
18 YAŞ MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ HAKKINDA 

Türkiye Tenis Federasyonu Teknik Kurulu tarafından 18 Yaş Milli Takımlarının belirlenmesine 

yönelik yapılan çalışmalar neticesinde uygulanmasına oy birliğiyle karar verilen hususlar aşağıda 

gerekçeleriyle sıralanmıştır.  

Tenis kamuoyuna saygı ile duyurulur. 

18 yaş grubundaki sporcuların bir kısmının profesyonelliğe geçiş yapmış olmaları, bir kısmının 

da geçiş evresinde bulunmaları sebebiyle, kariyerleri için büyük önem arz eden turnuvalardan oluşan 

bir müsabaka takvimleri bulunabilmektedir. Bu seviyedeki sporcuların seçme turnuvası oynamaksızın 

milli takıma kabulleri, gerek sporcularımızın başarılarının onurlandırılması ve kariyer hedeflerinden 

geri kalmamaları, gerekse de milli takımımızın en iyi şekilde temsilinin sağlanması adına önem arz 

etmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki kriterleri sağlayan sporcuların seçme turnuvası oynamaksızın milli 

takıma kabullerine karar verilmiştir. 

 

 
18 YAŞ ERKEKLER 
(MİLLİ TAKIM DİREKT KATILIM) 
 

KLASMAN KRİTERİ (TEKLER)* 

ITF JR ATP 

 
18 YAŞ 
 

İLK 50 İLK 1200 

 
17 YAŞ 
 

İLK 75 İLK 1400 

 

 

 
18 YAŞ KIZLAR 
(MİLLİ TAKIM DİREKT KATILIM) 
 

KLASMAN KRİTERİ (TEKLER)* 

ITF JR WTA 

 
18 YAŞ 
 

İLK 30 İLK 800 

 
17 YAŞ 
 

İLK 50 İLK 1000 

 

*Milli takım müsabakalarının düzenleneceği yıl içerisinde herhangi bir zaman diliminde, 

belirlenen klasman hedefini tutturmak milli takıma doğrudan kabul için yeterlidir.  

 

 

 



Milli Takım müsabakaları (18 yaşta kış kupası oynanmadığı için, sadece yaz kupalarını kapsar) 

bilindiği üzere iki (2) tek bir (1) çift maçı üzerinden oynanmaktadır. Birçok eşleşmede, serinin galibini 

çiftler maçı belirlemektedir. Bu bağlamda iyi bir çiftler oyuncusuna takımlarımız ihtiyaç duymakta 

lakin mevcut seçme sistemi bu şartı her zaman sağlayamayabilmektedir. Bilindiği üzere çiftler tenisi 

sporcular için farklı bir kariyer hedefi olabilmektedir. Ülkeler FED Cup ve DAVIS Cup seviyesinde iyi 

birer çiftler takımına ihtiyaç duymakta ve kadro seçimlerini çoğunlukla bu paralelde 

gerçekleştirmektedirler. FED ve DAVIS Cup Takımlarının hazırlığı niteliğindeki 18 Yaş Milli Takımlarının 

belirlenmesinde de çiftler performansının göz önüne alınması amacıyla aşağıdaki tablodaki klasman 

hedefini yakalayan sporcu/sporcular içerisinden en yüksek klasmana sahip 1 (bir) sporcu milli takıma 

doğrudan kabul edilir. 

 

18 YAŞ ERKEK MİLLİ TAKIM DİREKT KATILIM 
(YAZ KUPALARI-SUMMER CUPS) 

ATP ÇİFTLER KLASMANI 

18 YAŞ 
 

1000 

17 YAŞ 
 

1300 

 

18 YAŞ KIZ MİLLİ TAKIM DİREKT KATILIM 
(YAZ KUPALARI-SUMMER CUPS) 

WTA ÇİFTLER KLASMANI 

18 YAŞ 
 

800 

17 YAŞ 
 

1000 

 

Yaz Kupası Takımları Oluşturulurken; 

 2 (iki) sporcu tekler klasman kriterlerine, 1(bir) sporcu çiftler klasman kriterlerine 

göre belirlenir. Çiftler klasman kriterini sağlayan sporcu olmaması ve tekler klasman 

kriterini sağlayan 3. (üçüncü) sporcu olması durumunda, bu sporcu da doğrudan 

takıma dahil edilir. 

 

 Çiftler klasman kriterini sağlayan 1(bir)’den fazla sporcu olması halinde sadece en 

yüksek klasmanlı sporcu kadroya girmeye hak kazanır.  

 

 Kriterleri sağlayan sporcu sayısının kadro sayısından fazla olduğu durumlarda yaşa 

bakılmaksızın en yüksek klasmanlı sporcular kadroya doğrudan girmeye hak 

kazanırlar. 

 

 Avrupa Şampiyonası’na (European Championships) katılım gösterecek 2 (iki) sporcu 

sadece tekler kriterlerine bağlı olarak belirlenir. 

 

 Milli takım seçme turnuvası, kadroda boş yer kalması durumunda oynanacaktır. 

 

- 1 sporculuk yer kalması durumunda; turnuvanın şampiyonu milli takıma 

doğrudan dahil edilir. 



- 2 sporculuk yer kalması durumunda; milli takım seçmelerinde kullanılan feed-in 

consolation formatında turnuva oynanır. Feed-in tablosunun kazananı ve finalist 

olan sporcu ana tabloda karşılaşmamışlarsa, 2.’lik maçı oynarlar. Maçı kazanan 

sporcu 3. olarak milli takıma girmeye hak kazanır.  

 

- Klasmanların eşitliği halinde yaşı küçük olan sporcu (yıl/ay/gün) öncelik kazanır. 


