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FUTSAL OYUNCULARI VE FUTBOLCULARDA İVMELENME VE  
ÇEVİKLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Kemal GÖRAL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi BESYO

Özet: Bu çalışma, futsal oyuncuları ve futbolcularda ivmelenme ve çeviklik özelliklerinin incelenmesi 
amacı ile yapılmıştır. Çalışmaya, yaş ortalamaları 22.87±1.92 yıl, boy ortalamaları 175.2±3.73 cm, vü-
cut ağırlıkları 71.56±2.73 kg olan 16 futsal oyuncusu ile yaş ortalamaları 23±1.55 yıl, boy ortalamaları 
176.3±3.36 cm, vücut ağırlıkları 73.12±2.72 kg olan 16 futbolcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada 
yaş, boy, vücut ağırlığı, 10m-20m ivmelenme sürati ve çeviklik (Illinois Agility Test) değerleri ölçüm 
aletleri ile tespit edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS programında kaydedilmiştir. Gruplar arasındaki fark-
ları hesaplamak için nonparametrik düzende Mann Whitney U testi, ilişkiyi incelemek için ise Pearson 
Korelâsyon testleri uygulanmış ve anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Futsal oyuncuları ve 
futbolcuların özellikleri karşılaştırıldıklarında, 10m ivmelenme sürati değerlerinde p<0.01, çeviklik testi 
değerlerinde p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farklılık bulunurken, diğer değişkenlerde ise anlamlı farklılığa 
rastlanmamıştır (p>0,05). Ayrıca, hem futsal oyuncularının hem de futbolcuların 10m ve 20m ivmelenme 
sürati değerleri ile çeviklik testi değerleri arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır (p>0.05). 
Sonuç olarak, hem futsal oyuncuları hem de futbolcuların ivmelenme ve çeviklik değerleri arasında an-
lamlı bir ilişki bulunmamasına rağmen, futsal oyuncularının ivmelenme ve çeviklik özellikleri açısından 
futbolculardan anlamlı düzeyde daha iyi durumda oldukları gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler; Futsal, Futbol, İvmelenme, Çeviklik

THE EXAMINATION OF ACCELERATION AND AGILITY 
CHARACTERISTICS OF FUTSAL AND SOCCER PLAYERS

Abstract: This study was done to examine acceleration and agility characteristics of futsal and soccer 
players. 16 futsal players and 16 soccer players were voluntarily participated in this study. In this study, 
age, height, weight, 10-20 meter acceleration and agility (Illinois Agility Test) values were determined 
by measuring instruments. The data obtained in this study was recorded in SPSS program. In order to 
calculate the differences between the groups, non-parametric Mann-Whitney U test; to examine the rela-
tionship, pearson correlation test was applied. When characteristics of futsal players and soccer players 
were compared, significant differences were found after evaluating acceleration speed (p<0.01), agility 
test values (p<0.05). There is no difference found between other variables (p>0.05). Furthermore, it was 
found that there were no significant relation between 10 m and 20 m acceleration speed values and agi-
lity test values of both futsal players and soccer players (p>0.05). Consequently, although there were no 
significant differences found between acceleration and agility values, it was observed that futsal players 
were better condition than soccer players in terms of acceleration and agility.

Key Words: Futsal, Soccer, Acceleration, Agility
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GİRİŞ VE AMAÇ 

Portekizce Futebol De Salao veya İspanyolca 
Futbol De Sala kelimelerinden gelen Futsal; 
FIFA ve UEFA’nın 5 kişilik kapalı salon fut-
bolunun parlayan yeni yüzüdür. Başta Brezilya 
olmak üzere, İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa 
gibi birçok Avrupa ve Doğu Avrupa ülkelerinin 
büyük çoğunluğunda Futsalın profesyonel ligleri 
mevcuttur (Ocak ve Buğdaycı, 2011). Futbol ise, 
dünyanın ve ülkemizin en popüler spor branşla-
rından biridir. İlgi çekiciliği ve çeşitli toplumlarda 
zevkle uygulanabilirliğinden dolayı geniş kitlelere 
mal olmuş, milyonlarca insanın ilgi odağı haline 
gelmiştir. Futbolda başarıya giden yolun anahtarı 
öncelikle futbol için uygun olan oyuncuların 
bulunması ve bu oyuncuların performansının 
artırılmasına bağlıdır (Günay ve Yüce,2008).

Sürat, sporcunun kendisini en yüksek hızda bir 
yerden bir yere hareket ettirebilme yeteneği ya 
da hareketlerin mümkün olduğu kadar yüksek bir 
hızla uygulanması yeteneği olarak tanımlanabilir. 
İvmelenme sürati ise, süratte meydana gelen 
değişimdir. İvmelenme hızı da, ilk hız ile son 
hız farkının zamana bölümüdür (Sevim, 2002). 
İvmelenme sürati, reaksiyon süratinden sonra 
koşuya başlandığı andan, koşulabilecek en hızlı 
düzeye m/sn olarak ulaşılan bölüme ivmelenme 
sürati denir. Futbolda önemli bir yeri olan bu sürat 
biçimi, düz koşularda olduğu gibi çok kısa ve ani 
yön değiştirmelerle ön plana çıkar (Özkara, 2002). 
İvmelenme ya da hızlanma, en kısa zamanda 
maksimum hıza ulaşılmasını sağlayan hız değişim 
oranı olarak ifade edilmektedir. Maksimum sürat, 
bir sporcunun ulaşabileceği maksimum sprint hı-
zıdır. Futbolda sürat çeviklikle ilgilidir. Çeviklik, 
futbolda süratli hareket etmede belirleyici olan bir 

özelliktir (Konter,1997).Çeviklik, genellikle hızlı 
bir şekilde durma ve yönünü değiştirerek yeniden 
hızlanmayı başlatma olarak kabul edilmektedir 
(Little ve Williams,2005; Gambetta,1996). Bir başka 
tanıma göre çeviklik, bir dizi hareketler aracılı-
ğıyla hızlıca yön değiştirirken vücut pozisyonunu 
doğru bir şekilde kontrol etme ve sürdürebilme 
yeteneğidir (Twist ve Benicky,1995). Çeviklik 
bir futbolcunun hem antrenman esnasında hem 
de müsabaka esnasında performansına etki eden 
önemli bir özelliktir. Oyunun gerektirdiği ani karar 
vermeler, çabukluk, refleks gibi özelliklerin sıklıkla 
kullanılması geliştirilmiş bir çeviklik özelliğinin 
futbolcu için gerekliliğini ortaya koymaktadır 
(Besler ve ark.,2010) Futbol müsabakası sırasındaki 
yüksek hızlı eylemler, ivmelenme, maksimal hız 
ya da çeviklik gerektiren hareketlere bölünerek 
kategorilendirilebilir (Little ve Williams,2005). 
Futsal oyuncusunun da, müsabaka boyunca 
hızlı hareket ederek çok çabuk yer değiştirmesi, 
hücumda ve savunmada çoğalabilmesi, bire-bir 
iyi oynayabilmesi, savunmada ve hücumda top-
lu-topsuz mesafe kat edebilmesi, iyi bir teknik 
beceri ve taktiksel oyun ortaya koyabilmesi için 
çok iyi düzeyde çabuk kuvvete ihtiyacı vardır 
(Ocak ve Buğdaycı,2011).

Bu çalışma, futsal oyuncuları ve futbolcularda 
ivmelenme ve çeviklik özelliklerinin incelenmesi 
amacı ile yapılmıştır.

YÖNTEM

Bu çalışmada denek grubunu Muğla Sıtkı Koç-
man Üniversitesi futsal takımı oyuncularından 
16, futbol takımı oyuncularından 16 olmak üzere 
toplam 32 gönüllü sporcu oluşturmuştur. Sporcu-
ların müsabaka dönemi içerisinde ve dinlenme 
günlerinde ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 
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Boy uzunluğu ve vücut ağırlığı: Ağırlık 0,1kg 
hassaslıkta elektronik bir kantar vasıtasıyla, boy 
0,01 cm hassaslıkta dijital boy ölçer aleti ile 
ölçülmüştür (Tamer,2000).

10–20 Metre İvmelenme Sürati Testi: Test, tartan 
pistte çıkış ve varış çizgileri önceden belirlenmiş 
10 ve 20 m’lik alanlarda, testin başlama ve bitiş 
noktalarına 0,01 hassasiyetli fotosel yerleştirilerek, 
dinlenme aralıklı 2 denemenin en iyisi alınarak 
yapılmıştır (Özkara,2002; Tamer,2000).

Illinois çeviklik testi: Eni 5 m, boyu 10 m ve 
orta bölümünde 3.3 m aralıklarla düz bir hat 
üzerine dizilmiş üç koniden oluşan test parkuru 
spor salonuna kurulmuştur. Test, her 10 m’de 
bir 180 º dönüşler içeren 40 m’si düz, 20 m’si 
koniler arasında slalom koşusundan oluşmaktadır. 
Test parkuru hazırlandıktan sonra başlangıç ve 
bitimine 0.01 sn hassasiyetle ölçüm yapan iki 

kapılı fotoselli elektronik kronometre sistemi 
yerleştirilmiştir. Denekler test parkurunun baş-
langıç çizgisinden, yüzüstü yatar pozisyonda ve 
eller omuz hizasında yerle temas halindeyken 
çıkış yapmışlardır. Parkuru bitirme zamanı 
saniye cinsinden kayıt edilmiştir. Test iki kez 
tekrarlanmış ve iyi olan derece kaydedilmiştir 
(Karacabey,2013; Hazır, 2010).

İstatistiksel Analiz: Araştırmada elde edilen tüm 
veriler SPSS programında kaydedilmiştir. Elde 
edilen verilerin aritmetik ortalama ve standart 
sapma değerleri hesaplanıldıktan sonra, gruplar 
arasındaki farkları hesaplamak için nonparametrik 
düzende Mann Whitney U testi, ilişkiyi incelemek 
için ise Pearson Korelâsyon testleri uygulanmış 
ve anlamlılık düzeyi p<0.05 alınmıştır.

BULGULAR

Tablo 1. Futsal oyuncuları ve Futbolcuların Fiziksel Özellikleri ve İstatistikî Değerleri

DEĞİŞKENLER 

Futsal 
(n=16)

 A.O.      S.S.

Futbol
(n=16)

  A.O.       S.S.       Z P

Yaş (yıl) 22.87 1.92 23 1.55 -0.422 >0.05

Boy (cm) 175.2 3.73 176.3 3.36 -1.108 >0.05

Vücut Ağırlığı (kg) 71.56 2.73 73.12 2.72 -1.542 >0.05

10 metre İvmelenme Sürati (sn) 1.73 0.05 1.81 0.07 -3.380 <0.01*

20 metre İvmelenme Sürati (sn) 3.19 0.07 3.21 0.07 -1.000 >0.05

Çeviklik (sn) 14.71 0.45 15.31 0.78 -2.469 <0.05*

A.O.=Aritmetik Ortalama                S.S.=Standart Sapma

Araştırmaya katılan futsal oyuncularının yaş ortala-
maları 22.87±1.92 yıl, boy ortalamaları 175.2±3.73 
cm, vücut ağırlıkları 71.56±2.73 kg, futbolcuların 
yaş ortalamaları 23±1.55 yıl, boy ortalamaları 

176.3±3.36 cm, vücut ağırlıkları 73.12±2.72 
kg; Futsal oyuncularının 10m ivmelenme sürati 
değerleri 1.73±0.05 sn, 20m ivmelenme sürati 
değerleri 3.19±0.07 sn ve çeviklik testi değerleri 
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14.71±0.45 sn, Futbolcuların 10m ivmelenme 
sürati değerleri 1.81±0.07 sn, 20m ivmelenme 
sürati değerleri 3.21±0.07 sn ve çeviklik testi 
değerleri 15.31±0.78 sn olarak bulunmuştur. İki 
grubun özellikleri karşılaştırıldıklarında, 10 mt. 

ivmelenme sürati değerlerinde p<0.01, İllinois 

çeviklik testi değerlerinde ise p<0.05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık bulunurken, diğer değişkenler 

de ise anlamlı farklılığa rastlanmamıştır (p>0,05).

Tablo 2. Futsal oyuncularının 10 m. - 20 m. İvmelenme Sürati değerleri ile  
İllinois Çeviklik testi değerleri Arasındaki Korelâsyon Analizi

DEĞİŞKEN 10 mt.  İvmelenme Sürati 20 mt.  İvmelenme Sürati

Çeviklik

r ,205 -,041

P ,446 ,879

N 16 16

Futsal oyuncularının 10m ve 20m ivmelenme 
sürati değerleri ile İllinois çeviklik testi değerleri 

arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı saptanmıştır 
(r=.205; r=-,041; p>0.05). 

Tablo 3. Futbolcuların 10 m. - 20 m. İvmelenme Sürati değerleri ile İllinois Çeviklik testi 
değerleri Arasındaki Korelâsyon Analizi

DEĞİŞKEN 10 mt.  İvmelenme Sürati 20 mt.  İvmelenme Sürati

Çeviklik

r ,305 -,329

P ,251 ,214

N 16 16

Futbolcuların 10m ve 20m ivmelenme sürati de-
ğerleri ile İllinois çeviklik testi değerleri arasında 
anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (r=.305; 
r=-,329; p>0.05). 

TARTIŞMA VE SONUÇ

Farklı kategorilerde oynayan futbolcuların farklı 
özelliklerinin değerlendirildiği çok sayıda araştırma 
olmasına karşın, futsal oyuncularının özellikleri-
nin incelendiği çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. 
Bu çalışma, futsal oyuncuları ve futbolcularda 
ivmelenme ve çeviklik özelliklerinin incelenmesi 
amacı ile yapılmıştır.

Araştırmaya katılan futsal oyuncularının yaş 
ortalamaları 22.87±1.92 yıl, boy ortalamaları 
175.2±3.73 cm, vücut ağırlıkları 71.56±2.73 kg, 
futbolcuların yaş ortalamaları 23±1.55 yıl, boy 
ortalamaları 176.3±3.36 cm, vücut ağırlıkları 
73.12±2.72 kg olarak bulunmuştur. Haugen ve 
ark.,(2013) 1995-2010 yılları arasında Norveç 
Ulusal Liginde oynayan profesyonel futbolcular 
üzerine yaptıkları çalışmada, 1.ligde oynayan 
23.4±4.3 yıl yaş ortalamasına sahip futbolcu-
ların vücut ağırlıklarını 79.0±7.1 kg, boylarını 
182.9±6.2 cm, 2.ligde oynayan 23.4±3.7 yıl 
yaş ortalamasına sahip futbolcuların vücut ağır-
lıklarını 80.1±7.9 kg, boylarını 181.7±6.0 cm; 
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Saygın (2009) 24.21±3.41 yıl yaş ortalamasına 
sahip futbolcuların vücut ağırlıklarını 67.85±5.17 
kg, boylarını 173±7.04 cm, Milanović ve ark., 
(2011) Hırvatistan 1.liginde oynayan futbolcula-
rın vücut ağırlıklarını 70.86±5.65 kg, boylarını 
175.42±5.95 cm; futsal oyuncularının vücut 
ağırlıklarını 70.39±5.33 kg, boylarını 176.26±6.85 
cm, Barbieri ve ark.,(2012) Brezilya 2.lig futsal 
takımı oyuncularının yaş ortalamalarını 22.4 ± 
1.5 yıl, vücut ağırlıklarını 75.8±8.7 kg, boylarını 
175.8±7.9 cm, García-Jiménez ve arkadaşları 
(2011) İspanyol profesyonel futsal oyuncularının 
yaş ortalamalarını 24.5±3 yıl, vücut ağırlıklarını 
76.5±6.8 kg, boylarını 180±12.3 cm, Hosseini 
ve ark.,(2012) İran ulusal liginde oynayan futsal 
oyuncularının yaş ortalamalarını 24.09±2.28 
yıl, vücut ağırlıklarını 68.72±5.62 kg, boylarını 
174±5.92 cm, Barbero-Alvarez ve ark.,(2009) 
İspanyol futsal oyuncularının vücut ağırlıkları-
nı 75.3±6.3 kg, boylarını 178±7.4 cm; İtalyan 
futsal oyuncularının vücut ağırlıklarını 69.8±6.6 
kg, boylarını 175±4.2 cm olarak bulmuşlardır. 
Araştırmanın bulguları hem futbol hem de futsal 
oyuncularında literatür çalışmalarla benzerlikler 
göstermektedir.

Araştırmaya katılan futsal oyuncularının 10m 
ivmelenme sürati değerleri 1.73±0.05 sn, 20m 
ivmelenme sürati değerleri 3.19±0.07 sn ve çe-
viklik testi değerleri 14.71±0.45 sn, futbolcuların 
10m ivmelenme sürati değerleri 1.81±0.07 sn, 
20m ivmelenme sürati değerleri 3.21±0.07 sn 
ve çeviklik testi değerleri 15.31±0.78 sn olarak 
bulunmuştur. Milanović ve arkadaşlarına (2011) 
göre, hem futsal oyuncuları hem de futbolcular 
benzer çeviklik özelliklerine sahiptirler. Amiri-
Khorasani ve arkadaşları (2010) premier ligde 
oynayan profesyonel futbolcular ile yaptıkları 

çalışmada çeviklik değerlerini 14,18±0,66 sn, 
Váczi ve ark., (2013) Macaristan 3.liginde 
oynayan futbolcularda 15,08±0,36 sn, Besler 
ve ark.,(2010) profesyonel ve amatör liglerde 
dereceye giren takımlardaki futbolcular üzerine 
yaptıkları çalışmalarında, profesyonel futbolcu-
ların çeviklik değerlerini 14,62±0,22 sn, amatör 
futbolcuların çevikliklerini 14,93±0,44 sn, Kutlu 
ve ark., (2012) 113 sporcu ile gerçekleştirdikleri 
çalışmalarında, profesyonel futbolcuların çeviklik 
değerlerini 16,01±0,62 sn, amatör futbolcuların 
çevikliklerini 16,30±0,57 sn, Jarvis ve arkadaşları 
da (2009) sporcuların çevikliklerini 16.8±0.6 sn 
olarak rapor etmişlerdir.

Bangsbo, (1994) müsabakalar sırasında kay-
dedilen sprint mesafelerinin uzunluğunun hem 
ivmelenme hem de maksimum hız kapasiteleri-
nin gerekliliği için bir gösterge olduğunu işaret 
etmektedir. Matos ve ark.,(2008) Brezilyalı futsal 
oyuncularında 10m. sprint derecelerini 1.53±0.23 
sn., futbolcularda 1.79±0.07 sn., Silva-Junior ve 
ark., (2011) Brezilyalı futbolcularda 1.745+0.069 
sn, Little ve Williams (2005) İngiliz profesyonel 
futbolcularda  1.83±0.08 sn, Haugen ve ark.,(2013) 
1.ligde oynayan profesyonel futbolcuların 10m. 
sprint derecelerini 1.52±0.06 sn., 2.ligde oynayan 
profesyonel futbolcuların 10m. sprint derecelerini 
1.53±0.05 sn., Mendez-Villanueva ve ark.,(2010) 
futbolcuların 10m. sprint derecelerini 1.73+0.06 
sn, Sander ve ark.,(2013) 121 Alman futbolcu 
üzerinde yaptığı çalışmada 10m. sprint derece-
lerini 1.81+0.028 sn, 20m. sprint derecelerini 
3.15±0.192 sn, Duyul Albay ve ark.,(2008) üni-
versiteli futbolcularda 10m. sprint derecelerini 
1.82±0.08 sn., 20m. sprint derecelerini 3.06±0.16 
sn; McBridge ve arkadaşları (2002) 10m. sprint 
değerlerini 1.91±0.04 sn., 20m. sprint değerle-
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rini 3.27±0.05 sn, Shalfawi ve ark.,(2012) elit 
futbolcuların 20m. sprint derecelerini 3.10±0.08 
sn, Aslan ve ark.,(2011) düzenli antrenman yapan 
ve müsabakalara katılan üniversiteli sporcuların  
20m. sprint derecelerini 3.04±0,20 sn, Berdejo-
del-Fresno (2012) ise İngiliz futsal oyuncularının 
20m. sprint derecelerini 3.31±0,14 sn olarak 
bildirmişlerdir.

Matos ve ark.,(2008) futsal oyuncuları ile futbolcu-
ların ivmelenme özelliklerini inceledikleri çalışma-
larında, futsal oyuncularının futbol oyuncularından 
anlamlı düzeyde daha iyi ivmelenme derecesine 
sahip olduklarını rapor etmişlerdir. Milanović ve 
arkadaşları (2011) yaptıkları çalışmada Hırvat 
profesyonel futbolcular ile futsal oyuncularının 
çeviklik özellikleri arasında anlamlı bir farklılık 
bulamamışlardır. Little ve Williams (2005) pro-
fesyonel futbolcuların 10m. ve 20m. ivmelenme 
dereceleri ile çeviklik değerleri arasında yüksek 
seviyede anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Jarvis ve 
arkadaşları da (2009) yaptıkları çalışmada 10m. 
sprint ve çeviklik değerleri arasında önemli bir 
ilişki olduğunu bildirmişlerdir.

Sonuç olarak, hem futsal oyuncuları hem de futbol-
cuların ivmelenme ve çeviklik değerleri arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmamasına rağmen, futsal 
oyuncularının ivmelenme ve çeviklik özellikleri 
açısından futbolculardan anlamlı düzeyde daha 
iyi durumda oldukları gözlenmiştir. 
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