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1. Çalışmanın yapısal ve mantıksal bütünlüğü? Yeterl� Açıklama :
2. Makaledek� başlık, alt başlık ve �çer�k uyumu ? Yeterl� Açıklama :
3. Makalen�n d�l ve �fade bakımından uygunluğu ? Yeterl� Açıklama :
4. Türkçe özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını �çer�yor mu? Yeterl� Açıklama :
5. İng�l�zce özet çalışmanın amaç, yöntem ve sonuçlarını �çer�yor mu? Yeterl� Açıklama :
6. Makalede kullanılan yöntem�n uygunluğu ? Yeterl� Açıklama :
7. Sonuçlar ve tartışmanın b�l�msel sunuluşu ve tartışılması ? Yeters�z Açıklama :
8. Öner� ve değerlend�rmeler�n anlamlılığı, geçerl�l�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
9. Makalede ç�zelge, şek�l ve görsell�ğ�n yeterl�l�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
10. Kaynakların kullanımı ve �lg�l� l�teratürün güncell�ğ� ? Yeterl� Açıklama :
11. Makalen�n özgünlüğü ve �lg�l� olduğu alana katkısı var mı? Yeterl� Açıklama :
Hakem�n makale hakkında kararı Düzeltmelerden sonra yayınlanab�l�r
Düzelt�lm�ş Hal�n� Görmel�y�m Hayır   

Notlar

1. metodoloj� �le �lg�l� bölümü göremed�m eks�kl�kler var. kaç makale �ncelenm�ş? 2. �ncelenen makaleler�n
araştırmaya alınma kr�teler� nasıl bel�rlenm�ş? 3. çalışmalarda son dönem çalışmalara ne kadar yer
ver�lm�ş? 4. Tablolar derg� kr�teler�ne uygun düzenlenmel� 5. Sonuç kısmına derlemen�n sonuçlarına �l�şk�n
öner�ler ekleneb�l�r. 6. Kaynakça da değ�ş�k formlar var heps�n�n derg� formatına uygun olması daha �y�
olab�l�r. İy� Çalışmalar d�ler�m.
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Makale Adı Yüksek Ş�ddetl� İnterval Antrenmanın Ten�s ve Badm�nton Sporuna Etk�s�n�n İncelenmes�
İng�l�zce Başlık Invest�gat�on of the Effect of H�gh Intens�ty Interval Tra�n�ng on Tenn�s and Badm�nton Sports
Konu

Yardımcı Yazarlar

Yazar

Çev�ren

Özet

Bu derlemen�n amacı, ten�s ve badm�ntonda uygulanan yüksek ş�ddetl� �nterval antrenmanların (HIIT) etk�ler�n� �ncelemekt�r. Ten�s ve
badm�nton müsabaka süres�ne bakıldığında aerob�k b�r spor g�b� görülmekted�r. Ancak müsabaka �çer�s�nde kısa ve yüksek ş�ddettek� rall�ler
aynı zamanda anaerob�k b�r spor olduğunu da göstermekted�r. Uzayan müsabakaların �çer�s�nde 8-10 san�ye süren çok yüksek ş�ddette ve
aralıklı rall�ler söz konusudur. Yan� her �k� spor dalı da müsabaka sırasında hem aerob�k, hem de anaerob�k dayanıklılık gerekt�r�r. Bu
dayanıklılık sadece müsabaka �ç�n değ�l, antrenman seansı �ç�n de çok öneml�d�r. Çünkü antrenmanın ver�ml� b�r şek�lde yürütülmes� �ç�n
dayanıklılık gerekmekted�r. Bu nedenle antrenörler sezon başı genel hazırlık dönem�nde önce aerob�k dayanıklılığı gel�şt�rmek �sterler.
Klas�k dayanıklılık gel�şt�rme yöntem�nde antrenman seansı en az 45-50 dak�ka sürmekte ve haftada en az 3 seansı �çermekted�r. Bu
dönemde tekn�k ve takt�k çalışmalar �k�nc� planda olduğu �ç�n dayanıklılığı gel�şt�rmek �ç�n zaman konusunda b�r problem yoktur. Ancak
sezon �lerled�kçe özel hazırlık ve yarışma per�yodunda tekn�k-takt�k çalışmalar ağırlık kazandığında aerob�k ve anaerob�k dayanıklılığı
koruyab�lmek �ç�n gerekl� zamanı bulmak zor olacaktır. Yapılan çalışmalar HIIT’ �n bu zaman problem�n� ortadan kaldırab�lecek özell�kte
olduğunu, çok kısa süren b�r antrenman metodu olmasına rağmen aerob�k ve anaerob�k dayanıklılığı gel�şt�rmede etk�l� olduğunu
göstermekted�r.

Anahtar Kel�meler HIIT, Ten�s, Badm�nton, Aerob�k Dayanıklılık

Abstract

The a�m of th�s rev�ew was to exam�ne the effects of h�gh �ntens�ty �nterval tra�n�ng (HIIT) �n tenn�s and badm�nton sports. Cons�der�ng the
durat�on of the tenn�s and badm�nton match, �t �s seen as an aerob�c sport. However, the short and h�gh �ntens�ty rall�es �n the tenn�s match
also show that �t �s an anaerob�c sport, at the same. There are very h�gh �ntens�ty and �nterm�ttent rall�es last�ng 8-10 seconds �n prolonged
compet�t�ons. In other words, both sports requ�re both aerob�c and anaerob�c endurance dur�ng the compet�t�on. Th�s endurance �s very
�mportant not only for the match, but also for the tra�n�ng sess�on. Because, endurance �s requ�red for tra�n�ng to be carr�ed out eff�c�ently.
Therefore, coaches want to develop aerob�c endurance f�rst dur�ng the general preparat�on per�od at the beg�nn�ng of the season. In the
class�cal endurance tra�n�ng method, the tra�n�ng sess�on �s planned at least 45-50 m�nutes and 3 t�mes per week. Dur�ng th�s per�od,
techn�cal and tact�cal tra�n�ng are secondary, so there �s no t�me problem to �mprove endurance. However, as the season progresses, �t w�ll
be d�ff�cult to f�nd the necessary t�me to ma�nta�n aerob�c and anaerob�c endurance when techn�cal-tact�cal tra�n�ng becoms �mportant �n the
spec�al preparat�on and compet�t�on per�od. Stud�es show that, HIIT el�m�nates th�s t�me problem, and although �t �s a very short tra�n�ng
method, �t �s effect�ve �n �mprov�ng aerob�c and anaerob�c endurance
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