was used to evaluate the results. The 
arithmetic means and standard deviation values of all variables were calculated by one-way 
analysis of variance. ANOVA tests were used according to the normality test in the analysis of 
the data and repeated measurements were made. Statistical significance level was accepted as 
p <0.05. Findings: According to the findings of our study, the average height of the football 
players was 171.4 ± 0.05 cm, the average body weight was 62.86 ± 6.06 kg, and the mean BMI 
was 21.36 ± 2.2. When football players are divided into groups according to the positions they 
play, although there is a difference between the average height and body weight of the defen-
se and midfield players, this difference does not make a statistical significance. It is seen that 
the average BMI of the football players in our study is within normal values. According to the 
positions the players play 10m. The speed values   were determined as 1.81 ± 0.08 seconds for 
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defenders, 1.80 ± 0.08 seconds for midfield players and 1.82 ± 0.05 seconds for strikers. 30m 
speed degrees were determined as 4.45 ± 0.17 seconds for defenders, 4.52 ± 0.14 seconds for 
midfield players, and 4.43 ± 0.14 seconds for strikers. According to the results of the ANOVA 
analysis, when a comparison was made between the positions, although there were differences 
between the 10-meter and 30-meter values   of the groups, no statistically significant difference 
was found (p> 0.05). In our study, the active jump values   of the athletes were found as 34.25 ± 
3.38 cm in defense players, 35.91 ± 4.01 cm in midfield players and 35.33 ± 3.47 cm in strikers. 
The anaerobic power values   were determined as 82.09 ± 9.34 in the defenders and 80.36 ± 9.74 
in the midfielders and 84.91 ± 4.47 in the strikers. When the anaerobic powers of the subjects 
are evaluated, although there are differences between the sites, they do not make any statistical 
significance. In our study, the flexibility values   of the athletes were determined as 32.75 ± 8.34 
cm in defense players, 30.41 ± 5.59 cm in midfield players and 30.16 ± 3.88 cm in strikers. 
According to the results of ANOVA analysis, when a comparison between positions was made, 
no significant relationship was found in elasticity values   (p> 0.05). In our study, the maxVO2 
values   of the subjects were 55.27 ± 3.09 ml.kg/min in defense players, 56.98 ± 1.70 ml.kg/min 
in midfield players and 56.48 ± 1.96 ml.kg/ in strikers. It was found as min. When the maxVO2 
of the subjects are evaluated, although there are differences between the positions, they do not 
make any statistical significance (p> 0.05). When the results of the studies in the literature are 
examined, it was determined that the values   in our study are lower than the literature. The rea-
son for this can be explained by the fact that the subjects participating in our study were young, 
their training levels were low and amateur athletes. Conclusion: In this study, the physical and 
motor characteristics of young team players in the background of a professional sports club 
were distributed according to their positions and no significant difference was found as a result 
of the tests. As a result, physical and motoric properties have an important role in fulfilling the 
requirements of football. The width of the football playing field, the excess of double struggles, 
sudden jumps and turns, shots, short-distance sprints require the optimum development of the 
physical properties mentioned above. For this reason, these characteristics of football players 
should be determined at early ages, and training programs should be determined and imple-
mented systematically, considering their level of development according to the values   obtained.


