TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU
KULÜPLER ARASI TENİS LİGİ
TALİMATI

Birinci Bölüm
Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Kapsam
Madde 1- Bu talimat, kulüpler arası tenis liglerinin düzenlenmesini, idari ve teknik konularda
uygulanacak usul ve esasları kapsar. Liglerin oynanması sırasında olabilecek değişiklikler ve
tamamlamalar da dâhil her türlü bilgi akışı Türkiye Tenis Federasyonu İlan Panosu aracılığı
ile yapılır ve uygulamaya girer.
Dayanak
Madde 2- Bu Talimat, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkındaki Kanunun Ek 9. Maddesi, Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsü hükümleri ile
Türkiye Tenis Federasyonu Müsabaka Talimatının 24. Maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.
Tanımlar
Madde 3- Bu Talimatta geçen:
Federasyon

: Türkiye Tenis Federasyonunu,

Federasyon Başkanı: Türkiye Tenis Federasyonu Başkanını
Kulüp

: Federasyonun faaliyetine katılan tescillerini yaptırmış tenis kulüpleri
ile özel tenis kulüpleri ve diğer tenis faaliyetinde bulunan kuruluşları,

Sporcu

: Yaş grubu performans tenisçilerini ve veteran tenisçileri,

Tescil

: Bir kulübün veya kişi veya kuruluşun tesislerinde veya bir derneğin
tesislerinde tenis faaliyetinde bulunabilmek için kayıt işlemlerini ve bir
sporcunun müsabakalara katılabilmesi için yaptıracağı kayıt işlemlerini,

Lisans

: Sporcunun yarışmalara katılabilmesini sağlamak amacıyla Federasyon
tarafından verilen onaylı belgeyi,

Vize

: Bir sporcunun müsabakalara katılabilmesi için lisansının her yıl
onaylanması işlemini ve kulüplerin, kişi ve kuruluşların veya
derneklerin tesislerinde tenis faaliyetinde bulunabilmeleri için
tescillerinin her yıl onaylanması işlemini,

Transfer

: Bir sporcunun kulüp değiştirmesini

ifade eder.

İkinci Bölüm
Kulüpler Arası Tenis Liginin Uygulanmasına İlişkin Esaslar
Ligler
Madde 4- Federasyon tarafından tescil edilmiş kulüplerden oluşmak kaydıyla, Erkekler ve
Kadınlar kategorilerinde Türkiye Tenis Federasyonu Kulüpler Arası Tenis Ligi 1. 2. 3. ve 4.
Küme maçları şeklinde düzenlenir.
Bu Talimat Türkiye Tenis Federasyonu Kulüpler Arası Tenis Ligi adı altında oynanan tüm
faaliyetleri kapsamaktadır.
Federasyonun Kulüpler Arası Tenis Ligi maçlarıyla ilgili her türlü işlem Türkiye Tenis
Federasyonu Teknik Kurulu tarafından yapılır.
1. 2. 3. Lig müsabakalarında oynanan her maç için kazanan takıma Federasyon tarafından
belirlenen katkı bedeli verilir.
1. 2. ve 3. Kümede TTF tarafından isimleri ilan edilen; erkek ve kadın takımları yer alır. 4.
kümede ise; 1. 2. ve 3. kümede yer almayan ve kurallara uygun takım oluşturarak, maçlara
katılmak üzere başvuru yapan tüm kulüpler yer alabilir.
1. 2. 3. ve 4. küme maçlarının yapılacağı tarih, yer ve başvuru koşulları Türkiye Tenis
Federasyonu internet sitesinde ilan edilir.
1. Lig Erkek:
1. kümede erkekler maçları, iki aşamalı olmak üzere oynanır. Lig, 1. aşamada grup maçları 2.
aşamada ise Play-Off şeklinde oynanır.
Erkekler 1. kümede 15 takım yer alır. Takımlar beşerli olarak üç grup oluştururlar. Grup
maçları sonunda, gruplarında birinci olan 3 takım Play-Off oynar. Gruplarında sonuncu olan 3
takım ise 2. kümeye düşer. Diğer takımlar ligde kalmaya hak kazanırlar.
1. Lig Kadın:
1. kümede kadınlar maçları, iki aşamalı olmak üzere oynanır. Lig, 1. aşamada
grup maçları, 2. aşamada ise Play-Off şeklinde oynanır.
Kadınlar 1. kümede 10 takım yer alır. Takımlar beşerli olarak iki grup oluştururlar. Grup
maçları sonunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 4 takım Play-Off oynar; gruplarında sonuncu
olan 2 takım ise 2. kümeye düşer. Diğer takımlar ligde kalmaya hak kazanırlar.
2. Lig Erkek:
2. kümede erkekler maçları, iki aşamalı olmak üzere oynanır. Lig, 1. aşamada grup maçları 2.
aşamada ise Play-Off şeklinde oynanır.
Erkekler 2. kümede erkekler 12 takım yer alır. Takımlar dörderli üç grup oluştururlar. Grup
maçları sonunda, gruplarında birinci olan 3 takım Play-Off oynar; gruplarında sonuncu olan 3
takım ise 3. kümeye düşer. Diğer takımlar ligde kalmaya hak kazanırlar.

2. Lig Kadın:
2. kümede kadınlar maçları, iki aşamalı olmak üzere oynanır. Lig, 1. aşamada
grup maçları, 2. aşamada ise Play-Off şeklinde oynanır.
Kadınlar 2. kümede 10 takım yer alır. Takımlar beşerli iki grup oluştururlar. Grup maçları
sonunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 4 takım Play-Off oynar; gruplarında sonuncu olan 2
takım ise 3. kümeye düşer. Diğer takımlar ligde kalmaya hak kazanırlar.
3. Lig Erkek:
3. kümede erkekler maçları, iki aşamalı olmak üzere oynanır. Lig, 1. aşamada grup maçları 2.
aşamada ise Play-Off şeklinde oynanır.
Erkekler 3. kümede 12 takım yer alır. Takımlar dörderli üç grup oluştururlar. Grup maçları
sonunda gruplarında birinci olan 3 takım Play-Off oynar; gruplarında sonuncu olan 3 takım
ise 4. kümeye düşer. Diğer takımlar ligde kalmaya hak kazanırlar.
3. Lig Kadın:
3. kümede kadınlar maçları, iki aşamalı olmak üzere oynanır. 1. aşamada
grup maçları, 2. aşamada ise Play-Off şeklinde oynanır.
Kadınlar 3. kümede 10 takım yer alır. Takımlar beşerli iki grup oluştururlar. Grup maçları
sonunda, gruplarında ilk 2 sırayı alan 4 takım Play-Off oynar; gruplarında sonuncu olan 2
takım ise 4. kümeye düşer. Diğer takımlar ligde kalmaya hak kazanırlar.
4. Lig Erkek-Kadın:
4. küme maçlarının oynanma şekli, katılan takım sayısına göre Federasyon Teknik Kurulu
tarafından belirlenir ve internet sitesinde duyurulur.
4. kümede erkeklerde ilk üç sırayı, kadınlarda ise ilk iki sırayı alan takım; bir sonraki yıl 3.
kümede oynamaya hak kazanırlar.
Lig Başvuruları
Madde 5- Her yıl Türkiye Tenis Federasyonu Kulüpler Arası Tensi Ligine katılacak 1., 2. Ve
3. Lig erkek ve kadın takımları listeleri; liglere katılım için başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri
Türkiye Tenis Federasyonu tarafından ilan edilir.
1. 2. ve 3. küme listesinde yer alan takımlar ve 4. Küme maçlarına katılmak isteyen tescilli
kulüplerin takımları, liglerin başlamasından üç hafta önceki Pazartesi günü mesai bitimine
kadar i-kort sistemindeki kulüp sayfası üzerinden başvurularını tamamlamak zorundadırlar.
Bu tarihte başvuru yapmayan takımlar lig maçlarına alınmazlar ve bu takımlardan; 1. 2. ve 3.
Kümede yer alan takımlar doğrudan bir alt kümeye düşürülür.

Oyuncu Listelerinin Hazırlanması
Madde 6- Türkiye Tenis Federasyonu Kulüplerarası Tenis Ligi 1. 2. 3. ve 4. Küme maçlarına
katılma hakkı bulunan kulüpler, aşağıda yazılı kurallara uygun takım oluşturarak hem erkek,
hem de kadın kategorilerinin her ikisine ya da birisine katılabilir. Bu kurallara uygun takım
oluşturmayan kulüplerin maçlara katılımlarına izin verilmez.
1. 2. 3. ve 4. kümede yer alan kulüplerin; hem erkek, hem de kadın takımlarının her birisinde;
aşağıda yazılı kurallara uygun olmak kaydıyla en az dört en fazla on adet oyuncu bulunabilir.
Oyuncu sayısı dörtten daha az olan kulüplerin başvuruları kabul edilmez. Listesinde on
kişiden fazla oyuncu bulunan kulüplerin sıralamadaki ilk on dışındaki sporcuları listeden
çıkarılır. Kulüpler Takım listelerini oluştururken aşağıda kurallara uymak zorundadırlar:
a. Doğum yılları göz önüne alındığında, 1. 2. 3. ve 4. Küme takımlarında erkeklerde ve
kadınlarda en küçük 13 yaş sporcular yer alabilir.
b. Takım listelerinde bu yaşlardan küçük sporcu bulunması durumunda, bu oyuncular listeden
çıkarılır.
c. 2. 3. ve 4. küme takım listelerinde en az bir adet 13-18 yaş arası sporcu bulundurulması;
hem grup, hem de Play-Off maçlarının, tüm tekler maçlarında bu sporcunun oynatılması
zorunludur. Bu kurala uymayan kulüplerin sahaya çıkmasına izin verilmez ve hükmen mağlup
sayılırlar.
d. Doğum yılları göz önüne alındığında 2. 3. ve 4. kümede takımlar müsabakalarda 35 yaş ve
üstü en fazla bir sporcusunu o gün içersindeki tekler ve çiftler müsabakasında (aynı oyuncuyu
oynatmak şartıyla) oynatabilir
e. Ferdi sporcuların lig takımlarında oynamasına izin verilmez.
f. 1. 2. 3. ve 4. Kümede mücadele eden kulüplerin hem erkek, hem de kadın takımlarında
yabancı sporcu bulunamaz.
g. Kulüpler 3. ve 4. kümede en fazla bir adet oyuncu kiralayabilirler. 1. ve 2. kümede kiralık
oyuncu oynatılamaz. Kiralama işlemleri Liglerin başlamasından 2 ay önce başlar ve Liglerin
başlamasına 1 ay kala sona erer. Kiralama işlemi sadece o yılı kapsayan lig maçları için
yapılır; kulüplerin yazılı onayı ve Federasyon transfer katkı payının ödenmesi ile
gerçekleştirilir. Kiralık oynayacak sporcuların o sezon kulübü adına Lig maçlarına katılmamış
(maç yapmamış) olması şartı aranır.
h. Kulüpler, Türkiye Tenis Federasyonu Kulüpler Arası Tenis Ligine katılmak üzere takım
listelerini hazırlarken oyuncularının liglerin başlamasından 4 hafta önceki Pazartesi gününe
ait klasmanlarını baz almak mecburiyetindedir. Takım listeleri aşağıdaki kriterler göz önüne
alınarak hazırlanır.
i. TTF ULUSAL TEK KLASMAN Tekler sıralaması
ii. Aynı sıralamaya sahip sporcular olması durumunda sıralamaya takım kaptanı karar
verir.
Başvuruların kontrolü
Madde 7- Takım başvuruları ve oyuncu listeleri Federasyon tarafından kontrol edilir.
Başvuru ve oyuncu listelerinde hata ve eksiklik olmayan takımların başvuruları kabul
edilerek, kendilerine bildirilir, aksi durumdaki takımlara ise düzeltme yapmaları için süre
verilir. Takımlar verilen süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yapıp Federasyona bildirmek
zorundadır, aksi durumdaki takımların başvuruları kabul edilmez ve bu durumdaki takımlar
lig maçlarına alınmaz ve bir alt kümeye düşürülür.

Listelerin kontrol edilmesi ve düzenlenme işlemi bittikten sonra, Federasyon tüm takımları ve
oyuncu listelerini internet sitesinde ilan eder. Bu tarihten itibaren 72 saat süre içerisinde
takımlar Türkiye Tenis Federasyonu hesap numarasına 500 TL “ İtiraz Dilekçesi Bedeli”
yatırarak listelere itiraz edebilirler. Bu süre içerisinde gelen itirazlar Federasyon Teknik
Kurulu tarafından değerlendirilir ve oyuncu listelerine son şekli verildikten sonra grup ve
play-off maçları için geçerli olacak kesinleşmiş oyuncu listeleri internet sitesinde ilan edilir.
Bu tarihten sonra takımlardan gelecek oyuncu ekleme, düzeltme ve çıkarma istekleri kabul
edilmez.
Grup Maçları
Madde 8- 1. 2. ve 3. Küme Grup maçlarında erkeklerde üç grup, kadınlarda iki grup
oluşturulur.
Takımlar arasında 4 tek ve 2 çift karşılaşması şeklinde olmak üzere toplam 6 maç yapılır. Bu
maçlardan en az 4’ünü kazanan takım, diğer takımı yenmiş sayılır ve 1 puan alır.
Maçların 3 - 3 eşitliği durumunda iki takımın arasındaki sonuçlardan önce set sonra oyun
averajına bakılır. Eğer eşitlik devam ediyorsa 1 numarası kazanan takım galip sayılır.
Play-Off Maçları
Madde 9- 1. 2. ve 3. küme grup maçları sonucunda Play-Off maçlarını oynama hakkını elde
eden takımlar arasında oynanır. Takımlar Play-Off maçlarında listelerine yeni oyuncu
ekleyemezler. Takımlar arasında 4 tek ve 2 çift karşılaşması şeklinde olmak üzere toplam 6
maç yapılır. Bu maçlardan en az 4’ünü kazanan takım, diğer takımı yenmiş sayılır 1 puan alır.
Maçların 3 - 3 eşitliği durumunda iki takımın arasındaki sonuçlardan önce set sonra oyun
averajına bakılır. Eğer eşitlik devam ediyorsa 1 numarası kazanan takım yenmiş sayılır.
Maçlar bitiminde takımların puan durumlarına göre takımların sıralaması yapılır.
Play-off müsabakalarında maçların programı yapılırken takımların gruplarda almış olduğu
sıralama dikkate alınır.

Dördüncü Bölüm
Grup Maçları ile Play-Off Maçları İçin Geçerli Ortak Kurallar
Toplam Takım Puanlarının Hesaplanması
Madde 10- Toplam takım puanları, takımların Türkiye Tenis Federasyonu Ulusal Tek
Klasman Tekler sıralamasına göre en iyi 4 oyuncusunun klasman sıra numarası toplanarak
hesaplanır. Hesaplama sonucunda toplamı en düşük olan takımdan en yüksek olan takıma
doğru sıralama yapılır. Puanı olmayan sporculara Tek Klasmanda en düşük puana sahip olan
oyuncunun bir alt sıra numarası verilir.
Maçların Oynatılması
Madde 11- Takımlar, başhakemin ilan ettiği maç programına uygun olarak birbirleriyle, 4 tek
ve 2 çift maçı yaparlar. Maçlar, teklerde her sette tie-break uygulamalı olarak; çiftlerde ise
son set yerine 10 puandan oluşan süper tie-break uygulamalı 3 sette 2 set alan kazanır
şeklinde oynanır.

a. Takım Listelerinin Verilmesi
Takımlar her gün, ilan edilen maç saatinden yarım saat öncesine kadar, o günkü takım
maçında oynayacak olan tekler oyuncu listelerini başhakeme verirler. Listeler verildikten
sonra tekler oyuncu listesinde herhangi bir değişiklik yapılamaz; çiftler listesi ise, çiftler
maçları başlamadan 15 dakika önce Başhakeme verilir.
Takımlar tekler listelerinde, en az 4 adet oyuncu ismi bildirir, aksi durumdaki takımlar
oynayacağı o maçı 6-0 ve 6-0’lık setlerle kaybetmiş sayılırlar. Listenin hazırlanmasında
aşağıda sıralanan kurallara uyulması zorunludur:
i) Liste, Federasyonun ilan etmiş olduğu son listede yer alan puanlara göre sıralanmış oyuncu
listesinde en üst sıradaki oyuncusu 1 numaraya ve sonrasındaki oyuncularda 2, 3, 4, numaraya
gelecek şekilde hazırlanır.
ii) Takımların sakatlık ya da başka sebeple oyuncu sayılarında azalma olması durumunda
takım listesi verilirken, 4 numaralı oyuncu boş bırakılır ve eksik oyuncu yazan takım bu maçı
6-0/ 6-0 kaybetmiş sayılır. 2. ve 3. kümede eksik yazılacak sporcu 13-18 yaş sporcuları
olamaz. Aksi taktirde liste veren takım hükmen mağlup sayılır.
iii) Takım listelerinde iki ya da daha az sayıda oyuncu olması durumunda ise, eksik oyunculu
takım, hükmen mağlup sayılır ve tüm maçları 6-0/6-0 kaybetmiş olarak işlem yapılır. Bu tür
maç kaybeden bir takımın o sezon liglerde oynamasına izin verilmez. Turnuva ortamında
olmayan sporcuların müsabaka listesine isimleri yazılamaz. Müsabaka listesine ismi yazılıp
maça çıkmayan sporcuların hastalıklarını veya sakatlıklarını turnuva doktorundan alacakları
raporla belgelemeleri gerekmektedir. Bu şartlara uymayan sporculara ve kulüplere 2 yıl
Liglerden men cezası verilir.
b. Maçların Başlatılması
Tekler maçlarında sırasıyla 4,2,1,3 numaralı sporcular, ardından 2 ve 1.çiftler oynar. Ancak,
mücbir sebeplerden ötürü başhakem maçların sıralamasında değişiklik yapabilir. Eğer kortlar
müsait ise iki çift maçı aynı anda oynanabilir. 1. ve 2. çift takımlarını belirlerken oynayacak
sporculara 1-4 arasında (genel listedeki sıra korunarak) numara verilir. Beraber oynayacak
sporcuların sayılarının toplamı küçük olan takım 1. Sıraya diğeri 2. Sıraya yazılır. Puanların
toplamının eşit olması durumunda hangi takımın 1. Sırada oynayacağına takım kaptanını
karar verir. İki tek maçı arasında en fazla 15 dakika ara verilir, çift maçı ise en son tekler maçı
bitiminden en az yarım saat sonra başlatılır. Kortların müsait olması durumunda, takım
kaptanlarının onay vermesi şartıyla aynı anda oynatılacak maç sayısı iki ya da daha fazla
sayıda da olabilir. Maç saati geldiği halde sahada bulunmayan tekler oyuncusu ya da çiftler
oyuncuları 15 dakika beklenir ve eğer gelmezse maç diğer takımın lehine 6-0 / 6-0 ilan edilir.
Maçlar esnasında, 1. Kümede Türkiye Tenis Federasyonu 3. kademe ve üstü antrenörlük
belgesine; 2. Kümede 2. Kademe antrenörlük belgesine ve 3. Kümede 1. Kademe antrenörlük
belgesine sahip antrenörler sahada oyuncusunun yanında oturabilir. Ancak antrenör
oyuncusuna taktik vermek vb. amaçla sadece oyun aralarında konuşabilir. Aksi davranış
içerisinde görülen kaptanın oyuncusuna, taktik vermeden ceza uygulaması yapılır.
Maçlar esnasında sakatlanarak maça devam edemeyecek durumdaki oyuncuların o ana kadar
almış ve vermiş olduğu tüm set ve oyunlar kalır, o andan itibaren kalan tüm set ve oyunları
kaybedilmiş sayılır.

Oyun esnasında kurallara aykırı hareketten ötürü ihraç edilen oyuncu, aldığı set ve oyunlara
bakılmaksızın, oynamış olduğu maçı 6–0 / 6–0 kaybetmiş sayılır, o andan itibaren takımının
oyuncu listelerinde yer alamaz.
Herhangi bir sebeple olması gereken saatte kortta yerini almayan takım hükmen yenik sayılır
ve hakkında işlem yapılmak üzere disiplin kuruluna sevk edilir.
c. Kurallara Aykırı Sporcu Oynatma - Çekilme
Federasyon Lig Talimatına aykırı oyuncu oynatılması durumunda, rakip takım kaptanları
konuyla ilgili itirazlarını Başhakeme 500 TL ödeyerek veya TTF hesabına yatırıp makbuzunu
Başhakeme teslim ederek yapabilirler. Başhakem itirazı Federasyon Teknik Kuruluna 1 saat
içerisinde sunar ve cevap en geç 6 saat içerisinde mail ile bildirilir.
Talimata aykırı sporcu oynatan takımlar hükmen mağlup olurlar.
Liglerin 1. aşaması grup maçlarını veya 2. aşaması Play-Off müsabakalarını tamamlamadan
çekilen takımlar bir alt kümeye düşürülerek, Disiplin Talimatının 8/D maddesi gereği
federasyonca her yıl yeniden belirlenen en yüksek ceza bedelini ödeme cezasına çarptırılır.
Ayrıca, çekilen takım; bazı maçlarını oynamışta olsa tüm maçlarını aynı skorla 6-0 kaybetmiş
olduğu tescil edilir.
Maç Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Madde 12- Takımların oynadığı tüm maçlarla ilgili olarak, elde etmiş olduğu tüm skorlar
aşağıda verilen tabloya işlenerek, en yüksek puanlıdan, en düşük puanlıya doğru sıralama
yapılır. Puan eşitliği durumunda;
a. Puan eşitliği iki takım arasında ise aralarındaki maçı kazanan takım üste yazılır,
b. Puan eşitliği üç ya da daha fazla takım arasında ise;
i) Toplam Alınan Maç – Toplam Verilen Maç sayısı arasındaki fark fazla olan takım
üste yazılır,
ii) Eşitlik bozulmazsa, Toplam Alınan Set – Toplam Verilen Set sayısı arasındaki fark
fazla olan takım üste yazılır,
iii) Eşitlik yine bozulmazsa, Toplam Alınan Oyun – Toplam Verilen Oyun sayısı
arasındaki fark fazla olan takım üste yazılır,
iv) Bu halde de eşitlik bozulmazsa, takımlar arasındaki sıralamaya kura ile karar
verilir.
Takımlar

Takım 1
Takım 2
Takım 3
Takım 4
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Toplam
Aldığı
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Set
Sayısı

Toplam
Aldığı
Oyun
Sayısı

Toplam
Verdiği
Oyun
Sayısı

Beşinci Bölüm
Son Hükümler
Talimatta Yer Almayan Konular ve Talimatta Yer Alan Konuların Değiştirilmesi
Madde 13- Bu Talimatta yer almayan konularda ve var olan konuların değiştirilmesinde
Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu yetkilidir.
Yürürlük
Madde 14- Bu Talimat Spor Genel Müdürlüğü ve Türkiye Tenis Federasyonu İnternet
sitelerinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer. itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 15- Bu talimat hükümlerini Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu yürütür.

