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Tanım

Somatotip vücut şeklini kategorize ederek fiziksel 

sınıflandırma sistemidir

Kişinin mevcut morfolojik durumuna sayısal olarak 

tanımlanması ve ifade edilmesidir.

Vücut büyüklüğü, yaş ve cinsiyetten bağımsızdır.

Somatotip



•Endomorfi

•Mezomorfi

•Ektomorfi
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Somatotip Bileşenleri



•Kretschmer (1921) 

•Viola (1933)

•Sheldon (1940)

•Heath and Carter (1967)

Tarihçe

Somatotip



Kretschmer sınıflaması:

• Alman psikiyatrist  Kretschmer, fizik ve psişik tipler arasındaki ilişkiyi 
oluştururken birtakım kurallar  ortaya koymuştur. 

• Kretschmer, manik depresif ve şizofreni ile fiziki karakterler arasında 
ilişki kurmuştur. 

• Fizik unsurları tanımlandıktan sonra  üç vücut tipini tanımlamıştır.

• Astenik: 
– Uzun kemikli, ince yapılı, olduğundan daha uzun görünüşlü, soluk derili, 

dar  omuzlu , ince adaleli, kemikli elli dar ve düz gövdeli, kaburgaları 
sayılabilecek belirginlikteki tiplerdir.

• Piknik:
– Orta boylu, yuvarlak figürlü, yayvan yüzlü, kısa boynu omuzları arasında 

oturan,  yağlı kalçalar ile yağlı üst bacaklara sahip tiplerdir.

• Atletik: 
– Geniş omuzlu, geniş kabarık göğüslü,  düz karınlı, adaleli bacak ve 

kollara, gelişmiş omuzlara sahip  tiplerdir.



Viola sınıflaması

• 20. yüzyılın başlarına kadar kullanılan bu 

sınıflamada kişiler fizik yapı bakımından 

– longitip, 

– brakitip, ve 

– normotip isimleriyle sınıflandırılmıştır.



Sheldon sınıflaması:

• Modern sınıflamanın kurucusu Amerika’lı psikolog 
Sheldon, kendi adıyla anılan ‘yapı tipi’  kavramını 1940 
yılında ortaya koymuştur. 

• Sheldon ve yardımcıları Stevan ve  Tucker’in birlikte 
yaptığı araştırmalar  sonucunda insanın sadece fiziki 
tiplerine  göre sınıflandırılamayacağını, sınıflandırma 
yaparken insanların  kişilik özelliklerinin de dikkate 
alınması gerektiği inancına varmışlardır. 

• Öncelikle üç değişik vücut  yapısı ve bunlara  bağlı  kişilik 
özellikleri olan temel grupları belirlemişlerdir. 

• Bu üç sınıf embriyonun üç  tabakasından esinlenerek 
isimlendirilmiştir. 
– Endoderm tabakasından endomorf, 

– mezoderm tabakasından mezomorf, 

– ekdoderm tabakasından ekdomorf olarak adlandırılmıştır



• Sheldon 4000 üniversite öğrencisinin,  ön, yan ve arkadan 
boyutları  standart hale getirilmiş  fotoğraflarını çekerek  
çalışmalarını sürdürmüş ve  bugün yaygın şekilde 
kullanılan ‘Sheldon Atlası’nı meydana getirmiştir. 

• Atlasa göre  her bireyin tipi üç ayrı bileşenle ifade 
edilmiştir. 

• Bu bileşenler 1’den 7’ye kadar  eşit aralıklı puanlarla  
değerlendirilmiş ve  endomorfi, mezomorfi ve ekdomorfi  
puanı olarak adlandırılmışlardır. 

• Her bir yapı yan yana üç sayı ile  gösterilebilmektedir.  

• Birinci sayı endomorfi, ikinci sayı mezomorfi, üçüncü sayı 
ise ekdomorfi puanını göstermektedir. 



Endomorfi
• Sindirim sistemi gelişmiş, yumuşak yapılı, merkeze yakın 

bölgeleri  kütlesel olan tiplerdir. 
• Dominant bir endomorf 6-3-2 değerleri ile ifade edilebilir. 
• Bu özellik vücudun yuvarlaklığı ve yumuşaklığı ile 

karakterizedir. 
• Teknik olmayan terimlerde endomorfi  vücudun yağlılık 

komponenti olarak ifade edilir. 
• Lateral çaplarda olduğu kadar, anterioposterior  çaplarda da 

özellikle  baş, boyun, gövde, kol ve bacaklarda eşitlik eğilimi 
görülür. 

• Bu tipin  özellikleri, büyük yuvarlak  kafa, kısa kalın  boyun,  
yüksek kare omuzlar,  yayvan kalın gövde, yağlı  bir göğüs, 
kısa kollar geniş ve sarkık karın, kısa kaba görünümlü 
bacaklardır. 

• Hiçbir kasın araya girmediği, vücudun dış hatları boyunca  bir 
pürüzsüzlük ve  düzgünlük vardır. 

• İlk bakışta yağlı görünen bu tiplerde  yağlar en çok göğüs ve 
karında toplanmıştır. 





Mezomorfi:

• Bu özellik, sert, kuvvetli ve göze çarpan  kaslılıkla beraber kare bir  
vücutla karakterizedir. 

• İleri derecede bir mezomorf  1-7-2 değerleriyle ifade edilebilir. 

• Kemikler büyük ve kalın kaslarla çevrilidir. 

• Bacaklar, gövde ve kollar  genellikle kemik olarak iri yapılı ve fazla  
oranda  kaslıdır. 

• Bu tipin göze çarpan  özellikleri ön kolun  kalınlığı, el,bilek ve el 
parmaklarının iriliğidir.

• Gövde çok büyüktür ve nispeten  incedir. Omuzlar geniş ve gövde 
genellikle yukarıdadır. 

• Trapez ve deltoid  kasları oldukça belirgindir. 

• Karın kasları dışarıdadır ve kalındır. 

• Deri kaba görünür ve kendiliğinden koyu bir renge bürünerek bu  rengi 
uzun süre korur. 

• Vücut kütlesine oranla kalp kası büyük ve az yağlıdır. 

• Çoğu sporcu bu komponentin büyük bir oranına sahiptir. Mezomorfik 
yapıya sahip 





Ekdomorfi:
• Bu komponentte predominant özellikler  olarak vücudun incelik, 

narinlik ve kibar görünümü göze çarpar.

• İleri derecede ekdomorfik kişi,  2-1-7 değerlerinde ve doğrusal 
görünüşlüdür. 

• Kemikler  küçük ve kaslar incedir. 

• Omuzlar düşük olarak sürekli ekdomorfik görünür. 

• Kollar ve bacaklar uzun fakat  gövde kısadır. Yine de zorunlu olarak 
kişi uzun boylu demek değildir. 

• Abdomen ve lumbar eğri düz görünürken,  torasik  eğri (gövde),  
nispeten daha belirgin ve yukarıdadır. 

• Omuzlar  dardır ve  kas oranının azlığı görünür. 

• Kişinin fiziğinin bir çok bölgesinde kaslardan dolayı bir çıkıntı yoktur. 

• Omuz çevresi kassal destekten ve kabarıklıktan mahrumdur. 

• Skapulalar posterior olarak  dışa kanat gibi çıkıntı yapar.

• İnce soluk benizli, ufak kalıplı ve belirsiz kalçalara sahiptirler.

• Bu tipler yağsız ve adalesiz olmalarına karşın, vücut kütlesine oranla 
geniş bir cilt yüzeyine sahiptirler.





Heath-Carter sınıflaması

• Sheldon’un somatotip sınıflamalarını, boy, ağırlık, deri 
kıvrımı, kol ve bacak  kemiği genişlikleri  gibi ölçümlerle  
ve ayırıcı istatistik yöntemleri  kullanarak  somatotipi 
saptamaya yönelik başka araştırmalar izlemiştir. 

• Heat-Carter 1976’da somatotipi formüle ederek,  ölçümlere 
dayalı bir değerlendirmeye tabi tutmuştur. 

• Heath-Carter yöntemi çeşitli antropometrik ölçümler 
arasından faktör analiziyle somatotipi  fotoğraflara gerek 
kalmadan kolayca saptayan bir yöntemdir. 

• Bu yöntem, Sheldon Atlası kullanılarak somatotipi 
belirlenen kişilere  ait bazı ölçümler üzerinde yapılan 
istatistiksel analizler sonucu hesaplanmış tablolara 
dayanmaktadır. 



• Bu tablolara göre; endomorfi puanını belirtmek için 
triceps, subscapula, suprailiac deri kıvrım kalınlıkları 
ölçülüp, formüle edilmektedir. 

• Mezomorfi puanı için  humerus epikondüler çapı, femur 
epikondüler çapı, fleksiyonda biceps çevresi, baldır 
çevresi, triceps deri kıvrım kalınlığı ile , medial baldır deri 
kıvrım kalınlıkları ölçülüp, formülde yerine konmaktadır. 

• Ekdomorfi puanı içinse boy uzunluğu ve vücut ağırlığı 
ölçümlerinden yararlanılmaktadır. 

• Bu yöntemle saptanan somatotip profilleri ile Sheldon’un  
fotoskopik somatotip tayini arasında ileri düzeyde bir 
tutarlılık vardır. 

• Yalnız Heat-Charter  metodunda puanların üst  limiti 
Sheldon metodundaki gibi  7’de kalmamakta  9 değeri ile 
limitlenmektedir.



Heath-Carter sınıflaması

• 1-9-1 İleri derecede  mezomorf,

• 9-1-1 İleri derecede endomorf,

• 1-1-9 İleri derecede ekdomorf,

• 5-2-2 Dengeli endomorfi,

• 6-4-3 Mezomorfik endomorfi,

• 5-5-2 Mezomorfi ve endomorfi,

• 3-5-2 Endo-mezomorfi,

• 2-5-2 Dengeli mezomorf,

• 1-6-3 Ekdomorfik mezomorfi,

• 2-4-4 Mezomorfi-ekdomorfi,

• 2-2-5 Dengeli ekdomorfi,

• 3-2-5 Endomorfik-ekdomorfi,

• 4-2-4  Endo-ekdomorfi,

• 5-2-4 Ekdomorfik-endomorfi,

• 4-4-3 Dengeli somatotip yapı,

• 4-3-4 Dengeli somatotip yapıyı ifade eder





• Photoscopic

• Anthropometric* 

– somatotype rating form

– computer-calculated

• Combined

– the criterion measure

• Stadiometer

• Weighing scale

• Bone caliper

• Skin caliper

• Anthropometric tape

Methods *Equipment required

Somatotip Ölçümü



Somatotip Ölçme Formu



Somatokart

•Central

•Endomorph

•Mesomorph

•Ectomorph



Vücut ağırlığı (kg)

Boy (cm)

Üst kol çevre (cm)

Maks bacak çevre (cm)

Femur çap (cm)

Humerus çap (cm)

Triceps skinfold (mm)

Subscapular skinfold 

(mm)

Supraspinale skinfold 

(mm)

Medial calf skinfold (mm)

Ölçümler sağdan yapılmalı; 

Antropometrik Somatotip Ölçümü

İçin Gerekli Ölçümler



Hesaplama

triceps, subscapular ve supraspinale bölge skinfoldlarının toplamı

Bu toplamın “170.18 / boy” ile çarpımı =X

“X” değerinin aşağıdaki formülde kullanımı

Endomorfi = -0.7182 + 0.145X - 0.00068X2 + 0.0000014X3

Endomorfi



Somatotip belirlenmesi

• Mezomorfi

=[(0,858 x humerus bikondiler çapı mm)+ 

(0,601 x femur bikondiler çapı mm) + 

(0,188 x (biseps çevresi cm - triseps 

skinfold cm) + (0,161 x (baldır çevresi cm –

baldır skinfold cm) – (boy x 0,131) + 4,5]



Somatotip belirlenmesi

• Ektomorfi 

= Boy ağırlık oranı x 0,732 -28,58

Boy ağırlık oranı =boy (cm)/ 3√ağırlık(kg)



Cardiac health

Low energy cost of 

locomotion

power:weight ratio

Injury protection via 

diminished forces

Absolute strength, injury 

resistance, hypothermia 

resistance, positive self image

Absolute mass for blocking sports; 

Hypothermia resistance, floatation

Physique advantages



Lack of upper body 

strength; risk of 

diminished self image

Power at expense of endurance; poor 

heat dissipation; exercise can 

become obsessive in bodybuilders

Low power: weight; high energy cost 

of locomotion; impaired heat 

dissipation; cardiac risk factors; low 

self esteem

Physique disadvantages
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