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Sporda yüksek performans hedefe yönelik 
yüksek kaliteli antrenman, yeterli dinlenme, 
zihinsel hazırlık ve sporcu beslenmesi prensipleri 
uygulanarak elde edilebilir. Doğru beslenme ve 
sıvı alımı stratejisi ile vücudun ihtiyacı olan enerji 
karşılanabilir, performans artırılabilir ve spor 
yaralanmaları riski azaltılabilir.

Yapılan sporun doğasına göre, kullanılan 
enerji sistemleri değişir. Mesafe koşucunun, 
basketbolcunun ve güreşçinin kullandığı enerji 
sistemleri birbirinden farklıdır. 30 dakika süre 
veya 8 kilometre mesafenin üzerindeki koşular, 
dayanıklılık koşusu olarak kabul edilir. Dayanıklılık 
koşusunda ağırlıklı olarak aerobik (oksijenli) 
enerji sistemi, yakıt olarak ise yağlar kullanılır. 
Orta şiddetli, uzun süreli egzersizler sırasında 
sprint atakları veya yokuş yukarı koşu gibi yüksek 
şiddetli yüklenmeler gerçekleştiriliyorsa, yakıt 
olarak karbonhidratların katkısı artar.

Sporcu beslenmesinin normal bireylerin 
beslenmesinden en önemli farkı, günlük besin 
ögeleri dağılımında karbonhidrat oranının 
%10 kadar daha fazla olmasıdır. Temel besin 
ögelerinin dağılımı kabaca %60 karbonhidrat, 
%20 protein, %20 yağ şeklinde olmalıdır. 
Sporcunun günlük enerji gereksinimi yaşa, 
cinsiyete, spor branşına, günlük antrenman 
sayısı ve şiddetine göre belirlenmelidir.

TEMEL BESİN ÖĞELERİ

Karbonhidratlar
Egzersiz sırasında kullanılan ana enerji kaynağı 
karbonhidratlardır. Öncelikle kanda hazır bulunan 
kan şekeri, ardından depolardan serbestleştirilen 
şekerler devreye girer. Kompleks karbonhidratlar; 
ekmek, pilav, makarna, kuru baklagiller gibi kay-
naklardan, basit karbonhidratlar ise çay şekeri, 
meyve ve meyve suyu, enerji içecekleri, 
gibi kaynaklardan sağlanabilir.

Karbonhidratlar karaciğer ve kaslarda glikojen 
olarak depolanır. Kasların glikojen depolama 
kapasitesi dayanıklılık antrenmanları ile 
artırılabilir. Glikojen deposunun optimize edilmesi, 
sporcunun dayanıklılık performansını artırır, 
yorgunluk duyumunun gecikmesini sağlar. Glikojen 
eksildikçe yorgunluk ve bitkinlik başlar. Sporcu 
özellikle 60 dakikayı geçen egzersizlerde zorlanır.

Egzersizin ilk saati içinde harcanan karbonhidrat, 
egzersiz öncesi son öğünlerde alınan karbonhidratlı 
besinlerden gelir. Bu sebeple, son öğünde 
karbonhidratı yüksek bir beslenme, glikojen 
depolarını ilerleyen dakikalarda kullanılmak 
üzere koruyarak dayanıklılığın sürdürülmesi 
bakımından önemlidir.

Sporcunun günlük karbonhidrat gereksinimi, 
vücut ağırlığının kilogramı başına 6 - 10 gram 
kadardır. Egzersizin şiddetindeki (sprint, sıçrama, 
yokuş yukarı koşma vb.) ve ortam ısısındaki 
artış ile karbonhidratlardan sağlanan 
enerjinin katkısı artar.

Önerilen 
Karbonhidrat 

Alımı 
(g/kg/gün)

Egzersiz 
Süresi

Egzersiz 
Yoğunluğu

5-7 60 dakika Orta* 

6-10 1-3 saat Orta* ve yüksek**

10-12 4-5 saat Orta* ve yüksek**

Proteinler
Proteinler, doku yapımı ve onarımında ve 
bağışıklık sisteminde görev alırlar. Egzersizde 
enerji kaynağı olarak kullanılmazlar. 

Karbonhidrat depolarının tükenmesi ve yağların 
sınırlı miktarda kullanılması ile proteinlerin enerji 
üretimi için kullanılmaya başlanması istenmeyen 
bir durumdur. Bu gibi durumlarda kas kütlesinde 
yıkımlar ve azalmalar görülecektir. Bu nedenle de, 
vücudun karbonhidrat eksikliğine girmemesi ve 
yağlardan enerji elde etme becerisinin dayanıklılık 
antrenmanları ile geliştirilmiş olması önemlidir.

Sporcunun günlük protein gereksinimi vücut 
ağırlığının kilogramı başına 1 - 1,8 gram kadardır 
ancak kuvvet sporlarında 2 g/kg’a kadar çıkabilir. 
Et, süt, yumurta, kuru baklagiller, deniz ürünleri, 
ceviz, badem gibi yağlı içler protein içeriği yüksek 
besinlerdir. Sporcuların yeterli protein tüketimi ile 
ilgili kaygıları çoğu zaman yersizdir. Sporcunun 
protein tüketiminde dikkat etmesi gereken doğru 
zamanlamadır.

Yoğun egzersiz sonrası ilk 20 - 40 dakika 
içinde alınan, kolay emilen formda proteinli 
bir öğünün, egzersize bağlı kas hasarını 
önlediği, toparlanmayı hızlandırdığı ve 
bağışıklık zaaflarını giderdiği bilinmektedir.

Yağlar
Yağlar vücudumuz için bir başka önemli 
enerji kaynağıdır ve yağda eriyen vitamin-
lerin depolanması ve emiliminde de rol alır. 
Yağ asitleri bir araya gelerek yağ dokusunu 
oluşturur. Yağ asitleri, yıkım sonucu en 
fazla enerji açığa çıkaran besin bileşenidir. 
Yağların 1 gramı 9 kalori, protein ve karbon-
hidratların 1 gramı 4 kalori enerji sağlar.

Sporcuların yağdan fakir bir beslenme 
programı uygulaması gerekmez, ancak, 
sindirimi uzun sürdüğünden yarış günü yağ 
içeriği yüksek öğünler tüketmesi önerilmez. 
Vücudun egzersiz sırasında yağlardan 
enerji elde etmesi, kas ve karaciğerdeki 
glikojen depolarını daha düşük yüzdeyle 
kullanmasını sağlar ve yorgunluğun 
başlamasını geciktirerek dayanıklılığı 
artırır. Yağların enerji oluşumunda en fazla 
kullanıldığı koşu mesafeleri maraton ve 
ultra-maratondur.

Vitamin ve Mineraller
Normal metabolizma için gerekli mikro 
besinlerdir. Sporcuların vitamin ve mineral 
ihtiyacının spor yapmayan bireylere göre 
bir miktar fazla olduğu bilinmektedir. Temel 
olarak suda eriyen B ve C vitaminleri ile 
yağda eriyen A, D, E ve K vitaminleri vardır. 
Suda eriyen vitaminlerin fazlası idrarla 
atılmakta, yağda eriyen vitaminlerin fazlası 
ise doku ve organlarda birikerek sağlığı 
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Özellikle 
yağda eriyen vitaminler, hekim önerisi 
olmadan kullanılmamalıdır.

Mineraller, vücudun enerji elde etme ve kas 
kasılmasında ihtiyaç duyduğu maddelerdir. 
Egzersizde terleme ve bazı başka yollarla 
mineral kaybı olur. Mineral eksiklikleri 
performans bozukluğuna neden olabilir.

Dayanıklılık sporcuları için en önemli mineraller 
den biri demirdir. Kırmızı kan hücreleri 
(alyuvar) içinde bulunan demir, oksijen taşın-
masında rol alır ve eksikliğinde dayanıklılık 

*saatte 5,6 km hızlı tempoda yürüyüş         **saatte 8 km hızla yapılan koşu
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performansı bozulur. Mesafe koşucuları en geç 
6 ayda bir kan sayımı ve demir düzeyi kontrolü 
yaptırmalı, eksikliğinde tıbbi destek alınmalıdır. 

Kalsiyum kemik yapısına giren ve kas kasılmasını 
sağlayan bir mineraldir. Yeterli kalsiyum alınması 
yanında, vücutta tutulması ve kullanılması için 
D vitamini düzeyi de yeterli olmalıdır. 

Kas krampları yaşayan sporcularda potasyum 
mineralinin eksikliği düşünülmelidir. 

Terle en fazla kaybedilen mineral sodyumdur 
ve eksikliği sporcunun performansını olumsuz 
yönde  etkileyecektir.  

Su
Metabolizmanın sürdürülebilmesi için gerekli 
olan en önemli besin ögesidir. Egzersiz sırasında 
vücut iç sıcaklığı yükselir. Bu sırada vücutta yeterli 
su varsa, terleme yoluyla ısı uzaklaştırılır. 
Aksi halde vücut iç sıcaklığı çok artar, kaslarda 
hücresel düzeyde hasarlanma başlar, 
performans düşer, spor yaralanması riski artar.

Vücut ağırlığının %0,5’i kadar su kaybında 
susama hissi başlar. %2 kayıpta şiddetli susama 
ve performans kaybı, %3 kayıpta ağız kuruluğu, 
% 4 kayıpta tıbbi yardım gerektiren bir tablo 
meydana gelir.

Sıvı Alımı Önerileri
Sporcu gün boyu yeterli sıvı alması yanında, 
antrenmana 2 saat kala 300 - 500 ml su veya 
sporcu içeceği, yarım saat kala 300 - 500 ml su, 
5 dakika kala 150 - 200 ml su içmelidir.
250 - 500 ml enerji içeceğini antrenmandan ya 
da yarışmadan yaklaşık 30 - 60 dakika önce 
tüketmek enerji içeceklerinin fonksiyonel 
faydasından yararlanmak için en iyi 
zamanlamadır. Egzersiz sırasında her 
20 dakikada bir 150 ml kadar su içilmelidir. 
Egzersizin ilk saatinden sonra ise 100 ml’sinde 
6 - 8 gramı aşmayan karbonhidrat ve terle 
kaybedilen sodyum, potasyum, magnezyum 
ve klor minerallerini içeren bir sporcu içeceği 
ile devam edilmelidir.

Egzersiz sonrası sıvı açığı hızla yerine konmalıdır. 
Sporcu egzersiz öncesi ve sonrası tartılarak 
kayıp miktar kabaca belirlenebilir. Susama 
hissi sıvı eksikliğini tamamlamada güvenilir bir 
gösterge değildir. Yeterli hidrasyon için idrar 
çıkışı beklenmeli, idrar rengi açık sarıya dönene 
kadar sıvı alımı sürdürülmelidir.

Kafein ve Enerji İçecekleri
Kafeinin, sportif performansı artırdığı kanıtlanmıştır. 
Kafein, merkezi sinir sistemini uyararak kısa 
süreli eforlarda dikkat ve uyanıklığı artırır ve 
konsantrasyonu yükseltir. Maraton ve yarı 
maraton gibi dayanıklılık sporlarında, 
beynin efor algısını azaltarak yorgunluk hissini 
geciktirir. Yağlardan enerji elde edilmesine 
katkıda bulunur. Hızla emilen kafein, 1 saat 
içinde kanda en yüksek seviyesine ulaşır ve 
birkaç saat yüksek kalır. Yarış veya antrenman-
dan 30 ila 60 dakika önce içilecek bir enerji 
içeceği, sağlayacağı kafein ve karbonhidrat 
desteği ile performansı olumlu yönde 
etkileyebilir. Alınacak kafeinin dozu, kişinin 
günlük düzenli kafein tüketimine bağlı olarak 
1 - 3 mg/kg arasında değişir. Yüksek dozda 
kafein tüketiminin yan etkileri olabileceği için 
aşırı kafein tüketiminden kaçınmak önemlidir. 
Ayrıca düzenli kafein tüketmeyenler, egzersiz 
öncesi alınan kafeinden daha fazla yarar 
görürler.

Kafein duyarlılığı kişiden kişiye değişebilir. 
Sağlıklı yetişkin bireylerde tüm kaynaklardan 
alınan günlük 400 mg kafein, hamile kadınlar 
hariç olmak üzere güvenli olarak kabul 
edilmektedir. Normal çevre koşullarının 
olduğu fiziksel egzersizden 2 saat önce tüm 
kaynaklardan alınan 200 mg kafein sağlıklı 
yetişkinler için güvenli olarak kabul edilir.
Kafein, kahve, siyah çay, enerji içecekleri ve 
sporcu jellerinde bulunur. Ortalama bir fincan 
siyah çayda 40 ila 60 mg kafein bulunurken, 
enerji içeceklerinde bulunan kafein miktarı 
250 ml’de yaklaşık 40 mg kadardır.

Enerji içeceklerinin vücudun sıvı ihtiyacını 
karşılamak üzere formüle edilmediği 
unutulmamalı ve spor esnasında yeterli 
sıvı alımına dikkat edilmelidir.

Antrenman ve Yarış Öncesi Beslenme
Amaç, sporcunun antrenmana ve yarışa enerji 
depoları dolu, sıvı dengesi yerinde ve zihinsel 
açıdan uyanık şekilde başlamasıdır. Bu amaçla 
gün boyu yüksek karbonhidratlı bir beslenme, 
egzersize 3 saat kala sindirimi kolay bir öğün 
ve egzersize 1 - 1,5 saat kala kan şekerini 
yükseltecek sindirimi kolay ve mümkünse sıvı 
bir ara öğün tüketilmesi önerilir.

Yarıştan önceki geceden itibaren gaz yapıcı, 
baharatlı, aşırı yağlı besinlerden kaçınılmalı; 
yarış öncesi son öğünde taze sebze-meyve, 
şarküteri ürünleri, yağlı etler, kızartmalar ve 
posalı yiyecekler bulunmamalıdır.

Sporcu her türlü yiyecek, içecek, sporcu 
desteği ve menüyü asla ilk kez yarış günü 
denememelidir. Mutlaka daha önce antrenman 
ortamında denemiş olmalıdır.

Yarış öncesi son öğün 
(3 - 4 saat önce)

Tavuk ızgara / haşlama, makarna / buharda 
pişmiş pirinç pilavı, elma / üzüm kompostosu, 

ekmek
-

Peynirli tost, elma suyu, muz, meyveli yoğurt

Yarış öncesi ara öğün
(1 - 1,5 saat önce)

Enerji içeceği, enerji barı, sporcu içeceği, muz

Antrenman ve Yarış Sonrası 
Beslenme
Bir antrenmanın bitimi, bir sonraki antrenman 
hazırlığının başladığı andır. Her antrenman 
sırasında vücut bir tür yıkıma uğrar, enerji 
ve sıvı depoları boşalır, kaslar hasarlanır 
ve bağışıklık sistemi baskılanır. Antrenman 
sonrası, mümkünse spor alanını terk etmeden 
vücut ağırlığının kilogramı başına 1 gram 
kadar karbonhidrat ve toplam 10 ila 15 gram 
protein içeren bir ara öğün tüketmek henüz 
yüksek olan metabolizma sayesinde, tam ihtiyacı 
olan dokulara hızla ulaşır ve toparlanma 
sürecinin etkinliğini artırır. Aynı dönemde 
başlatılan sıvı alımı, susuzluk hissi geçip idrar 
rengi açık sarıya dönene dek sürdürülmelidir. 
Süt, ayran, proteinli süt ve protein tozları ile 
hazırlanan içecekler oldukça uygundur.

Maraton ve yarı maraton gibi dayanıklılık 
yarışları sonrası enerji ve sıvı depolarının 
boşalması yanında bağışıklık sistemi de önemli 
ölçüde baskılanmış olduğundan, yarış sonrası 
saatlerde sporcunun kalabalık ve havasız 
yerlerde, toplu ulaşım araçlarında, enfeksiyon 
etkenleri bulaşma ihtimali olan ortamlarda 
bulunmaması çok önemlidir.

Özel Durumlar
Yüksek irtifada yapılacak antrenman ve 
yarışlar için özel önlem alınmalı, bu konuda 
uzman görüşüne başvurulmalıdır.

Sporcunun seyahat etmesi durumunda, zaman 
diliminde oluşacak her 1 saatlik değişiklik için 
sporcuya 1 gün uyum süresi verilmelidir.

Kadın sporcular özellikle demir, kalsiyum ve 
çinko düzeyleri açısından dikkatle izlenmelidir.

Vejetaryen, diyabetli ve engelli sporcuların 
özel gereksinimleri dikkate alınmalıdır.

Öğrenci sporcular, çok seyahat eden sporcular 
ve yalnız yaşayan sporcuların beslenmelerinin 
aksayabileceği bilinmelidir.

Bu broşür, İstanbul Maratonu 2019 
için hazırlanmıştır. Beslenmenizin 
performansınıza olan etkisi 
hakkında daha fazla bilgi almak 
için beslenme uzmanı veya 
doktorunuza danışmalısınız.

Verilen genel bilgiler, bir sağlık profesyonelinin 
önerilerinin yerini almak veya herhangi bir 
tıbbi sorunu teşhis etmek amaçlı değildir.  

Bilgileri Sağlayan Kurum:
Bu metnin içeriği Türkiye Atletizm Federasyonu 
Sağlık Kurulu tarafından sağlanmıştır.
Türkiye Atletizm Federasyonu, yüz yıla 
yaklaşan tarihiyle Türk sporunun en köklü 
kurumlarından biridir. Ülkenin popüler spor 
dalları arasında bulunan atletizmde 2018 yılı 
itibariyle 160 bin civarında lisanslı sporcu, 
900 kulüp bulunmaktadır. Türkiye Atletizm 
Federasyonu faaliyet takviminde dokuz ayrı 
lig yarışması ve  onlarca yurt dışı teması 
olmak üzere her yıl 200’ün üzerinde 
faaliyet yer almaktadır.

Türkiye Atletizm Federasyonu bünyesinde, 
konusunda deneyimli spor hekimi, 
fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve 
spor masörleri görev yapmaktadır.

Sporcuların Genel Beslenme Prensibi

Öğün atlamadan beslenmelidir.

Günde 3 ana 3 ara öğün tüketilmelidir.

3 saatten uzun süre aç kalınmamalıdır.

Ara öğünler az da olsa protein içermelidir.


