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 Ulusal talimat neden değiştirildi? 

Yeni Sistem; 

 Sporcuların performans gelişimine yönelik turnuva seçimlerine daha fazla katkıda bulunacak 

ve daha adil performans klasmanları oluşturacaktır, 

 Ülke genelinde artan turnuva tenisçi sayımıza paralel olarak, uluslararası arenada da oynayan 

tenisçi sayımızın artmasına katkı sağlayacaktır, 

 Oyuncularımızın, özellikle Milli Takımlarımızın performansını etkileyen, çiftler oyun becerilerini 

geliştirmelerine daha fazla katkı sağlayacaktır,   

 Önceki talimatın hazırlandığı dönemin, koşul ve durumlarına uygun olup, zaman içinde işlevini 

kaybetmiş kuralları günümüz koşullarına uygun hale getirecektir. (örneğin; haftasonu 

turnuvalarında dağıtılmış olan orantısız yüksek klasman puanları, Futures turnuvalarında 

yalnızca katılım için verilen klasman puanları vb.) 

 

 Yeni sistem ne zaman başlayacak ve geçerli olacak? 

2023 yılında ilk turnuvanın oynanması ile birlikte geçerli olacaktır. 

 

 Neden hemen anons edilip bir anda yeni sisteme geçildi. Neden daha önce söylenmedi? 

TTF Teknik Kurul’un yaklaşık bir senedir üzerinde çalıştığı bu yeni sistemin duyurusunun yeni yılda 

yapılmasının sebebi, turnuvalar oynanırken sporcular, veliler ve antrenörlerde bilgi karmaşası 

yaratmamaktır. 

 

 Turnuvalar neden farklı kategorilere bölündü? 

- 10 yaş altı sporcularda, kategorileri yarı yaşlara ayırmak, bir yılın başında doğanlar ile, sonunda 

doğanlar arasındaki fiziksel ve mental gelişim farklılıkları açısından, fırsat eşitliği sağlayacaktır.  

- 10 yaş üstü sporcular için kategori sisteminin yenilenmesi iki açıdan fayda sağlayacak: 

1.  Üst seviye oyuncularımız birbirleri ile daha sık oynayarak, karşılıklı performanslarının 

yükselmesine katkı sağlayacaklar, 

2.  Ulusal turnuva sistemimiz uluslararası formatlara yaklaştığı için, yurtdşında oynayan 

sporcularımız uyum zorluğu çekmeyecekler. 

 

 Uluslararası puan çarpanları neye göre belirlendi? 

Katsayılar belirlenirken: 

 Gençler ve büyüklerde uluslararası klasmanı olan oyuncularımızın birbirleriyle karşılaştırmalı 

performans listeleri oluşturuldu, 

 Bu oyuncuların oynamış oldukları uluslararası turnuvalardaki performansları ile, ulusal 

turnuvalardaki performanslarına göre, ulusal ve uluslararası turnuvalar karşılaştırıldı, 

 Gençlerde ve büyüklerde farklı çarpanlarla hesaplamalar yapıldı ve en uygun çarpanlar tespit 

edildi. 

 



 Neden yeni sistemle eskiye dönük klasman sıralaması yapıldı? 

Adil klasmanlar oluşturabilmek için yeni sistemin puan dağılımları ile, geriye dönük olarak 12 aylık 

turnuva performansları değerlendirilmiştir. 

 

 Milli Takım Oyuncu Seçim Kriterleri neden değişti? 

Yeni kriterler, bir milli müsabaka haftasında, yaş grubundaki en formda görünen oyuncular ile, 

bütün yıl performans ortalaması en yüksek olan oyuncuların bir araya gelerek, takımın en yüksek 

başarı ihtimaline katkı yapmalarını sağlayacaktır. 

 

 Benim sporcumun sıralaması yüksekti, yeni puanlama sisteminde düştü, bu haksızlık değil mi? 

Yeni puanlama sistemi ile, bazı sporcuların klasmanlarında küçük değişiklikler olabilir. Dünya’da 

her sistem değişikliğinde bazı zorluklarla karşılaşılması kaçınılmazdır. Biz, bu durumların asgari 

düzeyde olabilmesi için uzun bir zamandır, en iyi niyetimiz ve yeterliliğimizle çalışmış 

bulunuyoruz. Bildiğimiz gibi iyi bir tenis sporcusunun gelişimi uzun bir süreç sonucunda 

oluşmaktadır. Yeni puanlama sistemi kısa bir süre sonra, sporcuların adil bir klasman sıralamasına 

ulaşmalarını sağlayacaktır. 

 

 Sporcular uluslararası turnuvalardan çok puan kazanıyorlar fakat, ekonomik durumu uygun 

olmayan sporcular bu puanları nasıl kazanacaklar? 

Sporcularımızın amacı, uluslararası platformda en yükseğe çıkabilmek olmalıdır. Bunun yolu ise, 

uluslararası turnuva oynayarak, uluslararası puanlar kazanmaktan geçmektedir. Türkiye, özellikle 

gençler kategorisinde, dünyada en fazla uluslararası turnuva düzenleyen ülkelerden biridir. Bu 

imkanlar tenisçilerimiz için ülkemizde yapılan birçok uluslararası turnuvaya katılma şansı 

sunmaktadır. 

 

 Yeni sistemde turnuvaların ana tablolarında neden imza ile müracaat (sign-in) gerekiyor ? 

Böylelikle, tüm uluslararası turnuvalarda olduğu gibi, turnuva ana tablo katılımcılarının eksiksiz ve 

sağlıklı listeleri oluşturulabilecek, eleme oyuncuları için de belirsizlikler ortadan kalkacaktır.  

 

 Uluslararası turnuva puanlarımı TTF’ye işletmem için neden süre sınırlaması var? 

Bu sınırlama ile, sporcuların katılacakları turnuvaların katılımcıları ve seri başları daha sağlıklı 

belirlenebilecektir. 

 

 Neden Futures turnuva elemelerine katılım için artık puan verilmiyor? 

Bu kural başlatıldığı dönemde, oyuncularımızın bu turnuvalara katılımı özellikle teşvik edilmek 

istenmişti. Bu amaca ulaşıldıktan sonra kuralın uygulanmasına devam edilmesi, sporcuların 

sıralamalarında haksız rekabete neden olmuştur.  

 

 13 yaşındaki bir sporcu önceki yıllarda Büyükler kategorisinde oynayabiliyordu, şuanda neden 

oynayamıyor?  

18 yaş ve üzeri oyuncuların müsabaka ortamı, 13 yaşındaki oyuncuların fiziksel ve tenis beceri 

gelişimlerine olumlu katkısı olmamaktadır.  

 



 

 10 yaşındaki bir sporcu önceki yıllarda 12 yaş kategorisinde oynayabiliyordu, şuanda neden 

oynayamıyor?  

13 yaş ve üzeri oyuncuların müsabaka ortamı, 10 yaşındaki oyuncuların fiziksel ve tenis beceri 

gelişimlerine olumlu katkısı olmamaktadır.  

 

 9 yaşındaki oyuncum geçen sene yeşil top oynuyordu, fakat yeni kural sonrası turuncu top 

oynamak zorunda, oyuncum ilerleyeceğine geriliyor mu diye düşünüyorum? 

Bu kurallar oluşturulurken her açıdan düşünüldü ve araştırıldı. Tüm talimatta olduğu gibi, TTF 

Teknik Kurulu olarak oyuncularımızın uzun vadeli gelişimlerini çok önemsiyoruz. Bunun için, 

temel teknik becerilerinin yeterli düzeyde geliştirilebileceği ortamı sağlamayı hedefledik. Kayıp 

gibi görünen zaman doğru değerlendirildiğinde, oyuncuların içindeki en iyi tenisçinin çıkmasına 

yardımcı olacaktır.  

 

 2x4 Turnuvaları tekrar yürürlüğe sokulacak mı? 

Güncellenmiş haftasonu turnuvaları büyük bir oranda, 2x4 turnuvalarına olan ihtiyacı 

karşılayacaktır. 

 

 


