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ABSTRACT
Object ve: The aim of this study is to compare visual reaction times of swimmers with similar or different side dominance of the hand and eye.
Mater al and Methods: Thirty regularly training swimmers were included in the study. Hand dominance was based on answers given to speciﬁc questi‐
ons; eye dominance was determined by the eye lateralization test. Athletes with right hand dominance were divided into two groups with right side
eye dominance (straight dominant), and left side eye dominance (counter dominant). Visual reaction times of swimmers were evaluated with the WittySem © visual reaction test device. Data were compared between groups using the Mann Whitney-U test. Different visual reaction times within the gro‐
up were evaluated using the Friedman chi-square test, and origin of any signiﬁcant difference was determined with the Wilcoxon signed sum of ranks
test. Statistical error level was set at p<0.05.
Results: There was no signiﬁcant difference between the visual reaction times of straight- and counter dominant swimmers (p>0.05). Straight-domi‐
nant athletes had different reaction times for both hands with the right or left eye open, and the right hand with both eyes open. Right hand reaction
time with the left eye open was the shortest, and left hand reaction time with the right eye open was the longest (X2(2)=20,455, p=<0.001). It was de‐
termined that the openness of the right or left eye and the hand used did not affect reaction time in cross-dominant athletes (X2(2)=7,773, p=0.102).

Conclus ons: There was no difference between the visual reaction times of swimmers with and without the dominant eye and hand on the same side.
It was determined that right-hand reaction time when the left eye was open was shorter in swimmers with similar side eye and hand (right) dominan‐
ce. In sports branches where visual reaction is important, this assessment may be beneﬁcial in athlete selection and performance improvement.
Keywords: Hand, visual reaction, eye, dominance
ÖZ
Amaç: Bu çalışmanın amacı dominant gözü ile dominant eli aynı taraf olan ve olmayan yüzme sporcularının görsel reaksiyon sürelerinin
karşılaştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya düzenli antrenman yapan 30 yüzücü katıldı. Baskın el, sorulan sorulara verilen yanıtları doğrultusunda sporcunun beya‐
nıyla; baskın göz, göz lateralizasyon testi ile belirlendi. Sporcular baskın eli ve gözü sağ taraf olanlar (düz dominant) ile baskın eli sağ taraf-baskın gözü
sol taraf olanlar (çapraz dominant) olarak iki gruba ayrıldı. Sporcuların görsel reaksiyon süreleri Witty-Sem© görsel reaksiyon test cihazı ile ölçüldü. Veri‐
ler gruplar arasında Mann Whitney-U testiyle karşılaştırıldı. Grup içi görsel reaksiyon süreleri Friedman ki-kare testi ile değerlendirildi ve anlamlı farkın
kaynağını belirlemede Wilcoxon işaretli sıralar toplamı testi kullanıldı. İstatistiksel hata düzeyi p<0.05 olarak alındı.
Bulgular: Düz ve çapraz dominant yüzücülerin görsel reaksiyon süreleri arasında anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0.05). Düz dominant olanların sağ
göz açıkken her iki elle, sol göz açıkken her iki elle ve her iki göz açıkken sağ elle reaksiyon süreleri arasında fark olduğu ve sol göz açıkken sağ el re‐
aksiyon süresinin en kısa, sağ göz açıkken sol el reaksiyon süresinin en uzun olduğu saptandı (X2(2)= 20,455, p=<0.001). Çapraz dominant olan spor‐
cularda sağ ya da sol gözün açık olma durumu ile kullanılan elin reaksiyon süresini etkilemediği belirlendi (X2(2)=7,773, p=0.102).

Sonuçlar: Çalışma sonucunda dominant gözü ve eli aynı taraf olan ve olmayan yüzücülerin görsel reaksiyon süreleri arasında fark olmadığı; dominant
gözü ve eli aynı (sağ) taraf olanlarda, sol göz açıkken sağ el reaksiyon süresinin daha kısa olduğu belirlendi. Bu sonucun görsel reaksiyonun önemli ol‐
duğu branşlarda sporcu seçimi ve performans geliştirilmesinde yönlendirici olabileceğini düşünmekteyiz.
Anahtar Sözcükler: El, görsel reaksiyon, göz, dominantlık

GİRİŞ
Bey n yarım küreler nde s metr k yerleş m gösteren merkezler n anatom k olarak vücudun k s metr k yarısı le çapraz
bağlantılar yaptığı b l nmekted r. Sol bey n yarım küres vücudun sağ tarafını, sağ bey n yarım küres vücudun sol ta-

rafını denetlemekted r (1). Algı, bellek, yönet c şlevler ve
hareket g b fonks yonların farklı özell kler n n, b r yarım
küreye yerleşme eğ l m olarak tanımlanab len yanallaşma
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(lateral zasyon-baskın taraf) nsan hayatının her alanında
etk n olan el terc h n n neden d r (1,2).

c hler anne-baba veya eğ t mc ler n yönlend rmeler le değ şt r leb ld ğ ç n ve sol el kullanımı baskılanmaya çalışıldığı ç n), yüzme branşında l sanslı sporcu olmak, herhang
b r sağlık sorunun olmaması ve çalışmaya katılmaya gönüllü olmak şekl nde bel rlend (5). Çalışmadan dışlama kr terler ; sol el baskın olmak, göz le lg l var olan herhang b r
görme kusuru ya da geç r lm ş herhang b r operasyon durumu, gözlük kullanmak, herhang b r spor yaralanması
bulunmak, herhang b r cerrah operasyon geç rm ş olmak
ve dâh l ed lme kr terler ne uymamak olarak bel rlend .
Sporcuların son 24 saat çer s nde antrenman yapmamaları
ve son 12 saat ç nde çay, kahve vb. uyarıcı özell ğ bulunan
maddeler tüketmemeler stend .

Baskın olan hem sfer n yönetm ş olduğu el, d ğer ele göre
bazı şlevler yer ne get r rken daha üstün becer göstermekted r (2). Eller n kontrolünü sağlayan motor alanların
sol hem sferde daha baskın olduğu ve nsanların yaklaşık
%90’ının sağ el n terc h ett ğ b l nmekted r. Bey n, her k
gözden ayrı ayrı alınan görüntüye rağmen baskın gözden
gelen görüntüyü esas alır ve kullanır (3). Baskın göz teleskop veya anahtar del ğ nden bakarken veya s lahla n şan
alırken kullanılan gözdür (3,4). Hızlı motor kontrol gerekt ren durumlarda baskın göz tarafından alınan görüntünün
daha y algılandığı ve şlend ğ b ld r lm şt r. Re ss ve ark.
baskın gözün beyn n fonks yonel as metr s n doğru olarak
yansıttığını, eğ t m n veya kültürel herhang b r etk n n
baskın gözü değ şt remeyeceğ n bel rtm şt r (4). El terc hler anne-baba veya eğ t mc ler n yönlend rmeler le değ şt r leb ld ğ halde (5), göz terc h eğ t mle, sosyal baskı veya
d ğer çevresel etkenlerle değ şmemekted r (6).

Sporculara tüm uygulamalar sabah 9:00-11:00 saatler arasında toplamda b r gün ç nde yapıldı. Sporcuların baskın
el ve gözler bel rlend kten sonra görsel reaks yon zamanları değerlend r ld . Sporcular baskın el ve gözü sağ taraf
olanlar (düz dom nant) le baskın el sağ taraf-baskın gözü
sol taraf olanlar (çapraz dom nant) olarak k gruba ayrıldı.
Gruplar oluşturulurken c ns yet dağılımında homojenl k
sağlandı. Çalışmanın tüm prosedürler Hels nk Deklarasyon (2008) prens pler ne uygun olup et k kurul onayı Yıldırım Beyazıt Ün vers tes
Et k Kurulundan alındı
(04.03.2020/51).

Görsel reaks yon zamanı, görsel uyaranın uygulanmasından sonra algılanması ve tepk verme arasında geçen süred r (7,8). Görsel reaks yon, temel motor k özell kler açısından önem arz eden f z ksel b r becer d r. Yaş, c ns yet, d kkat dağınıklığı, k ş l k g b çeş tl faktörler reaks yon zamanını etk leyeb l r (7). Bununla b rl kte sport f faal yetler de
görsel ve ş tsel reaks yon zamanını etk ler ve b rçok spor
branşının get r s ve ht yacı sonucu reaks yon zamanında
azalma meydana gelmekted r (9-11). Branşa özgü uyaranlara bağlı olarak görsel ve ş tsel reaks yonun gel şmes beklenmekted r (12,13). Görsel reaks yon süres ndek farklılıkların, sporcuların ver len uyarıları algılama ve şleme hızından kaynaklandığı düşünülmekted r (14). Bununla b rl kte
görsel uyaran algılandıktan sonra ver lecek motor yanıtın
çev kl k ve üst ekstrem te antropometr k özell kler le l şk l olduğu bel rt lmekted r (15-18).

Baskın el n bel rlenmes : Sporcuya yazıyı hang el le
yazdığı, bıçak/makası hang el
le kullandığı, top
atarken/fırlatırken hang el n kullandığı, çek c hang el yle kullandığı ve d ş n hang el yle fırçaladığı g b sorular
yönelt ld ve sporcunun sözlü beyanı esas alınarak baskın
el bel rlend (19).
Baskın gözün bel rlenmes : Sporcunun baskın gözünün
bel rlenmes nde M les ve Porta tarafından gel şt r len göz
lateral zasyon test uygulandı. B r A4 kâğıdının ortasında,
her kenarı üç cm olan üçgen şekl nde boşluk oluşturuldu.
Sporcu hedef olarak bakması sten len noktadan altı metre
uzaklıkta durdu. Sporcunun her k kolunu vücudunun
önüne doğru uzatıp kolları b rb r ne s metr k halde kâğıdı
tutarak ç göz le üçgen boşluktan hedefe bakması stend .
Bel rlenen hedef nokta, sporcuya söylen len şek lde boşluğun tam ortasına get r ld kten sonra sırasıyla tek tek gözler
kapattırıldı. Test n sonunda sağ gözü açıkken nesne görüş
alanında kalırsa sağ gözü baskın, sol gözü açıkken nesne
görüş alanında kalırsa sol gözü baskın olarak bel rlend
(20).

Bu b lg ler ışığında görsel reaks yon süres n n dom nant
göz ve dom nant elden etk leneceğ h potez ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmanın amacı dom nant gözü le dom nant el
aynı taraf olan ve olmayan yüzücüler n görsel reaks yon süreler n karşılaştırmak, elde ed lecek ver ler n spor performansının
gel şt r lmes nde
ve
sporcu
seç m nde
kullanmaktır.

GEREÇ ve YÖNTEMLER
Katılımcılar: Çalışmaya düzenl antrenman yapan 12 kadın, 18 erkek olmak üzere toplam 30 müsabık yüzücü alındı. Sporculara çalışmanın tüm prosedürler anlatıldı. Çalışmaya katılmayı kabul eden tüm sporculardan ve ht yaç hal nde yasal tems lc ler nden sözlü ve yazılı onam alındı. Çalışmaya dâh l ed lme kr terler ; sağ el baskın olmak (el ter-

Görsel reaks yon süreler n n bel rlenmes : Sporcuların
görsel reaks yon süres n değerlend rmek ç n W tty-Sem©
(İtalya) görsel reaks yon test c hazı kullanıldı. Sporcunun
sırasıyla; her k gözü açık baskın el le (a), baskın gözü
açık baskın el le (b), baskın gözü açık baskın olmayan el
le (c), baskın olmayan gözü açık baskın el le (d) ve baskın
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olmayan gözü açık baskın olmayan el le (e) b r pano üzer ne sab tlenm ş W tty-Sem reaks yon test c hazının sek z
lambası üzer nde rastgele yanan renkler arasından mav
reng 30 defa yakalaması stend . Sporcunun önce baskın
olmayan, ardından baskın olan gözü bandanet elast k f le
ve pamuk yardımı le tek gözü görecek şek lde kapatıldı.
Sporcunun baskın olmayan gözü kapalı ken dom nant ve
dom nant olmayan el n görsel reaks yon süres değerlend r ld kten sonra pamuk ve bant çıkartıldı. Kapalı olan baskın
olmayan göz açıldı ve göz açık olarak k dak ka d nlenmeye alındı. İk dak kalık d nlenmen n ardından baskın göz
kapatılarak görsel reaks yon süreler değerlend r ld . Her
göz ç n baskın olan ve olmayan el le yapılan görsel reaks yon süres değerlend rmes üçer kez yapıldı. Testler arası 30
san ye d nlenme ver ld , en y sonuç stat st ksel anal z ç n
kayded ld . Her el ve göz terc h ç n öğrenme etk s n azaltmak amacıyla üç alıştırma yaptırıldı. Bu test sonucunda
elde ed len süren n az olması görsel reaks yonun y olduğu
anlamına gelmekted r.

Çalışmanın stat st kler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak yapıldı. Değ şkenler n normal dağılıma uygunluk durumu Shap ro-W lk test kullanılarak ncelend . Çalışmadak ver ler n normal dağılım göstermed ğ bel rlend . Düz dom nant grup le çapraz dom nant gruptan elde ed len ver ler Mann Wh tney-U test kullanılarak karşılaştırıldı. Düz ve
çapraz dom nant gruptan elde ed len beş farklı görsel reaks yon süres Fr edman’ın k -kare test le değerlend r ld . Bu
teste göre anlamlı fark çıkması durumunda hang ver ler
arasında fark olduğunu bel rlemek ç n W lcoxon şaretl
sıralar toplamı test kullanıldı. İstat st ksel hata düzey
p<0.05 olarak bel rlend .

BULGULAR
Çalışmaya alınan 12’s kadın, 18’ erkek toplam 30 sporcunun f z ksel özell kler , spor yılları ve görsel reaks yon süreler n n tanımlayıcı ver ler ve dom nantlık durumuna göre
karşılaştırmaları Tablo 1’de ver lmekted r. Buna göre sporcuların dom nantlık açısından f z ksel özell kler , spor yılları ve görsel reaks yon süreler arasında stat st ksel olarak
anlamlı b r fark olmadığı bel rlend (Tablo 1).

İstatistiksel analiz

Tablo 1. Grupların ﬁziksel özellikleri, spor yılları ve görsel reaksiyon sürelerinin karşılaştırılması

Boy uzunluğu (cm)
Vücut ağırlığı (kg)
BKI (kg/m2)
Yaş (yıl)
Spor yaşı (yıl)
Reaksiyon süresi (ms)
Sağ göz-sağ el
Sağ göz-sol el
Sol göz-sağ el
Sol göz-sol el
Çift göz-baskın el

Ort. ± SS
171 ± 9
63.0 ± 8.0
21.5 ± 2.3
15.5 ± 2.1
8.2 ± 1.6
20.6 ± 1.9
21.2 ± 2.1
20.2 ± 2.0
20.9 ± 2.5
21.8 ± 2.9

Çapraz dominant grup
Ortanca (min-max)
174 (154-185)
64 (50-75)
21.3 (19.3-28.7)
15.0 (14.0-22.0)
8.0 (5.0-10.0)
20.4 (17.3-25.0)
20.6 (18.4-25.5)
20.8 (16.8-23.8)
20.5 (18.2-28.5)
20.7 (18.8-29.8)

Ort.±SS
173 ± 7
64.0 ± 10
21.3 ± 2.4
15.6 ± 1.6
7.4 ± 2.9
20.9 ± 2.0
22.2 ± 2.8
20.5 ± 2.1
21.2 ± 2.7
22.2 ± 3.0

Düz dominant grup
Ortanca (min-max)
174 (162-186)
67 (47-80)
21.8 (17.8-26.2)
15.0 (14.0-18.0)
7.0 (3.0-12.0)
20.8 (17.9-25.2)
21.6 (18.5-27.2)
20.6 (17.1-25.7)
20.8 (17.2-27.6)
21.6 (18.4-30.9)

Gruplarda n (6 kadın, 9 erkek); *: Mann Whitney-U test; BKI: Beden kütle indeksi, SS: standart sapma, min: minimum, max: maksimum

p*
0.512
0.624
0.744
0.653
0.436
0.624
0.305
0.838
0.683
0.653

görsel reaks yon süreler arasında fark olduğu bel rlend
(X2(2)=20,455,p=<0.001). Sağ gözü ve sağ el baskın olan düz

Fr edman’ın k -kare test sonucuna göre çapraz dom nant
grup sporcularının sağ göz açıkken sağ ve sol elle, sol göz
açıkken sağ ve sol elle ve her k göz açıkken sağ elle alınan
görsel reaks yon süreler arasında anlamlı b r fark olmadığı
bel rlend (X2(2)=7,773, p= 0.102). Düz dom nant grup spor-

dom nant grupta sol göz açıkken sağ el görsel reaks yon süres n n en kısa, sağ göz açıkken sol el görsel reaks yon süres n n en uzun olduğu bel rlend (Tablo 2).

cularının sağ göz açıkken sağ ve sol elle, sol göz açıkken
sağ ve sol elle ve her k göz açıkken dom nant elle alınan
Tablo 2. Grupların görsel reaksiyon sürelerinin karşılaştırılması

1. Sağ göz-sağ el
2. Sağ göz-sol el
3. Sol göz-sağ el
4. Sol göz-sol el
5. Çift göz-baskın el

Çapraz dominant grup

p

20.4 (19.6-21.4)
20.6 (19.2-23.0)
20.8 (18.4-21.6)
20.5 (19.4-21.5)
20.7 (19.7-23.4)

0.102

Değerler ortanca (IQR 25-75), ms olarak; *: Friedman’ın ki-kare testi, **: Wilcoxon işaretli sıralar testi (p<0.001:1-2, 1-5, 2-3, 2-4, 3-5 ve 4-5
grup içi anlamlı farklılıklar)
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Düz dominant
p*
grup
20.8 (19.8-21.8)
21.6 (19.8-24.7)
20.6 (19.2-21.4) <0.001
20.8 (19.3-22.4)
21.6 (20.3-23.4)
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TARTIŞMA
Çalışma sonucunda dom nant gözü le dom nant el aynı
taraf olan ve olmayan yüzme sporcularının görsel reaks yon
süreler arasında fark olmadığı bel rlend . Sağ göz ve sağ el
baskın olan yüzme sporcularının sol göz açıkken sağ el görsel reaks yon süres n n en kısa olduğu, sağ göz açıkken sol
el le alınan görsel reaks yon süres n n en uzun olduğu bel rlend . Sol göz ve sağ el baskın olan sporcularda sağ ya da
sol gözün açık olma durumunun reaks yon süres n etk lemed ğ bel rlend .

masından ve dom nant olmayan üst ekstrem ten n reaks yon süres n n daha uzun olmasından kaynaklandığını düşünmektey z (15,26).
Çalışmalarda baskın hem sfer hâk m yet nde olan vücut
parçalarının d ğer parçalara göre daha üstün becer ler göstereb ld ğ b ld r lm şt r (22,27). Dane ve Erzurumluoğlu, sol
el n baskın olarak kullananlarda, baskın olmayan taraf göz
açıkken ve baskın taraf elle değerlend r len görsel reaks yon süres n n sağ el n kullananlara göre anlamlı derecede
daha kısa olduğunu gösterm şt r (28). Çalışmamıza baskın
el terc h n n anne-baba, eğ t mc ler, sosyal baskı veya yönlend rmeler le değ şt r leb lmes neden yle (5,6), sol el baskın olan sporcuların alınmaması çalışmayı Dane ve Erzurumoğlu’nun çalışmasından farklı kılmaktadır. Fakat bu çalışmaya benzer olarak sağ el n baskın olarak kullanan ve
baskın olmayan taraf göz açıkken baskın el le değerlend r len (sol göz açık-sağ el) görsel reaks yon süres n n en kısa
olduğu bel rlend . Bu sonuç üst ekstrem te reaks yon süres n n el baskınlığından etk lenmes le l şk lend r leb l r
(29). Ancak bu konuya l şk n daha ler etk çalışmaları
gerekl d r.

L teratürde yüzme g b görsel g rd ler n daha az kullanıldığı
ve ş tsel b r uyarana reaks yonun öneml olduğu branşlarda yapılmış b r çalışmaya rastlanılmamış olması karşılaştırma yapmayı zorlaştırmakla b rl kte Z agkas ve ark. düz ve
çapraz el-göz baskınlığı olan ten sç ler n serv s performansları arasında öneml b r fark olmadığını bel rlem şt r. Düz
el-göz baskınlığının ten s sporunda serv s performansında
avantaj sağlamadığı, çapraz baskınlığın da reaks yon süres n etk lemed ğ sonucuna varmıştır (21). Bu çalışmanın
sonuçlarına benzer olarak b z m çalışmamızda da düz ve
çapraz el-göz baskınlığı olan yüzme sporcularının görsel
reaks yon süreler arasında fark olmadığı, düz ve çapraz dom nantlık durumunun yüzme sporcularında görsel reaks yon süreler n etk lemed ğ bel rlend .

Çalışmaya alınan sporcu sayısının az olması ve bu nedenle
stat st ksel anal zde kadın-erkek ayrımının yapılamaması,
seç len branşın görsel reaks yon tepk ler ne çok fazla ht yaç duymaması ve çalışmaya spor yapmayan sedanter b reyler n ya da as metr k spor yapan sporcuların alınmamış
olması çalışmanın kısıtlılıklarıdır. Buna karşın yüzme branşında görsel reaks yonun gel şt r lmes ne yönel k antrenmanlar yapılmadığı ve bu branşın s metr k b r branş olmasının göz dom nansı, el dom nansı ve görsel reaks yon süres arasındak l şk y göstermede daha tarafsız sonuçlar oraya çıkarab leceğ n düşünmektey z. Ayrıca, görsel uyarı veren test c hazının ölçüm esnasında bu uyarıyı random ze
olarak vermes , çalışmaya toplumun yaklaşık %90’ını yansıtan sağ dom nant olan sporcu grubunun alınması çalışmanın güçlü yanlarıdır (3). Görsel reaks yonun spor performansını etk leyeb leceğ spor branşlarında benzer çalışmalar yapılarak, baskın göz ve el n spor performansını nasıl
etk led ğ n nceleyecek ler çalışmalara ht yaç vardır.

Z yag l ve ark. adolesan erkek ve kadınlarda el ve göz baskınlığının aynı tara ak konumu yakalama performansında
avantaj sağlayab leceğ n düşünerek yaptıkları çalışmalarında, düz el-göz baskınlığının tek elle yakalama performansının çapraz baskınlığa göre daha y olduğunu bel rlem şt r (22). Okçuluk ve dart g b sporlarda aynı taraf el-göz
baskınlığı olan sporcuların reaks yon süreler n n daha kısa
olduğu ve bu sporcuların avantajlı olab lecekler b ld r lm şt r (23,24). Benzer şek lde atıcılık g b aynı taraf el-göz
baskınlığının gerekl olduğu n şan alma sporlarında da
aynı taraf el-göz baskınlığı olan sporcuların reaks yon süreler n n daha kısa olduğu bel rt lmekted r (23). Çalışmamızda aynı taraf el-göz baskınlığı olan yüzme sporcularının reaks yon süreler n n çapraz taraf el göz baskınlığı olan sporcularla benzerl ğ n n yüzmen n s metr k b r spor olmasından kaynaklandığını düşünmektey z (13).
L teratürde çapraz dom nantlığın reaks yon süres n kısalttığı, sol göz sağ el n kullanan sporcunun hedef bulma konusunda daha avantajlı olduğu da bel rt lmekted r (25). B z m çalışmamızda da aynı taraf el-göz baskın olan sporcularda sol göz açıkken sağ el görsel reaks yon süres n n en
kısa olduğu bel rlend . Ayrıca bu sporcularda sağ göz açıkken sol el görsel reaks yon süres n n en uzun olduğu bel rlend . Bu sonucun reaks yon süres n n çev kl kle l şk l ol-

SONUÇ
Dom nant gözü le dom nant el aynı taraf olan ve olmayan
yüzme sporcularının görsel reaks yon süreler arasında fark
olmadığı ve sağ göz ve sağ el baskın olan sporcularda, sol
göz ve sağ el reaks yon süres n n daha kısa olduğu bel rlend . Konunun neden-sonuç l şk s ne yönel k ler k çalışmalara ht yaç duyulmakla b rl kte, görsel reaks yonun öneml
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olduğu branşlarda sporcu seç m nde ve performansın gel şt r lmes nde yararlı olab leceğ n düşünmektey z.
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