
Oyuncular ağır antrenmanlara ma-
ruz kaldıklarında vücutları uyum sağlar 
ve nihayetinde denge yenilenir. Normal 
şartlar altında, enerjinin yeniden dolması 
ve yenilenmesini tamamlamak için genel-
likle 24 saat yeterlidir. Ancak oyuncular 
ağır bir maç programı veya sürekli yüksek 
yoğunluktaki antrenman gibi aşırı fiziksel 
stresle çalıştıklarında sıklıkla, uyum ve 
dengede problem yaşarlar. Eksik topar-
lanmada ve geniş bir zaman periyodunu 
kapsayan zorlu bir antrenman  progra-
mında sürantrenman gerçekleşebilir. 
Bundan kaçınmak için, oyuncu 
ve antrenörlerin farklı türler-
deki egzersiz yoğunluğunun 
tipine göre oluşan belirtileri 
tanımlayabilmeleri gerekir.
Yorgunluk tipleri

Sürantrenmanın ne anlama 
geldiğini sporcu ve antrenörle-
re anlatmak için birkaç terimin 
tanımlanması gerekir.
Akut yorgunluk

Akut yorgunluk basit bir 
antrenman sezonunun sonu-
cudur. Bu yorgunluk şekli ge-
nellikle 1-2 gün veya daha az 

bir süre devam eder. Bu duruma genellik-
le kas hasarı, ara sıra uyku bozuklukları ve 
artan alerjik belirtiler eşlik eder.
Aşırı yorgunluk

Aşırı yorgunluk özellikle bir veya daha 
fazla yoğun  mikro döneme bağlıdır veya 
çok fazla yenileme periyodunun sonucu-
dur. Bu yorgunluk şekli genellikle birkaç 
gün veya 2 hafta kadar süren kısa dönem-
lidir. Dinlenmedeki kalp atım hızında ar-
tış, sonraki aktivitelerde erken yorgunluk 
ve ısrarlı performans düşüklüğüne (özel-
likle gece saatlerinde susama ) ilaveten 

bu yorgunluk durumuyla ilişkili bazı aşırı 
kas yaralanmaları da olabilir.
Antrenman yoğunluğuna bağlı yorgun-
luk

Bu yorgunluk , bir çok yüksek yoğun-
luktaki antrenmanın mikro dönemine 
bağlıdır.Bu yorgunluk türü 2 günden daha 
uzun sürebilir. İsteksiz çalışma, uyku bo-
zukluğu, iştah kaybı ve duygusal bozuk-
luktan dolayı etkisiz enerji kullanımı gibi 
belirtileri vardır.
Sürantrenman

Sürantrenman yetersiz yenilenmeyle 
ardı ardına aşırı yüklenmenin 
sonucudur. Oxford Spor He-
kimliği Sözlüğü’nde organiz-
manın psikolojik ve fizyolojik 
kapasitelerini aşırı yükleme 
ile oluşan bir süreç olarak ta-
nımlanır. Bu yorgunluk şekli 
birkaç haftadan birkaç aya ka-
dar süren çok uzun bir dönemi 
kapsamaktadır. Sürantrenman 
döneminde önemli değişimler 
oluşur ve çoğunlukla en belir-
gin özelliği kas zayıflığıdır.

Üç temel vücut sistemi sü-
rantrenmandan etkilenir. Her 

Yorgunluk ve sürantrenman
Oyuncular ağır antrenman ve yoğun maç temposu dönemlerinde yorgunluk ile sürantrenman tehlikesiyle karşı 
karşıya kalabilir. Bu olumsuzlukların önüne geçmek için oluşun belirtileri iyi tanımlayabilmeleri gerekir. Sporcula-
rın antrenman dönemi ve maç aralarında tam olarak toparlanmalarına olanak tanınması sürantrenmanın önüne 
geçmek için önemli bir faktördür.
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biri bir diğerinden bağımsız olmasına rağ-
men bu ilişkili sistemler insan vücudunun 
karmaşıklığını kontrol ederler.
Sinir-kas yorgunluğu (Nöromusküler): 
Aerobik türü düşük yoğunluktaki alıştır-
malarla, değiştirmeksizin sadece yüksek 
yoğunluktaki  antrenman metodu kulla-
nılmasının bir sonucu olarak oluşur. Bu 
yorgunluk türü sıklıkla oyuncunun mo-
tivasyonunda azalma, reaksiyon hızında 
ve gücünde yavaşlama, kas kuvvetinde 
azalma ve kas fibrillerinin çalışma hızında 
azalma ile sonuçlanır.
Metabolik kaynak yorgunluğu: Kas hasa-
rı, tendon  hasarı , kendini rahatsız hisset-
me ve kas ağrısıyla sonuçlanabilir. Spor-
cuyu bu yorgunluğun ötesine sürüklemek 
yüksek yaralanma hızıyla neticelenebilir.

Aşırı yüksek yoğunluktaki antrenman-
lar daima kasta ve kanda (laktat) laktik 
asitin yüksek oranda birikmesine neden 
olur. Bu, kuvvetli ve çabuk bir şekilde uy-
gulama yeteneğinin azalmasının sonucu 
olarak , koordineli kas kasılmasını  azal-
tabilir. Laktik asitin artması aynı zamanda 
sporcunun uzun bir süre çalışma kapasi-
tesini etkileyen oksijenin kasa ulaşan mik-
tarının azalmasına neden olur.
Sinirsel - hormon yorgunluğu: Fiziksel 

ve zihinsel stres, sporcunun yorgunlukla 
başa çıkamayacağı bir seviyeye ulaşırsa 
sinirsel-hormonal yorgunluk oluşur. Bu; 
istirahat kalp atım hızının artmasına, iş-
tah kaybına, uyku bozukluğuna, bağışık-
lık sisteminin zayıflamasına, güç kaybına, 
kilo kaybına, sinirliliğin artmasına, perfor-
mansta  güç, hız ve  kalitenin azalmasına 
yol açabilir.

Aynı zamanda testosteron seviyesin-
deki azalma, sporcunun tam güç üreti-
mini ve buna ilaveten maçtan sonra ve 
antrenman dönemleri arasında normal 
bir şekilde tam bir toparlanma sağlama 
yeteneğini etkiler.
Sürantrenmanın tedavisi , önlenmesi ve 
gözlemlenmesi

Yorgunluk ve sürantrenman konusun-

Semptomların 
Özellikleri

Antrenman Sırasında Antrenmandan sonra

Düşük Yoğunluk Uygun Yoğunluk Limiti Aşan Yoğunluk Yoğun veya az Limiti Aşma

Yorgunluk Düşük Yüksek Yorgun Yorgun tamamlama

Deri rengi Hafif Kızarık Kızarmış Çok kızarmış Birkaç gün soluk

Terleme Hafiften ortaya Üst bedende yoğun ter Alt ve üst beden yoğun 
ter

Gece terlemesi

Teknik hareketlerin 
kalitesi

Kontrollü hareket Dikkat kaybı
Tutarsızlık Bazı teknik-
sel hatalar

Zayıf koordinasyon
Belirsiz teknik
Çok sayıda tekniksel 
hata

Beceri kaybı
Güç eksikliği (24saat)
Dikkat kaybı

Konsantrasyon Normal 
Antrenörün söyledikler-
ine hızlı tepki verme 
Mak.dikkat

Tekniksel elementlerde 
düşük yetenek 
kazanımı Dikkat 
azalması (kısa)

Kısa süreli düşük 
konsantrasyon Sinirlilik 
Tutarsızlık

Zihinsel yorgunluk
Beceri kaybı (24-48saat)
Özel görevlerde konsantre 
olamama

Antrenman ve Sağlık 
Durumu

Bütün görevleri tam 
yerine getirme

Kas zayıflığı
Güç kaybı
Düşük çalışma kapa-
sitesi

Kas ve eklem ağrısı
Baş ve mide ağrısı
Kusma hissi Keyifsiz 
hissetme

Uyku zorluğu 
Kas ağrısı 
Fiziksel rahatsızlık
Kalp atım hızında artış (24 
saat veya daha fazla)

Antrenman İstekliliği İstekli Çalışma Uzun süre dinlenme ve 
toparlanma arzusu
Fakat hala çalışma için 
istekli

Antrenmanı bırakma 
isteği
Pasif dinlenme için 
ihtiyaç

Gelecek günler için antren-
man arzusunda kayıp
Dikkatsizlik Antrenman 
gerekliliklerinde negatif 
davranış

Tablo 1: Özel antrenman yoğunlukları için yorgunluk semptomları
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da çok sayıda bilgi, sporcularda olumsuz 
etkileri ortaya çıktıktan sonra elde edil-
mektedir. Sürantrenmanı önlemek için 
daha fazla şey yapmak ve takım perfor-
mansına zarar veren olası etkilerinden 
kaçınmak gerekir. Antrenörler bunu ye-
nileme (toparlanma) periyodu ile çalışma 
periyodunu değiştirerek kolaylaştırabi-
lir. Hafif aerobik aktiviteler, sporcuların 
yorgunluktan daha çabuk kurtulmasına, 
enerji depolarının yenilenmesine, zihin-
sel ve bedensel açıdan dinlenmesine 
yardım edebilir. Oyuncuların antrenman 
dönemi ve maç aralarında tam olarak to-
parlanmalarına olanak tanınması gerek-
mektedir.

Bireyler aynı antrenman yoğunluğu-
na farklı bir şekilde cevap verdikleri ve 

toparlandıkları için sporcu ve antrenör-
ler kişisel günlük antrenman verilerini 
kaydetmeli ve sporcuların antrenmana 
verdikleri cevap ile aşina olmalıdırlar. Bu 
uygulamanın yıllık plan hazırlanırken yo-
ğunluk ve şiddet bakımından geribildirim 
sağlayan bir mekanizma olarak , antren-
man yılı içerisinde planda yer alması ge-
rekmektedir.
Sürantrenmanın sebepleri

Bir çok faktör sürantrenmanın oluşma 
hızını ve toparlanma süresini etkileyebilir 
(tablo 2.2.). Bu faktörler hemen hemen 
her zaman yüklenme, yüklenme farklılı-
ğı, yüklenme toleransı ve yenilenmenin 
bir sonucudur. Sporcu özellikle zor şartlar 
altında oyuna veya antrenmana devam 
ederse bir çöküş yaşayabilir.

Sürantrenmanın etkilerinin farkedilmesi
Sürantrenman, sıklıkla çalışma kapa-

sitesinde gözle görülür bir azalmanın ve 
bireysel performansta sonradan meyda-
na gelen zayıflamanın sonucudur. Uyku-
suzluk, iştahsızlık, gece ve gündüz aşırı 
terleme önde gelen belirtilerdir. (tablo 
11.4) Antrenörler, ilk semptomların farkı-
na varmalı ve günlüklerine ilave uygula-
malar yaparken sporcuların eleştirilerine 
de yakinen dikkat etmelidir.
Sürantrenmanı önlemede ve gözlemle-
mede temel yol ve metotlar

Sporcuların düzenli bir antrenman 
günlüğü tutarak, toparlanmalarını göz-
lemlemede aktif bir rol oynamaları gere-
kir. Sporcular gerektiğinde; hayal etme, 
nefes egzersizleri yapma, aşamalı kas 
dinlendirme gibi faydalı dinlendirme 
tekniklerine ilaveten soğuk-sıcak uygula-
malar, sauna, düzenli germe egzersizleri 
yaparak, bunların yanında iyi bir beslen-
me programıyla fiziksel egzersizden sonra 
iyileşmeyi kolaylaştırabilirler.

Toparlanma süresinin gözlemlenmesi 
ve laboratuar tekniklerinin incelenmesi 
karmaşık hale gelmeden temel esaslar 
doğrultusunda başarılabilir. Temel ant-
renman planı ve günlüğünün her gün 
güncelleşmesi gerekir. Planın tamamlan-
ması için antrenörlerin sporcularla tam 
iletişim doğrultusunda elde ettikleri bilgi-

Antrenman Hataları Sporcunun Yaşam Tarzı Sosyal Çevre Sağlık Durumu
-Toparlanmayı dikkat al-
mamak
-Sporcunun kapasitesinden 
daha yüksek talep
-Uzun aradan sonra (din-
lenme, hastalık, tatil)
antrenman yüklenmesinde 
ani artış
-Yüksek yoğunluğu yüksek 
şiddette uyaran

-Yetersiz uyku
-Düzensiz günlük program
-Sigara, alkol,kahve
-Yetersiz yaşam Koşulları
-Kötü beslenme
-Aşırı uyarıcı alışkanlıklar ve 
aktiviteler

-Aşırı aile sorumluluğu
-Hayal kırıklığı
(aile, akran)
Profesyonel doyumsuzluk
-Yüksek stresli profesyonel 
aktiviteler
-Akran grubuyla tartışması
-Aşırı duygusal ak -tiviteler 
(TV,gürül- tülü müzik)

-Hastalık,yüksek ateş
-Mide bulantısı
-Mide ağrısı

Psikolojik Motor ve Fiziksel Fonksiyonel
●Heyecanda artış
●Konsantrasyonda azalma
●Mantıksızlık

-Eleştirilere hassasiyet
●Depresyon

-Güven eksikliği
-Teşebbüs eksikliği
-Takım arkadaşlarından ve  antrenö-

ründen kendini ayırma eğilimi
●İrade gücünde azalma

-Mücadele gücünde eksiklik
-Maç korkusu
-Motivasyon kaybı

●Koordinasyon
-Kas gerginliğinde artış
-Düzeltilen hataların tekrarlanması
-Ritmik hareketleri göstermede tutar-

sızlık
-Teknik hataları düzeltme ve ayırma 

kapasitesinde azalma
●Fiziksel hazırlık

-Hız,kuvvet ve dayanıklılık seviyesinde 
azalma

-Toparlanma hızında yavaşlama 
-Reaksiyon zamanında azalma

●Kaza ve yaralanmalara meyilli olma

●Uykusuzluk
●İştah kaybı
●Sindirim bozukluğu
●Çok çabuk terleme
●Vital kapasitede azalma
●Toparlanma kalp atım hızının normal-
den uzun olması
●Doku ve deri enfeksiyonlarına meyilli 
olma

Tablo 2: Sürantrenmana katkıda bulunan faktörler

Tablo 3: Yorgunluk belirtilerinin özeti
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leri yakinen takip etmeleri lazımdır. Eğer 
“bugün nasıl hissediyorsun? ” sorusuna 
cevabı “bacaklarımı ağır ve sert hissedi-
yorum” veya “iyi hissetmiyorum” ise bu, 
sporcunun  önceki maç veya antrenman-
dan sonra yeterli derecede  toparlanma-
dığının bir işaretidir.

Vücut dili ve yüz ifadesi sporcunun 
fiziksel ve psikolojik durumu hakkında 
önemli bir geribildirim sağlar. Örneğin; 
bir sporcu  antrenmanda her bir tekrar-
dan sonra sürekli aşırı eğilip alçalarak 
duruyorsa, elini beline koyuyorsa bu ant-
renmanın taleplerine nasıl cevap verdiği-
nin göstergesidir. Hatta bazen sporcunun 
gözlerine bakmak onun nasıl hissettiğini 
anlamak için yeterlidir.

Antrenörler; sporcuların okul ve aile 
içerisindeki stres ortamının, eş ve akran-
larıyla olan çatışmalar gibi duygusal ve 
sosyal problemlerinin de  farkında  olma-
lıdır. Bir antrenör takımındaki sporcuları 
bir bütün olarak  düşünmek ve onların 
problemlerini çözmekle sorumludur.

 Sporcuların yaşamış oldukları kas 
ağrıları, tam bir antrenman yüklemesine 
nasıl cevap vereceklerinin kuvvetli bir 
işaretidir ve antrenörlere gelecek antren-

man sezonunun seviyesini belirleme ola-
nağı tanır. Bu da toparlanmanın kolaylaş-
tırılması adına izlenmesi gereken yol için 
önemli bir etkiye sahiptir.

Antrenmanın yoğunluğunun, sürant-
renmana katkısı yapılan antrenmanın 
süresinden daha çoktur. Bu yüzden ant-
renmanın yoğunluğu azaltılarak sürant-
renmanın etkisi minimuma indirilmelidir.
 Sürantrenmanın tedavisi

Bir sporcu sürantrenmana girdiğinde, 
antrenman hemen bitirilmeli veya for-
mu değiştirilmelidir. Böyle hallerde dok-
tor veya antrenman uzmanı, bu durumu 
hemen belirlemeli ve oyuncu mümkün 
olduğu kadar diğer stres kaynaklarından 
korunmalıdır. Antrenman yoğunluğunun 
düşürülmesi, problemi düzeltmede ye-
terli olduğundan sporcular (futbolcular) 
müsabakada veya antrenmanlarda oyun 
içerisinde teste tabi tutulmalıdır.

Ancak birçok sürantrenman duru-
munda ani antrenman kesilmesi aşırı 
yüklenmelere alışmış sporcuya zararlı 
olabileceğinden, düşük yüklenmeli aero-
bik egzersizlerle aktif dinlenme yapılır.

Bu bölümün başında bazı toparlan-
ma tekniklerinin kullanımından söz ettik. 
Bu tekniklere ilaveten yenilenmiş birkaç 
diyet programı da sporcuda sürantren-
manın düzeltilmesini kolaylaştırmaya yar-
dım edecektir. Örneğin; yağ ve proteinle 
birlikte karbonhidrat tüketiminin, uyku 
düzenini ayarlayan melatoninin(biyoritmi 
belirleyen hormon) seviyesini artırdığı 
görülmektedir.Tüm şartlarda oyunculara 
tavsiye edilen doktor veya  uzmana tam 
anlamıyla bağlanmalarıdır.

Sürekli yüksek yoğunluktaki ve çok 

fazla sayıda temel maçlar sürantrenmana 
neden olduğunda, toparlanma teknikleri  
etkili bir ilaç olabilir. Oyuncular profesyo-
nel tavsiyelere ek olarak beslenme uzma-
nı, spor hekimi ve bir doktora gözükmeye 
devam etmelidirler.

Belirtiler Yapılacak uygulama

●Kasa masaj uygularken rahatsızlık ●2-3 gün için antrenman yoğunluğunun azaltılması

●Yürürken rahatsızlık●Çömelirken rahatsızlık ●7 gün için antrenman yoğunluğunun azaltılması

●Birkaç yerde ağrı ●En az 2-3 hafta için antrenman yoğunluğunun azaltılması

●Zorlukla yürüme ●2-3 hafta süreyle maç yapmama

Özel Diyet Fizyoterapi
●Alkalin yiyecekler (süt, meyve ve taze sebze) tüketerek iştahı 
uyarma

●Yüzme

●Uyarıcı maddelerden kaçma (kahve), az miktarda alkole izin 
verilir

●15-20 dk. 35-370C sıcaklıkta banyo (sauna yok) 

●Vitaminlerin miktarını artırma (B grubu) ●Sabahları soğuk duş ve hareketli kurulama
●Masaj
●Hafif ve ritmik egzersiz

Tablo 4: Kas ağrılarının belirtileri

Tablo 5: Sürantrenmanın  üstesinden gelmek için kullanılan toparlanma teknikleri
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