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KL‹N‹K ARAﬁTIRMA

Futbolcularda Gövde ile ‹lgili Antropometrik Ölçüler ve Oranlar[*]
Anthropometric Measurements and Proportions of Body Constitution in Football Players
Selman ÇIKMAZ, O¤uz TAﬁKINALP, Enis ULUÇAM, Ali YILMAZ, Metin ÇAKIRO⁄LU

Amaç: Sportif egzersizlerin vücut oranlar› üzerindeki etkisi daima araﬂt›r›lan bir konu olmuﬂtur. Bu
çal›ﬂmada geliﬂme sürecindeki futbolcularda baz›
vücut oranlar› araﬂt›r›ld›.
Çal›ﬂma Plan›: Spor Yüksekokulunda okuyan 28
futbolcuda (ort. yaﬂ 20.6) baz› antropometrik ölçüm teknikleri kullan›larak boy yüksekli¤i, oturma
yüksekli¤i, biakromiyal geniﬂlik, bideltoid geniﬂlik,
toraks geniﬂli¤i, bikristal geniﬂlik, bispinal geniﬂlik,
bitrokanterik geniﬂlik ölçümleri yap›ld›.
Bulgular: Oturma yüksekli¤inin boya oran›
%53.57 bulundu. Omuz geniﬂliklerinde, biakromiyal çap, bideltoid çap ve gö¤üs geniﬂli¤i s›ras›yla
36.88, 43.57 ve 28.64 cm olarak ölçüldü. Pelvis
geniﬂliklerinden bikristal çap, bispinal çap ve bitrokanterik çap s›ras›yla 27.55, 25.89 ve 30.98 cm
bulundu.
Sonuç: Antropometriyle ilgili kaynaklarda tan›mlanan indeksler ›ﬂ›¤›nda göze çarpan özellikler, futbolcular›n uzun gövdeli, akromio-iliyak indekse göre orant›l› bir gövde yap›s›na sahip ve kalça indeksine göre de dar kalçal› kiﬂiler olmalar›d›r.

Objectives: The effect of sportive exercises on
body proportions has always been the subject of
investigation. The purpose of this study was to determine some body proportions in football players.
Study Design: Anthropometric measurements
were performed in 28 football players (mean age
20.6 years) who were students of the School of
Sport Sciences. Measurements covered the following: body height, sitting altitude, biacromial,
bideltoid, bispinal, and bitrochanteric diameters.
Results: The ratio of sitting altitude to height was
found as 53.57%. In the breadth of shoulders,
biacromial and bideltoid diameters and the breadth
of chest were s 36.88 cm, 43.57 cm, and 28.64 cm
respectively. Concerning the breadth of pelvis,
bicristal, bispinal, and bitrochanteric diameters were
27.55 cm, 25.89 cm, and 30.98 cm, respectively.
Conclusion: According to the anthropometric
indices, body constitution of football players comprises a long trunk, a proportional trunk build
according to the acromial-iliac index, and a narrow
hip according to the hip index.

Anahtar Sözcükler: Antropometri; vacut yap›s›/fizyoloji; boy; referans de¤eri.

Key Words: Anthropometry; body constitution/physiology; body
height; reference values.

Do¤du¤u andan itibaren insan üzerinde birtak›m ölçümler yap›lmaya baﬂlan›r. Boy, baﬂ çevresi, gö¤üs çevresi ve a¤›rl›k do¤umla birlikte ölçülen ilk de¤erlerdir. Bu ölçümler bebe¤in nor-

mal standartlara uygunlu¤u, geliﬂim ve beslenme düzeyi aç›s›ndan gösterge olarak kabul edilir. Çocu¤un giderek büyümesi ve geliﬂmesi sonucunda giyece¤i ayakkab› ve elbiseler için bir-
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tak›m ölçüler söz konusu olmaya baﬂlar. K›saca,
yaﬂam›n her döneminde bedenimizle ilgili birçok
boyutu ölçer ve de¤erlendiririz. ‹nsan vücudunun metrik ölçümleri ve aralar›ndaki oranlar eski
tarihlerden bu yana pek çok sanatç› ve bilim adam›n›n dikkatini çekmiﬂ; bu amaçla zaman›m›za
kadar pek çok çal›ﬂma yap›lm›ﬂt›r. Konuyu ilk zamanlar sanatç›lar ele alm›ﬂ ve eserlerine konu olacak insan›n, en ideal vücut yap›s›n› ortaya koymay› amaçlam›ﬂlard›r. Rönesans sonras›nda ise
bilim adamlar› da bu konuya e¤ilmiﬂlerdir. Zaman içerisinde toplumun genelinde yap›lan bu
ölçümler, daha da özele inmiﬂ ve özellikle de
sporcular üzerinde birçok ﬂeyin metrik ölçümü
elde edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar sonucunda sporun de¤iﬂik alanlar›nda aktif olarak faaliyet gösteren sporcular aras›ndaki oranlar ortaya konmaya baﬂlanm›ﬂt›r.[1-3] Gelecekte ülkeyi
temsil edebilecek sporcular›n önceden belirlenebilmesi oldukça önemli bir konudur; çünkü elit
sporcu yetiﬂtirmek uzun zamanl› ve oldukça büyük bir yat›r›m gerektirmektedir. E¤itime dayal›
olarak ortaya ç›kan performans faktörlerinin önceden belirlenebilmesi ile ilgili birtak›m ölçütler
olmas›na karﬂ›n, genellikle de¤iﬂmez kabul edilen
yap›sal durum öncelikle ele al›nmal›d›r. ‹nsan›n
beden yap›s›n› etkileyen birçok faktör vard›r. Fakat kal›t›m, temel vücut yap›s›n› etkileyen faktörler aras›nda en önemli rolü oynamaktad›r. Bunlara ek olarak, büyüme ve geliﬂme süreci devam
eden sporcularda, yap›lan sportif yüklenmelerin
bedensel orant›lar› (proportion) nas›l etkiledi¤i de
ilgi çeken bir konu olmuﬂtur.[1,4] Bir sporcunun
yapt›¤› spor için vücut tipinin uygunlu¤u ne kadar önemli ise, vücudu oluﬂturan parçalar›n birbirine oranlar› da o kadar önemli say›lm›ﬂt›r. Bu
oranlar, sporcunun gelecekte ulaﬂabilece¤i en
yüksek performans›n bir göstergesi olarak kabul
edilmiﬂtir.[5,6]

ﬂam› ortalama 8.2 y›l olan gönüllü 28 erkek ö¤renci (ort. yaﬂ 20.6) kat›ld›. Ölçümlerde duvara
monte edilmiﬂ milimetrik taksimli tahta metre
ve geniﬂlik ölçümlerinde pelvimetre kullan›ld›.
Bulunan de¤erler santimetre (cm) cinsinden ifade edildi. Ölçümlerden do¤abilecek hatay› en
aza indirebilmek için, tüm ölçümler ayn› kiﬂi taraf›ndan ve ayn› saatlerde (saat 10-12) yap›ld›.
Çal›ﬂmam›za esas olan ölçümlerde aﬂa¤›daki
antropolojik nokta ve mesafelerden yararlan›ld›:
1. Boy yüksekli¤i: Normal anatomik pozisyonda duran kiﬂilerde, duvara monte edilmiﬂ
tahta metre ile ölçüldü. Üst s›n›r vertekse te¤et
geçen düzlem ile belirlendi (ﬁekil 1).
Anatomik pozisyon: Ayakta dik duran kiﬂinin
gözlerini tam karﬂ›ya dikti¤i; el ayas›n›n aç›k ve
öne bakacak ﬂekilde vücuda paralel olarak sarkt›¤›, önkolun supinasyonda, ayaklar›n ise bitiﬂik
durdu¤u pozisyondur.
Verteks: Ayakta dik duran bir kiﬂinin baﬂ›n›n
en üst noktas›d›r (ﬁekil 1).
2. Oturma yüksekli¤i: Esnemeyen, tahta bir
sandalyede oturan kiﬂinin oturdu¤u sandalye
yüzeyi ile baﬂ›n en üst noktas› aras›ndaki mesafedir (ﬁekil 2).
3. Biakromiyal geniﬂlik: Sa¤-sol akromiyon
noktalar› aras›ndaki mesafeye uyar.
Akromiyon noktas›: Skapulan›n akromiyal aç›
(angulus acromii) köﬂesine uyar. Palpasyonla
bulunabilen bir noktad›r (ﬁekil 1).
4. Bideltoid geniﬂlik: Sa¤-sol deltoid noktalar› aras›ndaki mesafeye uyar.
Deltoid noktas›: Deltoid ç›k›nt›s›n›n (eminentia deltoidea) en lateral noktas›d›r (ﬁekil 1).
5. Toraks geniﬂli¤i: Solunumun ekspiryum faz›nda iken, kiﬂinin meme uçlar›ndan geçirilen
yatay çizginin lateralinde kalan gö¤üs kafesinin
en geniﬂ noktalar› aras›ndaki mesafedir (ﬁekil 1).

Çal›ﬂmam›zda, futbolcular›n gövdeleri ile ilgili uzunluk ve geniﬂlik ölçümlerini yapt›k, bunlar›n aralar›ndaki oranlar› belirledik. Sonuçlar›m›z›
normal kiﬂilere ait verilerle ve di¤er araﬂt›rmac›lar›n ortaya koyduklar› verilerle karﬂ›laﬂt›rd›k.

6. Bikristal geniﬂlik: Sa¤-sol krista (cristale)
noktalar› aras›ndaki mesafedir.

GEREÇ VE YÖNTEM

Krista noktas›: ‹liyak krestin (crista iliaca)
midlateral çizgide en d›ﬂ ve en üst noktas›d›r.
Palpasyonla bulunabilen bir noktad›r (ﬁekil 1).
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36.88±3.53 cm, bideltoid geniﬂlik 43.57±2.65 cm,
toraks geniﬂli¤i 28.64±1.66 cm, bikristal geniﬂlik
27.55±1.13 cm, bispinal geniﬂlik 25.89±1.26 cm,
bitrokanterik geniﬂlik 30.98±1.65 cm. Daha sonra da elde edilen verileri, antropometriyle ilgili
kaynaklarda belirtilen çeﬂitli indeksleri kullanarak de¤erlendirdik.[1,9] Kulland›¤›m›z indeksler,
hesaplama yöntemleri ve sonuçlar› Tablo 1’de
gösterilmiﬂtir.

7. Bispinal geniﬂlik: Sa¤-sol spinal noktalar
aras›ndaki mesafedir.
Spinal nokta: Spina iliyaka anterior superiora
uyan noktad›r. Krista noktas›n›n daha aﬂa¤› ve
iç yan›nda kalan bir nokta olup, palpasyonla
bulunabilir (ﬁekil 1).
8. Bitrokanterik geniﬂlik: Sa¤-sol trokanter
(trochanterion) noktalar› aras›ndaki mesafedir.
Trokanter noktas›: Büyük trokanterin en lateral ve en üst noktas›d›r. Palpasyonla bulunabilen bir noktad›r (ﬁekil 1).[7,8]

TARTIﬁMA
Literatür taramas›nda futbolcular›n gövde
geniﬂlikleri ile ilgili k›s›tl› say›da veriye ulaﬂabildik.[4] Ayn› yaﬂ grubuna ait normal nüfus (aktif sporla iliﬂkisi olmayan) hakk›nda bir veriye
ulaﬂamad›¤›m›zdan, baﬂka çal›ﬂmalarda di¤er
sporcu ve nüfus gruplar›na ait verileri kendi
bulgular›m›zla karﬂ›laﬂt›rd›k (Tablo 2).[3,10-13]

BULGULAR
Ölçümlerimiz sonucunda elde edilen ortalama de¤erler ve standart sapmalar ﬂunlard›r:
Boy yüksekli¤i 173.48±6.84 cm, oturma yüksekli¤i 92.95±3.59 cm, biakromiyal geniﬂlik
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Boy yüksekli¤i

•

•
d
e ••
f

Deltoid
Toraks›n
lateraldeki en
geniﬂ notkas›
Kristale
Spinale

•

Oturma yüksekli¤i

a

•
•

•

Trochanterion

a. Biakromiyal geniﬂlik
b. Bideltoid geniﬂlik
c. Toraks geniﬂli¤i
d. Bikristal geniﬂlik
e. Bispinal geniﬂlik
f. Bitrokanterik geniﬂlik

•
ﬁekil 1. Gövde ve pelvise ait geniﬂlik ölçümlerinin yap›ld›¤›
antropometrik noktalar ve boy yüksekli¤inin ölçüm
mesafesi gösterilmiﬂtir.[9]

34

ﬁekil 2. Oturma yüksekli¤i ve ölçümün
yap›laca¤› noktalar gösterilmiﬂtir.[10]

Futbolcularda gövde ile ilgili antropometrik ölçüler ve oranlar

Tablo 1. Futbolcular›n vücut oranlar›yla ilgili ortalama de¤erler ve bunlar› hesaplama yöntemleri[1,10]
‹ndeksler

Hesaplama yöntemi

Ort. (%)

Cormique indeksi
Monourier indeksi
Martine indeksi
Biakromiyal indeks
Kalça indeksi
Bikristal indeks
Akromio-iliak indeks

(Oturma yüksekli¤i/boy)x100
(Boy-Oturma yüksekli¤i/Oturma yüksekli¤i)x100
(Boy/Gö¤üs geniﬂli¤i)
(Biakromiyal geniﬂlik/boy)x100
(Biiliak geniﬂlik/boy)x100
(Bikristal geniﬂlik/boy)x100
(Biiliak geniﬂlik/biakromiyal geniﬂlik)x100

53.57
88.63
6.05
21.25
15.88
15.88
74.70

De¤erlendirme
Uzun gövdeli
Mesatiskelie
Normal üst yap›
Dar
Dar kalça
Dar
Orant›l› bir geniﬂlik

olmas›n› incelenen gruplarda boy uzunluklar›ndaki farktan kaynakland›¤›n› düﬂünüyoruz.
Biakromiyal geniﬂliklere bakt›¤›m›zda, el topu
oyuncular› ile askerlerin, futbolculardan ve her
üç grubun da Çokanov’un[11] artistik anatomi
anlam›nda ifade etti¤i normal de¤erlerden
yüksek oldu¤unu görmekteyiz.[4,10,13] Omuz iskelet geniﬂli¤ini gösteren bu de¤er, özellikle üst
ekstremitelerini futbolculara oranla daha bask›n kullanmalar› nedeniyle el topu oyuncular›nda daha yüksektir; öte yandan, her iki sporcu grubunda ise artistik anatomi olarak ifade
edilen normlardan daha yüksektir. Bideltoid
geniﬂlikler de (insandaki omuz geniﬂli¤ini ifade etti¤i için) biakromiyal geniﬂliklerle paralellik göstermektedir.[11,13] Toraks geniﬂli¤i ile ilgili
bulgumuz normal nüfus ve askerlerle benzer,
el topu oyuncu grubuna göre küçüktür.[3,10,13]
Çünkü, bu grup üst ekstremitesini daha aktif
olarak kullanmaktad›r. Bikristal geniﬂlik de¤eri, normal nüfus ve el topu oyuncular›n›n de¤erinden; kalça geniﬂli¤ini vurgulayan bitrokanterik geniﬂlik ise normal nüfus ve askerlerin

Çal›ﬂmam›zda 173.48 cm bulunan boy yüksekli¤ini Taﬂk›nalp[3] normal nüfusta 174.15 cm,
Y›ld›z ve ark.[12] 175.90 cm bildirmiﬂlerdir; bu
de¤erler bizim bulgumuzla oldukça benzerdir.
Taﬂk›nalp ve ark.[4] 19-23 yaﬂ aras›ndaki futbolcularda 179.94 cm, Çak›ro¤lu ve ark.[10] ise ortalama yaﬂ› 21.1 olan ve 9.7 y›ll›k aktif spor yaﬂant›s›na sahip el topu oyuncular›nda 181.1 cm
bildirmiﬂlerdir, bu de¤erler bizim verimizin oldukça yukar›s›ndad›r. Hertzberg ve ark.[13]
23.56 yaﬂ ortalamas›na sahip 915 asker üzerinde gerçekleﬂtirdikleri çal›ﬂmada boy yüksekli¤ini 169.29 cm bildirmiﬂlerdir. Bu de¤er ise bizim bulgumuzdan oldukça düﬂüktür. Oturma
yüksekli¤i çal›ﬂmam›zda 92.95 cm bulundu; bu
de¤eri Hertzberg ve ark.[13] 89.73 cm, Taﬂk›nalp
ve ark.[4] 93.22 cm, Çak›ro¤lu ve ark.[10] 95.60 cm
bildirmiﬂlerdir. Bu verilere göre, gövde uzunlu¤unun bir ifadesi olan oturma yüksekli¤i de¤erimizin, Taﬂk›nalp ve ark.[4] ile Çak›ro¤lu ve
ark.n›n[10] el topu oyuncular›nda bildirdikleri
de¤erden daha küçük, Hertzberg ve ark’n›n[13]
askerlerde bildirdikleri de¤erden daha büyük

Tablo 2. Futbolculardan elde etti¤imiz de¤erlerin baﬂka araﬂt›rmac›larla karﬂ›laﬂt›r›lmas› (cm)
Parametreler (cm)

Boy yüksekli¤i
Oturma yüksekli¤i
Biakromiyal geniﬂlik
Bideltoid geniﬂlik
Toraks geniﬂli¤i
Bikristal geniﬂlik
Bispinal geniﬂlik
Bitrokanterik geniﬂlik

Y›ld›z ve
ark.[12]
(n=258)

Taﬂk›nalp[3]

(n=28)

Hertzberg
ve ark.[13]
(n=915)

173.48
92.95
36.88
43.57
28.64
27.55
25.89
30.98

169.29
89.73
39.60
45.10
28.61
–
–
31.70

175.90
–
–
–
–
28.93
–
–

Bu çal›ﬂma
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Çak›ro¤lu
ve ark.[10]
(n=57)

Çokanov[11]

(n=260)

Taﬂk›nalp
ve ark.[4]
(n=16)

174.15
–
–
–
29.14
–
–
32.12

179.94
93.22
–
–
–
–
–
–

181.10
95.60
41.50
–
31.00
28.50
–
–

–
–
32.00
39.00
–
28.00
–
31.00
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de¤erlerinden daha küçüktür.[3,10-13] Bunun nedeninin, büyüme geliﬂme sürecinde olan ve aktif futbolla u¤raﬂan kiﬂilerde, güçlü kalça kaslar›n›n etkisiyle pelvisin normal nüfusa göre daha dar kalmas› oldu¤unu düﬂünüyoruz.

4.
5.

Sonuç olarak, antropometriyle ilgili kaynaklarda sözü edilen indeksler ›ﬂ›¤›nda futbolcular›m›z› de¤erlendirdi¤imizde, en çok göze çarpan bulgular›n, uzun gövde, akromio-iliyak indekse göre orant›l› bir gövde yap›s›, kalça indeksine göre de dar kalça oldu¤unu gözlemledik.[1,9] Bu antropometrik verilerin bir k›sm› yap›lan antrenmanlar›n katk›s›yla sonradan kazan›lm›ﬂ olsa da, futbolcular›n bu verilere uyum
gösteren kiﬂilerden seçilmesinin baﬂar›ya olumlu yönde katk›s› olaca¤›n› düﬂünüyoruz.
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