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Öz: Amaç: Bu çalışma, spor yapan kişilerin kullandık-
ları besinsel ergojenik takviyelerin vücut gelişimleri 
üzerindeki etkisini araştırmak, çeşitli spor dallarında 
performansa etkilerini incelemek amacı ile hazırlan-
mıştır. Yöntem: Bu derleme son 15 yıla ait sporcu 
beslenmesi ve sporcu beslenmesinde kullanılan tak-
viye besinler üzerine yapılmış çalışmaların derlenme-
siyle oluşturulmuştur. Bulgular: Sporcuların perfor-
mansını etkileyen önemli faktörlerin başında genetik 
yapı, uygun antrenman ve beslenme gelmektedir. Her 
sporcunun beslenmesinde dikkat etmesi gereken te-
mel unsurlar; sağlığın ve performansın devamlılığı, 
enerji ve besin öğelerinin yeterli tüketilmesini sağla-
mak, egzersiz öncesi ve sonrası  doğru besin seçimi, 
yapılan sporun türüne göre vücut yağ ve yağsız kütle 
yüzdesinde devamlılığı oluşturmak, antrenman sonrası 
toparlanmayı ve  vücut  sıvı dengesini sağlamak  ol-
malıdır. Son yıllarda farklı seviyede ki sporcular ara-
sında  beslenmenin yanında performansı arttırmak ve 
başarıyı daha kolay yakalamak için besinsel ergojenik 
yardım kullanımı yaygınlaşmaktadır. Araştırmalar ve 
klinik deneyler sonucunda özelikle glutamin, kafein, 
kreatin, vitamin ve mineral takviyelerinin doğru miktar 
ve oranlarda kullanımlarına izin verilmektedir.  Sonuç: 
Sporcu Beslenmesi üzerine yapılan çalışmalar ve kap-
samları gün geçtikçe gelişmektedir. Sağlıklı beslenme 
temeli oluşturulduktan sonra, bu konuda yapılan son 
literatür çalışmaları takip edilmek koşuluyla besinsel 
takviyeler ile  spor süreci desteklenmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  Sporcular, Besin Destekleri,  Be-
sin, Sporcu Beslenmesi  Proteinler, Vitaminler, Mine-
raller

Abstract: Aim: This study was prepared to investigate 
the effect of nutritional ergogenic supplements used 
by people  who do sports on their body development 
in various sports branches. Methods: This review was 
prepared by compiling the studies on sports nutrition 
and supplementary foods used in sports nutrition in the 
last 15 years. Results: Genetic  structure, appropriate 
training and nutrition are the primary factors affect the 
performance of athletes. The energy needs of athletes 
differ according to their age, gender, physical activity  
level and amount of the energy spent. The main factors 
should be considered in the nutritıon of each athlete 
must be ensuring the continuity of health and perfor-
mance, consuming energy  and nutrients adeqately, 
choosing the right  food before and after the exercises, 
establishing continuity in body fat and leaning mass 
percentage according to the kind of sport performed and 
ensuring recovery and body fluid balance after training. 
In recent years, nutritional ergogenic aid has become 
widespread among athletes at different levels in order 
to increase the performance and achieve success more 
easily besides nutrition. As a result of reserarches and 
clinical trials, espicially glutamine, caffeine, creatine, 
vitamin and mineral supplements are allowed to be 
used in correct amounts and proporstions. Conclu-
sion: Studies on Sports Nutrition and their scope are 
developing day by day. After the foundation of healthy 
nutrition is established, the sports process is supported 
with nutritional supplements, provided that the latest 
literature studies on this subject are followed.
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GİRİŞ

Terim olarak “Besin takviyesi”nin birçok 
farklı tanımı vardır. Diyet Takviyesi Sağlık ve 
Eğitim Yasası (DSHEA), 1994 tarihinde bir 
diyet takviyesini, diyeti tamamlaması amaç-
lanan bir “diyet içeriği” içeren, ağızdan alınan 
bir ürün olarak tanımlamıştır. Bu ürünlerdeki 
“diyet bileşenleri”, vitaminleri, mineralleri, 
bitki veya diğer botanikleri, amino asitleri ve 
enzimler, organ dokuları, salgı bezleri ve me-
tabolitler gibi maddeleri içerebilir. Besin tak-
viyeleri ayrıca özüt veya konsantre olabilir. 
Şekil olarak; tablet, kapsül, yumuşak jel, jel 
kapsülü, sıvı veya toz gibi birçok formda bu-
lunabilir. Besin takviyeleri genel olarak; spor 
yiyecekleri (makro besin içeren yiyecekler / 
içecekler), tıbbi takviyeler (eksiklikleri karşı-
lamak/tedavi etmek için kullanılan vitaminler 
/ mineraller) ve ergojenik takviyeler (perfor-
mansı arttırmak için kullanılır) olarak 3 kate-
goride toplanabilir (Edenfield, 2020: 37-47)

Sporcuların fiziksel olarak en iyi şekilde per-
formans göstermesi için, beslenme açısından 
yeterli ve dengeli beslenmesi  çok önemlidir. 
Bunun yanında sıvı tüketiminin önemini bil-
mek ve yeterli sıvı tüketimi de performans 
üzerinde doğrudan etkilidir. Egzersiz ve spor 
performansı artırmak için besin takviyeleri 
kullanılmaktadır. Bu ürünlerin çoğu, farklı 
birleşme oranlarıyla ve miktarlarıyla birçok 
bileşen madde içerir. Bu takviyelerin kulla-
nımıyla ilgili yapılan bazı çalışmalara göre, 

takviye besin kullanımı yaşla beraber art-
makta ve kadınlar erkeklere oranla daha fazla 
takviye besin kullanmaktadır. Genel olarak 
kullanım sebebi; kas gücü arttırmak, perfor-
mansı arttırmak ve dayanıklılığı arttırmaktır. 
(NIH; 2019) Bu derleme proteinler, glutamin, 
kafein gibi en çok kullanılan  maddelerin in-
celenmesi üzerine yapılmıştır. Ayrıca sporcu 
beslenmesinde en çok tercih edilen vitamin 
ve mineraller ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

AMAÇ

Bu çalışma, spor yapan kişilerin kullandıkları 
besinsel ergojenik takviyelerin vücut gelişim-
leri üzerindeki etkisini araştırmak, çeşitli spor 
dallarında performansa etkilerini incelemek 
amacı ile hazırlanmıştır.

KAPSAM

Çalışma, tüm spor dallarını kapsar. Piyasaya 
sunulmuş/sunulmamış, araştırmaları devam 
eden/ kanıtlanmış besin takviyelerini içerir.

YÖNTEM

Bu derleme son 15 yıla ait sporcu beslenmesi 
ve sporcu beslenmesinde kullanılan takviye 
besinler üzerine yapılmış çalışmaların derlen-
mesiyle oluşturulmuştur

ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 

Besin destekleri alanında yapılan çalışmaların 
güvenilirliği tartışılmaktadır. Bu sebeple bir 
bilgi birçok kaynaktan sağlaması yapılarak 
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derlemeye alınmıştır. Yapılan çalışmalarda 
kişi sayısı kısıtmalamsı, kullanılan besin des-
teklerinin miktar ve süresinin farklılaşması 
çalışmaların güvenilirliğini etkilemektedir. 
Çalışmada kaynak taramasında dikkat edilen 
noktalar ve zorluklar bunlardır.

GLUTAMİN

Glutamin veya L-glutamin kas ve kan hücre-
lerinde yaygın olarak depolanan ve fiziksel 
stres zamanlarında kan dolaşımına salınan 
normal metabolik durumlarda esansiyel ol-
mayan bir amino asittir. Buna rağmen kata-
bolizma ve negatif nitrojen dengesiyle ka-
rakterize akut hasar durumlarında şarta bağlı 
esansiyel hale geçerek dışarıdan alınması 
gerekebilmektedir çünkü metabolik kullanım 
hızı sentez hızından daha fazladır  (Erdoğan 
ve Çiçin, 2011: 25-29). 

Vücut glutamini, kendisi sentez edebildiği 
gibi ihtiyacının arttığı durumlarda özellikle 
spor beslenmesi, yorucu yoğun egzersizler, 
hastalıklar ve sakatlık durumlarında glutamin 
“esansiyel” hale gelebilmektedir (Ivy and 
Portmant, 2004 : 44-45). Glutamin vücutta  
hücre çoğalması, enerji üretimi, glikojenez, 
amonyak tamponlaması, asit-baz dengesinin 
korunması gibi diğer bazı biyolojik işlevle-
ri yerine getirmektedir (Audrey et al,  2019: 
863). İskoçya’da  Bowtell ve arkadaşları ta-
rafından yapılan bir çalışmada, 6 gruba yo-
rulana kadar bisiklet çevirme antrenmanı 

yaptırılmış, egzersiz sonunda karbonhidrat 
suplemanı, glutamin suplemanı ve her ikisi-
nin bir arada bulunduğu bir supleman veril-
miştir. Karbonhidrat/glutamin suplementinin, 
karbonhidrat suplemanına nazaran daha faz-
la kas glikojen depolarını arttırmadığı ancak 
glutaminin hücre hacmini arttırdığı, protein 
ve glikojen sentezini uyardığı  rapor edilmiş-
tir. Yapılan bir çalışmada kısa veya uzun sü-
reli glutamin suplemanı kullanımının insan-
larda güvenilir olduğunu göstermekte ve kg 
başına en fazla 0,3 gram glutamin alımının 
herhangi bir toksik etki yaratmadığını göster-
mektedir (Ivy and Portmant, 2004 : 44-45). 
Bir başka çalışmada  16 yetişkin genç erkek 
ve kadında glutaminin (3 gün boyunca  0,3 
gram/kg) eksantrik egzersiz sonrasında iyi-
leşme üzerindeki  etkisi incelenmiş, glutamin 
takviyesinin plasebo grubuna göre  diz uzan-
tılarında güç kaybını azalttığı ve güç iyileş-
mesini desteklediği görülmüştür (Gleeson, 
2008: 2045-2049). Legault ve ark. (2015: 
417-426) yaptıkları çalışmada glutamin tak-
viyelerinin egzantrik antrenman sonrası kas 
hasarı ve toparlanmada fayda sağlayacağını 
ifade etmişlerdir. Başka bir çalışmada  ise 
ağırlık kaldıran 31 kadın ve erkek sporcuya 
günlük 45 gram glutamin 6 hafta boyunca 
takviye olarak verilmiş ve plasebo grubu ile 
karşılaştırıldığında güç, tork ve yağsız vücut 
kütleleri arasında anlamlı fark bulunmadığı 
gösterilmiştir (Legault et al, 2015: 417-426). 
Egzersizden 2 saat önce akut glutamin kulla-
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nımının özellikle egzersiz kaynaklı intestinal 
geçirgenliği azaltacağı, intestinal duvarın sta-
bilizasyonunu sağlayarak toksin sızıntıyı ön-
lediği ve antiinflamatuar süreçte rol aldığı da 
vurgulanmaktadır  ( Zuhl et al, 2015: 85-93).  

KAFEİN

Kafein sporcular tarafından en çok tüketilen 
nutrasötiklerden biridir ve adenozin etkilerini 
baskılamaktadır. Mide ve ince bağırsaklar ta-
rafından yaklaşık 45 dakika içinde emilir ve 
30-90 dakika içinde plazmada en yüksek sevi-
yeye  ulaşır.  Özellikle  kahve, kolalı  içecek-
ler,  çay  ve çikolatada bulunan bir maddedir 
(Kim, 2016: 141-161). Kafein   kas  ve sinirsel  
düzeyde metabolizmaya etki ederek  sportif 
performansı olumlu yönde desteklemektedir. 
Kafein  egzersiz sırasında  ve  sonrasında  dü-
şen motor aktiviteleri  uyararak kasların ka-
sılma hızını  arttırmaktadır (Graham,  2001: 
785-807 ). İçeriğindeki  teofilin  ve  paraksan-
tinin  kan beyin  bariyerini geçerek  merkezi 
sinir sistemini  uyarması, egzersiz  esnasında  
yağ oksidasyonunu desteklemesi , beta- en-
dorfin sekresyonunu arttırarak yorgunluğu  
geciktirmesi   ve  termojenik etkisi  nedeniy-
le ergojeniktir (Goldstein et al. , 2010: 7-5). 
Kafeinin  egzersiz  sonrası  karbonhidrat  ile 
birlikte alınmasının  tek başına karbonhidrat 
tüketimi  ile karşılaştırıldığında  daha  fazla  
glikojen sentezlenmesini sağladığı görülmüş-
tür. Karbonhidratın kilogram başına  4 gram,  
kafeinin  kilogram başına  8 gram  tüketimi  

glikojen  sentezlenmesini desteklemektedir ( 
Pedersen, 2008; 7-13 ). Sporcularda  egzer-
sizden önce  ortalama  kilogram başına 2-6 
mg kafein alımının yüksek yoğunluklu ta-
kım sporlarında  performansı arttırabileceği 
gösterilmiştir (Goldstein et al., 2010: 7-5). 
Egzersizden  30-60 dakika önce yaklaşık  3-6 
mg/kg kafein alımının dayanıklılık  perfor-
mansını  desteklediği  belirtilmektedir. Kafein 
takviyesinin  yoğun egzersizlikler yerine 
özellikle uzun süreli dayanıklılık  ve aralık-
lı egzersizlerde  fayda sağladığı görülmüştür 
(İlaç Enstitüsü, 2001).  Bir başka çalışmada 
aynı antrenman ve aynı diyet programını ya-
pan 16 erkek bisikletçinin  VO2 Max’ın % 
75 şiddetinde 1 saat süren test sonuçlarında 3 
ve 6 mg/kg dozlarında kafeinin etkileri ince-
lenmiş, plasebo grubuna göre 3 mg/kg kafein 
alındığın % 4.2, 6 mg/kg kafein alındığın-
da ise %2.9 anlamlı performans artışı tespit 
edilmiştir (Desbrow et al., 2012:115-120).  
Kafein merkezi sinir sistemini  etkileyerek  
sarkoplazmik retikulumdan  artan kalsiyum  
salınımını ve  oksijenin idareli kullanımını 
sağlayarak yağ oksidayonunu arttırmakta-
dır (Naderi  et al., 2016: 1-12). 2005 yılında  
Dünya Anti Doping Ajansı  (WADA) tarfın-
dan  izleme programına  alınan kafeinin çok 
yüksek  dozlarda  alındığında kalp atımında 
artış,  titreme, anksiyeteye sebep olduğu be-
lirtilmektedir   (Thomas et al., 2016; 501-
528). Kafeinin  belli bir düzeyin üzerinde  
kullanımı  doping  olarak kabul edilmekte-
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dir. Uluslararası  Olimpiyat  Komitesi (IOC)  
tarafından   kafeinin idrarda olması gereken  
düzeyi   12 mcg/ mL olarak belirtilerek sınır-
landırma getirilmiştir (Goldstein et al., 2010: 
7-5). 

Spor üzerinde etkilerini  inceleyen bir çalış-
mada,  voleybol gibi  aralıklı  maksimum per-
formans gerektiren  spor türlerinde az çalış-
ma bulunmakla birlikte  koşu ve yüzme  gibi 
dayanıklılık egzersizi sırasında performansı  
arttırdığı gösterilmektedir  (Reeser and Bahr, 
2002: 45-61). Kafein sarkoplazmik retiku-
lumdan kalsiyum salınımına neden olmakta-
dır. Aşırı kullanımı  sonucu  artmış kalp atım 
hızı, anksiyete ve merkezi sinir sistemini etki 
etmesinden dolayı oluşabilecek  diğer sinirsel  
semptomlar görülebilmektedir. Uyku üzerin-
deki etkileri de düşünülerek  tüketilmelidir 
(Thomas et al., 2016: 501-528). Adenozin  
miktarı arttıkça, beyindeki dopamin miktarı  
ve  buna bağlı olarak sporcunun motivasyonu  
azalmaktadır. Adenozin, dopaminin beyin-
deki etkilerini  baskılayan bir  transmitterdir. 
Kafein ise sporcularda performansı destek-
leyerek, egzersiz performansını arttırmakta-
dır. Yapılan çalışmalarda  beyindeki etkileri 
düşünüldüğünde  performansın arttırılmasını 
sağlayan en iyi desteğin karbonhidrat  oldu-
ğu, kafeininde  uzun süren dayanıklılık spor-
larında kas üzerindeki  etkisiyle  performansı 
arttırdığı bulunmuştur (Maughan, 2012: 112-
119).

KREATİN 

Kreatin kasta bulunan azotlu bir organik bi-
leşiktir ve  karaciğerde, böbreklerde ve daha 
az miktarda pankreasta günde 1 gram endojen 
olarak üretilmekte  olup temel (arjinin, me-
tiyonin) ve esansiyel olmayan (glisin) ami-
noasitlerden de  sentez edilmektedir. Kreatin 
takviyesi, yağsız vücut kütlesinin yanı sıra 
kısa süreli, yüksek yoğunluklu egzersizler-
de gücü ve etkinliği arttırmaktadır.  (Copper 
et al., 2012: 33).  En fazla  araştırılan diyet 
takviyelerinden olan kreatin monohidrat, tek-
rarlı kısa süreli ve yüksek şiddetli güç spor-
larında  yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok 
sayıda mekanizma ile egzersiz performansı-
nı etkilemektedir. Egzersiz öncesi, sırası ve 
egzersiz sonrası toparlanma döneminde ATP 
üretimine katkıda bulunarak  iskelet kasının  
toparlanma hızını  arttırmaktadır (Rawson et 
al., 2004:162-167). Renal fonksiyonlar, kara-
ciğer hasarı ve hidrasyonu sürdürmede zor-
luk da dahil olmak üzere kreatinin olumsuz 
etkileri ile ilgili birçok teori bulunmaktadır. 
Kreatinin ozmotik etkisi nedeniyle hafif su 
tutulmasına ve idrar hacminin azalmasına 
neden olarak özellikle yükleme aşamasında 
geçici kilo alımı ile sonuçlanabilmektedir. 
Artan hücre içi su  hacmi nedeniyle,  kom-
partman sendromu, kas krampları, dehidras-
yon veya ısı yükseliş riskini arttırmaktadır. 
Kreatin takviyesinin çocuklarda ve ergenler-
de güvenliği ise bilinmemektedir (Kim et al., 
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2015: 244-250). Francaus ve Poortmans’ın 
(2006:311-323)  kreatin suplemantasyonunun 
yan etkileri ile ilişkili yaptıkları derlemede 
20 g/gün’e kadar alınan kısa süreli (<7 gün)  
kreatin desteğinin toksik ajanları vücutta bir 
miktar arttırsa da renal fonksiyonlar üzerin-
de yan etki göstermediği bildirilmektedir. 
Kreatin suplementasyonunun kısa ve uzun 
süreli etkisine dair geniş katılımcı çalışması-
na ihtiyaç duyulmakla beraber kullanımı vü-
cutta fizyolojik değişimlere yol açmaktadır. 
Yapılan  literatür  çalışmalarında  kreatin kısa 
(<7 gün) ve uzun dönem (>7 gün)  kullanımı 
şeklinde sınıflandırılmaktadır. Çalışmalarda 
ilk 3-7 gün  20-30 gram/gün ya da vücut 
ağırlığı x 0,3 gramlık kullanımı devamında 
ise 2-5 gramlık dozların uygulandığı görül-
mektedir. Çalışmalarda kreatin desteğinin 
yüksek şiddetli egzersiz sonrasında kaslarda 
glikojen depoalarının daha fazla yenilendi-
ğini göstermektedir (Günay ve Yıldız, 2006: 
37-47). Çocuk ve adolesanlar üzerinde yapı-
lan çalışmalarda ise bu dönemde supleman-
tasyon kullanımı yerine yeterli ve dengeli 
bir beslenmenin daha sağlıklı ve güvenli ol-
duğu yönündedir. Roberts ve arkadaşlarının 
(2006:1831-1842) yaptığı çalışma sonuçla-
rında ise yüksek şiddetli antrenman sonra-
sında toparlanma ve kas glikojen depolarının 
yenilenmesi için  kreatinin  önemli bir destek 
sağladığı  bildirilmiştir. Kas dokusunda bulu-
nan aktif  kreatinin, antrenmanın ilk  30 sani-
yesinde % 50’si, 3-4 dakika aralığında ise % 

95’i yenilenmektedir. Gün içinde ortalama 2 
gram kreatin basit difüzyon ile vücuttan atıl-
maktadır. Beslenme ile yerine konulmadığın-
da  bu durum  kas kreatin düzeyinin azalması-
na yol açmakta ve performansı olumsuz etki-
lemektedir. Kreatin suplementasyonu vücutta 
total kreatin, fosfokreatin deposuna ve kişi-
nin artmış antrenman yüküne  hızlı adapstas-
yon  sağlamasına destek olmaktadır (Jackson, 
2001: 159-161). Kreatin  monohidratın en 
etkili olduğu  direnç egzersizlerinde kreatin 
kullanımıının maksimum kuvveti % 8 oranın-
da,  antrenman tekrar sayısını ise % 14 ora-
nında arttırdığı tahmin edilmektedir (Rawson 
and Volek, 2003: 822-831).  Araştırmalarda  
uzun süreli  kreatin suplemantasyonunun ge-
nel antrenman kalitesini arttırarak  % 5-15 
oranında  kas kuvveti  ve kas performansı ge-
lişimini desteklediği belirtilmektedir. Kuvvet 
antrenmanı sırasında  kreatin suplementasyo-
nu 4-12 hafta  içinde yağsız  vücut kütlesin-
de 1-3 kg daha fazla ağrılık kazanımına yol 
açmaktadır. Kas biyopsi çalışmalarına bakıl-
dığında ağırlık kazanımının kastaki protein 
içeriğinin artışından kaynaklandığı gösteril-
mektedir (Kreider et al., 2017:18). Egzersizin 
yanı sıra beslenmede kasın kreatin alım düze-
yini etkilemektedir. Egzersizden hemen sonra 
karbonhidrat ve proteinin birlikte tüketilme-
si kasın kreatin alım düzeyini arttırmaktadır 
(Pittas et all., 2010:67-74). Kuvvet ve güç 
sporcularının kreatin konusunda bazı konu-
lara dikkat etmesi gerekmektedir. Önerilen 
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miktarlar aşılmamalıdır. Ağırlık kazanımı ko-
nusunda bilgilenmeli ve kreatin monohidrat 
tercih edilmelidir. Çalışmalar tutarlı bir şekil-
de kullanılan kreatin desteğinin kas içi kre-
atin konsantrasyonlarını arttırdığını  göster-
mektedir. Bu da  yüksek yoğunluklu egzer-
siz performansında gözlemlenen gelişmeleri 
açıklamaya yardımcı olup, daha fazla eğitim 
adaptasyonlarına yol açmaktadır ( Kreider et 
al., 2017:18).

L-KARNİTİN 

Karnitin, iske let kasında depolanmakta, ka-
raciğer ve böbreklerde, iki elzem aminoasit 
olan “lizin” ve “metiyonin” den sentezlen-
mekte ve idrarla atılmaktadır. Temelde enerji 
elde etmek için, uzun zincirli yağ asitlerinin 
mitokondri içine taşınması ve mitokondri 
içinde glukoz metabolizmasında pirüvik asi-
tin laktik asite dönüşmesine engel olarak lak-
tik asidoz oluşumunun önlemektedir (Yılmaz 
ve İbiş. 2006: 103-105). L-kamitin iki ne-
denle ergojenik olarak kabul edilmektedir. 
L-karnitin, serbest yağ asitlerinin mitokond-
riyal membrandan geçişini hızlandırarak, 
yağ asitlerinin oksidasyonunu ve enerji için 
kullanımını sağlamaktadır. Kas glikojeninden 
tasarruf edilebilmesini ve yorgunluğa neden 
olan laktat birikimini azaltarak egzersiz sü-
resinin uzamasını sağlayan ergojenik takvi-
yedir (Şemşek vd., 2010). Toplanan veriler, 
L- Karnitinin (24 saat) kreatin kinaz (CK), 
miyoglobin (Mb) ve laktat dehidrojenaz 

(LDH) seviyelerini önemli ölçüde azalttığı-
nı göstermektedir.  L- Karnitin takviyesinin 
gecikmiş başlangıçlı kas ağrısını (DOMS) 
ve kas hasarı belirteçlerini iyileştirdiğini gös-
termektedir (Yarizadh et al., 2020: 1-12). 
Yapılan bir çalışmada  düşük yoğunlukta bi-
siklet süren bir grup sporcu 24 hafta boyunca 
takip edilmiş. Gurp ikiye ayrılarak bir gruba 
gün içinde iki kez 80 gram karbonhidrat, di-
ğer gruba  80 gram karbonhidrat ve 2 gram/
gün  L- karnitin  desteği sağlanmış. L- karnitin 
desteği alan  grubun yağ yakma kabiliyetinin 
%55 oranında daha fazla olduğu ve yağ doku-
da  artış olmadığı gösterilmiş, sadece karbon-
hidrat alan grupta ise  2.27 kg’dan fazla yağ-
lanma artışı meydana gelmiştir (Wall et al,. 
2011: 963–973).  Stuessi ve ark. (2005:431-
435) ise karnitin hipoksi ve egzersiz sırasında 
endotel hücrelerinin kan akım   hızını arttrı-
dığını ve bu sayede kas performansı üzerin-
de olumlu etki yarattığını göstermektedir.  
Çalışmada karnitin  uygulamasının yüzmede 
dayanma süresini 11 dakikadan 15 dakikaya 
çıkarabildiği desteklenmektedir. Karnitinin 
bu  etkiyi maksimal oksijen alımının ve mi-
tokondrial Ca  sekresyonunu arttırarak sağ-
ladığı  gösterilmektedir.  Bu çalışmanın mo-
leküler düzeyde desteklenmesi ve daha fazla 
çalışma yapılması faydalı olacaktır. Düzenli 
egzersiz yapan ve yapmayan gönüllü bir grup 
birey üzerindeki çalışmada ise karnitin (4g/
gün) ve antioksidan (C vitamini, E vitamini, 
metionin) desteğinin, düzenli egzersiz yapan 
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bireylerde  performans artışını desteklediği 
tespit edilmiştir (Aslan ve Orhan, 2010; 104-
105; Youn -Soo, 2008: 306-308).

PANCAR ve PANCAR SUYU

Pancar, inorganik nitratın en zengin besin 
kaynaklarından biridir. Nitrat, egzersizi ve 
atletik performansı, öncelikle vücutta nitrik 
okside dönüşümü yoluyla çeşitli şekillerde 
arttırabilir. Nitrik asit, kan akışını, oksijen ve 
besin maddelerinin iskelet kasına geçmesini 
arttırabilen güçlü bir vazodilatördür. Böylece 
kas egzersizlerinde, oksijenin  azaldığı du-
rumlarda damarların genişlemesini sağlar ve 
oksijen kullanımını azaltır böylece enerji üre-
timini arttırır. Günlük 500 ml tüketim şuanki 
çalışmalara göre güvenli doz olarak bulun-
muştur. (NIH; 2019). Clifford ve arkadaşları-
nın 2017 yılında yaptığı bir çalışmada pancar 
suyunun maraton yarışı sonrasında akut infla-
matuvar durumu ve kas ağrılarını  azalttığını 
ve kas fonksiyonu üzerinde iyileşmeyi arttır-
dığını savunmuşlardır (Clifford et al., 2017: 
263-270). Düzenli direnç egzersizi yapan 
14 yetişkin erkek üzerinde yapılan bir çalış-
mada plasebo grubu ile pancar suyu tüketen 
grup karşılaştırılmış ve pancar suyu tüketen 
grubun EMG sinyalleri  daha  yüksek bulu-
nurken aynı zamanda egzersiz sırasındaki iş 
verimliliklerinde de iyi sonuçlar elde edilmiş-
tir (Flanagen et al., 2016:100-107).  Genel 
kaynaklar pancar suyu ile NO3 takviyesinin,  
yüksek yoğunluklu egzersiz performansını 

arttırmak için düşük riskli  yöntem olduğunu 
göstermektedir. Nitratın etkinliği kişinin yaşı, 
sporun türü, yaptığı diyete göre farklılık gös-
terebilmektedir (Jones et al., 2016:1-6).

PROTEİN ve AMİNOASİT 
TAKVİYELERİ

Birçok sporcu kendi protein alımını arttır-
mak için ek protein destekleri kullanmakta-
dır. Yapılan çalışmalarda bilinçsiz  ek protein 
desteklerinin alımının, yüksek proteinli be-
sinler ile beslenmeye göre bir avantaj sağ-
lamadığını göstermektedir. Sporcularda  ek 
protein desteklerini kullanmanın, bazı avan-
tajları olduğu bilinmektedir (Bompa et al., 
2014). Yeni veriler, sporcuların adapstasyon-
larını düzenlemek, sürdürmek, kas onarımını 
sağlamak ve şekillendirmek için  günlük 1.2 
- 2.0  g/kg  protein alımına ihtiyaç duydukla-
rını belirtmektedir (Thomas et al., 2016: 501-
528).  2007-2008 Ulusal Sağlık ve Beslenme 
İnceleme Araştırması, yetişkin erkekler tara-
fından günlük ortalama  protein alımının 100 
g, kadınlarda ise bu oranın 69 g olduğunu 
göstermiştir. Sporcularda ek proteine ihtiyaç 
duyulduğunda doğru oranlarda proteinli yi-
yecek ve içeceklerle veya protein takviyele-
ri ile desteklenmektedir (Wrightand Wang, 
2010:1-8). 

WHEY PROTEİN

Whey protein 8 temel aminoasitten oluşan 
peynir üretimi sırasında, kazein çökelmesinin 
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bir yan ürünü olarak üretilmektedir. Whey 
protein, toz formatında satılan en popüler pro-
tein takviyesidir. Besin değeri ve fonksiyonel 
biyo aktivitesi nedeniyle değerli gıda bileşen-
leri içermektedir. Whey protein, bolluk sıra-
sına göre β-laktoglobulin, a-laktalbumin, im-
münoglobulinler, sığır serum albümini, lak-
toferrin, laktoperoksidaz, fosfolipoprotein, 
biyoaktif faktörler ve enzimler içermektedir  
(Madureira et al., 2010: 437-455). Whey pro-
tein diğer proteinlere göre ince bağırsaktan 
daha hızlı kana karıştığı için  hızlı etki eden 
protein olarak kabul edilmektedir.  Çabuk sin-
dirilebilmesi, kaslarda protein sentezinde et-
kisinin olması ve suda çözünebilmesi yönle-
riyle de diğer protein suplemanlarından daha 
avantajlı bulunmaktadır (Wirunsawanya et 
al., 2018:60-70). Whey proteinin içinde dal-
lı zincirli aminoasit (DZAA) konsantrasyonu 
% 25 oranlarındadır. Whey protein izolatları, 
vücudun doku sentezi, enerji ve sağlık için 
ihtiyaç duyduğu dallı zincirli amino asitler 
de dahil olmak üzere zenginleştirilmiş esan-
siyel amino asitleri içermektedir. Dallı  zin-
cirli  aminoaasitler karaciğerde metabolize 
olmadan iskelet kası tarafından direk olarak 
kullanılabilmektedir. Bu amino asitler egzer-
siz sırasında daha hızlı etki ederek  kaslar için 
etkili bir enerji kaynağı olarak kullanılmakta-
dır (Appuhamy et al., 2012: 484-491). Koşu, 
maraton, yüzme, kürek gibi sporların ya-
nında oksijenin fazlaca kullanıldığı aerobik 
ve kardiyo egzersizlerinde ve  halter, çekiç, 

gülle gibi ağırlığa karşı konulmaya çalışılan 
güç gerektiren egzersizlerde vücut kompo-
zisyonunu iyileştirmek için whey protein 
suplemanlarının kullanımı desteklenmekte-
dir (Okay, 2010). Güç ve kuvvet sporlarında 
alınan proteinin kalitesi, emilim hızı (whey-
peynir altı protein), tüketim zamanı ve gün-
lük proteinin öğünlere planlanması önemli-
dir. Uzun süren direnç antrenmanlarının pro-
tein takviyesi ile desteklenmesi yağsız vücut 
kütlesi (%38), tip 1 kas lifi kesit alanını (% 
45), tip 2 kas lifi kesit alanını (% 54) önem-
li miktarda  arttırmaktadır. Takviye alınırken  
kişinin antrenman yükü, günlük enerji gerek-
sinmesi,  egzersiz sonrası iştah durumu, büt-
çe bireysel olarak kişiye özel planlanmalıdır 
(Rawson et al., 2016). Basketbolcu kadınlar 
üzerinde yapılan bir  çalışmada  8 hafta bo-
yunca antrenman öncesi ve sonrası alınan 24 
gram whey proteinin DXA  ile yapılan ölçüm 
sonuçlarında  seçilmiş performanslarında ve 
kas kütlesinde  artış  olduğu göstermekte-
dir. Whey protein kişide antrenmanın olum-
suz  semptomlarının  etkisini azaltmaktadır 
(Taylor et al., 2016:249-254). Direnç ve da-
yanıklılık egzersizleri yapan 10 erkek (21.2 ± 
2.3 yaş ortalamasındaki) üzerinde yapılan bir 
çalışmada; bireylere standart bir kahvaltıdan  
sonra 20, 40, 60, 80 g whey protein suplema-
nı verilmiş, 3 saat sonraki test  yemeğinde 
görsel skala kullanılarak iştah durumları sor-
gulanmıştır. Tüm gruplarda açlık oranlarının 
anlamlı şekilde azaldığı fakat supleman do-
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zunun 20 g’ın üzerine çıkarılmasının tokluk 
üzerinde belirgin bir fayda sağlamadığı bil-
dirilmiştir (MacKenzie-Shalders et al., 2015: 
178-184). Yaşları  18  ile  28 arasında olan 
17 genç erkek üzerinde yapılan bir çalışma-
da; whey protein izolesinin egzersize bağlı 
kas hasarında iyileşme sağladığı ve kas kuv-
vetlerindeki bozulmayı azalttığı bildirilmiştir 
(Cooke et al., 2010: 30).

KAZEİN PROTEİNİ

Kazein,  peynir üretimi  sırasında açığa çıkan 
inek sütü  proteinlerinin  % 78-80’lik  kıs-
mını  oluşturan bir fosfoproteindir. Bugün en 
çok kullanılan süt proteinidir. Kazein proteini 
iyi bir glutamin kaynağıdır. (Tipton, 2007:77-
86). Whey proteine göre daha geç sindiril-
mektedir. Yavaş protein olarak da bilinmek-
tedir. Yavaş proteinlerden gelen aminoasitler 
kanda daha yavaş yükselir fakat daha uzun 
süreli kalır (Ali et al., 2018: 579-634).

Dangin ve ark’ları (2003: 635-644) yaptığı 
bir çalışmada, hızlı sindirilen amino asit ka-
rışımını  ve kazeinin plazmadaki etkisini in-
celemişler. Çalışmada hızlı sindirilen karışım 
ve kazein proteini her ikisi de 30 gram porsi-
yonlar halinde uygulanmıştır. Araştırmacılar, 
toplam 240 dakika boyunca her 20 dakikada 
bir küçük porsiyonlarda 30 gram peynir altı 
suyu proteini vermiştir. Hızlı sindirilen ami-
no asit karışımında, amino asit konsantras-
yonları 20 dakikada hızla yükselmiş ve bu 

yükselme 180-200 dakika sürerken aksine, 
yavaş sindirilen öğünler (kazein ve peynir 
altı suyu beslemeleri) 20-40 dakikada plazma 
amino asit konsantrasyonlarını arttırmış ve bu 
yükselmeyi 420 dakikaya kadar korumuştur. 
Sonuç olarak yavaş sindirilen öğünler prote-
in sentezini yavaş yavaş arttırmıştır. Sonuçta 
kazeinin peynir altı suyu proteinden daha bü-
yük bir protein dengesi ürettiği görülmüştür. 
Bu sebeple uzun süre kas protein sentezini 
devam ettirmek isteyen sporcular  tarafından  
özellikle uyku öncesi kas büyümesini teşvik 
için  kazein proteini  kullanılmaktadır. Net 
protein kullanımı, verimliliği, biyolojik de-
ğeri, dallı zincirli aminoasit oranları düşüktür 
ve yapısında laktoz bulundurmaktadır (Ivy 
and Portman, 2004: 43-45). 

SOYA PROTEİNİ

Soya  proteinin DZAA  içeriği zengindir  fa-
kat esansiyel bir amino asit olan metiyonin 
miktarı çok azdır. Günümüzde soya prote-
inlerine metiyonin takviye edilmiş, whey ve 
kazeinin kalitesi ile karşılaştırılabilir hale 
gelmiştir. Soya proteini laktoz içermediği 
için laktozu sindiremeyen (laktoz intoleran-
sı olan) kişilerde kullanımı  rahat olmaktadır. 
Birçok vücut geliştiren sporcu, soya protei-
ninden, östrojenik etki gösteren isoflavon 
(bitki hormonu) içerdiği için sakınmaktadır. 
Soya proteini vücudun temel dokularında 
östrojene benzer şekilde hareket etmektedir. 
Fakat bu durum isoflavonların vücutta testes-
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teron seviyesini azalttığı, kas hipertrofisini 
engellediği anlamını taşımamaktadır (Ivy and 
Portman, 2004: 43-45). Bir üniversite eğitim 
sınıfından erkeklerde yapılan çalışmada soya 
veya peynir altı suyu proteini içeren mikro 
besin takviyeli protein barları 9 hafta  boyun-
ca  her protein tedavi grubu için 33 g protein/
gün  verilerek incelenmiştir. Sınıftan bir kont-
rol grubu sadece antrenman yapıp, diğer grup 
ise protein barları tüketmiştir. Sonuç olarak 
soya ve peynir altı suyu protein bar ürünleri-
nin her ikisi de egzersiz eğitimi ile uyarılmış 
yağsız vücut kütlesi kazanımını desteklemiş-
tir, fakat soyanın, antioksidan fonksiyonunun 
iki yönünü korumaya yönelik ilave fayda 
sağladığı gösterilmiştir (Brown ve ark., 2004: 
22 ). Erkeklerde soya proteinin hormonal ya-
nıt üzerindeki etkisini inceleyen bir çalışma-
da ise 14 gün boyunca günde 20 gram soya 
proteini alan erkeklerde serum testesteronun 
kısmen azaldığı görülmüştür. Bu nedenle er-
kek sporcular tarafında tercih edilmemektedir 
(Kraemer et al., 2013: 66-74).

NİTRAT

Nitrat, ağızda nitrite, midede nitrik okside 
dönüşen vazodilatör etki göstermesi sebebiy-
le kan basıncını düşüren ergojenik destek ara-
sında gösterilmektedir. Araştırmalar egzersiz-
den önce 300-500 ml  pancar suyu tüketimi-
nin aerobik egzersizlerde dayanıklılık verim-
liliğini  desteklediğini, nitrat suplementasyo-

nunun  aralıklı egzersizlerde  toparlanmayı 
ve performansı  arttırdığını göstermektedir. 
Kuvvet gerektiren sporlarda 3 gün süresince 
alınan pancardan elde edilmiş nitritin, meta-
bolik olarak zorlayıcı direnç egzersizlerinde 
bireye nöromüsküler avantaj sağladığını be-
lirtmektedir ( Flanagan et al, 2016: 100-107).

Nitrat alındıktan sonra plazma nitrat sevi-
yeleri 1-2 saat içinde  en yüksek seviyeye 
ulaşmakta, nitrik düzeyi ise maksimum se-
viyeye  2-3 saat içinde çıkmaktadır. Daha 
sonra  24 saat içinde kademeli düşerek  ba-
zal seviyelere geri dönmektedir (Jones, 2014: 
35-45). Egzersizden 2-2,5 saat önce yaklaşık 
5-9 mmol, 1-28 gün süresince alınabilece-
ğini gösterilmektedir (Naderi et al, 2016:1). 
Suplementasyon nitrat içerkli jel ve barların 
yanında besinsel nitratta submaksimal egzer-
sizlerde oksijen harcanmasını düşürmektedir.  
Pancar, ıspanak, marul gibi besinsel kaynak-
larda  kullanılmaktadır ( Oliveira, 2017:2-
35). 2016 yılında  Beslenme ve Diyetetik 
Akademisi, Amerikan Spor Hekimliği ve 
Kanada Diyetisyenleri Koleji yayınlarında  
nitratın  elit sporcularda  etkisinin net olma-
dığı, elit olmayan   sporcularda dayanıklılığı 
arttırdığı,  besin kaynaklı pancar suyunun ise 
gastrointestinal rahatsızlıklara ve idrar rengi 
değişimine sebep olabileceği gösterilmekte-
dir (Thomas, 2016: 501-528).
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ARJİNİN

Yapılan çalışmalarda arjininin büyüme hor-
monunu arttırarak potansiyel bir uyarıcı ol-
duğu ve sporcularda atletik performansı des-
teklediği görülmektedir. Büyüme hormonu 
üzerindeki metabolik etkileri lipolizin, insü-
linin ve insülin benzeri büyüme faktörü-1’in 
kan seviyesinde artışı ve bunların anabolik 
etkisini içermesidir (Ballard et al., 2006: 898- 
904). Amino asitler içinde olası ergojenik 
özelliklerinden dolayı profesyonel ve amatör 
sporcular tarafından yaygın olarak kullanı-
lan L-Arjinin sporda önemli bir yer tutmak-
tadır (Lawrence and Kirby, 2002: 299-306). 
Farelerde akut tüketici egzersizi takiben  L- 
arjininin kalp kasında oksidatif stres ve infla-
matuar yanıta etkisini incelemek üzere  yapı-
lan çalışmada egzersiz yapıp L-arjinin suple-
mentasyonu uygulanan grupta plazma kreatin 
kinaz ve laktat dehidrogenaz seviyelerinin 
sadece egzersiz yapan gruba göre önemli öl-
çüde azaldığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlar 
arjinin suplementasyonunun egzersiz sırasın-
da L-arjinin–NO yolunu tetiklediğini destek-
lemektedir ( Lin et al., 2006: 67-75).

SODYUM BİKARBONAT 

Sodyum bikarbonat desteği anaerobik egzer-
sizde kasın tamponlama kapasitesini arttır-
maktadır. Hücre içi pH seviyesinin düşmesi 
glikolitik yolun ve kasın kasılabilmesinin en-
gellenmesine sebep olmaktadır. “Bikarbonat 

yüklemesinin”, hızlı koşma, yüzme, boks, 
tenis gibi yüksek yoğunluklu  ve aralıklı eg-
zersizlerde anaerobik glikoliz yoluyla enerji 
eldesinde çalışan kaslarda biriken hidrojen 
iyonlarının dışarı atılmasını arttırdığı ve böy-
lece yorgunluğa sebep olan metabolik asido-
zu azalttığı düşünülmektedir (Burke, 2013: 
15-26). Orta şiddetli aktiviteler, 1-10 dakika 
arasında sonlanan 800 metre yarışlarda spor-
cuların performansına katkı sağlamaktadır 
(Jeukendrup,  2017: 51-63). Sodyum bikar-
bonatın sinirsel ve kassal yorgunluk üzerine 
etkisinin incelendiği bir çalışmada simüle 
maçtan 60 ve 90 dakika önce 10 katılımcıya 
0.2 g/kg sodyum bikarbonat takviyesinin kas 
liflerindeki yorulma miktarını azalttığı sap-
tanmıştır (Ansdel and Dekerle, 2017: 1369-
1375). Besinsel sodyum bikarbonat  alımı eg-
zersiz öncesi sporcuyu  alkolaza sokarak asit 
yükünü azaltıp  yorgunluğu geciktirmektedir. 
Daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmakla bir-
likte alınması gereken miktarın  gastrointesti-
nal problemlere neden olacağı düşünülerek 
yüksek miktarda sıvı ile ( 1-2 litre) alınması 
önerilmektedir (Mujika and Burke, 2010: 26-
35). Yüksek yoğunlukta yapılan egzersizlerde  
kas laktat yoğunluğunun dinlenme durumuna 
göre 14 kat arttığı  ve bunun 1/3 ‘ünün kana 
salındığı belirtilmektedir.  Sporcuya dışarıdan 
NaHCO3 yüklemenin yararlı olması sodyum 
bikarbonatın verilme zamanı, miktarı, egzer-
sizin süresi, şiddetine bağlı olarak bireysel 
farklılık göstermektedir. Sodyum bikarbonat 
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için  diyet takviyelerinin önerilen porsiyon-
larındaki miktarı bir veya birden fazla dozda 
egzersizden 1-2 saat önce alınmasıdır. Çoğu 
kişi için yaklaşık 300 mg / kg vücut ağırlığı 
veya 4–5 çay kaşığı karbonat eşdeğeri bir hap 
veya aromalı bir sıvı ile karıştırılmış bir toz 
olarak alındığında genellikle egzersiz ve atle-
tik performansı artırabilecek miktarda olduğu 
yönündedir (Burke, 2013:15-26). Avustralya 
Spor Enstitüsü, atletik yarışmalarda spor 
performansını iyileştirmek için bikarbonat 
kullanımını desteklemektedir. Fakat en iyi 
sonuçlar için nasıl kullanılması gerektiğini 
anlayarak daha fazla araştırmaya ihtiyaç du-
yulabileceğini belirtmektedir.

VİTAMİNLER

Egzersiz, vücudun oksijen tüketimini arttı-
rarak oksidatif stresi tetiklemektedir.(Yfanti, 
2019:45-67). Vitaminler özellikle C ve E vi-
taminleri gibi antioksidan  içeren takviyeler 
serbest radikal oluşumunu azaltmakta böyle-
ce iskelet kası hasarını ve yorgunluğu en aza 
indirip iyileşmeyi desteklemektedir (Merry 
ve Ristow, 2016: 5135-5147). Yağda çözüne-
bilen  güçlü bir antioksidan olan E vitamini 
membran lipitlerinin oksidatif hasarını engel-
leyerek hücreleri korumaktadır. Diğer antiok-
sidan olan C vitamini  takviyesinin de egzersiz 
sırasındaki etkileri tartışmalı olmakla beraber 
C vitamininin gecikmiş kas ağrısına iyi gele-
bileceği öne sürülürken, yapılan kontrollü bir 
çalışmada ise  ne dayanıklılığa ne de kuvvette 

artışa yol açmadığı da belirtilmiştir (Colbert  
et al, 2004: 1098-104). Bir çalışmada C ve E 
vitaminlerinin birlikte kullanılmasının yararlı 
etklerinin daha fazla olduğu, IL-1β ve TNF-α 
salınımını daha iyi baskıladığı ileri sürülmüş-
tür (Zimmermann, 2003: 53-57). Taghiyar ve 
arkadaşlarının 2013 yılında  kadın sporcular 
üzerinde yaptığı bir çalışmada  4 hafta boyun-
ca 250 mg/gün C vitamini ve 400 IU E vita-
mini takviyesinin oksidatif stres ve kas hasarı 
belirteçlerini azalttığı ve kreatin kinaz aktivi-
tesini düşürdüğünü tespit etmişlerdir. 

ÇİNKO 

Antioksidatif etkili önemli  bir mineral olan  
çinko enerji ve protein metabolizmasında 
önemli görevleri olan, hücresel farklılaşma-
sı, bölünmesi ve glikoz  kullanımı ile insülin 
salgılanması içinde gereklidir. Kadın  sporcu-
lara 8 mg/gün, erkek sporculara ise 11 mg/
gün kullanımı tavsiye edilmektedir (Lukaski, 
2004: 632-644). Özellikle dayanıklılık eg-
zersizlerinde diyette düşük çinko alımı ile 
egzersiz sırasında eritrosit karbonik anhidraz 
enziminin azaldığı ve metabolik cevapların 
bozulduğu tespit edilmiştir.  Bu oran  çinko 
takviyesi alan erkeklere göre anlamlı derece-
de düşük bulunmuştur (Lukaski, 2005:1045 
-1051). 24 sedanter erkek  üzerinde yapılan 
bir çalışmada  bir gruba çinko ve diğer gruba  
çinko + egzersiz verilerek gruplara ayrılmış, 
egzersiz yapan katılımcılara güç, hız, daya-
nıklılık ve koordinasyon egzersizlerini içeren 
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bir program uygulanmıştır. Sonuçta egzersiz 
ve çinko takviyesinin kombine kullanılması 
hematolojik parametreleri pozitif etkilemiş 
ve bunun sonucunda egzersiz performansın-
da artış görülmüştür (Polat,  2011: 1436-40 ).

MAGNEZYUM

2011 yılında Santos ve arkaşları tarafından  
yapılan bir çalışmada elit basketbol, voleybol 
ve hentbol sporcularının  diyetle yeterli mik-
tarda aldıkları magnezyumun izometrik güç 
artışına neden olduğunu tespit etmişlerdir 
(Santos et al, 2011: 215-219). Setaro ve arka-
daşları  ise 2014’de yaptıkları çalışmada er-
kek voleybol oyuncularını gruplara ayırarak 
bir gruba  takviye 350 mg/gün magnezyum 
diğer gruba plasebo 500 mg maltodekstrin  
vermişler ve katılımcılara 4 hafta boyunca 
takviye öncesinde ve sonrasında pilomet-
rik (çeşitli yönlerde zıplama) ve izokinetik 
performans testleri uygulamışlar ve sonuçta 
magnezyum takviyesi alan sporcularda ana-
erobik performansın plasebo grubuna göre 
geliştiğini gözlemlemişlerdir ( Setaro et al, 
2014:  438-445).

SONUÇ

Sporcular için önerilen besin desteklerinin 
potansiyel değerini ve güvenliğini değerlen-
diren çalışmalar genellikle sürekli egzersiz 
yapan sporcularda yapılır. Bu sebeple sade-
ce egzersiz yapan/sporcu olmayan kişiler 
üzerinde bu takviyelerin etkisi net değildir. 

Ayrıca bu çalışmalar genellikle genç erkekler 
üzerinde yapıldığından diğer gruplara genel-
lenemeyebilir. Düşük sayıda örnekler ve kısa 
süreleri/ optimum olmayan takviye miktarla-
rı, gerçek dünya koşullarını karşılayamayabi-
lir. Sonuç olarak gerçekçi olmayan veya ye-
tersiz performans testlerinin kullanılması ve 
karıştırıcı değişkenlerin zayıf kontrolü nede-
niyle bu çalışmaların güvenilirlikleri de göz 
önünde bulundurulmalıdır. Sporcuların ergo-
jenik besin desteklerini kullanma amacı, do-
ğal ve günlük beslenmelerinin eksik kaldığı 
durumlarda, ihtiyaçlarını etkili ve çabuk bir 
biçimde gidermektir. Birçok sporcu antioksi-
dan takviyelerinin immun bağışıklığı destek-
lediğini ve serbest radikal hasarından koru-
duğunu düşünmektedir.  Ergojenik besin des-
tekleri, doğal ve günlük beslenme ile alınan 
besin ögelerinin sıvı, toz, tablet formlarında 
hazırlanmış şekilleri olarak kullanılmaktadır.  
Sporcunun, vücudunu geliştirmesi, sağlığını 
koruması ve yüksek sportif performansa an-
cak dengeli, düzenli ve amaca uygun beslen-
me yoluyla ulaşabileceği unutulmamalıdır. 
Destek ürünlerinin kullanımında, hekim ve/
veya beslenme uzmanından bilgi ve öneri-
ler alınmalı, ürünlerin doğru zamanda, doğru 
miktarda kullanımını sağlayacağı avantajla-
rın yanı sıra uygun olmayan ürünlerin yanlış 
ve aşırı kullanımı sonucu oluşabilecek yan 
etkileri, ilaçlarla etkileşime girebileceiği  de 
unutulmamalıdır.
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EXTENDED ABSTRACT

Definition and Importance: Sports nutrition is an important factor in determining the athlete’s 
performance, as well as genetic structure and proper training. It should be noted that an athlete 
can develop their body to achieve high sporting performance through balanced, regular and pur-
poseful nutrition. While accurate and balanced nutrition performance is positively impacting, 
it should not be overlooked that incorrect and inadequate nutrition will negatively impact the 
success of training and matches. All nutrition recommendations should be up-to-date, caned-
based and prepared for the next training and race, with appropriate nutrition approaches and 
individual training to support the athlete’s talent and exercise performance, reduce the risk of 
injury and increase the immune system, support for the renewal of fitness and post-competition 
muscles. The science of sports nutrition continues to grow and develop rapidly with a century 
of research history. Since the past, athletes have been using orange juice, banana, yogurt, milk 
and nuts as natural nutrients to improve their exercise performance, while time changes have 
been met with the word ergogenic, as new information comes to light. The word Ergogenic is 
produced in Greek using words that mean ergon-work and mean genon-generation. Especially 
20. In the 11th century ergogenic support began to intensify and today’s ergogenic aids are im-
portant to improve performance (Ersoy, 2016:238-240). Aim: Ergogenic aids can be defined as 
non-doping nutrients that contribute to performance enhancement, increase energy production 
and use, and delay fatigue. These ergogenic supports include protein susses, carbohydrates, 
glutamin, coenzyme Q10, creatine, L-carnitin, fish oil, conjuge linoleic acid (CLA), ginseng, 
bee poleni, caffeine, vitamin and mineral tablets, sportsmen drinks, energy drinks, and many 
products. These substances or supports are used by many athletes as additional nutrients for 
optimal energy delivery, balance of energy systems and development of oil-free body mass or 
muscle tissue (Senel, 2004:42). Ergogenic supports delay fatigue, provide additional fuel for 
muscle contraction and play a major role in achieving significant benefits for performance imp-
rovement. These supports aim to have positive effects such as increased durability, increased 
muscle strength and mass growth, a positive effect on the breathing system, increased work 
ability through fatigue delay, lactic acid accumulation after exercise, and reduction of harmful 
effects of oxides ( Şenel,  2004:42 ). Especially busy and frequent athletes are assisted by ergo-
genic support to organize, complete, reduce fatigue and speed their recovery during workouts, 
during matches and during travel periods. When selecting these products, they should be selec-
ted with regard to many aspects such as their age, gender, sport, amateur or professional. It is es-
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sential to check the content of the item being imported. It is important to determine when, when, 
and how often it should be used and athletes should obtain information and advice from the 
physician and/or nutritionist in the use of support products. Specific nutrition requirements vary 
in sport and athlete-specific and each athlete needs to consider common nutrition. Maintaining 
the health of an athlete while the nutrition program is being set up for purpose should be the 
primary goal, increasing training adaptation, using moldgogenic supports safely and effectively, 
and aiming for improving exercise performance (Kulağsız vd, 2019:85-91). The cargogenic 
nutritional aids are: Nutrient aids (carbohydrate, protein, creatine, caffeine, L-carnitin, vita-
min/minerals, or vegetable products) that increase energy formation and performance. Nutrient 
aids (protein, creatine, essential aminoacids) that promote muscle development. Nutrient aids 
(high-pulp diets, conjugate linoleic acid, caffeine, vitamin/minerals or herbal products) that 
reduce body pain (Ersoy, 2016:238-240). Energy and nutrition needs and nutrition support sho-
uld also be considered for each sport. Team sports (such as football, basketball, golf, track and 
field. Strength – strength and sprint sports (such as boxing, wrestling, weightlifting, ice skating, 
gymnastics) Endurance sports (Triathlon, swimming, long distance running, cycling, rowing, 
canoe, skiing) (Exercise and Nutrition in different Sports, 2018:26). Football has the most sup-
port for creatine, caffeine, nitrate, while voleleyball uses L-carnitin, CLA, green tea, and each 
sport requires individualized approaches. It should be tailored to their age and sport experi-
ence. If there is a high volume, low intensity workout or severe training cycle, then nutrition 
should change accordingly. For endurance and strength workouts, ensuring frame muscle fit is 
critical to proper nutritional ergogenic support after feeding, before editing cell signal moss. 
Nutrition is essential in all conditions. It is essential to load carbohydrates before and after 
exercise, replenish tanks, maintain protein and fat patterns, promote hydration, monitor blood 
values and body composition. Support should never be a good nutrition and a good training 
program can be replaced. Results and Conclusion: Studies evaluating the potential value and 
safety of nutritional supplements recommended for athletes are usually conducted in athletes 
who exercise continuously. For this reason, the effect of these supplements on people who only 
exercise / non-athletes is not clear. In addition, since these studies are generally conducted on 
young men, they may not be generalizable to other groups. Low numbers of samples and short 
times / non-optimal reinforcement amounts may not meet real-world conditions. Consequently, 
the reliability of these studies should be considered due to the use of unrealistic or insufficient 
performance tests and poor control of confounding variables. The aim of athletes to use ergo-
genic nutritional supplements is to meet their needs effectively and quickly in cases where their 
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natural and daily nutrition is lacking. Many athletes think that antioxidant supplements support 
immune immunity and protect from free radical damage. Ergogenic food supplements are used 
as liquid, powder and tablet forms of nutrients taken with natural and daily nutrition. It should 
not be forgotten that an athlete can only achieve a balanced, regular and purposeful diet through 
improving his body, protecting his health and high sports performance. In the use of support 
products, information and recommendations should be obtained from the physician and / or nut-
ritionist, and it should not be forgotten that the products will be used at the right time and in the 
right amount, as well as the side effects that may occur as a result of the wrong and excessive 
use of unsuitable products, and may interact with drugs.


