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• TÜM SUNUMDAN 
SORUMLU OLDUĞUNUZU 

UNUTMAYIN 
ARKADAŞLAR!!! 



GİRİŞ 

• İnsanlar arasındaki yapısal 
farklılıklar antik çağlardan 
günümüze kadar merak 
konusu olmuştur.  

• Hippocrates beden yapısı ve 
davranışlar arasında ilişki 
olduğundan söz etmiştir. 



Somatotip: Vücudun dış görünüşünün şekilsel olarak sınıflandırılmasıdır.  

• Somatotip araştırmalarının gelişimi Sheldon ve 
arkadaşlarının çalışmaları ile başlamıştır.  

• Daha sonra Heath ve Carter somatotip belirleme 
yönteminin geliştirilmesini ve bu konudaki ilginin 
sürdürülmesini sağladırlar. 

• Antropologlar evrim problemleri ile ilgili 
çalışmalarında iskeletleri incelemek zorunda 
kaldılar. İlkel toplumlar hakkındaki ipuçları 
antropoloji sayesinde elde edilir.  



• Kemik dokunun çevresel 
faktörlerden yumuşak 
dokulara oranla daha az 
etkilenmesi genetik eğilimler 
konusunda incelemelerde 
kemik dokunun kullanılmasına 
sebep olmuştur.  

• Diğer taraftan daha sonra yağ 
ve kas dokunun önemli 
olduğu anlaşılmış ve bu 
konuda ölçümler yapılmıştır.  



TERİMLER 
• Antropoloji: İnsanın kökenini, evrimini, biyolojik 

özelliklerini, toplumsal ve kültürel yönlerini inceleyen 
bilim, insan bilimi. 

• Fiziki antropoloji: İnsanı biyolojik-fiziksel bir varlık 
olarak ele alan bu alt-disiplin, tıp, biyoloji, anatomi, 
paleontoloji, jeoloji, genetik gibi doğa bilimleriyle 
yakın işbirliği içerisinde, insanın evrimi 
(paleoantropoloji), biyolojik açıdan insana en yakın 
hayvanlar olarak maymunların biyolojik ve sosyal 
yapılanışlarının incelenmesi (primatoloji), insanın 
farklı doğal çevrelere uyarlanma süreçleri yani 
biyolojik esnekliği, insanın büyüme ve gelişme 
süreçleri ve insan genetiği gibi konular üzerinde 
durmaktadır. 

 

 



• Antropometri:  
• Kelime anlamı olarak antros:insan 

ve metris:metre, ölçü anlamındaki 
kelimelerin birleşiminden 
türetilmiş bir terimdir.  

• Genel anlamı ile antropometri 
insan bedeninin fiziksel 
özelliklerini bir takım ölçme 
esasları ile boyutlandıran, 
şekillendiren ve fiziksel yapıya ait 
özellikleri ortaya çıkararak 
sınıflandırma yapmaya olanak 
sağlayan sistematik bir tekniktir. 



• Antropometri, sayısal olarak ifade edilebilen yani 
metrik olarak tanımlanabilen vücut özelliklerini ele 
alarak inceler. 

•  Boy Uzunluğu 
•  Vücut Ağılığı  
• Kol Uzunluğu 
•  Yağ Oranı 
•  Genişlik  
• Çap Ve Çevre  
• V.b. vücut boyutlarını inceler. 

Bunları istatistiki metotlarla 
analiz ederek değerlendirir. 



KİNANTROPOMETRİ 

• Dünyada antropometrik özellikler üzerinde yapılan 
çalışmalarda, hangi vücut profilinin hangi spor 
branşına uygun olduğu tartışılmakta ve bunun 
altyapıda yetenek seçiminde ne derece önemli rol 
oynadığı konusu araştırılmaktadır.  

• Kinantropometri, antropolojinin alt dalı olup insan 
hareketlerini ve bu hareketlerin sonuçlarını 
değerlendirir. 

• KİNANTROPOMETRİ terimi ilk kez 1966’da Kanadalı 
Roche Meynard tarafından kullanılmıştır. Ancak bir 
bilim olarak 1984 Olimpiyatları kongresinde kabul 
edilmiştir.  



• Kinantropometrinin konuları:  

Büyüme ve gelişme 

Anatomik tanımlar 

Ölçme teknikleri ve tanımlar 

Somatotip  

Somatogram 

Beden kompozisyonu 

Proporsiyon 

Değendirme 

 



Somatik Büyüme ve Gelişme 



• İnsanı diğer canlılarla karşılaştırdığımızda hemen 
hemen hepsinden daha uzun süren gelişim 
sürecine sahip olduğu görülür.  

• Omurgalılarda genelde lokomasyon genetik olarak 
programlanmıştır.  



• Büyüme bedenin ağırlık ve uzunluk yönünden 
gelişimini ifade eder.  

• Büyüyen bir organizmanın dokusal ve 
biyokimyasal yapısındaki değişiklikler sonucu 
olgunlaşma meydana gelir. 

 



BOY 

• Erkeklerde boy uzamasında 
6-12, kızlarda 6-10 yaş arası 
devreler nispeten yavaş 
gelişim görülen devrelerdir.  

• Bu dönemlerde cinsiyet 
fark etmeksizin çocuklarda 
boy uzunluğu benzer 
özelliklerdedir.  

 



• Çocuklukta en büyük fark 12 yaş 2 aylıkken 
görülmüştür (1,6cm). 

• Bu devreden sonra kızlarda boyu uzamasındaki 
artış erkeklere oranla daha yavaş seyreder.  

• 7-13 yaşları arasındaki boy uzunluğundaki artış; 

• Erkeklerde: 53,1 cm 

• Kızlarda: 40,6 cm 



• Kızlarda boy 
uzunluğunun artışı 14 
yaşından sonra durur ya 
da çok yavaş seyreder.  

• Ancak 9-12 yaş 
aralığında artış kızlarda, 
erkeklerin 2 katı hızında 
görülür. 

• 10-11 yaşlarında uzama 
alt ekstremitelerde 
daha belirgin şekilde 
görülür.  



Oturma Yüksekliği 

• 11 yaşa kadar erkeklerde 
daha uzundur.   

• 10 yaş 6 ay- 14 yaş 2 ay 
arasında erkeklere yetişir 
ve daha yüksek değerler 
gösterir.  

• Daha sonraki dönemde 
kızların oturma yüksekliği 
erkelerden daha kısa 
değerler gösterir. 



Bacak Uzunluğu 
• 11 yaşına kadar kızlarda daha düşüktür. 

• Daha sonraki 1 yılda erkeklere yetişir.  

• Sonraki yıllarda bacak boyu gelişimi 
kızlarda daha yavaştır. 

• 7-18 yaşlar arası toplam bacak boyu 
gelişimi: 

• Erkeklerde: 27,9 cm 

• Kızlarda 20,6 cm 

• Kızlarda bacak boyu gelişimi oturma 
yüksekliği gelişiminden 1 yıl önce durur.  

• Erkeklerde 7-14 yaşları arasında nispeten 
sabit hızda devam eder ve 18 yaşına 
kadar devam eder. 



Kol Uzunluğu  
• Üstkol: 7-13 yaşları arasında kız 

erkek çocukları arasında çok az fark 
var (3,1mm). 

• 7-11 yaşları arasında düşük 
ortalama değerlere sahip kızlar 13 
yaş 2 aya doğru daha yüksek 
değerlere ulaşırlar. 

• Daha sonraki yıllarda kızların kol 
uzunlukları gelişimi yavaşlar.  

• Her iki cinsiyette de ön üst kol 
gelişimi 17-18 yaşlarında gelişimini 
tamamlar.  



Önkol 
• Erken okul çağında kızların 

ortalamaları erkeklerden düşüktür. 
• 12 yaş 2aylık devrede kızlar 

erkeklerin değerlerine yetişir. 
• 1 yıl sonra erkeklerin değerleri daha 

fazla olur. 
• 15 yaşından sonra kızların ön kol 

gelişimi tamamlanır.  
• 10 yaşından sonra erkeklerde artış 

hızlanırken, kızlarda 12 yaşından 
sonra artış hıxlanmaktadır.  

• Her iki cinstede 18 yaşta tamamlanır. 
 



• 9 yaşa kadar iki cinste de  büyüme paralel olmakla 
birlikte kızların ortalamaları bir miktar daha düşüktür. 

• 12-14 yaşlarında kızların değerleri daha yüksek 
değerlere ulaşır. 

• 17 yaşta kızların gelişimi tamamlanır. 

• En yüksek yıllık gelişim kızlarda 12 yaşta, erkeklerde 
14-15 yaşlarda ortaya çıkar. 

• Kızlarda toplam büyüme: 80.1 mm 

• Erkeklerde 113.4 mm  

• Cinsiyet farkı 9 yaşında 3,5 mm, 19 yaşında 37,3 mm  

 

 

Omuz genişliği(Bi-acromial genişlik) 



Kalça genişliği (Bi-cristal genişlik) 

• Erkeklerde omuz genişliği ve oturma 
yüksekliğine karşılık kalça genişliği 14 yaşından 
sonra kızlarda daha yüksek değerler gösterir. 



Bi-Kondiler Genişlik (diz-dirsek) 

• Humerus: Her iki cinste de dirsek eklemi 
genişliğindeki büyüme 12 yaşa kadar paralellik 
gösterir. Ancak daha sonralarda bu büyüme 
boy uzamasının yavaşlamasıyla birlikte azalır. 

 



• Kızlar puberte sonrasında nispeten daha 
imnce üstkol kemiğine sahiptirler. İki cins 
arasında okul çağında büyüme farklılıkları 
vardır.  

• Kızların bikondiler genişliği erkeklerin %60’ı 
total üst kol uzunlukları ise %80’i kadardır.  



• Femur: İki cinste de 8-12 yaşlar arasında 
paralel bir gelişme görülmektedir. Kızların 
femur bikondiler genişliği erkeklere kıyasla 
daha azdır. Ortalama genişleme, erkeklerde 
15-17 yaşlar arasında tamamlanırken, kızlarda 
13-18 yaş arasında tamamlanmaktadır.  



Ağırlık  

• 7-10 yaş arasında her iki cinsiyetinde ağırlık 
artışları paralellik gösterir.  

• 14 yaşa kadar kızların ağırlıkları erkekleri geçer 
ancak 14 yaşın sonuna doğru erkeklerin vücut 
ağırlığı kızlara yetişir. 

• 14 yaşta vücut ağırlığı artışı çok hızlıdır. 

• Kızlarda 7-10, erkeklerde 7-12 yaşlar arasında 
yıllık ağırlık artış ortalaması 3-3,5 kg kadardır.  



Büyüme ve Gelişmenin Periyodik 
Özellikleri  

• İnsan bedeni büyüme ve gelişme sürecinde üç 
yolda değişiklik içerisindedir. 

• Vücut ölçülerindeki artış, yapıdaki değişim ve 
bunların sonucu olarak da biçimsel değişiklik. 

• Bu değişim üç faktöre bağlı gelişir; 

-Uzunluklarda artış 

-Alan artışı 

-Ağırlık artışı 

 



• Fiziksel büyüme ve gelişme anne karnından 
ergenlik çağına uzanan bir dizi faaliyetleri 
içerir.  

• Bu süreç bazı noktalarda birbirine paralel 
olarak seyreder. Diğer taraftan kesintili olarak 
ya da bir diğerini bekleyerek de olabilir.  

 



• Gelişim faaliyetlerinin normal seyrinde 
olmaması bazı gelişimsel bozukluklara yol açar. 

Örneğin: İlk yaşlarda gelişimsel seyri normal 
olmayan çocuklarda motor fonksiyon, zeka ve 
ruhsal gelişmede geri bulunur.  



• Büyüme baş, üye ve gövde büyümesi sırasıyla 
gerçekleşir. 

• Kemiklerde büyüme enine ve boyuna olarak 
gerçekleşir.  

• Uzun kemiklerde 4-6- ay kemiklerin kalınlaşması, 
sonraki 4-6 ayda ise boylarının uzaması 
gerçekleşir. 

• Bacak kemiklerinde femur kalınlaşırken, tibia ve 
fibula uzar, takip eden 4-6 ayda ise tibia ve fibula 
kalınlaşırken femur uzar. 



• Ergenlikte vücudun bazı bölümleri diğer 
uzuvlara göre öncelikli olarak büyür ve 
orantısızlık görülebilir. Bu durum sonradan 
düzelecektir. 

• Bu dönemde ayaklar bacaklara göre, eller 
kollara göre büyük görülebilir. 



• Bebeklerde bedenin üst bölümleri alt 
bölümlere göre daha büyük ve iri iken yaş 
ilerledikçe bu durum değişerek orantı sağlanır. 

• 6 yaşına kadar üyeler çelimsiz iken bu yaştan 
sonra gelişimleri artar. 

• Hormonlar büyümede etkin rol oynar. 
Erkeklerde testosteron, kızlarda ise östrojen 
hormon seviyesi artarak cinsiyete özgü 
özellikleri geliştirir. 



• Kız çocuklarında 9-11, erkek çocuklarında ise 
12-14 yaşlarında bu gelişme gözlenir. 

• Bu yaşlardan sonra iki cinsiyet arasında 
farklılıklar oluşur: 

 Kızlar, erkeklerden yaklaşık 2 yıl önce ergenliğe 
girer.  

 Erkekler 18 yaşından sonra bile gelişmeye 
devam ederken kızlar 16 yaşında gelişimini 
tamamlamaktadır. 



 Ergenlik her iki cinste de genetik, beslenme, stres 
ve egzersize bağlı farklı yaşlarda ortaya çıkabilir. 
Buna bağlı olarak bayan dansçı, jimnastikçi ve buz 
patencilerde puberte gecikmektedir. 

 Bu dönemde kızlar erkeklerden daha ağırdır. 

 Kızlar daha geniş beden alanına sahiptir.  

 Puberte değişen yaşam Sartları ve dünya ile daha 
genç dönemlerde yaşanmaya başlamıştır. Bu olgu 
insan türü için yenidir.  

 



• Boy uzaması uzun kemiklerde epiphysis adı 
verilen dokulardan görülür.  



• Puberte ile iki cinsiyetin arasında iskelet 
sisteminde de farklılıklar oluşmaktadır.  

 



Erişkin evrede iki cins arasındaki farklar 

ORGAN KADIN ERKEK 

Gövde Silindirik Yayvan iri 

Klavikula Küçük İri 

Skapula Küçük İri 

Manibrium Alçak Yüksek 

Boyun Uzun Kısa 

Kalça Geniş-kısa Dar-uzun 

Kas/yağ oranı 5/4 6/3 



Biyolojik Olgunlaşma ve Fiziksel Performans 

• Özellikle puberte döneminde bireysel 
gelişimsel farklılıklar nedeniyle kronolojik yaş 
olgunlaşma düzeyi açısından zayıf bir gösterge 
olarak kabul edilir.  

• Olgunlaşma hücrelerin özelleşmesi ve 
farklılaşması anlamını taşıması iken büyüme 
hücre sayısı ve ölçülerinde artış olarak 
tanımlanır. 



Yaşlanma 
• Yaşlanma sürecini derecelendirmek için tüm 

yönlerini kronolojik açıdan incelenmesi gerekir.  

• Beden dokuları aynı anda ya da birbirine paralel 
olacak şekilde yıpranmaz. 

• Kıkırdak doku ilk başta yapısını yitirmeye başlar 
ve aşınır. 

• Kemiklerin yaşla birlikte kırılganlıkları artar. 

• Kaslar yaşlanma ile atrofiye uğrar. 

• Sinir sisteminde ise aşınma daha yavaş 
gerçekleşir. Ancak 65 yaşından sonra motor 
fonksiyonlarında azalma gözlenir.  

 

 

 



• Dejeneretif etkenlere bağlı olarak kemik 
büyümeleri gözlenir. 

• Yüzde değişiklikler oluşur. 

• Dişlerin çürümesi ile birlikte azalan diş sayısı 
sonucu yüzde bebeksi bir ifade oluşur. 

• Deri incelir. 

• Boy kısalır. 



BÜYÜME VE GELİŞMEYİ ETKİLEYEN 
FAKTÖRLER 

• Büyüme ve gelişme anne karnından başlayarak 
çevresel ve kalıtımsal faktörlere bağlı olarak 
bireyden bireye farklılık gösterir. 

 



Kalıtım 

• Her bireyin büyüme örneği kromozonlarında 
bulunan genlerle belirlenmiştir.  

• Yani kalıtımsal olarak boyu ve dış görünüşü 
doğuştan gelen bu kodda belirlidir. 

• Ayrıca cinsel olgunlaşma zamanı da bu kodda 
bulunmaktadır. 

• Çocuğun doğumdaki vücut ağırlığı ve boyu 
gelecekteki fiziksel özellikleri hakkında bilgi 
vermez. 

 



Irk 

• Irk fiziksel fizyolojik yapıyı etkilemektedir. 

• Siyah ırk çocukların beyaz ırk çocuklarından 
doğumda daha hafif olduğu ancak 5-14 yaşları 
arasında daha uzun ve daha ağır olduğu 
bilinmektedir.  

• Ayrıca aynı ırka ait bireylerin farklı çevrelerde 
yaşam sürmeleri sonucu vücut yapıları 
değişkenlik gösterir. 



Cinsiyet 

• Cinsiyet vücut yapısını etkiler. 



İç salgı bezleri 

• Hipofizin ön lobu (GH,Somatotropin, STH, 
TSH), Troid(T-3, T4) böbrek üstü bezleri ve 
cinsiyet hormonları (Testosteron, östrojen) 
büyüme ve gelişme üzerinde etkilidir. 



Beslenme 

• Büyümeyi en çok etkileyen çevresel faktör 
beslenmedir.  

• Diyet gelişim ve büyüme için yeterli ve dengeli 
olmalıdır.  

• Yetersiz ve dengesiz beslenme zeka ve vücut 
yapısında gerilemeye yol açar.  

• Ayrıca hastalıklara yatkınlığa sebep olur. 



Hastalıklar 

• Hastalık ve yaralanmalar protein 
katobolizmasını artırdığı için büyüme ve 
gelişmeyi yavaşlatır.  

• Bu etki kronik hastalıklarda görülmektedir.  

• Kısa süreli hastalıkların bu metobolizmaya 
verdiği zarar yüksek düzeyde değildir. 



Mevsimler 

• Mevsimler büyüme ve gelişmeyi etkiler. 

• İlkbaharda uzama, son baharda ise ağırlık artışı 
hızlanmaktadır.  



Sosyo-ekonomik durum 

• Düzgün büyüme ve gelişme için yeterli ve 
dengeli beslenme, iyi sağlık koşullarında 
yaşam etkilidir. 

• Yapılan araştırmalarda üst sosyoekonomik 
düzeyde olan bireylerin çocuklarının alt 
sosyoekonomik düzeyde olan bireylerin 
çocuklarından gelişimsel olarak daha ilerde 
olduğu görülmüştür.  



Psikolojik Durum 

• Ağır psikolojik travmalar yaşayan çocuklarda 
büyüme geriliği yaşandığı gözlenmiştir.  



Secular Trend 

• Adet görme yaşının 17 yaştan a2.6 yaşa 
düşmesini ifade eder.  

• Bu düşüşü araştırmacılar çevresel faktörlere 
bağlamaktadır. 



İNSAN BEDENİNİN ÇEVREYE UYUMU 

• İnsanın içersinde bulunduğu çevreye uyum 
sağladığı ve gelişimini bu yönde tamamladığı 
bilinmektedir. 

 



Kuru ve Sıcak İklim 

• Bu tip eklim çöl bölgelerinde görülmektedir. 

• Bu bölgelerde yaşayan insanların Uzun uzvlara 
sahip oldukları, deri altı yağ oranlarının az 
olduğu bilinmektedir. 

 



Çok soğuk iklim 

• Deri altı yağ oranları yüksektir. 

• Uzuvları kısadır. 

• Boyları kısadır. 

• Erken olgunlşırlar. 



Yüksek yerleşim yerleri 

• Yüksekte yaşayan insanların hipoksik strese 
uyum sağlama yetenekleri vardır. 

• Büyük akciğerleri vardır.  

• Dolaşım sistemleri gelişmiştir.  

• Uzun gövde kısa bacaklar. 


