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Abstract 

The aim of this study is to analyze the nutritional knowledge levels and 
eating habits of team sports and weight athletes. The study group consisted 
of a total of 210 active athletes, 81 females and 129 males, aged 18-32, who 
are licensed athletes in clubs in team sports and weight sports in the Turkey 
in 2020-2021. In this study, a questionnaire method consisting of four parts, 
including personal information, health status, nutritional knowledge level 
and eating habits, was used. Frequency and percentage information of 
categorical variables, mean and standard deviation values of continuous 
variables were presented. In addition, the normality assumptions for the 
years passed with sports and weight variables were examined by the 
Kolmogorov-Smirnov test. It has been found that the variables analyzed do 
not have a normal distribution. Accordingly, the Mann-Whitney-U test was 
used in the analysis of variables with a level number of two. The relationship 
between the branch variable and all other categorical variables in the survey 
study was examined by Chi-square analysis. All analyses used in the study 
were conducted in the IBM-SPSS-21 program.  According to the data 
obtained from the subjects in the study, a statistically significant relationship 
was found between the answers given by the athletes for the branch to the 
question " what is the source of your nutritional knowledge" (P = 0.034 * <α 
= 0.05).  It was found that 40.95% of team sports and weight athletes 
received nutritional knowledge in line with the education they got. As a 
result of the analysis, a statistically significant relationship was found 
between the responses of athletes related to the branch regarding the 
question of "How many liters of water you consume daily on average?" 
(p=0.015 < α=0.05). Water consumption rate in both groups was determined 
as 53.33% corresponding to 1.5-2 liters. As a result of the chi-square 
analysis, a statistically significant relationship was found between the 
responses of athletes related to the branches regarding the question of 
whether they smoke and drink alcohol (p=0.050 <α=0.05). It was found that 
62,86% of athletes smoke and consumed alcohol. When the nutritional 
knowledge and nutritional habits of team sports and weight athletes were 
examined according to the data obtained from the athletes in the study, it 
was found that the two groups had sufficient knowledge about their 
nutritional knowledge and food intake. However, their eating habits were 
poor in terms of athletic performance and athlete health. 
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Takım Sporları ve Siklet Sporcularının Beslenme Bilgi Düzeyleri 
ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi 

Anahtar Kelimeler 
Beslenme, Spor, 
Takım sporları, 
Siklet sporları, 

Alışkanlık. 

Özet 

Bu çalışmanın amacı takım sporları ve siklet sporcularının beslenme bilgi 
düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesidir. Araştırma grubunu 
2020-2021 yılı içerisinde Türkiye evreninde takım sporları ve siklet 
sporlarında kulüplerde lisanslı sporcu olan,18-32 yaş grubu 81 kadın, 129 
erkek toplam 210 aktif sporcu oluşturmuştur. Bu çalışmada, kişisel bilgiler, 
sağlık durumu, beslenme bilgi düzeyi ve beslenme alışkanları olmak üzere 
toplam dört bölümden oluşan anket yöntemi kullanılmıştır. Kategorik 
değişkenlerin frekans ve yüzde bilgileri, sürekli değişkenlerin ortalama ve 
standart sapma değerleri verilmiştir. Ayrıca spor yapma yılı ve kilo 
değişkenleri için normallik varsayımları Kolmogorov-Smirnov testi ile 
incelenmiştir. İncelenen değişkenlerin normal dağılıma sahip olmadığı 
görülmüştür. Değişkenler normal dağılıma sahip olmadığından dolayı, düzey 
sayısı iki olan değişkenlerin analizinde Mann-Whitney-U testi kullanılmıştır. 
Branş değişkeni ile anket çalışmasında yer alan diğer tüm kategorik 
değişkenler arasındaki ilişki ise ki-kare analizi ile incelenmiştir. Çalışmada 
kullanılan tüm analizler IBM-SPSS-21 programında yapılmıştır. Araştırmada 
deneklerden elde edilen verilere göre cevabınız evet ise; beslenme ile ilgili 
bilgileri nereden edindiniz sorusuna, sporcuların branşa yönelik verdikleri 
cevapların arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur 
(p=0,034* <α=0.05). Takım sporları branşında ve sıklet sporcularında 
beslenme bilgisi edinme oranı %40,95 okuldan alınan eğitimle elde edildiği 
tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda günlük ortalama kaç litre su 
tüketirsiniz sorusuna sporcuların branşa yönelik verdikleri cevapların 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,015 
<α=0.05). Her iki grupta su tüketimi oranı %53,33’ü ile 1.5-2 litre olarak 
tespit edilmiştir. Yapılan ki-kare analizi sonucunda sigara ve alkol kullanıyor 
musunuz sorusuna, sporcuların branşa yönelik verdikleri cevapların 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,050 
<α=0.05). Sporcuların %62,86 oranında alkol ve sigara kullandığı tespit 
edilmiştir. Araştırmada sporculardan elde edilen verilere göre takım sporları 
ve siklet sporcularının beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıkları 
incelendiğinde iki grubun beslenme bilgi düzeyleri ve besin alımı konusunda 
büyük oranda yeterli bilgiye sahip oldukları, ancak beslenme 
alışkanlıklarının sportif performans ve sporcu sağlığı açısından yeterli 
olmadığı ortaya konulmuştur. 
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Kabul Tarihi 

30 Temmuz 2021 

 

1. Giriş 

Spora olan ilginin artmasıyla birlikte sporcu beslenmesi de gün geçtikçe daha fazla 
konuşulan ve üzerinde araştırmalar yapılan bir konu ve alan haline gelmektedir. 
Dengeli, düzenli ve doğru beslenme, sporcu için birçok yönden önem taşımaktadır 
(Ersoy, 1991). Sporcunun en yüksek düzeyde performansa ulaşmasında etkili olan 
birçok faktör bulunmaktadır ve bu faktörlerden birisi de beslenmedir. Beslenme 
sporcunun bu amaca ulaşmasında önemli konulardan birisidir (Öztürk, 2010).  

Sporcuların beslenme alışkanlıkları ve performansları arasında doğru orantılı bir 
ilişki vardır. Sporlarda beslenme ile enerji dengesinin iyi kullanılması sonucu 
sporda başarı sağlanabilir. Beslenme ile ilgili bilgilerin sporcu ve antrenörler 
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tarafından bilinmesi ve uygulanmasının önemi büyüktür. (Alpar 1994; Güneş 
2005).  

Spor çalışmaları ve yarışmaları sporcuların daha fazla kalori harcamasına neden 
olan aktiviteler olarak karşımıza çıkar bunun için daha fazla enerji, kalori ve besin 
öğesine gereksinim vardır. Sedanter insana göre sporcu beslenmesi 2-3 kat daha 
fazla kalori ihtiyacına gerek vardır. Sporcuların ise bu kalori ihtiyacını temin etmek 
için değişik yollara başvururlar. Beslenme bilgi düzeyi iyi olan sporcular beslenme 
alışkanlıkları da düzenli ve bilinçli yaparak spor performanslarını yükseltme 
yoluna giderler. Spor çalışmaları ve yarışmaları ile beslenmenin direkt etkisi ve 
katkısı vardır. Sporcunun kuvvet, sürat, dayanıklılık performansına etki yapar. 
Beyinsel olarak da kaygı ve tedirginliğini azaltır. 

Bu çalışmamızdaki amaç; farklı spor formatları içinde yarışan takım sporları ile 
bireysel konumda ve yarışma öncesi ağırlık kontrolü yapılarak yarışmaya katılan 
sıklet sporcularının beslenme bilgi düzeylerini, beslenme alışkanlıklarını 
araştırmak ve incelemektir. 

Çalışmamızın konusu; Türkiye evreninde 2020-2021 yıllarında 18-30 yaş grubu 
kadın ve erkek takım sporları ve sıklet sporcularının beslenme bilgi düzeyleri ve 
beslenme alışkanlıklarının incelenmesi olarak yapılmıştır. 

Çalışmanın önemi; İnsan hayatını devam ettirmesi, canlılığını sürdürmesi, 
sağlığının koruması verimliliğinin artması için önemli bir etken olduğu gibi 
sporcular için antrenmana cevap vermesi, performansı artırmasında önemli bir 
faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.  

2. Genel Bilgiler 

2.1. Beslenme  

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre vücudun günlük gereksinimini karşılayacak 
besinlerin alımına beslenme denir. Tüm yaş gruplarındaki ve fizyolojik durumdaki 
bireyler için yeterli ve dengeli beslenme ile düzenli fiziksel aktivite sağlıklı 
yaşamın temelidir. 

Kolukısa ve Eyipınar (2020) beslenmeyi, ağız yolu ile alınan besin maddelerinin 
sindirim mekanizmasında hazmedilip ve bir dizi elemine işleminden geçirilmesinin 
ardından, insan vücudunun ihtiyacı olan besin değerlerini organlara, dokulara ve 
hücrelere damar yolundan yararlanılarak kan doku ve lenf sistemi vasıtası ile 
iletmesi ve sonrasında sindirim sisteminden ve dolaşım sisteminden artan 
besinleri, boşaltım sistemi ile dışarı atılması olarak tanımlamışlardır.  

Beslenme, insanın yapısına, cinsiyetine, çalışma ve özel durumu ile genetik özelliğe 
göre bedenin gerektirdiği tüm besin öğelerini, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın 
korunması için gereken miktarlarda alıp bedenin kullanabilmesidir (Baysal, 2013; 
Kutluay ve ark. 2011). 

Uygun besin alımı, sporcu beslenmesindeki en önemli etkenlerden bir tanesi 
durumundadır. Sporcuların enerji ihtiyaçları hem günlük hem de yıllık antrenman 
ve müsabaka programlarına, antrenmanın şiddetlerine ve yoğunluklarına göre 
farklılık gösterebilmektedir (Deakin ve ark. 2015).  
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2.2. Besin 

Yenebilen bitki ve hayvan dokuları “besin” olarak tanımlanır. Besinler; 6 grupta 
toplanabilir; protein, karbonhidrat, yağ, vitaminler, mineraller ve su-sıvılar gibi 
organik ve inorganik öğelerden oluşmuştur. Bu öğelere “besin öğeleri” denir. Besin 
ögeleri tamamı ya da küçük miktarı dahi insan vücudunda üretilemeyen yaşamın 
sürekliliği, doku tamiri, büyüme ve gelişme için gerekli olan kimyasal bileşenler 
olarak tanımlanmaktadır (Mann and Truswell, 2017). 

2.3. Sporcu Beslenmesinin Önemi  

Ersoy (2004)’a göre, sporcular performanslarını artırmak amacıyla vakitlerinin 
büyük bir kısmını antrenman yaparak geçirmektedirler. Antrenman yapmak için 
büyük çabalar sarf edilmekte, sarf edilen bu çabaları boşa çıkarmamak ve 
egzersizlerle birlikte yüksek seviyede verim elde edebilmek için düzgün beslenme 
büyük ehemmiyet taşımaktadır. 

Özmerdivenli ve Karacabey (2002), sporcu beslenmesinin önemini, sporcunun 
vücut kapasitelerini ilerletmesi, sağlıklı oluş halini sürdürmesi ve üst düzey sportif 
performansa erişebilmesi; yalnızca dengeli, kurallı ve hedefe göre beslenme 
yöntemiyle gerçekleşmektedir. Sağlığa uygun ve doğru besin tüketimi, sporcunun 
fiziksel veriminin arttırılmasında önemli bir noktadır. 

Hoogenboom ve ark. (2009), sporda beslenmenin maksimum vücut kapasitesine 
erişmenin yanında, yükselen antrenman ağırlıklarına karşı enerji elde etmek ve 
bunun yanı sıra pozitif enerji tüketilebilirliğini devam ettirmek amacıyla yeterince 
kalori ve besin alınmasının gerektiğini ve bunun sonucunda performansın 
artacağını ve yarışmacıların müsabaka esnasında birbirlerine karşı üstünlük 
kurmalarında katkı sağladıklarını belirtmişlerdir. 

2.4. Spor  

Spor sözlük anlamı olarak lâtince disportare ve desport biçiminde “dağıtmak, 
birbirinden ayırmak” anlamına gelen sözcüklerden 17 yüzyıldan sonra günümüze 
gelinceye kadar ilk hecesi aşınarak “SPORT” biçimine dönüştüğü araştırmacılar 
tarafından öne sürülmektedir (Alpman, 2002). 

Britannica ansiklopedisi sporu; Belirli ölçüde güç ve beceri gerektiren yarışmalı ve 
eğlenceli etkinlikler olarak tanımlamaktadır. 

Spor, bireysel veya takım sporu yapan sporculardan oluşan önceden belirlenen 
zaman ve mekânda belirli bir alanda, belirli hareketlerin görüldüğü değişikliklerde 
ve seri olarak bir amaç doğrultusunda yapılan örgütlü insan davranışlarıdır 
(Dever, 2010). 

2.5. Takım Sporları 

İki veya daha fazla sporculardan meydana gelen grupların yarışmak ve kazanmak 
için birbirleri ile yaptıkları mücadeleye takım sporları denir. 

2.6. Siklet Sporları 

Bazı spor branşlarında müsabaka öncesi ağırlık kontrolü yapılarak ve eşit 
ağırlıklarda veya ağırlık aralığında yarışmaya girmesi gereken spor branşlarıdır. 
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Genellikler bu spor branşları; boks, güreş, judo, taek-wondo, karate, halter, vücut 
geliştirme ve fitness, bilek güreşi, wushu, kick-boks, binicilik gibi sporlardır. 

3. Gereç ve Yöntem 

Bu çalışma; 2020-2021 yılı içinde Türkiye liglerinde yarışan 18-32 yaş aralığındaki 

takım sporcuları ve siklet sporcularının beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme 

alışkanlıklarının incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 

Bu çalışmada; 2020-2021 yılı içinde Türkiye liglerinde takım sporları (130) ve sıklet 

sporu yapan (80) toplam 210 sporcu katılımcı ankete cevap vermiştir. Bu sporcuların 

129 erkek sporcu, 81 kadın sporcudan oluşmuştur. Anket uygulama yönteminde; 

random tekniği kullanılarak 243 deneğe kişisel bilgi formu uygulanmıştır. 210 kişi 

çalışma evrenini oluşturmuştur. Takım sporları ve siklet sporcularının beslenme bilgi 

düzeyleri ve alışkanlıklarını incelemeyi amaçlayan bu çalışmada, araştırma metodu 

olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket, Kişisel bilgilerini, 

Sağlık durumlarını, Beslenme bilgi düzeylerini ve beslenme alışkanlıkları olmak üzere 

toplam dört bölümden oluşan anket uygulanmıştır.  

4. Verilerin Analizi 

Sporcuların beslenme bilgi düzeyleri ve alışkanlıklarının incelenmesi amacıyla 
hazırlanan anket çalışmasında yer alan  değişkenlerin frekans ve yüzde bilgileri, 
sürekli değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Ayrıca spor 
yılı ve kilo değişkenleri için normallik varsayımları Kolmogorov-Smirnov testi ile 
incelenmiştir. İncelenen değişkenlerin normal dağılıma sahip olmadığı 
görülmüştür. Değişkenler normal dağılıma sahip olmadığından dolayı, düzey sayısı 
iki olan değişkenlerin analizinde Mann-Whitney-U testi kullanılmıştır. Branş 
değişkeni ile anket çalışmasında yer alan diğer tüm kategorik değişkenler 
arasındaki ilişki ise ki-kare analizi ile incelenmiştir. Çalışmada kullanılan tüm 
analizler IBM-SPSS-21 programında yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar bulgular 
bölümünde tablolar şeklinde sunulmuştur.  

5. Bulgular 

Tablo 1. Kişisel bilgilerin demografik dağılımları (n= 210) 
Değişken Değişken Frekans(n) Yüzde(%) 

Cinsiyet 
Erkek 129 61,43 
Kadın 81,00 38,57 

Branş 
Takım sporları 130,00 61,90 
Sıklet sporları 80,00 38,10 

Eğitim 
Lise 8,00 3,81 

Lisans 191,00 90,95 
Lisansüstü 11,00 5,24 

Meslek 

Öğrenci 146,00 69,52 
Öğretmen 15,00 7,14 
Antrenör 14,00 6,67 

Sporcu 29,00 13,81 
Serbest 6,00 2,86 

Sağlık durumu 
Sağlıklı 207 98,57  

Kronik Hasta  3  1,43 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi; katılımcıların kişisel bilgilerinin cinsiyet değişkeninin 
129 kişi erkek sporcu ve 81  kadın sporcu , branş değişkeninin 130 kişi takım 
sporları ve 80 kişi sıklet sporu yapan sporculardan oluştuğu tespit edilmiştir. 
Eğitim durumunda ise çoğunluk (192 sporcu) lisans seviyesinde, meslek 
değişkeninde ise (146 sporcu) öğrenci oldukları belirlenmiştir. 

Sporcuların sağlık sorunu olmadığını ve sadece (3 sporcu) kronik hastalığı 
olduğunu beyan etmiştir. Çalışmamıza katılan sporcuların sağlıklı bireyler olduğu 
gözlenmiştir.  

Tablo 2. Spor yılı, yaş, boy ve kilo değişkenlerinin dağılımı (n=210). 

Değişken Ortalama 
Standard 

sapma 
Minimum Maksimum 

Spor yapma yılı 9,86 (yıl) 3,40 3 yıl 21 yıl 

Yaş 22,05 (yaş) 2,77 18 yaş 32 yaş 

Boy 174,34 cm 9,52 157 cm 202 cm 

Kilo 70,82 kg 14,31 45 kg 112 kg 

Tablo 2’de görüldüğü gibi; spor yılı ortalaması 9,86 yıl, yaş ortalaması 22,05 yaş, 
boy ortalaması 174,34 cm ve kilo değişkeninin ortalaması 70,82 kg olarak tespit 
edilmiştir.  

Tablo 3. Branş ile spor yılı ve kilo değişkenlerinin Mann-Whitney test dağılımı (n=210) 

Ölçekler Branş 
Ortalama 

(yıl) 
Ss M-W p değeri 

Spor yılı 
Takım sporları 10,02 3,50 

4971,5 0,591  
Sıklet sporları 9,61 3,24 

Kilo 
Takım sporları 71,32 13,56 

4825,5 0,381  
Sıklet sporları 70,03 15,51 

Tablo 3’de görüldüğü gibi; Branş ile spor yılı ve kilo değişkenleri arasında yapılan 
Mann-Whitney analizi sonucunda, değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki bulunamamıştır (p=0,591> α=0,05, p=0,381> α=0,05).  

Tablo 4. Sporcuların aylık gelir düzeyiniz nedir sorusuna verdikleri cevapların istatiksel 
dağılımı (n=210) 

 0-1000 TL 
1000-2000 

TL 
2000-

3000TL 
Daha 
Fazla 

Toplam 

Branş 
Takım 

N 58 20 21 31 130 
% 27,6 9,5 10,0 14,8 61,9 

Siklet 
N 33 16 16 15 80 
% 15,7 7,6 7,6 7,1 38,1 

Toplam 
N 91 36 37 46 210 
% 43,3 17,1 17,6 21,9 100 

𝑋2 1,748 
Df 3 

p değeri 0,626 
Phi and Cramer’s V 0,091 

 



Journal of Current Researches on Social Sciences, 2021, 11 (2), 167-186.  173 

 

Tablo 4’da görüldüğü gibi; Sporcuların (91 sporcu) gelir durumunu 0-1000 TL 
aralığında ve (46 sporcu) ise 3000 TL olduğunu beyan etmişlerdir. Sporcuların 
gelir düzeyleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (p=0,626> α=0.05).  

Tablo 5. Sporculara beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip misiniz sorusuna verdikleri 
cevapların istatistiksel sonuçları (n=210)  

 Evet Kısmen Hayır Toplam 

Branş 
Takım 

N 51 79 0 130 
% 24,3 37,6 0 61,9 

Siklet 
N 35 45 0 80 
% 16,7 21,4 0 38,1 

Toplam 
N 86 124 00 210 
% 41,0 59,0 0 100 

𝑋2 0,418 
Df 1 

p değeri 0,518 
Phi and Cramer’s V 0,045 

Tablo 5’de görüldüğü gibi; sporculara beslenme ile ilgili bilgi seviyelerindeki 
yeterlilikleri incelendiğinde 86 sporcu beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip 
olduğu, 124 sporcu ise kısmen beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarını 
beyan etmişlerdir.  

Sporcuların beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları açısından gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,518> α=0.05).  

Tablo 6. Beslenme ile ilgili bilgileri nereden edindiniz sorusuna verdikleri cevapların 
istatistiksel dağılımı (n=210) 

 
Doktor/ 

Diyetisyen 
Okul Aile 

TV/ 
İnternet 

Dergi/ 
Kitap 

Antrenör Toplam 

Branş 
Takım 

N 12 55 9 33 9 12 130 
% 5,7 26,2 4,3 15,7 4,3 5,7 61,9 

Siklet 
N 15 31 3 10 6 15 80 
% 7,1 14,8 1,4 4,8 2,9 7,1 38,1 

Toplam 
N 27 86 12 43 15 27 210 
% 12,9 41 5,7 20,5 7,1 12,9 100 

𝑋2 12,045 
Df 5 

p değeri 0,034* 
Phi and 

Cramer’s V 
0,239 

Tablo 6’de  beslenme ile ilgili bilgileri nereden edindiniz sorusuna; sporcuların 
%41 (86 kişi) beslenme ile ilgili bilgileri okuldan, %20.5 (43 kişi) TV/ internetten 
ve %12.9 (27 kişi) antrenörden edindiğini beyan etmiştir. 

Sporcuların beslenme ile ilgili bilgileri nereden edindikleri ile gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,034* <α=0.05). 
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Tablo 7. Sporcuların beslenme ile ilgili edindiğiniz bilgiler ışığında beslenmenizde 
değişiklik yaptınız mı sorusuna verdikleri cevapların istatiksel dağılımı (n=210) 

 Evet Hayır Kısmen Toplam 

Branş 
Takım 

N 44 56 30 130 
% 21,0 26,7 14,3 61,9 

Siklet 
N 30 30 20 80 
% 14,3 14,3 9,5 38,1 

Toplam 
N 74 86 50 210 
% 35,2 41,0 23,8 100 

𝑋2 0,641 
Df 2 

p değeri 0,726 
Phi and Cramer’s V 0,055 

Tablo 7’da görüldüğü gibi; katılımcıların beslenme alışkanlıklarında değişiklik 
yapma durumları incelendiğinde 74 sporcu beslenmelerinde değişiklik yaparken, 
86 sporcu beslenmelerinde değişiklik yapmadığını ve  50  sporcu ise kısmen 
değişiklik yaptığını söylemiştir.  

Sporcuların beslenme ile ilgili edindikleri bilgiler ışığında beslenmelerinde 
değişiklik yapmaları açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır (p=0,726> α=0.05).  

Tablo 8. Sporcuların beslenmenin sporcu performansına etkisi olduğunu düşünüyor 
musunuz sorusuna verdikleri cevapların istatistiksel dağılımı ( n=210) 

 Evet Kısmen Hayır Toplam 

Branş 
Takım 

N 125 5 0 130 
% 59,5 2,4 0 61,9 

Siklet 
N 78 2 0 80 
% 37,1 1,0 0 38,1 

Toplam 
N 203 7 0 210 
% 96,7 3,3 0 100 

𝑋2 0,279 
Df 1 

p değeri 0,598 
Phi and Cramer’s V 0,036 

Tablo 8’de görüldüğü gibi; Sporcuların hemen hemen tamamı (203) sporcu 
beslenmenin sporcu performansına etkisi olduğunu düşünmektedir. Tüm 
katılımcılar beslenmenin az veya çok sportif performansa etkisi olduğunu 
belirtmişlerdir. 

Sporcuların beslenmenin sporcu performansına etkisi olduğunu düşünmeleri 
açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 
(p=0,598 > α=0.05). 
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Tablo 9. Sporcuların genellikle günde kaç öğün (kahvaltı, öğle ve akşam yemeği) 
tüketirsiniz sorusuna verdikleri cevapların istatistiksel dağılımı (n=210) 

 2 öğün 3 öğün 4 öğün 5-6 öğün Toplam 

Branş 
Takım 

N 29 76 12 13 130 
% 13,8 36,2 5,7 6,2 61,9 

Siklet 
N 18 37 14 11 80 
% 8,6 17,6 6,7 5,2 38,1 

Toplam 
N 47 113 26 24 210 
% 22,4 53,8 12,4 11,4 100 

𝑋2 4,718 
Df 3 

p değeri 0,194 
Phi and Cramer’s V 0,150 

Tablo 9’de görüldüğü gibi; Sporcuların (113) sporcu günde 3 öğün, ( 47) sporcu ise 
2 öğün besin aldığını beyan etmiştir. Sporcuların günde kaç öğün beslendikleri ile 
ilgili gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır 
(p=0,194> α=0.05).  

Tablo 10. Sporcuların sabah kahvaltısını düzenli yapar mısınız sorusuna verdikleri 
cevapların istatistiksel dağılımı (n=210) 

 
Her 

zaman 
Bazen Hayır Toplam 

Branş 
Takım 

N 70 46 14 130 
% 33,3 21,9 6,7 61,9 

Siklet 
N 44 27 9 80 
% 21,0 12,9 4,3 38,1 

Toplam 
N 114 73 23 210 
% 54,3 34,8 11,0 100 

𝑋2 0,061 
Df 2 

p değeri 0,970 
Phi and Cramer’s V 0,017 

Tablo 10’te görüldüğü gibi; Sporcuların (187) sporcu kahvaltı yaptıklarını ve (23) 
sporcu hiç yapmadığın belirtmiştir. Sporcuların sabah kahvaltısını düzenli 
yapmaları ile açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır (p=0,970> α=0.05).  
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Tablo 11. Sporcuların günlük ortalama kaç litre su tüketirsiniz sorusuna vermiş oldukları 
cevapların istatistiksel dağılımı (n= 210) 

 
1-15 
litre 

1.5-2 
litre 

3 litre 3.5-4 litre Toplam 

Branş 
Takım 

N 36 62 23 9 130 
% 17,1 29,5 11,0 4,3 61,9 

Siklet 
N 9 50 11 10 80 
% 4,3 23,8 5,2 4,7 38,1 

Toplam 
N 45 112 34 19 210 
% 21,4 53,4 16,2 9,0 100 

𝑋2 10,462 
Df 3 

p değeri 0,015* 
Phi and Cramer’s V 0,223 

Tablo 11’de görüldüğü gibi; günlük ortalama kaç litre su tüketirsiniz sorusuna 112 
sporcu 1.5-2 lt ve 45 sporcu 1-1.5 lt ve 34 sporcu 3 lt su tüketimi yaptığını 
belirtmiştir. 

Sporcuların günlük ortalama su tüketimleri değerlendirildiğinde gruplar arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,015 <α=0.05). 

Tablo 12. Sporcuların antrenman-müsabaka öncesinde hangi tür besin tüketirsiniz 
sorusuna verdikleri cevapların istatistiksel dağılımı (n= 210) 

 
Karbonhidrat 

 
Protein 

 
Sebze-
Meyve 

Toplam 

Branş 
Takım 

N 63 30 37 130 
% 30,0 14,3 17,6 61,9 

Siklet 
N 28 26 26 80 
% 13,3 12,4 12,4 38,1 

Toplam 
N 91 56 63 210 
% 43,3 26,7 30,0 100 

𝑋2 3,989 
Df 2 

p değeri 0,136 
Phi and Cramer’s V 0,138 

Tablo 12’de görüldüğü gibi; Sporcuların 91sporcu antrenman-müsabaka öncesi 
karbonhidrat, 56 sporcu protein ve 63 sporcu ise ise sebze-meyve tüketmektedir. 

Sporcuların antrenman-müsabaka öncesinde tükettikleri besin türü ile gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,136> α=0.05).  
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Tablo 13. Sporcuların antrenman süresince sıvı alımına dikkat eder misiniz sorusuna 
verdikleri cevapların istatiksel dağılımı (n= 210) 

 Evet Hayır Kısmen Toplam 

Branş 
Takım 

N 107 9 14 130 
% 51 4,3 6,7 61,9 

Siklet 
N 66 5 9 80 
% 31,4 2,4 4,3 38,1 

Toplam 
N 173 14 23 210 
% 82,4 6,7 11,0 100 

𝑋2 0,044 
Df 2 

p değeri 0,978 
Phi and Cramer’s V 0,015 

Tablo 13’de görüldüğü gibi; Sporcular genellikle antrenman süresi içinde sıvı 
alımına dikkat ettiklerini söylemişlerdir.Sporcuların antrenman süresince sıvı 
alımına dikkat etmeleri açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır (p=0,978> α=0.05).  

Tablo 14. Sporculara yeterli beslendiğinizi düşünüyor musunuz sorusuna verdikleri 
cevapların istatiksel dağılımı (n= 210) 

 Evet Hayır Kısmen Toplam 

Branş 
Takım 

N 62 18 50 130 
% 29,5 8,6 23,8 61,9 

Siklet 
N 40 9 31 80 
% 19,0 4,3 14,8 38,1 

Toplam 
N 102 27 81 210 
% 48,6 12,9 38,6 100 

𝑋2 0,315 
Df 2 

p değeri 0,854 
Phi and Cramer’s V 0,039 

Tablo 14’te görüldüğü gibi; Sporculardan 102 sporcu , yeterli beslendiğini, 81 
sporcu kismen beslenebildiğini ve 27 sporcu ise iyi beslenemediğini  
düşünmektedir. Sporcuların yeterli beslendiklerini düşünmeleri açısından gruplar 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,854> α=0.05).  

Tablo 15. Sporcular sigara ve alkol kullanıyor musunuz sorusuna verdikleri cevapların 
istatistiksel dağılımı (n= 210) 

 Evet Hayır Bazen Toplam 

Branş 
Takım 

N 74 32 24 130 
% 35,2 15,2 11,4 61,9 

Siklet 
N 58 10 12 80 
% 27,6 4,8 5,7 38,1 

Toplam 
N 132 42 36 210 
% 62,9 20,0 17,1 100 

𝑋2 5,892 
Df 2 

p değeri 0,050* 
Phi and Cramer’s V 0,168 
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Tablo 15’da görüldüğü gibi; Takım sporları branşında 74 (%35,2), siklet sporları 
branşında 58 (%27,6) kişi sigara ve alkol kullanmaktadır. Takım sporları 
branşında 32 (%15,2), siklet sporları branşında 10 (%4,8) kişi sigara ve alkol 
kullanmamaktadır. Takım sporları branşında 24 (%11,4), siklet sporları branşında 
12 (%5,7) kişi ise bazen sigara ve alkol kullanmaktadır. 

Sporcuların sigara ve alkol kullanmaları açısından gruplar arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,050 <α=0.05). 

6. Tartışma 

Bu çalışmada takım sporları ve siklet sporcularının beslenme bilgi düzeyi ve 
beslenme alışkanlıkları incelenmiştir. Çalışma 129 erkek, 81 kadın toplam 210 
sporcudan oluşmaktadır. Sporcuların 130 kişi takım sporlar 80 kişi sıklet sporcusu 
olarak tespit edilmiştir. Sporcuların eğitim seviyesi  191sporcu lisans düzeyinde 
olup meslek olarak öğrenci grubundan oluşmuştur. Akıl (2007) buna benzer bir 
çalışmada katılan sporcuların %87,9’u öğrenci ile yapmıştır. 

Sağlık durumu ile ilgili sorulan soruya sporcuların (207 kişi) sağlık sorunu 
olmadığını ve (3 kişi) kronik hastalığı olduğunu beyan etmiştir. Çalışmamıza 
katılan sporcuların sağlıklı bireyler olduğu gözlenmiştir. 

Sporcuların; boy ortalamalarının 174,34 cm olduğu, yaş ortalamaları 22,05 yıl, 
beden ağırlıkları 70.82 kg ve spor deneyim yaşı 9.86 yıl olarak tespit edilmiştir.  

Yüceloğlu (2015) 60 siklet sporcusu ile yaptığı bir çalışmada sporcuların yaş 
ortalamaları 24,72 yıl ve boy uzunlukları 1,741 cm, vücut ağırlıkları 82,17 kg 
olarak bulunmuştur. Yarar ve ark. (2011) 334 denek ile yapmış oldukları 
çalışmada katılımcıların yaş ortalamaları 22,58, vücut ağırlıkları 75,50, boy 
uzunlukları 177, 93 olarak bulgulanmıştır. Sporcuların meslekleri açısından 
gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p=0,167 > 
α=0.05).  

Tablo 4’da sporcuların gelir düzeyi dağılım verileri 91 kişinin (%43,33) 0-1000 TL, 
36 kişi (%17,14) 1000-2000 TL, 37 kişi (%17,62) 2000-3000 TL ve 46 kişi ( 
%21,90) 3000 TL daha fazla gelire sahip olduğunu göstermektedir. Yapılan ki-kare 
analizi sonucunda branş ile gelir değişkenleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki bulunamamıştır (p=0,626> α=0.05).  

Tablo 5’de görüldüğü gibi; sporculara beslenme ile ilgili bilgi seviyelerindeki 
yeterlilikleri incelendiğinde 86 sporcu beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip 
olduğu, 124 sporcu ise kısmen beslenme ile ilgili yeterli bilgiye sahip olduklarını 
beyan etmişlerdir.  

Benzer araştırmalara bakıldığında Gümüş (2013) %28,2 sinin evet, %71,8’inin 
hayır yanıtını verdiklerini tespit etmiştir. Yarar ve ark. (2011) yürüttükleri 
çalışmada sporcuların % 56,5’inin, Pulur ve Cicioğlu’nun (2001) çalışmasında ise 
deneklerin %52’sinin sporcu beslenmesi hakkında bilgi sahibi olduklarını 
belirttikleri görülmektedir. Araştırmacıların elde ettiği sonuçların yapılan bu 
çalışma ile birbirini desteklediği görülmektedir. 

Tablo 6’de  beslenme ile ilgili bilgileri nereden edindiniz sorusuna; sporcuların 
%41 (86 kişi)beslenme ile ilgili bilgileri okuldan, %20.5 (43 kişi) TV/ internetten 
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ve %12.9 (27 kişi) antrenörden edindiğini beyan etmiştir. Sporcuların beslenme ile 
ilgili bilgileri nereden edindikleri ile gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki bulunmuştur (p=0,034* <α=0.05). 

Benzer çalışmalara bakıldığında Göçmez (2019) yaptığı çalışmada sporcuların 
%67,9’unun, Onbaşı (2017) katılımcıların %57,7’sinin daha önce beslenme eğitimi 
aldığı belirtilmiştir. Elde edilen bulguların Süel ve ark. (2016) çalışmasıyla 
paralellik gösterdiği, Sivrikaya (2006), Güler ve Şener (2004) çalışmalarıyla 
benzerlik göstermediği incelenmiştir. Yaptığımız çalışmaya bakıldığında ise 
sporcuların beslenme konusunda %41’inin okuldan bilgi edindikleri 
bulgulanmıştır. Bu farklı sonucun ortaya çıkması bu çalışmaya katılan sporcuların 
daha çok lisans öğrencileri ve çoğunlukla spor bilimleri öğrencilerinden 
oluşmasıdır.  

Tablo 7 incelendiğinde araştırmaya sporcuların %35,24 okulda edindikleri bilgiler 
ışığında beslenme ile ilgili bilgiler ile beslenme alışkanlıklarında değişiklik 
yaparken, %40,95’i değişiklik yapmamıştır ve %23,81’inin ise bazen değişlik 
yaptıkları bulunmuştur. 

Tablo 8’de sporculara beslenmenin sporcu performansına etkisi olduğunu 
düşünüyor musunuz sorusu sorulmuş, %96,67’si evet cevabını vermiştir. Altıntaş 
ve Alkalan (2008) göre, beslenme konusunda bilgili bir sporcu hangi besinlerin 
performansı için yararlı, hangi besinlerin performansı için zararlı olduğunu bilerek 
hareket etmelidir. Sevim (2007), Sporcunun; vücudunu geliştirmesi, sağlığını 
koruması ve yüksek sportif performansa ulaşabilmesi, ancak dengeli, düzenli ve 
amaca uygun beslenme yoluyla gerçekleşeceğini belirtmiştir. 

Tablo 9’de öğün sayısı değişkeni incelenmiş olup, sporcuların %22,38’i 2 öğün, 
%53,81’i 3 öğün, %12,38’i 4 öğün ve %11,43’ü 5-6 öğün beslendikleri 
bulunmuştur. Şanlıer ve ark. (2000) yaptıkları çalışmada, sporcuların %49,8’inin 
günde üç defa, %28,4’ünün dört defa, %7,8’inin de beş ve daha fazla sayıda öğün 
tükettiği belirtilmiştir. Öztürk (2006) yaptığı çalışmada, sporcuların %40’ının 
günde üç defa, %40,’ının dört defa öğün tükettiği belirtilmiştir. Pulur (2001) Öğün 
sayısı beş olan sporcuların, üç öğün yiyenlere göre daha iyi performans gösterdiği 
ve toplam çalışma veriminin beş öğünle arttırıldığı belirlenmiştir. Bu çalışmaya 
verilen diğer araştırmacılarından farklı olan (%22,38’) 2 öğün cevabı hem pandemi 
dönemi olması hem de katılımcı sporcuların öğrenci olmalarından kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Tablo 10’te sporcuların düzenli kahvaltı yapma alışkanlıkları incelenmiş ve 
%54,29’unun her zaman, %34,76’sının bazen ve %10,95’inin nadiren düzenli 
kahvaltı yaptığı bulunmuştur. Bu soruya verilen kahvaltı yapma alışkanlığı 
oranının yüksek olması katılımcı sporcuların beslenme bilgi düzeylerinin yüksek 
olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ahsen ve ark (1995) yapmış olduğu 
çalışmada %61,9’unun kahvaltı yapmadığını, Arslan ve ark (1994) yapmış 
oldukları bir başka çalışmada da en fazla atlanan öğünün sabah olduğu 
belirlenmiştir. 

Tablo 11’de araştırmaya katılan sporculara günlük ortalama kaç litre su 
tüketirsiniz sorusu sorulmuş, %21,43’ü 1.5 litreden az, %53,33’ü 1.5-2 litre, 
%16,19’u 3 litreden fazla ve %9,05’i (19 kişi) 3.5-4 litre su tükettikleri 
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belirlenmiştir. Yapılan analiz sonucunda branş ile su tüketimi değişkenleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,015 <α=0.05) 

Çalışmamıza katılan sporcuların yetersiz miktarda su içme alışkanlığı toplumun 
genelinin su içme alışkanlığı ile benzer olup ve 1980 öncesi siklet sporları 
antrenörlerinin kilo düşümü için az su içmeyi önermelerinden kaynaklandığı 
düşünülmektedir. 

Bilgiç ve ark. (2002) yapmış oldukları bir çalışmada, sporcuların %88,2’si 
müsabaka sonrasında yüksek derecede susuzluk hissettiklerini ve %84,3’ü de 
müsabaka öncesi 0,5 litre ve daha az sıvı tükettiklerini bildirmiştir, Öztürk (2006), 
sporcuların %85’inin sıvı alımına büyük ölçüde dikkat ettiklerini belirtirken, 
Bayrakdar (2008) yapmış olduğu çalışmada, sporcuların %82,8’inin sıvı alımına 
dikkat ettikleri belirtmiştir. Açıkgöz (2019) sporcuların bir günde %16,7’ si 1 ile 5 
bardak arası, %33,3’ü 6 ile 10 bardak, %30,0’u 11 ile 15 bardak arası ve %20’si 16 
bardak ve üstü günlük su tükettiklerini bulgulamıştır. Özmerdivenli ve ark (2001) 
çalışmasına göre voleybolcuların %12’si, futbolcuların %24’ü, suyun antrenman ve 
müsabaka sonrası alınmasının vücudun toparlanması için önemli olduğunu 
vurgulamışlardır.  

Tablo 12’de görüldüğü gibi sporculardan, müsabaka öncesi %43,33’ü 
karbonhidrat, %26,67’si protein ve %30,00’u sebze-meyve müsabaka öncesi 
ağırlıklı olarak karbonhidrat yoğun bir menü tercih edildiği görülmektedir. Bu 
durum, Erdoğdu ( 2018). Göktaş (2019) yapmış olduğu benzer çalışmaya katılan 
sporcuların %89’u müsabaka öncesi karbonhidrattan zengin besinler, %7,7 
proteinden zengin besinler tüketmekte iken, antrenman sonrası ise %77,8 
oranında karbonhidrattan zengin besinler, %16,4 proteinden zengin besinler 
tükettiklerini belirtmiştir. 

Tablo 13’de sporcular, antrenman süresince sıvı alımına %82,38’i evet, %6,67’si 
hayır ve %10,95’i kısmen dikkat ettiklerini söylemişlerdir. Arslan (2018) 150 
amatör kulüp sporcusu ile yaptığı çalışmada sporcularının %86,6’sı antrenman 
süresince sıvı alımına dikkat etmektedir.  

Tablo 14’te sporcuların, beslenme durumu ile ilgili 48,57’si yeterli, %12,86’sı 
yetersiz ve %38,57’si kısmen yeterli beslendiklerini  cevap verdikleri saptanmıştır. 
Tekin ve ark (2005) yaptıkları çalışmada, sporcuların %70’i yeteri kadar 
beslenebildiğini, bir başka çalışmada, sporcuların %24,9’u yeterli beslenebildiğini, 
Bayrakdar (2006) %61,8’i ise gerektiği şekilde yeterli besini alamadıklarını 
belirtmiştir.  

Tablo 15’da sporculara sigara ve alkol kullanıyor musunuz sorusunun istatistiki 
verileri %20,00’si (42 kişi) kullanmıyorum, %62,86’sı (132 kişi) kullanıyorum ve 
%17,14’ü (36 kişi) bazen olarak tespit edilmiştir ve sigara-alkol değişkenleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,050 < α=0.05). 
Mengi (2016) Trakya Üniversitesi’nde 127 katılımcı ile yaptığı çalışında 
sporcuların %26,8’i sigara kullanırken, %29,9’u alkol kullandığını bulmuştur. 
Bozkurt (2001) yaptığı çalışmada sporcuların %28,8’inin sigara kullanırken, 
%64,4’ünün ise alkol ya da sigara alışkanlığı olmadığını, Akıl (2007)’ın çalışmasına 
göre, sporcuların %43,2’si alkol, %27’si de sigara kullandıklarını, Sürücüoğlu ve 
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ark. (1996) yaptıkları bir başka çalışmaya göre, sporcuların %23,4’ü sigara 
kullanırken, %48’inin ise alkol ya da sigara alışkanlığı bulunmamaktadır.  

7. Sonuç ve Öneriler 

Sporcuların yeterli beslenme bilgi düzeyine sahip oldukları ve çoğunluğu bu 
beslenme bilgilerini eğitim kurumlarından aldıklarını beyan etmiş olup, beslenme 
bilgilerine rağmen alışkanlıklarında fazla bir değişiklik yapmadıkları tespit 
edilmiştir.  

Bu çalışmada sporcular; beslenmenin sportif performans ve başarıya etkisini 
vurgulamışlardır fakat iyi beslenme alışkanlıklarına sahip olmadığı, sporcu 
beslenmesi değil genellikle 2 öğün besin alımı yaptıkları, öğün atladıkları, bilhassa 
sabah kahvaltısını ihmal ettikleri, Sporcular müsabaka öncesi beslenme 
alışkanlıklarında genellikle 2 saat öncesinde besin alımı yaparken, karbonhidrat 
ağırlıklı besinleri tercih ettikleri ve gün içerisinde yetersiz sıvı alımı yaparken, 
müsabaka ya da antrenman sırasındaki sıvı tüketimleriyle gün içerisindeki sıvı 
yetersizliğini tolere etmektedirler. Sporcular beslenmeye karşı ilgilerinin olduğunu 
ve iyi beslendiklerini düşünmektedirler. 

Sporcuların bağımlılık yapan ve hem genel sağlığı hem de sporcu sağlığını ve 
sportif performansı olumsuz yönde etkileyecek olan sigara ve alkol gibi zararlı 
alışkanlıkların olduğu söylenebilir. Alkol ve sigara tüketimi yüksek oranda olup 
normal beslenme düzeni içinde olmadıkları gözlenmiştir. 

Yapılan istatistik analizde sporcuların beslenme bilgi edinme şekli eğitim 
kurumlarında, sıvı alımı ve alkol-sigara kullanımında verdikleri cevaplarda 
anlamlılık ortaya çıkmıştır. Diğer sorulara verilen cevaplarda istatiksel anlamlılık 
çıkmadığı gibi matematiksel farklılık ve benzerlikler gözlenmiştir. 

Sportif performans ve başarıda en az antrenman kadar önemli olan beslenme 
konusunda bilgilerin çoğunlukla okuldan elde edildiği görülmekteyken, bu konuda 
bilgilerin uzman kişilerden alınması gerektiği söylenebilir. 

Öneriler 

Beslenme konusunda uzman kişinin beslenme uzman olduğu düşünüldüğünde, 
bilgi kaynağı olarak okulu gösteren sporcular oldukça fazladır. Bu noktada, sporcu 
beslenmesi konusunda eğitim almış kişiler ve beslenme uzmanları tarafından 
sporculara beslenme eğitimi verilmelidir. Bu noktada, spor kulüplerinin sporcu 
beslenmesi konusunda uzmanlaşmış kişiler ve beslenme uzman çalışması ve bu 
konunun desteklenmesi gerekmektedir. 

Eğer spor takımlarının beslenme uzmanı bulundurma imkanları yoksa periyodik 
olarak sporculara bu eğitimlerin verilmesini sağlayabilmeli ve antrenörlerin de 
antrenman öncesi veya sporcu ile toplantılarında beslenme ile ilgili bilgilerini 
sporculara aktarması gerekmektedir. Çünkü antrenman çok yönlü olarak 
sporcunun eğitilmesini sağlayan faaliyetlerdir. Sadece yapısal fiziksel, teknik, 
taktik eğitim dışında mental eğitim, sosyal ve davranış eğitimi, sağlık ve beslenme 
eğitimi de verilmelidir. 
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Sağlık ve ideal performans için müsabaka öncesi, sonrası ve sırasında yeterli sıvı 
alımı önemlidir. Sıvı alımının amacı, yalnızca egzersiz esnasında dehidrasyonu 
engellemek değil genel sağlığı da iyi hale getirmek amaçlanmalıdır. 

Sporcuların hem sağlıklı olabilmeleri hem de spor performanslarının yüksek 
olması açısından beslenmeye önem vermeleri gerekmektedir. Düzenli, dengeli ve 
yeterli beslenme alışkanlığı sağlamalıdırlar. Beslenme bilgi düzeyinin iyi olması ve 
alışkanlıklarının iyi olmaması sportif performansı ve başarıyı etken kılmaz. Her 
gün tüm besin gruplarından tüketmeli, vücudun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 
yeterli ve dengeli beslenmeye özen göstermelidirler. Yapılan bu çalışma göz 
önünde bulundurulduğunda, sporcu beslenme bilgisi ve alışkanlıkları ile ilgili daha 
geniş evrenlerde, yeni çalışmalarla literatüre katkıda bulunulabilir. 

Konumuzla ilgili yapılacak olan gelecek çalışmalarda katılımcı olarak kadın ve 
erkek gruplarının arasında beslenme bilgi düzeyleri ve alışkanlıkları 
incelenmelidir. 

Sporcu grupları elit seviyede ve olimpik branşlarla birlikte olimpik sporcuların 
beslenme bilgi düzeyleri ve alışkanlıkları incelenirse sporcuların beslenme bilgileri 
ve alışkanlıkları daha iyi anlaşılacaktır. 
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