
AOS TESTİ UYGULAMA PROSEDÜRÜ 
 
AOS saha içi değerlendirme prosedüründe, kursiyerlerin tenis oynama becerilerine bakılarak, 
aşağıdaki konu başlıklarıyla ilgili olarak değerlendirmeleri yapılacaktır.  
 

1. Yer vuruşlarının derinlik değerlendirmesi,  
2. Yer vuruşlarının hassasiyet değerlendirmesi,  
3. Vole vuruş değerlendirmesi, 
4. Servis değerlendirmesi. 
 

YER VURUŞU DERİNLİĞİ 
 

Bu değerlendirmede kursiyerler P harfi ile gösterilen yerde, top besleyicileri ise F harfi ile 
gösterilen yerde durur. Top besleyicisi kursiyerin önünde “x x” ile işaretlenen bölgeye doğru, 
kursiyerin bir forhand tarafına, bir backhand tarafına olmak üzere 10 adet top beslemesi yapar. 
Kursiyer bu toplara, forehand ve backhand vuruşları yaparak karşı sahada içeri düşecek şekilde 
vuruş yapar. Kursiyerin yapmış olduğu toplam 10 vuruşun her birisine, karşı alanda ilk ve 2. 
düştüğü bölgelere göre puan verilir ve bu puanlar toplanarak kursiyerin yer vuruşu derinlik puanı 
bulunur. Kursiyerin bu değerlendirmede alabileceği en yüksek puan 90 dır.  

 
Oyuncular vurduğu topların 
karşı sahada içeri düşmesi 
durumunda, topun 1. ve 2. 
düştüğü yere göre puan verilir.  
 
Puanlar Aşağıdaki Gibi Verilir; 
 
1 Puan – Top servis karesinde 
herhangi bir yere düştüğü zaman  
2 Puan – Top arka kort alanının 
ön bölümüne düştüğü zaman.  
3 Puan – Top arka kort alanının 
ortalarına düştüğü zaman 
4 Puan – Top arka kort alanının 
son bölümüne düştüğü zaman 
 
Güç Puanları Aşağıdaki Gibi 
Verilir, 
 
Güç Alanı – 1 Ekstra Puan – 
Top tekler kort alanında 
herhangi bir yere düştüğünde ve 
ikinci sekme arka çizgi ile güç 
çizgisi arasına düştüğü zaman, 1 

ekstra puan verilir.   
 
Güç Alanı – Çift Puan – Top tekler kortunda herhangi bir yere düştüğünde ve ikinci sekme güç 
çizgisinin arkasına düştüğüne, aldığı puan 2 ile çarpılır.  



 
Örnekler: Birinci sekme 4 puanlık alana düştüğünde ve ikinci sekme arka çizginin ardına 
düştüğünde 5 puan verilir. Birinci sekme 4 Puanlık alana düştüğünde ve ikinci sekme güç 
çizgisinin ardına düştüğünde 8 puan verilir.  
 
“ 0 ” Puan: Topun birinci düştüğü yer normal tekler alanı dışında ise verilir.  
 
Devamlılık Uyum: Tekler sahası içerisine düşen her vuruş için ekstra 1 puan verilir.  
Yer vuruşu derinliği çalışması bölümünü tamamlamak ve skoru bulmak için bütün puanlar 
toplanır.  

VOLE VURUŞU  
 
Bu değerlendirmede kursiyerler P harfi ile gösterilen yerde, top besleyicileri ise F harfi ile 
gösterilen yerde durur. Top besleyicisi kursiyerin önünde “x x” ile işaretlenen bölgeye doğru, 
kursiyerin bir forhand tarafına, bir backhand tarafına olmak üzere, kalça ile omuz seviyesi 
arasında,  10 adet top beslemesi yapar. Kursiyer bu toplara, forehand ve backhand vole vuruşları 
yaparak karşı sahada içeri düşecek şekilde vuruş yapar. Kursiyerin yapmış olduğu toplam 10 
vuruşun her birisine, karşı alanda ilk düştüğü bölgeye göre puan verilir ve bu puanlar toplanarak 
kursiyerin vole vuruşu puanı bulunur. Kursiyerin bu değerlendirmede alabileceği en yüksek puan 
50 dır.  

Tam Puanlar aşağıdaki gibi verilir.  
 
1 Puan – Top servis karesi içinde herhangi bir yere 
düştüğü zaman.  
2 Puan – Top arka kort alanının ön bölümüne 
düştüğü zaman.  
3 Puan – Top arka kort alanının orta bölümüne 
düştüğü zaman  
4 Puan – Top arka kort alanının arka bölümüne 
düştüğü zaman 
 
Güç Puanları aşağıdaki gibi verilir.  
 
Vole vuruşunun hassasiyeti öncelikli olduğundan 
Güç Alanı – 1 ve 2  Ekstra Puanları verilmez.  
 
“ 0 ” Puan  - Topun birinci sekmesi tekler alanının 

dışına düştüğü zaman.  
Uyum – Hata olmayan her vuruş için 1 ekstra puan verilir.  
 
Vole derinliği çalışması bölümündeki toplam skoru bulmak için bütün puanlar toplanır.  

 
 

YER VURUŞU HASSASİYETİ 
 
Bu değerlendirmede kursiyerler P harfi ile gösterilen yerde, top besleyicileri ise F harfi ile 
gösterilen yerde durur. Top besleyicisi kursiyerin önünde “x x” ile işaretlenen bölgeye doğru, 



kursiyerin bir forhand tarafına, bir backhand tarafına olmak  12 adet top beslemesi yapar. 
Kursiyer bu toplara, forehand ve backhand vuruşları yaparak karşı sahada içeri düşecek şekilde 
vuruş yapar. Kursiyerin yapmış olduğu toplam 8 vuruşun her birisine, karşı alanda ilk ve 2. 
düştüğü bölgelere göre puan verilir ve bu puanlar toplanarak kursiyerin yer vuruşu derinlik puanı 
bulunur. Kursiyerin bu değerlendirmede alabileceği en yüksek puan 84 dür.  

 
Tam Puanlar aşağıdaki Gibi 
Verilir.  
 
1 Puan – Top hedef alanları 
dışında orta alanda herhangi bir 
yere düştüğü zaman. 
2 puan – Top servis çizgisinden 
önce yer vuruşu doğruluğunda 
hedef alan düştüğü zaman.  
3 Puan – Top yer vuruşu 
doğruluğunda tekler kortunun 
ark bölümüne hedeflenen alana 
düştüğü zaman.  
 
Güç Puanları Aşağıdaki Gibi 
Verilir.  
Güç Alanı – 1 Ekstra Puan – 
Top tekler kortunda herhangi 
bir alana düştüğünde ve ikinci 
sekme arka çizgi ile güç çizgisi 
arasında olduğunda, 1 ekstra 
puan verilir.  
Güç Alanı – Çift Puan - Top 
tekler kortunda herhangi bir 
alana düştüğünde ve ikinci 
sekme güç çizgisinin arkasına 
düştüğünde çift puan verilir.  

 
Örnekler : Birinci sekme 3 puanlık alan düştüğünde ve ikinci sekme arka çizginin ardına 
düştüğünde 4 puan verilir. Birinci sekme 3 puanlık alana düştüğünde ve ikinci sekme güç 
çizgisinin ardına düştüğünde 6 puan verilir.  
 
“0” Puan : Topun ilk sekmesi normal tekler oyun alanı dışında olursa.  
Uyum ( Tutarlılık ) : Hata olmayan her vuruş için ekstra 1 puan verilir.  
 
Yer vuruşu doğruluk çalışmasında elde edilen skoru bulmak için bütün puanlar toplanır.  
 

SERVİS VURUŞU 
 
 



 
En Yüksek Olasılık 108 Puan  
 
Servis Değerlendirmesi: Oyuncu 12 
servis atar. 3 servis birinci servis 
kutusunun geniş alanına, 3 servis birinci 
servis kutusunun orta bölümüne, 3 
servis ikinci servis kutusunun orta 
bölümüne ve 3 serviste ikinci servis 
kutusunun geniş bölümüne.  
Puanlar topun birinci ve ikinci 
sekmesine göre verilir. Eğer birinci 
servis doğru servis kutusuna atılırsa, 
ikinci servis gerekmez. Eğer servis 
bırakılırsa ( let ), servis tekrarlanır.  
 
Tam Puanlar Aşağıdaki Gibi Verilir.  
 
Birinci Servis : 
 
2 Puan – Tops doğru servis kutusu 
alanına atıldığında 
4 Puan – Top doğru servis kutusunda 
hedeflenen alana atıldığında 
 
İkinci Servis :  
 

1 Puan : Top doğru servis kutusu alanına atıldığında. 
2 Puan : top doğru servis kutusunda hedeflenen alana atıldığında.  
 
Güç Puanları Aşağıdaki Gibi Verilir :  
 
Güç Alanı – 1 Ekstra Puan – Top doğru servis kutusuna atıldığında ve ikinci sekme güç çizgisi 
ile arka çizgi arasına düşerse, 1 ekstra puan verilir.  
 
Güç Alanı – Çift Puan – Top doğru servis karesine atıldığında ve ikinci sekme güç çizgisinin 
arkasına düştüğünde çift puan verilir.  
 
“ 0 ” Puan – Topun ilk sekmesi doğru servis kutusunun dışında olduğu zaman.  
 
Uyum ( Tutarlılık ) – Her serviste top doğru servis kutusuna düştüğünde 1 ekstra puan verilir. ( 
1.veya 2. Servis ) 
 
Servis değerlendirme bölümünde kaç puan yapıldığını öğrenmek için bütün puanlar toplanır.  
 

BİRİNCİ SERVİSİN PUANLANDIRILMASI  
 
1. SERVİS DOĞRU SERVİS KARESİNDEKİ DOĞRU TARALI ALANA DÜŞERSE. 



1. SERVİS DOĞRU SERVİS 
KUTUSUNA ATILIR 
ANCAK TARALI ALANA 
DÜŞMEZSE  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



İKİNCİ SERVİSİN PUANLANDIRILMASI  
 
2. SERVİS DOĞRU SERVİS KARESİNDEKİ DOĞRU TARALI ALANA DÜŞERSE. 
 

2. SERVİS DOĞRU SERVİS KARESİNE ATILIR ANCAK TARALI ALANA 
DÜŞMEZSE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AOS NASIL HESAPLANIR ( PUANLANDIRILIR )  
 

Resmi değerlendirme hesap kağıdı 3 kısımdan oluşur.  
 

1. Oyuncu, değerlendirici ve değerlendirme detayları. Bu kısım kağıdın ( formun ) en üst 
kısmında yer alır. Puanları yazan kişi ( skorer ) oyuncu ve değerlendirici hakkındaki 
bilgileri bu kısma yazar.  

2. Puanların yazıldığı ( kaydedildiği ) ana kısım.  Bu kısım puanları yazan kişinin bütün 
farklı vuruşların puanlarını, toplam puanları, bütün AOS değerlendirme puanlarını yazdığı 
kısımdır.  

Öncelikle değerlendirmenin başlamasıyla bütün vuruşlar doğru yere 
kaydedilmelidir. Değerlendirici her vuruştan sonra duyulabilecek yükseklikte, temiz bir 
ses tonuyla puanı söylemelidir. Eğer hata yapılırsa hata yapılan kısma “ 0 ”puan verilir. 

Bu bölümün sonunda puanları yazan kişi bütün vuruşları ve verilen puanları sayar 
yarı toplam kısmına sonucu yazar. Daha sonra puanı “0” dan büyük ( P>0 ) olan vuruşları 
sayar ve bulduğu sayıyı devamlılık kutusuna ( kısmına )yazar.  

Örneğin oyuncu 6 vuruşunda da Sıfırın üstünde puan almışsa devamlılık kutusuna 
“6” yazılır.  

Puanları yazan kişi devamlılık puanını, yarı toplam puanla toplayarak toplam 
puanı oluşturur.  

Her bir bölümün toplam puanlarının birbirlerine eklenmeleriyle vuruş toplam 
puanı oluşturulur.  

Vuruşların toplam puanları birbirlerine eklenerek toplam puan oluşturulur.  
Değerlendirici uygun kutuyu daire içine alarak oyuncunun doğru AOS seviyesini 

gösterir.  
3. Puanlama Formunun Doğrulanması ; Oyuncu ve değerlendirmeci değerlendirmenin ve 

puanların doğru olduğunu imza atarak ispatlarlar.  
 

AOS KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 
 
Bayan ve erkeklerin AOS seviye oranlarında farklılık olduğu kabul  edildiğinden AOS tablosu 
erkek ve bayan olarak iki kısma ayrılmıştır.  
 
 

 Kategoriler 
Cinsiyet AOS 10 AOS 9 AOS 8 AOS 7 AOS 6 AOS 5 AOS 4 AOS 3 AOS 2 AOS 1 
Bayan 43-71 72-100 101-129 130-158 159-187 188-216 217-245 246-274 275-303 304-332 
Erkek 58-85 86-112 113-140 141-167 168-195 196-222 223-250 251-277 278-305 306-332 

 
 


