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ANTROPOMETRİ
Antropometrinin fiziksel 
ve teorik olarak pek çok 
tanımı olmasına karşın 
en basit şekliyle insan 
bedeni ve uzuvlarının 

basit yöntemlerle 
fiziksel olarak 

ölçümlerini ifade eder. 



ANTROPOMETRİ
Günümüzde teknoloji ve 

bilgisayar 
sistemlerindeki 

gelişmeler ile doku ve 
organlar üzerinde ölçüm 

yapımı için daha 
sofistike aparatlar 

geliştirilmiştir. 



ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER
Temelde vücut gelişim ve 

birleşiminin tahmini için yapılan 
bu ölçümlerle bireyin

• büyüme – gelişme,

• hastalık – sağlık durumu,

• travma, cerrahi vb. pek çok 
alanda tanı, gözlem ve izlem 

yapılması amacıyla 
kullanılmaktadır.



DİYABET VE ANTROPOMETRİ
Diyabetin tanılanması için herhangi 

bir antropometrik ölçüm 
olmamasına karşın, tip 2 diyabete 
yakalanma riskinin öngörüsü ve 
diyabetli kişilerin takibinde boy, 
kilo, boyun, bel ve kalça çevresi, 

deri kıvrım kalınlıkları, BKI ve vücut 
yağ yüzdesi hesabı gibi 

antropometrik ölçüm ve formüller 
sıklıkla kullanılmaktadır.



AĞIRLIK - BOY ÖLÇÜMLERİ
Ağırlık ölçümü beslenme 

durumunun göstergesi olarak 
sıklıkla kullanılmakla birlikte      
boy-kilo oranları, çocuk ve 

gençlerde büyüme-gelişmenin 
izlenmesi amacıyla kullanılan en 

temel ölçümlerdendir. Çeşitli 
formülasyonlar ve indeksler ile 

mevcut durum belirlenir.



AĞIRLIK - BOY ÖLÇÜMLERİ
Yetişkinlerde ağırlık ölçümü 

yapılırken;

• Kalibre edilmiş bir tartı aleti 
kullanılması,

• Kişinin ince bir kıyafet giyiyor 
olması

• Ve mümkünse sabah açken ve 
dışkılama sonrası ölçüm 

yapılmasına dikkat edilmelidir.



AĞIRLIK - BOY ÖLÇÜMLERİ
Yetişkinlerde boy ölçümü 

yapılırken;

• Ayaklar birleşik,

• Baş Frankfort düzleminde yani 
ileri bakar şekilde olmalıdır.



AĞIRLIK - BOY ÖLÇÜMLERİ
Çocuklarda kilo ve boy 

ölçümünde ise;

• 0,1 kg’a duyarlı hassas bir 
tartı aleti kullanılması ve 
çıplak ölçüm yapılması,

• Boy ölçümü iki yaşına kadar 
yatarak, iki yaşından sonra 

ise ayakta yapılmalıdır.

• Bebeklerde infantometre
kullanımı önemlidir.



AĞIRLIK - BOY ÖLÇÜMLERİ

Diyabetli kişilerde boy kilo 
ölçümleri ile en sık kullanılan 
indeks Beden Kitle İndeksi 

(BKİ)’dir.

𝐾𝑖𝑙𝑜 (𝑘𝑔) ÷ 𝑏𝑜𝑦2 (𝑚2)

formülü ile hesaplanmaktadır.



AĞIRLIK - BOY ÖLÇÜMLERİ
Ortaya çıkan puana göre;

<18,5 = Zayıf

18,5 < x < 25 = Normal

25 < x < 30 = Fazla kilolu

30 < x < 35 = 1. derece obez

35 < x < 40 = 2. derece obez

40 < x < 45 =3. derece obez

45 < x < 50 = 4. derece obez

50 < x < 60 = 5. derece obez

60 < x = 6. derece obez



AĞIRLIK - BOY ÖLÇÜMLERİ

Normal kilo aralığı her yaş 
için farklılık gösterdiğinden 

bu aralıkların yaş 
gruplarına göre takip 

edilmesi gerekmektedir. 
Yandaki tabloda yaşa göre 

tercih edilen BKİ aralıklarını 
görebilirsiniz.

YAŞ (yıl) BKİ (kg/m²) İDEAL

19 – 24 19 – 24 21

23 – 34 20 – 25 22

35 – 44 21 – 26 23

45 – 54 22 – 27 24

55 – 64 23 – 28 25

65 + 24 – 29 26



BKI ve GESTASYONEL DİYABET
Yeung ve arkadaşlarının 
yaptıkları meta analiz 

çalışmasında gestasyonel
diyabete yakalanma riskini 

en iyi öngören 
antropometrik testin 

hamilelik öncesi beden 
kitle indeksi olduğunu 

belirlemişlerdir.

Yeung E, Song Y ve Zhang C., ‘Maternal Anthropometric Indices and Gestational Diabetes’, Handbook of Anthropometry (2012), Syf: 2039 – 2056.



ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Boyun Çevresi
Çocuklarda ve yetişkinlerde kilo 
fazlalığı, obezite ve eşlik eden 

hastalık risklerini (Glikoz intoleransı, 
diyabet, hipertrigliseridemi vb.) 
belirlemekte kullanılan mezura 

ölçümlerinden biridir.

Larinksin hemen altından boynu 
çevreleyerek ölçülür.



ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Boyun Çevresi
Boyun çevresi ölçüm değerlerinin 
değerlendirilmesinde genel-geçer 
bir skorlama olmamasına karşın 

kadınlarda 34 cm, erkeklerde ise 
37 cm ve üstü değerlerinin aşırı 
kilonun göstergesi olduğu farklı 

çalışmalarda görülmüştür.

Hingorjo RM. Et al., Neck circumference as a useful marker of obesity: A comparison with body mass index and waist circumference, J Pak Med Assoc, 2011
Ben-Noun LL, Sohar E, Loar A. Neck circumference as a simple screening measure for identifying overweight and obese patients. Obes Res 2001; 9:470-7 



ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Bel Çevresi
Tek başına abdominal yağ dağılımının 
bir gösterge olarak pratik bir kullanım 

sağlar.

Ölçüm, birey ayakta dururken, kolları 
iki yanda ve ayaklar birleşik durumda 

iken yapılmalıdır. En alt kaburga 
kemiği ile kristailiaka arasından 

ölçüm alınır. 



ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Bel Çevresi
Bel çevresi değerine göre kronik 
hastalık riski tablosu aşağıdaki 

gibidir:

Cinsiyet Risk Yüksek Risk

Erkek ≥ 94 cm ≥ 102 cm

Kadın ≥ 80 cm ≥ 88 cm



ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ
Bel/Boy Oranı

Santral obezite ve diyabet gibi kronik 
hastalıklara yakalanma riskinin 

belirlenmesi için bel/boy oranının 
kullanımı 1990’ların başlarında 

önerilmiştir. Bu ölçümün etkinliği ve 
pratikte önemi hem yetişkinlerde hem de 
çocuklarda artmaktadır. 0,5 oranı kritik 
eşiktir. Bu oranın üzerindeki değerlerde 

risk artmaktadır.

Preedy VR., Handbook of Anthropometry, Physical Measures of Human Form in Health and Disease, 2012
Ashwell M, Gibson S., ‘Waist-to-height ratio as an indicator of ‘early health risk’: simpler and more predictive than using a ‘matrix’ based on BMI and waist circumference’, BMJ Open, 6:3, 2016

Aswell M, Gibson S.



ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Kalça çevresi
Tek başına kullanımından ziyade 
bel/kalça oranı hesaplanmasında 
bileşen olarak kullanılmaktadır. 

Ölçüm alınırken bireyin yan 
tarafında bulunulması ve kalçanın 

en çıkıntılı bölümünden ölçüm 
alınması gerekmektedir.



ÇEVRE ÖLÇÜMLERİ

Bel/Kalça oranı
Kişilerin android (abdominal) ve jenoid
(gluteal) şişmanlığın tanımlanmasında 

kullanılmaktadır.

Deri altı ve karın içi yağ deposunun 
gözlemlenmesinde, android tip 

şişmanlığın ve şişmanlığa bağlı kronik 
hastalıkların görülmesinde riskin 

göstergesidir.

Erkeklerde <0.90 ve kadınlarda <0.85 
olmalıdır. (WHO, 2011)



ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER VE
TİP 2 DİYABET

Hadaegh ve arkadaşlarının İranlı 
kadınlar üzerinde yaptıkları 
çalışmada Tip 2 Diyabetin 

belirlenmesinde BKİ, bel çevresi, 
bel/boy ve bel/kalça oranlarının 
işlevsel olduğunu saptamışlardır. 
Aralarındaki en yüksek öngörü 

yeteneğine sahip olanın ise bel/boy 
oranı olduğunu belirlemişlerdir.

Hadaegh F, Shafiee G, Azizi F., ‘Anthropometric predictors of incident type 2 diabetes mellitus in Iranian women’, Ann Saudi Med (2009); 29(3), syf: 194-200



DERİ KIVRIM KALINLIKLARI 
ÖLÇÜMLERİ

Bu ölçümlere çimdik testi de 
denmektedir. Deri altı yağ 

tabakasının belirlenmesinde 
kullanılır. Biseps, triseps, 

subskapular, suprailiak, midaksiller, 
pektoral, abdominal, uyluk, 

suprapatella medial baldır vb. 
bölgelerden ölçülmektedir.



DERİ KIVRIM KALINLIKLARI 
ÖLÇÜMLERİ

Ölçümler yapılırken ölçüm yapılacak 
noktanın 1 cm üzerinde deri sol el 

baş ve işaret parmaklarıyla 
sıkıştırılır ve derinin 1 cm uzaması 
sağlanır. Daha sonrasında sağ el ile 

ölçüm alınır.
Deri kıvrıldıktan sonra fazla 

beklemeden ölçümün yapılması 
gerekmektedir.



DERİ KIVRIM KALINLIKLARI 
ÖLÇÜMLERİ

Triseps ddk ölçümü
Kişi ayakta ve kollar sarkıtılmış iken, 
sol kol önce 90° bükülür. Omuz ve 

dirsek çıkıntıları arasındaki orta 
nokta belirlenir ve işaret bırakılır. 

Sonrasında kolun serbest 
bırakılmasından sonra belirlenen 

noktadan ölçüm alınır.



DERİ KIVRIM KALINLIKLARI 
ÖLÇÜMLERİ

Biseps ddk ölçümü
Triseps deri kıvrım kalınlığı 

için konulan işaretin 
hizasında, orta kolun ön 
bölümünde cubital fossa 

hizasında işaretleme yapılır. 
Aynı ölçüm tekniği uygulanır.



DERİ KIVRIM KALINLIKLARI 
ÖLÇÜMLERİ

Suprailiak ddk ölçümü
Kişi ayakta, kollar sarkıtılmış 

iken, iliak kemiğin 2 cm 
üzerinden orta aksillar çizginin 

üzerine işaret konulur. Aynı 
ölçüm tekniği uygulanır.



DERİ KIVRIM KALINLIKLARI 
ÖLÇÜMLERİ

Subskapular ddk
ölçümü

Kişi ayakta, kollar sarkıtılmış 
iken, skapulanın alt ucunun 1 
cm sol çaprazına işaretleme 

yapılır. Ölçüm 45° açı ile 
yapılmalıdır.



DERİ KIVRIM KALINLIKLARI ÖLÇÜMLERİ

Deri kıvrım kalınlıkları 
ölçümlerini kullanarak 
vücut yağ yüzdesinin 

saptanması
Hesaplama önceden 

hazırlanmış tablolar veya 
matematiksel formüller 

üzerinden yapılabilmektedir.



DERİ KIVRIM KALINLIKLARI ÖLÇÜMLERİ



DERİ KIVRIM KALINLIKLARI ÖLÇÜMLERİ

Denklem Erkek Kadın
Yaş (yıl) D D

17 - 19 1.1620 - 0.0630 x log σ 1.1549 - 0.0678 x log σ

20 – 29 1.1631 – 0.0632 x log σ 1.1599 – 0.0717 x log σ

30 – 39 1.1422 – 0.0544 x log σ 1.1423 – 0.0632 x log σ

40 – 49 1.1620 – 0.0700 x log σ 1.1333 – 0.0612 x log σ

50+ 1.1715 – 0.0779 x log σ 1.1339 – 0.0645 x log σ

VÜCUT YOĞUNLUĞU DENKLEMLERİ



DERİ KIVRIM KALINLIKLARI ÖLÇÜMLERİ

Yağ yüzdesi hesabı (Siri denklemi)
𝑌𝑎ğ % = 4.95 ÷ 𝐷 − 4.5 × 100

Yağ kütlesi hesabı
Yağ (kg) = Vücut ağırlığı (kg) x Yağ yüzdesi

Yağsız doku kütlesi hesabı
Yağsız doku (kg) = Vücut ağırlığı (kg) x Yağ kitlesi (kg)



BİYOFİZİK ÖLÇÜMLER

Biyoelektriksel İmpedans
Analizi (BİA)

Vücut dokularının farklı elektriksel 
direnç göstermelerine dayanan bir 
ölçüm yöntemidir. Vücuda verilen 

düşük dozda elektriğin uğradığı 
direnç düzeylerinin matematiksel 
formüller ile vücut yağ, kas ve su 

seviyesinin belirlenmesini 
sağlamaktadır. 



BİYOFİZİK ÖLÇÜMLER
Biyoelektriksel İmpedans Analizi (BİA)

Ölçüm öncesinde dikkat edilmesi gereken 
hususlar:

• 24 – 48 saat öncesinde ağır fiziksel aktivite 
yapılmaması

• 24 saat öncesinde alkol tüketilmemesi

• En az 2 – 4 saat önceye kadar yemek 
yenilmemesi

• Test öncesinde çok su içilmemesi

• Testten 4 saat öncesine kadar çay/kahve 
tüketilmemesi gerekmektedir.



BİYOFİZİK ÖLÇÜMLER
Dual Enerji X – Ray Absorpsiyometri

(DEXA)

Kemik yoğunluğunun ölçülmesi için 
üretilmiş bir cihaz olmasına karşın vücut 
yağ-kas yoğunluğunun ölçülmesinde de 

oldukça etkindir. Düşük dozda x ışını 
kullanılarak ölçüm yapılmaktadır. Ölçüm 

maliyetinin düşük olmaması ve düşük dozda 
olması rağmen radyasyon maruziyeti

nedeniyle bu alanda kullanımı yeterince 
yüksek değildir.

Preedy VR., Handbook of Anthropometry, Physical Measures of Human Form in Health and Disease, 2012



DİYABETTE ANTROPOMETRİK
DEĞERLENDİRMENİN SIKLIĞI VE ÖNEMİ
Diyabet gibi kronik hastalıklarda yetişkinler 
için abdominal yağlanma ve vücut yağ – kas 

oranı düzenli olarak kontrol edilmelidir. 

Özellikle gelişim çağındaki diyabetli 
çocukların büyüme ve gelişmesinin düzenli 
takibi hastalık seyri ve sağlıklı büyüme için 

oldukça önemlidir.

Gelişim çağında 3 ayda bir, yetişkin 
döneminde ise akut tedavi döneminde ayda 
bir, kronik tedavi döneminde ise 6 ayda bir 

tekrarlanması önerilmektedir.



ÇOCUKLARDA BÜYÜMENİN İZLENMESİ

WHO ANTHRO

Diyabetli çocukların büyümelerinin 
izlenmesi oldukça önem 

taşımaktadır. Şu ana kadar 
gösterilmiş olan ölçümlerle 

büyümenin izlenmesi sağlanabilir. 
Ancak günümüz teknolojisinin 

desteği ile zaman ve düzenlemede 
yardımcı olabilecek çeşitli 
programlar geliştirilmiştir.



ÇOCUKLARDA BÜYÜMENİN İZLENMESİ
WHO ANTHRO

Dünya Sağlık Örgütü’nün oluşturduğu bu 
program ile 5 yaşına kadar olan çocukların;

• boy,

• kilo,

• kafa çevresi,

• üst orta kol çevresi,

• triseps deri kıvrım kalınlığı,

• subskapular deri kıvrım kalınlığı ölçümlerini 
düzenli takip edebilirsiniz. 



ÇOCUKLARDA BÜYÜMENİN İZLENMESİ

WHO ANTHRO
Takip edilen bu ölçümler ile;

• Boya göre ağırlık,

• Yaşa göre ağırlık,

• Yaşa göre boy,

• Yaşa göre BKİ,

• Yaşa göre kafa çevresi,

• Yaşa göre üst orta kol çevresi,

• Yaşa göre triseps deri kıvrım kalınlığı,

• Yaşa göre supskapular deri kıvrım kalınlığı 
değerlerini düzenli takip etmenizi sağlamaktadır.



DİNLEDİĞİNİZ 
İÇİN 

TEŞEKKÜRLER


