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Malatya merkez ilkokul çocuklarýndaki büyüme ve geliþmenin deðerlendirilmesi ve il bazýnda bir
standart oluþturulmasý için oturma yüksekliði ölçüldü.

Malatya merkez ilkokullarýndan çalýþma kapsamýna giren okullar ve bu okullardaki
öðrenciler rastgele örneklem yöntemiyle seçildi. Örnekleme giren öðrenciler 7-11 yaþýnda, 432'si kýz, 468'i erkek
olmak üzere toplam 900 kiþiydi. Boy, aðýrlýk ve oturma yüksekliði gibi antropometrik parametreler ölçüldü.
Veriler istatistik paket program (SSPS 6.0) kullanýlarak her cins ve yaþ grubu için aritmetik ortalama, standart
sapma, maximum ve minimum olarak ifade edildi. Cinsler arasý farklýlýk ile belirlendi.

Elde ettiðimiz verilerde yaþla birlikte boy artýþlarýnýn olduðu ve buna paralel olarak oturma
yüksekliklerinin de arttýðý saptandý.Yedi yaþ kýzlarda oturma yüksekliði 58.47 ± 2.81 iken, onbir yaþýnda 66.54 ±
4.14 idi. Erkeklerde ise yedi yaþýnda oturma yüksekliði 60.78 ± 3.02 iken, onbir yaþýnda 66.56 ± 3.41 olarak
saptandý. Erkekler ile kýzlar arasýnda oturma yüksekliði yönünden farklýlýk görüldü. Verilerimizde 7-11 yaþ grubu
erkeklerdeki oturma yükseklikleri kýzlarýnkinden daha büyük ortalamaya sahipti. Fakat cinsler arasýnda oturma
yüksekliði yönünden anlamlýlýk 7-10 yaþ grubundaydý (p<0.05).

Yaþa baðlý olarak boy arttýkça oturma yüksekliðinin arttýðý saptandý. Ortalama deðerler benzer araþtýrma
sonuçlarýyla karþýlaþtýrýldý. Malatya çocuklarýnýn oturma yüksekliði diðer çalýþmalardaki ortalamalardan daha
küçük olarak tespit edildi. Bulgularýmýz Malatya merkez çocuklarý için bir norm oluþturacak nitelikteydi.

antropometri, ilkokul çocuklarý, boy, aðýrlýk, oturma yüksekliði

The objective of the study is to assess the physical development of primary school children in Malatya
urban area and to establish a standard by measuring the sitting height.

The primary schools and the children in Malatya urban area were selected randomly.
900 children (432 girls, 468 boys) aged 7-11 years old participated in this study. Anthropometric parameters
including height, weight and sitting height were measured. The data were analyzed using SPSS 6.0. The means,
standard deviations, minimum and maximum values were calculated for each age and gender separately. The
differences among the genders were determined by .

It was determined that height increased together with age and in accordance with these, the sitting height
increased. It was found that the mean sitting height of seven years old girls was 58.47 2.81 and that of eleven
years old girls was 66.54 4.14, where the mean sitting height of seven years old boys was 60.78 3.02 and that of
eleven years old boys was 66.56 3.44. A difference in terms of sitting height between boys and girls was
determined.According to our data, it was found that the 7-11 age group boys have a greater average sitting height
than that of girls. However, statistical significance was determined in the 7-10 age group (p<0.05).

A positive correlation was found between sitting height and age. Our findings were compared with
those of similar studies. School children of the Malatya have relatively lower sitting height than that of the other
studies. The findings of the current study might be used as a standard for children of Malatya urban area.

anthropometry, school children, height, weight, sitting height
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Çalýþmamýz, geniþ kapsamlý antropometrik
ölçümlere dayanarak yapýlan daha önceki
çalýþmalarýmýzýn bir devamýdýr. Oturma
yüksekliði, büyüme geriliðinin belirlenmesinde
kullanýlan parametrelerden biridir. Hayatýn ilk 2-
3 yýlýnda oldukça yüksek deðerler verirken,
çocukluk döneminde alçalma gösterir. Genelde
puberte döneminde gövdeye göre alt taraftaki
hýzlý uzama sonucu, en küçük deðerlerle

k a r þ ý l a þ ý l a b i l i r. G e r e k ö ð r e n c i l e r i n
büyümelerinin saptanmasý, gerekse öðrencilerin
saðlýklý bir büyüme trendi geçirebilmeleri için
beslenmeleri kadar önemli olan fiziki
çevrelerinin de öneminin vurgulanmasý açýsýndan
çalýþmamýzýn gerekliliði kanýsýndayýz. Biliyoruz
ki postür bozukluklarýnda oturma þekli ve
oturulan yerlerin (sýra, sandalye vs.) ergonomiye
uygun olup olmamasý da etkili olmaktadýr.
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GEREÇ VEYÖNTEM

BULGULAR

7-11 yaþ grubundaki 900 ilkokul öðrencisi
(432 kýz, 468 erkek) Malatya il merkezi
okullarýndan rastgele örneklem yöntemiyle
seçildi. Ölçümlerin yapýlabilmesi için Malatya Ýl
Milli Eðitim Müdürlüðü'nden izin alýndý.
Ölçümler antropometrik ölçüm yöntemlerine
göre yapýldý. Aðýrlýk ölçümlerinde çocuklar þort
ve atlet giydirilerek 0.5 kg duyarlýlýkla tartýldý.
Boy deðerleri baþ Frankfurt pozisyonunda ve
vücut dik durur þekilde, ayaðýn yere basan
noktasý ile verteks arasý ölçülerek bulundu.
Doðrusal ölçümlerde duyarlýlýk 0.5 mm idi.
Oturma yüksekliði deðerleri ise baþ yine
Frankfurt pozisyonunda ve vücut olabildiðince
dik oturur durumda, kollar sarkýk ve eller uyluk
üzerinde serbest býrakýlmýþ þekilde, oturma
yüzeyi ile verteks arasýndaki mesafenin
ölçülmesi ile elde edildi. Boy ve oturma
yüksekliði ölçümleri için Antropometre, aðýrlýk
ölçümleri için dijital terazi kullanýldý. Elde edilen
veriler istatistik paket program (SSPS 6.0)
kullanýlarak deðerlendirildi. Ölçümlerin
aritmetik ortalama (X), standart sapma (SD),
maksimum(Max.) ve minimum (Min.) deðerleri
belirtildi. Oturma yüksekliði ile boy ve aðýrlýk
arasýndaki korelasyon (r) saptandý ve oturma
yüksekliðinin cinsler arasýndaki farklýlýðý
ile deðerlendirildi.

Araþtýrmaya alýnan öðrencilerin yaþ ve cins
daðýlýmý belirtilmiþtir.

yaþla birlikte boy
uzunluðunun arttðýný göstermektedir.7-10 yaþ
erkeklerde ortalama boy uzunluðu kýzlara oranla
daha fazla iken 11 yaþýndaki kýzlar erkeklere göre
daha uzun boy ortalamasýna sahipti. Fakat bu
farklýlýklar istatistiksel olarak anlamlý deð
ildi (p>0.05).

görüleceði gibi yaþla birlikte her
iki cinsin aðýrlýðý artmaktadýr. Cinsler arasýndaki
aðýrlýk farkýna bakýldýðýnda, 10 yaþ grubunda
istatistiksel olarak anlamlý derecede farklý idi
(p<0.05).

Oturma yüksekliklerinin yaþ ve cinse göre
daðýlýmý gösterilmiþtir. Her iki cinste
oturma yüksekliði yaþla birlikte artarken,
erkeklerin oturma yükseklikleri ortalamalarýnýn
kýzlardan daha fazla olduðu görüldü. Yaþ
gruplarýna göre cinsler arasýnda oturma
y ü k s e k l i ð i f a r k l ý l ý ð ý t - t e s t ' i i l e
deðerlendirildiðinde, farklýlýðýn 7-10 yaþ
grubunda istatistiksel açýdan anlamlý (p<0.05),
11 yaþ grubunda ise anlamsýz olduðu görüldü
(p>0.05).

Her iki cins için yaþlara göre, boy ile oturma
yüksekliði ve aðýrlýk ile oturma yüksekliði
arasýndaki korelasyon sonuçlarý
verilmiþtir.

t-test

Tablo I'de

Tablo II her iki cinste de
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Tablo I

Tablo II.

Tablo III.

Tablo IV.

Tablo V.

.

Kýz Erkek
Yaþ n X SD Min. Max. n X SD Min. Max.

Kýz ve erkekler arasýndaki aðýrlýk yönünden farklýlýk 10 yaþ
grubunda istatistisel olarak anlamlýdýr. (P<0.05).

* Kýz ve erkekler arasýndaki oturma yüksekliði farklýlýðý 11
yaþ dýþýndaki tüm yaþ gruplarýnda istatistiksel olarak
anlamlýdýr (p<0.05).

Oturma yüksekliði ve boy arasýnda kuvvetli iliþki, oturma
yüksekliði ve aðýrlýk arasýnda orta derecede iliþki görüldü.

Öðrencilerin yaþ ve cinsiyete göre boy daðýlýmý

Yaþ 7 8 9 10 11 Toplam
Kýz 93 89 88 84 78 432
Erkek 94 106 92 82 94 468

Öðrencilerin boy uzunluðunun yaþ ve cinse göre
daðýlýmlarý (cm)

Yaþ ve cinsiyete göre aðýrlýk daðýlýmý

7 93 21.6 3.4 15.00 32.00 94 22.7 3.5 18.00 38.00
8 89 23.7 4.2 15.00 39.00 106 24.9 4.4 18.00 50.00
9 88 25.9 5.4 19.00 50.00 92 27.7 4.9 20.00 44.00
10 84 29.0 5.0 21.00 44.00 82 31.4 5.6 22.00 49.00
11 78 34.5 7.1 22.00 53.00 94 33.4 5.7 25.00 54.00

Öðrencilerin oturma yüksekliðinin yaþ ve
cinsiyete göre daðýlýmý (cm)

Yaþ gruplarýnda ve cinslerde oturma yüksekliðinin
boy ve aðýrlýða göre iliþki katsayýlarý (r)

Kýz Erkek
n X SD Min. Max. n X SD Min. Max.

Cinsler arasý boy uzunluðundaki farklýlýk istatistiksel olarak
anlamlý deðildi (p>0.05).

Kýz Erkek
Yaþ n X SD Min. Max. n X SD Min. Max.

7 8 9 10 11

Yaþ
7 93 117.10 4.99 106.00 128.00 94 118.50 5.83 107.00 136.00
8 89 112.57 6.82 105.00 139.00 106123.98 6.00 108.00 140.00
9 88 126.94 7.05 112.00 158.00 92 129.39 6.19 117.00 145.00
10 84 132.76 6.35 117.00 150.00 82 135.03 6.92 118.00 150.00
11 78 140.28 7.77 123.00 156.00 94 138.55 6.21 125.00 153.00

7 93 58.47 2.81 48.00 65.00 94 60.78 3.02 54.00 71.00
8 89 59.77 3.17 52.00 67.00 106 62.24 2.70 56.00 71.00
9 88 61.56 3.85 50.00 71.00 92 64.04 3.13 58.00 76.00
10 84 63.83 3.61 52.00 70.00 82 65.94 3.46 59.00 75.00
11 78 66.54 4.14 58.00 76.00 94 66.56 3.44 58.00 75.50

Yaþ
Cinsiyet K E K E K E K E K E
Oturma
Yüksekliði-
Boy 0.50 0.64 0.72 0.69 0.58 0.60 0.70 0.70 0.72 0.65
Oturma
Yüksekliði-
Aðýrlýk 0.41 0.56 0.56 0.51 0.54 0.51 0.40 0.48 0.65 0.48
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Her iki cinste tüm yaþ gruplarýndaki oturma
yüksekliði ile boy arasýnda güçlü bir iliþki
görülürken, oturma yüksekliði ile aðýrlýk
arasýnda ise orta derecede bir iliþkinin olduðu
görüldü (Tablo V). Erkeklerde ve kýzlarda oturma
yüksekliði ile boy ve aðýrlýk arasýndaki
korelasyon eðrileri gösterilmiþtir.

Bu çalýþmada, Malatya ili ilkokul
öðrencilerinin büyüme ve geliþmelerini
deðerlendirmek için yapýlan kapsamlý bir
ça l ý þmada elde edi len ant ropometr ik
ölçümlerden biri olan oturma yüksekliði
incelenmiþtir. Bu çalýþmadan elde edilen
sonuçlar Ýkiz ve arkadaþlarýnýn çalýþmasýyla
karþýlaþtýrýldý ve iki çalýþmanýn sonuçlarý
arasýnda anlamlý fark bulundu (p<0.05). Buna
göre Malatya çocuklarýnýn oturma yükseklikleri
Gemlik çocuklarýndan daha küçük ortalamaya
sahipti. iki çalýþmanýn verilerini
kýyaslamaktadýr.

Çalýþmadan elde edilen oturma yüksekliði
ortalamalarý Erem'in Bursa'da yaptýðý çalýþma
sonuçlarýyla karþýlaþtýrýldýðýnda, bütün yaþ grubu
ve cinsiyette Malatya ili ölçüm ortalamalarý daha
düþük olarak tespit edildi.

Taþkýnalp, erkek futbolcular üzerinde
yaptýðý çalýþmasýnda, oturma yüksekliði
ortalamasýný 93.22 cm olarak ve bunun boy
uzunluðuna olan oranýný ise % 52.68 olarak
tespit etmiþtir.

Bu çalýþmadaki yaþ grubu küçük olduðu için
Taþkýnalp'in verileriyle karþýlaþtýrýlmamýþtýr.

Bu çalýþmadaki oturma yükseklikleri yerel
standartlar olarak deðerlendirilebilir. Çünkü
çalýþma sadece Malatya il merkezini
kapsamaktadýr. Elde edilen veriler farklý yaþ
grubunda ve cinslerdeki öðrencilerin oturma
yüksekliklerinde farklýl ýklar olduðunu
göstermektedir. Bu da, yaþla birlikte oturma
yüksekliðinin de arttýðýný göstermektedir.
Oturma yüksekliðini boy ve aðýrlýkla
iliþkilendirildiðinde oturma yüksekliði ile boy
arasýnda kuvvetli bir iliþki olduðu görüldü.
Aðýrlýk ile oturma yüksekliði arasýnda ise orta

Þekil 1-4 de

Tablo

TARTIÞMA VE SONUÇ
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Tablo VI. Oturma yüksekliði ortalamalarýnýn benzer
çalýþmalarýn sonuçlarý ile karþýlaþtýrýlmasý

Malatya Gemlik Malatya Gemlik

7 58.47 2.81 61.9 0.3 60.78 3.02 64.4 0.2
8 59.77 3.17 64.6 0.4 62.24 2.70 67.2 0.3
9 61.56 3.85 67.4 0.3 64.04 3.13 69.0 0.3
10 63.83 3.61 69.6 0.3 65.94 3.46 71.3 0.3
11 66.54 4.14 72.3 0.5 66.56 3.44 72.1 0.9

Yaþ Kýz Kýz Erkek Erkek
X SD X SD X SD X SD

*Bu çalýþmadaki kýz ve erkeklerin oturma yükseklikleri
Ýkiz'in Gemlik'te yaptýðý çalýþmasýnýn verileriyle
karþýlaþtýrdýðýnda hem kýzlarda hem de erkeklerdeki fark
anlamlýydý (p<0.05).

Þekil 1 Erkeklerde oturma yüksekliði ve boy arasýndaki
korelasyon
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Þekil 2. Erkeklerde oturma yüksekliði ve aðýrlýk
arasýndaki korelasyon

Oturma Yüksekliði ve Aðýrlýk Arasýndaki
Korelasyon Eðrisi (Erkek)
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Þekil 3. Kýzlarda oturma yüksekliði ve boy arasýndaki
korelasyon
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Þekil 4. Kýzlarda oturma yüksekliði ve aðýrlýk arasýndaki
korelasyon
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derecede iliþki vardý .
Pothmanathan ve arkadaþlarý Kuzeybatý

Hindistan'da yaptýklarý çalýþmada oturma
yüksekliðinin kýzlarda 11, erkeklerde 14 yaþýnda
en yüksek seviyeye çýktýðýný tespit etmiþlerdir.

Bu çalýþmanýn sonuçlarýna göre, kýzlara ait
veriler literatürle benzerlik göstermektedir.
Erkeklerde sadece 11 yaþa kadar olan yaþ gurubu
incelendiðinde literatürle karþýlaþtýrma
yapýlamamýþtýr.

Norgan deðiþik etnik kökenli 95 denek
üzerinde yaptýðý çalýþmada oturma yüksekliði ve
vücut kitle indeksini (BMI) iliþkilendirmiþ; 70 kg
aðýrlýkta, 1.75 m boyundaki bir kiþinin 0.91 m
oturma yüksekliði olduðunu ve BMI'ini ise 22.86
kg/m olarak tespit etmiþ. Fakat farklý etnik
gruplardaki kimselerin vücut kompozisyonlarý
ile vücut kitle indekslerinin deðiþiklik
gösterebileceklerini belirtmektedir.

N o r g a n ( 1 9 9 5 ) A v u s t r a l y a
Aborigines'lerinde yaptýðý çalýþmasýnda oturma
yüksekliðini erkeklerde 0.80 ± 0.04 SD;
kadýnlarda 0.75 ± 0.03 SD olarak tespit etmiþtir.

Hertel NT ve arkadaþlarý (1977) yaptýklarý
çalýþmalarýnda, Danimarkalý çocuklarýn
Hollandalýlar'dan daha küçük, Ýsviçre ve Ýsveç
çocuklarýndan ise daha büyük ölçümlere sahip
olduklarýný tespit etmiþlerdir.

Bu çalýþma yerel düzeyde olduðu için diðer
ülkelerle karþýlaþtýrýlamamýþtýr. Fakat yaþ ve
boyun uzamasýyla birlikte oturma yüksekliðinde
deðiþiklik saptanmýþtýr.Erkeklerde 7-10 yaþ
grubunda oturma yükseklikleri kýzlara oranla
fazla iken, 11 yaþýnda kýzlar ve erkeklerin ayný
seviyeye geldikleri görüldü. Kýzlardaki bu hýzlý
artýþýn, pubertenin 11 yaþ civarýnda olmasýndan
kaynaklanabileceði düþünülmektedir .
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