
TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

 ULUSAL TENİS MÜSABAKA TALİMATI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Başlangıç Hükümleri 

Amaç 

MADDE 1- (1) Bu talimatın amacı; Türkiye Tenis Federasyonunca gerçekleştirilecek ulusal 

gençler ve büyükler turnuvalarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.  

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu talimat, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenecek ulusal 

gençler ve büyükler turnuvalarını kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu talimat, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun ve 22/04/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanan Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4- (1) Bu talimatta geçen; 

a) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını, 

b) Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü, 

c) Federasyon: Türkiye Tenis Federasyonunu, 

d) Teşkilat: Türkiye Tenis Federasyonu taşra birimlerini, 

e) Kulüp: Federasyonun faaliyetine katılan tenis kulüpleri ile özel tenis kulüpleri ve diğer 

tenis faaliyetinde bulunan kuruluşları, 

f) Sporcu: Yaş grubu performans tenisçilerini ve senyör tenisçileri, 

g) Antrenör: Federasyon ve Uluslararası Antrenör eğitim kademelerinden herhangi birine 

sahip çalıştırıcıyı 

h) Hakem: Federasyon ve Uluslararası Tenis Federasyonu hakemlik eğitimlerinden 

herhangi bir kademeye sahip hakemi 

i) ITF: (International Tennis Federation) Uluslararası Tenis Federasyonu 

j) TE: (Tennis Europe) Avrupa Tenis Birliği 

k) Tescil: Sporcu, antrenör ve hakemlerin müsabakalara katılabilmeleri için yaptıracağı 

kayıt işlemleri ile bir kulübün, kişi veya kuruluşun veya bir derneğin tesislerinde tenis 

faaliyetinde bulunabilmek için yaptırması gereken kayıt işlemlerini, 

l) Lisans: Sporcu, antrenör ve hakemlerin yarışmalara katılabilmesini sağlamak amacıyla 

verilen onaylı belgeyi, 

m) Vize: Bir sporcunun müsabakalara katılabilmesi için lisansının her yıl onaylanması 

işlemi ile kulüplerin, kişi ve kuruluşların veya bir derneğin tesislerinde tenis faaliyetinde 

bulunabilmeleri için tescillerinin her yıl onaylanması işlemini, 

n) Transfer: Bir sporcunun kulüp değiştirmesini, 

o) İlişiksiz Belgesi: Sporcunun transfer olmadan önceki kulübüyle ilişkisinin kesildiğine 

dair imzalı ve mühürlü belgeyi, 

p) Kort Standardı Akreditasyonu: Tenis kortu yapım faaliyeti ile iştigal eden şirket ve 

kuruluşlara, Türk Standartlar Enstitüsü ve Federasyon tarafından belirlenen tenis kortu 

standartlarında kort üretimi yaptıklarına dair Federasyon tarafından verilecek lisans 

işlemini, 

q) Faaliyet Programı: Federasyonun her yıl için yeniden planladığı, yaş grubu ve senyör 

turnuvaları ile ligler ve takım şampiyonalarını, 

r) Özel Turnuvalar: Yıl içerisinde turnuva düzenlemek üzere federasyona başvurarak izin 

alan tescilli tesislerin düzenlemiş olduğu lisanslı ve o yıl için vizesini yaptırmış 

oyuncuların katılarak çiftler ve karışık çift maçları oynayabileceği turnuvaları ifade eder.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

Müsabaka ve Uygunluk 

İsim 

MADDE 5- (1) Ulusal kadınlar, erkekler, gençler, tekler, çiftler ve takımlar 

müsabakalarından oluşan TTF müsabaka programı, “2023 ULUSAL TENİS MÜSABAKA 

TALİMATI” olarak adlandırılırlar. 

Oyuncuların Turnuva Katılımları 

MADDE 6 – (1) Oyuncular, aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri koşuluyla “ULUSAL TENİS 
MÜSABAKALARINA” katılabilirler: 
a) Aşağıda belirtilen “Yaş kısıtlamaları” kriterine yerine getirmeleri 
b) Sporcu lisansına sahip olmaları 
c) Federasyon nezdinde “olumlu sicile” sahip olmaları 
Yaş Uygunlukları 

MADDE 7 – (1) 10 Yaş Kategorisi: Lütfen bu yaş grubu ile ilgili detaylar için 4. Bölüme bakınız 
(2) 12 Yaş Kategorisi: Oyuncular 11 yaşına girdikleri yılın başından, 12 yaşına girdikleri yılın 
sonuna kadar 12 yaş ve altı müsabakalarına katılabilirler.   
(3) 14 Yaş Kategorisi: Oyuncular 12 yaşına girdikleri yılın başından, 14 yaşına girdikleri yılın  
sonuna kadar 14 yaş ve altı müsabakalarına katılabilirler. 
(4) 16 Yaş Kategorisi: Oyuncular 13 yaşına girdikleri yılın başından, 16 yaşına girdikleri yılın 
sonuna kadar 16 yaş ve altı müsabakalarına katılabilirler. 
(5) 18 Yaş Kategorisi: Oyuncular 14 yaşına girdikleri yılın başından, 18 yaşına girdikleri yılın 
sonuna kadar 18 yaş ve altı müsabakalarına katılabilirler.   
(6) Kadın-Erkek (Büyükler) Kategorileri: Oyuncular 14 yaşına girdikleri yılın başından 
itibaren Büyükler müsabakalarına katılabilirler. 
Ulusal Tenis Müsabaka Kuralları 
MADDE 8 – (1) Genel Kurallar 
a)Müsabakalar, talimatlara uymak şartı ile ve performans önceliği gözetilerek, ayrımcılık 
olmaksızın tüm tenis oyuncularına açıktır. 
b) Zaman içinde yapılabilecek değişiklikler de dikkate alınmak suretiyle işbu belgede 
belirtilen kurallar, Federasyon ana statüsü ve ITF/TE tenis kurallarına göre gerçekleştirilir. 
c) Federasyon adına bu Talimatların uygulanmasını sağlamak sahadaki başhakemin 
sorumluluğundadır. 
d) TTF Müsabaka talimatları, TTF Teknik Kurulunun önerisi üzerine yalnızca TTF Yönetim 
Kurulu tarafından değiştirilebilir. 
e) TTF, ideal oynama koşullarını sağlamak ve mümkün olan en iyi performans sonuçlarını 
oluşturmak için işbu talimatlar kapsamındaki klasman sistemi, turnuva yapısı, yıllık takvim 
ve diğer konu başlıklarına dair özellikler ve parametreleri değiştirme, düzenleme ve 
güncelleme hakkını saklı tutar. 
f) Bir oyuncu TTF tarafından düzenlenen bir turnuvaya müracaat ettiğinde, kayıt yaptırdığında 
ve/veya oynadığında TTF Müsabaka Talimatlarına, Davranış Kurallarına, ITF ve TE’nin Kural ve 
Yönetmeliklerine uymayı otomatik olarak taahhüt etmiş olur. 

g) İşbu talimatların kapsamında bulunmayan tüm hususlar/konular için ITF/TE kuralları ve 
yönetmelikleri geçerli olur. 
h) Uluslararası müsabakalarda alınan sonuçların bir sonraki klasman tarihinde dikkate alınması için 
bu sonuçların turnuva sonunda TTF Ofisi uluslararasipuan@ttf.org.tr e-mail adresine gönderilmesi 
gerekmektedir. Söz konusu turnuva bitiminden, en geç 15 gün içinde gönderilmeyen puanlar 
sıralamada dikkate alınmaz. 
(2) Turnuva Düzenleme Kategorileri ve Takvim Yapısı 

a) Yıl Sonu Şampiyonaları (Masters):  
1) 10 yaş ve altı kategorileri harici tüm yaş gruplarında sezon kutlama etkinliği olarak 
düzenlenen, en yüksek sıralamaya sahip 8 oyuncunun katılabileceği turnuvalardır. 

mailto:uluslararasipuan@ttf.org.tr
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2) 10 Yaş altı kategorisi hariç tüm yaş kategorilerinde yılda bir kez düzenlenirler. 
3) Tercihen Kasım ayında düzenlenirler. 
b) Süper Kategori Turnuvaları  
1) Yıl boyunca birden fazla düzenlenen en üst kategori turnuvalardır. 
2)“Türkiye Şampiyonası” ve “Yaz Milli Takım Belirleme Turnuvası” olmak üzere yıl içinde 2 
turnuva olarak planlanır. 
3)Bu kategori turnuvaları ile aynı anda başka bir turnuva organizasyonuna izin verilmez. 
c) Kategori – 1 Turnuvaları  
1) Yıl boyunca birden fazla düzenlenen üst kategori turnuvalardır. 
2)Gençler 12-18 yaş arası ve dahil kategorileri için yıl içinde en az altı (6) turnuva olarak 
planlanır; “Kış Milli Takım Seçme Turnuvası”, “Kupa Turnuvalarından (Kış, yaz vb.) bir 
tanesi” ve yıl içine dağılmış en az 4 adet turnuva. 
3)“Kış Milli Takım Belirleme Turnuvası” Aralık ayı içinde oynanır. 
4)Büyükler kategorisi için yıl içinde en az dört (4) turnuva olarak planlanır. 
5)Bu kategori turnuvalar esnasında aynı haftada başka bir Kategori-1 turnuvası 
organizasyonuna izin verilmez. Fakat daha düşük seviye turnuvalara izin verilebilir.  
d) Kategori-2 Turnuvaları:  
1)Yıl boyunca birden fazla düzenlenen standart kategori turnuvalardır. 
2)Takvim koşullarına ve turnuva uygulamalarına göre mümkün olduğunca fazla sayıda 
turnuva organizasyonuna izin verilir. 
3)Aynı hafta içerisinde bir (1) Kategori-1 turnuvası ile eş zamanlı olabilecek birden fazla 
Kategori-2 turnuvası organize edilebilir.   
e) Hafta Sonu Turnuvaları:  
1) 4 günlük turnuva etkinlikleridir. 
2) Bu turnuvalar 4 gün süreyle hafta içi günlerde de düzenlenebilirler ve bu durumda, son 
müracaat ve geri çekilme tarihleri turnuva bilgi formunda ayrıca belirtilirler. 
2)Takvim koşulları ve turnuva uygulamaları göz önüne alınarak, mümkün olduğunca fazla 
sayıda Hafta Sonu turnuvası organize edilir. 
3) Hafta Sonu turnuvaları 12 Yaş, 14 Yaş, 16 Yaş ve Büyükler kategorilerinde organize 
edilirler. 
f) Turnuva kategorilerine göre klasmanlar ve puan dağıtımı ile ilgili daha fazla bilgi için 

“KLASMANLAR” başlıklı 3. bölüme bakınız.  
(3) Turnuva Katılım Kategorileri 
a) Ulusal turnuvalar; kadınlar, erkekler, gençler, tekler, çiftler ve takımlar müsabakaları şeklinde 
yapılır. 
(4) Maç Formatları 

a) Tekler Ana Tablo Maçları: 10 yaş altı kategorisi hariç tüm kategorilerde bu maçlar tie-
break oyunlu üç (3) set üzerinden oynanır. (10 Yaş için 4. Bölüme bakınız) 
b)Tekler Eleme Tablosu Maçları: Tie-break oyunlu iki (2) set üzerinden ve üçüncü set 
durumunda 10 puanlık maç tie-break oyunu oynanır. 
c)Tekler Teselli Tablosu Maçları: Maçlar tie-break oyunlu iki (2) set ve üçüncü set 
durumunda 10 puanlık maç tie-break oyunu üzerinden oynanır.  
d)Çiftler Maçları: Karar Puanı Kuralı çerçevesinde tie-break oyunlu iki (2) set ve üçüncü set 
durumunda 10 puanlık maç tie-break oyunu oynanır.  
e)Yukarıda belirtilen veya diğer maç formatlarında gerçekleştirilecek tüm değişiklikler, 
turnuva bilgi formu veya sahadaki turnuva ilan panosunda ilan edilirler.  
f)Baş Hakemler, kötü hava koşulları ve/veya aşırı katılım durumunda, turnuvaları 
tamamlamak amacıyla ve Merkez Hakem Kurulunun onayıyla, yukarıdaki maç formatlarını 
değiştirebilirler. 
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(5) Tekler Müsabakalarına başvuru ve çekilme 
a) Son Başvuru Tarihi:  
1) Hafta Sonu turnuvaları haricindeki tüm turnuvalarda, turnuva haftasının Pazartesi 
gününden on üç (13) gün önceki Salı günü saat 23.59 veya turnuva bilgi formunda / web 
sitesinde ilan edilen tarihtir. Bu kural, Ana Tablo oyuncuları ve Eleme Kabul Listesindeki 
oyuncuların tümü için geçerlidir.   
2) Hafta Sonu turnuvalarında ise bu tarih, turnuva haftasının bir (1) hafta önceki Salı günü 
saat 23:59’dur. 
b) Son Çekilme Tarihi:   
1) Hafta Sonu turnuvaları haricindeki tüm turnuvalarda, turnuva haftasının Pazartesi 
gününden yedi (7) gün önceki Pazartesi günü saat 23.59 veya turnuva bilgi formunda / web 
sitesinde ilan edilen tarihtir. Bu kural, Ana Tablo oyuncuları ve Eleme Kabul Listesindeki 
oyuncuların tümü için geçerlidir.  
2) Hafta Sonu turnuvalarında ise bu tarih, turnuvanın başladığı haftanın Pazartesi günü saat 
23.59 dur. 
c) Geç Çekilme: 
1) Bir oyuncu son çekilme tarihinden sonra bir turnuvadan çekildiğinde, Geç Çekilme 
durumu meydana gelir. 
2)Geç çekilme ile ilgili ceza uygulamaları için Ek-B ‘’Davranış Kuralları’’ belgesinde belirtilen 
bölümlere bakınız. 
3)Bir turnuvanın Elemelerinin veya aynı haftadaki Hafta Sonu turnuvasının son çekilme 
tarihinde, bir önceki turnuvada halen devam eden bir oyuncu cezasız olarak geç geri çekilim 
yapabilir. 
d) Çoklu Başvurular: 
1) Bir oyuncu, bir turnuvanın Ana Tablosuna veya Elemelerine kabul edilmesi halinde kendi 
başvuru önceliğine bağlı olarak diğer tüm turnuvaların Başvuru Listelerinden derhal 
çekilirler. 
2)Bir oyuncu aynı hafta içinde öncelik sırası belirlemek şartıyla, birden fazla TTF turnuvasına 
başvuruda bulunabilir ancak, son katılım gününde bir turnuva hariç, diğerlerinden çekilmek 
zorundadır. (I-Kort oyuncunun öncelik belirlediği turnuvayı tutar, diğerlerini iptal eder. 
Sporcunun yeteri puanı varsa öncelik belirlediği turnuvaya katılabilir, yoksa katılamaz, 
bunun takibi sporcunun sorumluluğundadır.) 
(6) Müsabaka Kabul Kriterleri (12 Yaş ve üzeri yaş kategorileri için geçerlidir) 
a) Tekler: Oyuncuların Ana Tablo veya Elemelere kabulleri, turnuva tarihinden 2 hafta 
önceki Salı günü (son başvuru tarihi) itibariyle, oyuncuların TTF ulusal klasmanına göre 
belirlenir. 
b)Çiftler: Kabul sürecinde, oyuncuların birleşik klasman sıralamaları toplamı, aşağıdaki 
öncelik sırasına göre değerlendirilir;  
1) İki Tekler Ana Tablo oyuncusundan oluşan çift (Wild Card - Özel Davetiyeler hariç), 
2)Bir Tekler Ana Tablo oyuncusu ve bir Eleme veya Wild Card (WC) oyuncusundan oluşan 
çift, 
3)İki eleme oyuncusu. 
4)Seribaşları, çiftler seribaşı kurallarına göre belirlenir. 
c) Şanslı Kaybedenler: Eleme müsabakasının final turunda kaybedenler ve ihtiyaç dahilinde, 
daha önceki eleme turlarında kaybeden oyunculardır. Şanslı Kaybedenler için öncelik 
sıralaması yapılırken önce TTF Klasmanı olan oyuncular kura ile sıralanırlar, arkasından TTF 
Klasmanı olmayan oyuncular kura ile eklenirler. 
d) Kontenjan Katılımcıları (Wild Card): Ana Tablo veya Eleme Tablosuna,Turnuva 
Organizatörü ve/veya TTF’nin takdiri ile kabul edilen oyunculardır 
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1) Süper-Kategori, Kategori-1 ve Kategori-2 turnuvaları organizatör kulüpler tarafından 
verilir.  TTF, gerekli gördüğü durumlarda kullanmak için bir (1) WC hakkını saklı tutar. 
Organizatör kulüpler WC haklarını turnuva başlamadan önceki Perşembe günü saat 16:00’a 
kadar performans@ttf.org.tr e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir.  
2)Gerek görüldüğü takdirde Takım Belirleme turnuvaları WC’ları TTF tarafından tahsis 
edilebilirler. 
3)Milli takım belirleme turnuvalarının wild card’ları, uygun görüldüğünde Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti oyuncuları da dahil edilerek TTF’nin yetkisindedir. 
e) Özel Muafiyet Katılımcıları (Special Exempt): Eleme Kabul Listesinde bulunup, elemelerin 
başlanmasının planlandığı gün itibariyle bir ‘’Nitelikli Turnuvada’’ tekler veya çiftlerde halen 
mücadele etmeleri sebebiyle Özel Muafiyet başvurusunda bulunmuş olan oyunculardır. 
1) Bir turnuvanın ‘’Nitelikli Turnuva’’ olarak tanınması için, Özel Muafiyet başvurusu 
yapılmış olan turnuvaya oranla, en fazla bir kategori aşağıda olması gerekir. 
2)Tüm katılımcılar için Ana Tabloda yeterince Özel Muafiyet yerinin olmaması durumunda, 
oyuncular aşağıda belirtilen sırayla seçilirler: 
3)Sıralamaya göre dizilen ve halen tekler kategorisinde mücadele eden oyuncular, 
4)Sıralamaya göre dizilen ve halen çiftler kategorisinde mücadele eden oyuncular. 
f) Turnuvaya kaydı olmayan oyuncular (On Site Alternate): ana tablo veya eleme 
fikstürlerinde boşluk olması durumunda, ana tablo veya elemetablosu  fikstür çekim günü 
15:00-17:00 saatleri arasında turnuva mahallinde imza atan oyunculardan boşluk sayısı 
kadarı, klasman sıralamaları öncelikleri ile turnuvaya dahil edilirler. 
g) İmza İle Kayıt Prosedürü (Sign in) 
1)Ana Tablo 
- Tekler : İmza ile kayıt zorunludur. İmza ile kayıt süresi, son kayıt tarihinden (Ana tablo 
başlangıç gününden önceki gün saat 17:00’a kadar) 24 saat önce başlar. 
- Çiftler: İmza ile kayıt süresi, tekler ana tablosunun ilk günü öğlene (12:00) kadardır ve her 
bir oyuncunun kişisel olarak kaydını gerektirir. 
-Turnuvaya imza ile kaydı bulunmayan oyuncular, ana tabloya dahil edilemezler. 
h)Eleme Tablosu 
1) İmza ile kayıt zorunludur. İmza ile kayıt süresi, son kayıt tarihinden (Eleme başlangıç 

gününden önceki gün saat 17:00’a kadar) 24 saat önce başlar. 
2) Turnuvaya kaydı olduğu halde imza ile kayıt yapmamış oyuncular elemeler tablosuna 

dahi edilemezler. 
(7) Tek Turnuva Kuralı 
a) Eleme de dahil olmak üzere, aynı ‘’turnuva haftası’’ içerisinde iki veya daha fazla 
turnuvada aynı anda oynadığı tespit edilen oyuncular, o hafta boyunca kazanılan tüm 
sıralama puanlarını kaybederler. Bu kural, ulusal ve uluslararası turnuvaların tümü için 
geçerlidir.  
b)Aynı turnuva haftası içerisinde, bir hafta sonu turnuvası, kulüp maçları, takım etkinlikleri 
veya özel etkinliklere katılım, yalnızca mücadele etmeye başladıkları turnuvadan elenmiş 
olmak ve Başhakemin izni olmak kaydıyla mümkündür.  
(8) Fikstürlerin Oluşturulması - Fikstürlerin yapısına dair detaylar için EK-D “Fikstürlerin 
Bileşimi” belgesine bakınız.  

a) Katılımcı sayısının belirlenmesi:  Aşağıdaki kurallara uyulmak suretiyle Ek-D’de tarif 
edilen ‘’Turnuva Fikstürlerinin Oluşturulması” tablosuna istinaden, organizatörlere bağlıdır. 
b)Teselli fikstürleri (Consolation): 
1) Tekler Ana Tablosunun ilk turunda kaybeden oyuncuların başvurmaları şartıyla 
oluşturulur.  
2)Son imza ile Kayıt tarihine, turnuva baş hakemi karar verir. 

mailto:performans@ttf.org.tr
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3)Teselli fikstüründe Wild Card uygulaması yoktur. 
4)Teselli fikstür türü (Feed-In, normal vb.) turnuva bilgi formunda veya bilgi dokümanında 
duyurulacaktır. 
c) Turnuva organizasyon kategorilerine göre fikstürler 
1) Süper Kategori turnuva fikstürleri: 
- 12-14 yaş Tekler Ana Tablo / Eleme Tablosu için kişi sayısı: 64/64. 
- 16-18 yaş ve Büyükler Tekler Ana Tablo / Eleme Tablosu için kişi sayısı: 32/32. 
- Çiftler kuraya katılacak kişi sayısı: Tekler Ana Tablosunun yarısıdır. 
- Eleme ve Çiftler Fikstürleri tüm yaş kategorileri için zorunludur. 
-Teselli Fikstürü, 12-14-16 yaş kategorileri için zorunludur. Diğer yaş kategorileri için de   
  mümkündür. Tüm Milli Takım Seçmelerinde “feed-in consolation” şeklinde yapılması 
gerekir. Ayrıntılar, turnuva bilgi belgesinde olacaktır. 
2) Kategori-1 ve -2 turnuva fikstürleri: 
-Tekler Ana Tablo Fikstürü: Organizatörlerin kararına bağlıdır. 
-Eleme Fikstürü: en fazla 64 oyuncu. 
-Çiftler Fikstürü: Tekler Ana Tablosunun yarısı kadar. 
-Eleme ve Çiftler Fikstürleri tüm yaş kategorileri için zorunludur. 
-Teselli Fikstürü 12-14-16 yaş altı kategorileri için zorunludur. Diğer yaş kategorileri için de 
mümkündür. Ayrıntılar, turnuva bilgi formunda veya bilgi belgesinde olacaktır. 
3) Hafta sonu turnuva fikstürleri: 
-Dört (4) gün süre ile oynan turnuvalardır.  
-Katılımcı sayısı, kort başına azami 15 maç ile sınırlıdır. 
-Mevcut kort sayısına ve başlangıç saatine göre aşağıdaki maç formatlarından biri kullanılır; 
-Maç/kort/gün sayısı 8 veya altındaysa; 3 tie-break setlik maçlar oynanır. 
-Maç/kort/gün sayısı 9 ile 12 arasındaysa; Karar Puanı uygulamalı 2 set ve 3. Set maç tie-
break olarak oynanır.  
-Maç/kort/gün sayısı 13 ile 15 arasındaysa; Karar Puanı uygulamalı 2 kısa set, 3. Set ise, maç 
tie-break olarak oynanır. 
4) Yıl Sonu Şampiyonası (Master) turnuva fikstürleri: 
-Teklerde 8’er oyunculuk fikstürle oynanır. 
-Fikstür, eleme usulü ile oynanabileceği gibi önce grup maçları ve sonra eleme usulü 
formatı ile de oynanabilir. Detaylar, turnuva bilgi formunda belirtilir. 
(9) Maç Topları 
a)Tüm turnuvalarda, her maç için yeni toplar kullanılır.  
b)Süper Kategoride, Büyükler ve 18 yaş altı kategorileri için son 16 turundan itibaren her 
11-13 oyunda bir top değişimi gerçekleştirilir. 
c)Kategori-1 Turnuvalarda, 14 yaş altı kategorisinden itibaren Tekler Ana Tablosunda 3. Set 
için yeni toplar kullanılır. 
d)Kategori-2 Turnuvalarda, yarı finaller ve finaller için 3. sette yeni toplar kullanılır. 
e)Hafta Sonu Turnuvalarında, 3. set için top değişimine gidilmez. 
(10) Görevliler 
a)Başhakem:  Tüm turnuva organizatörleri, turnuva süresince bir Başhakem sağlamak 
zorundadır. 
b)Kule Hakemi:  
1) Süper Kategori Turnuvalarında; Tekler Ana Tablo ilk 16 turu ve Çiftlerde çeyrek finalden 
itibaren Kule Hakemi sağlanmak zorundadır. 
2)Kategori-1 Turnuvalarında; Tekler Ana Tablo çeyrek final ve Çiftlerde yarı finalden 
itibaren Kule Hakemi sağlanmak zorundadır. 
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3)Kategori-2 Turnuvalarında, Tekler Ana Tablo yarı finalleri itibariyle ve Çiftlerde finalde 
Kule Hakemi sağlanmak zorundadır. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Puan Dağıtım Kriterleri 

 

Puan Dağıtım Kriterleri 
MADDE 9 –  
(1) Puan Dağıtım Kriterleri 
Aşağıdaki kurallar hem tekler hem de çiftler kategorileri için geçerlidir. 

a) ’TTF Ulusal Tenis Müsabakaları’’ takviminin farklı turnuva kategorilerinde dağıtılan 
klasman puanları için lütfen Ek-A ‘’TTF Ulusal Klasmanı’’ belgesine bakınız. 
b)TTF tarafından klasmanlar her hafta Salı günü güncellenerek, Çarşamba günleri ilan edilir 
c)Eleme ve Teselli Fikstürlerinden elde edilen puanlar, aynı turnuvanın Ana Tablosunda 
elde edilen puanlara eklenirler. 
d)Bir oyuncu herhangi bir turnuvanın ana tablosunda veya puan veriliyor olduğu ilan 
edilmiş olan bir eleme tablosunda, en az bir maç kazanmadan klasman puanı alamaz. 
e)BYE geçme yoluyla tur atlanması, maç kazanılması anlamına gelmez.  
f)Diğer oyuncunun maça çıkmaması veya maç başladıktan sonra maçı bırakması durumu, 
maç kazanılması anlamına gelir.   
g)Tekler, Çiftler, Teselli gibi girilen tüm kategorilerde elenmeden önce bir turnuvayı bırakan 
veya turnuva doktorundan alınmış bir doktor raporu olmadan, tıbbi nedenlerle bir 
turnuvadan çekilen oyuncular, o turnuvadaki tüm kategorilerden elde edilen bütün 
klasman puanlarını kaybeder ve Davranış Kurallarında belirtilen cezalara tabi olurlar. 
(2) Klasman Listeleri 
a) Oyuncuların klasman listelerine yerleştirilmeleri 
Oyuncular, yarışma uygunluğuna sahip oldukları aşağıdaki Klasman Listelerinde, bu klasman talimatı 
maddelerine uygun olarak, son 52 hafta içinde topladıkları puanlarıyla yer alırlar. 

-11 yaşındaki oyuncular yalnızca 12 yaş listesinde;  
-12 yaşındaki oyuncular 12 ve 14 yaş listelerinde;  
-13 yaşındaki oyuncular 14 ve 16 yaş listelerinde;  

 -14 yaş ve üzerindeki oyuncular ise 14 yaş, 16 yaş, 18 yaş ve Birleşik listelerde yer alırlar.  

b) Oyuncuların doğum yıl itibarı ile yaş grubu değişimleri 
Bir oyuncunun doğum yılı itibarı ile bir üst yaş grubuna geçmesi durumunda, terk ettiği yaş 
grubunda almış olduğu puanlar silinerek bu oyuncu diğer puanları ile, (2)a maddesine uygun 
olarak üst yaş grubu ve birleşik klasman listelerinde yer alır. 
Örnek:  
14 yaş turnuvalarının en iyi 4 turnuva puan toplamı 52 ve üst yaş grubu turnuvalarından 
almış olduğu puan toplamı 46, dolayısıyla 98 puana sahip 14 yaşını tamamlamış bir 
oyuncunun yeni yılda 52 puanı silinerek, bu oyuncu 46 puanı ve varsa yeni geçtiği yaş 
grubundaki diğer 4 turnuva puanı da eklenerek, (2)a maddesine uygun olarak üst yaş grubu 
klasmanlarında ve birleşik klasmanda yer alacaktır. 

c) Birleşik klasman listesinin oluşturulması 
Bir oyuncunun Birleşik Klasmandaki sıralaması için aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

1)Altı (6) En İyi Tekler Sonucu*:  Oyuncuların son 52 hafta içerisinde almış oldukları en 
yüksek altı turnuvanın (ulusal ve yansıtılmış uluslararası) puanları toplanır. Yıl Sonu 
Şampiyonası turnuvaları bu altı sonuca dahildir. 
- Daha üst kategori turnuvalarda oynama yetkinliği olan oyuncular (Örneğin; 12 yerine 14 
veya 14 yerine 16 vb.) bu turnuvaların sonuçlarından yalnızca iki tanesinden faydalanabilir. 
- 18 Yaş grubu oyuncuları hem kendi, hem de kadınlar/erkekler kategori puanlarının en 
yüksek altı (6) tekler sonucundan faydalanırlar. 
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2) İki (2) En İyi Çiftler Sonucu: Yaş grubu gözetmeksizin alınan bu puanlar, oyuncunun (2) a 
maddesindeki puanlarına “6 en iyi tekler sonucuna” eklenir. 
3) İki (2) En İyi Takım Sonucu: Oyuncuların Büyükler ve TE/ITF Gençler takım turnuvalarında 
aldıkları puanlar, c (1) ve c (2) maddelerindeki puanları yukarıdaki puanlarına eklenir (DC-
BJK Müsabakaları, TE Yaz-Kış Kupaları, Gençler DC-BJK, 12 Yaş Uluslar Kupası, 14-18 Yaş 
Takım Müsabakaları vb.). 
Örnek; 6 tekler, 2 çiftler ve 2 takım turnuvasında alınan puanların toplamı, oyuncunun 
klasman puanını oluşturur.   
d) Aynı toplam sıralama puanına sahip oyuncular 
(1) Aynı Toplam Puana Sahip Oyuncuların Klasmana Yerleştirilmeleri: 
Birden fazla oyuncunun aynı puana sahip olması durumunda, söz konusu oyuncuların tümü 
aynı klasmana sahip olur. Örneğin, 3 oyuncunun aynı toplam sıralama puanına sahip olması 
(tekler, çiftler, takımlar vb.) ve klasmanda 12 numara olmaları durumunda, her 3’ü de 
klasmanda 12 numara olur ve sıralamadaki bir sonraki oyuncu klasmanda 15. sırada yer alır. 
(2)Aynı Toplam Puana Sahip Oyuncuların Bir Takıma Seçilme Öncelikleri:  
Aynı klasman puanlı oyuncuların bir takıma seçilmeleri söz konusu olduğunda, en yüksek 
tekler Süper Kategori ve Kategori-1 turnuva sonuçlarına sahip olan oyuncunun öncelik hakkı 
bulunmaktadır. İki veya daha fazla oyuncunun hala eşit puanda olması durumunda tüm 6 
tekler sonucu ile kazanılan toplam puan sayısı önceliği belirler. Eşitliğin hala bozulmaması 
durumunda, bir turnuvada alınmış olan en yüksek puan belirleyici olur. Bu durumda, takım 
müsabaka puanları dikkate alınmaz 
(3)Uluslararası Turnuva Puanlarının Ulusal Klasmanlara Yansıtılması 
(1) Avrupa Tenis Birliği (TE) U12 Yaş Kategorisi  Turnuvaları: 
a)  TE-Kategori-1 ve turnuvalarında gösterilen performanslar, eşdeğer 12 Yaş Ulusal Kategori-1 
turnuvalarında gösterilmiş aynı performansın kazanıldığı puanların, bir virgül üç (1,3) katı olarak 
Ulusal sıralama puanlarına yansıtılır. 
b) TE-Kategori-2 turnuvalarında gösterilen performanslar, eşdeğer 12 Yaş Ulusal-Kategori-2 
turnuvalarında gösterilmiş aynı performansın kazanıldığı puanların, bir virgül üç (1,3) katı olarak 
Ulusal sıralama puanlarına yansıtılır. 
c) TE-Kategori-3 turnuvalarında gösterilen performanslar, 12 Yaş Ulusal-Kategori-2 turnuvasında 
gösterilmiş aynı performansın kazanıldığı puanlar kadar Ulusal sıralama puanlarına yansıtılır. 
(2)  Avrupa Tenis Birliği  (TE) U14 ve U16 Yaş Kategorileri Turnuvaları:  
Bu turnuvalarda kazanılan TE-puanları, aynı oranlarda Ulusal Klasmanlara yansıtılır. 
(3) Uluslararası Tenis Federasyonu Gençler (ITF-Junior) Kategorileri: 
Bu turnuvalarda kazanılan puanlar on (10) katı ile çarpılarak Ulusal Klasmanlara yansıtılır. 
(4) Profesyonel Turnuvalar:   
a) Kadınlar Tenis Birliği (WTA) turnuva puanları bin (1.000) katı ile çarpılarak Ulusal Klasmanlara 

yansıtılır.  
b) Erkekler Tenis Birliği (ATP) turnuva puanları iki bin (2.000) katı ile çarpılarak Ulusal Klasmanlara 

yansıtılır.   
Örnekler:  
- U12 TE Kategori-2 turnuvasında elde edilen bir çeyrek final performansı, ulusal 12 yaş sıralamasına 
8x 1,3 = 10,4 puan olarak yansıtılır. 
-U14 TE Kategori-2 turnuvasında elde edilen bir çeyrek final sonucunda 30 TE puanına hak kazanılır 
ve bu, ulusal sıralama puanlarına 30 puan olarak yansıtılır. 
-ITF-J300 turnuvasında elde edilen bir çeyrek final sonucunda 100 ITF-Junior puanına hak kazanılır 
ve bu, Ulusal sıralamaya 100 x 10 =1.000 puan olarak yansıtılır. 
-ATP- Challenger-50 turnuvasında elde edilen bir çeyrek final sonucunda 9 ATP puanına hak kazanılır 
ve bu, ulusal sıralama puanlarına 9 x 2.000 =18.000 puan olarak yansıtılır. 
-WTA-250 turnuvasında elde edilen bir çeyrek final sonucunda 30 WTA puanına hak kazanılır ve bu, 
ulusal sıralama puanlarına 30 x 1.000 = 30.000 puan olarak yansıtılır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

10 Yaş Altı Kategorileri 

Yaş Uygunlukları 
MADDE 10 –  
Oyuncular 6 yaşına girdikleri yılın başından, 10 yaşına girdikleri yılın sonuna kadar 10 yaş 
altı kategorileri etkinliklerinde mücadele edebilirler. 
Müsabaka Yapıları 
MADDE 11 –  
(1)   Kırmızı Kort / Kırmızı Top Müsabakaları Yapısı: Bu müsabakalar, kulüplerin yaş grubu 

sorumluları tarafından düzenlenecek, kulüp(ler) ve şehir düzeyi ile sınırlı olacak olup, 
TTF turnuva takviminde yer almayacaklardır.  
Aşağıdaki dört (4) yaş kısıtlamasının mümkün olduğunca gözetilmesi önerilir.  
a) 6+ Yaş Kategorisi: 6 yaşına girdikleri yılın 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasında 

doğmuş oyuncular. 
b) 6 Yaş Kategorisi:  6 yaşına girdikleri yılın 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arasında 

doğmuş oyuncular. 
c) 7+ Yaş Kategorisi: 7 yaşına girdikleri yılın 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasında 

doğmuş oyuncular. 
d) 7 Yaş Kategorisi: 7 yaşına girdikleri yılın 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arasında 

doğmuş oyuncular. 
(2) Turuncu Kort / Turuncu Top Müsabakaları Yapısı: Bu müsabakalar, bölgesel olarak 

düzenlenir ve diğer bölgelerden oyuncuların katılımı serbesttir. Müsabakalar, aşağıdaki 
dört (4) yaş kısıtlaması ile sınırlıdır. 
a)  8+ Yaş Kategorisi: 8yaşına girdikleri yılın 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasında 

doğmuş oyuncular. 
b) 8 Yaş Kategorisi: 8 yaşına girdikleri yılın 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arasında 

doğmuş oyuncular. 
c) 9+ Yaş Kategorisi: 9 yaşına girdikleri yılın 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasında 

doğmuş oyuncular. 
d) 9 Yaş Kategorisi: 9 yaşına girdikleri yılın 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arasında 

doğmuş oyuncular. 
(3)  Yeşil Kort / Yeşil Top Müsabakaları Yapısı: Bu müsabakalar, ulusal seviyeye 

genişletilmiştir ve aşağıdaki iki (2) yaş kısıtlaması ile sınırlıdır. 
a)   10+ Yaş Kategorisi: 10 yaşına girdikleri yılın 1 Ocak – 30 Haziran tarihleri arasında   

doğmuş oyuncular. 
b) 10 Yaş Kategorisi: 10 yaşına girdikleri yılın 1 Temmuz – 31 Aralık tarihleri arasında 

doğmuş oyuncular. 
Müsabaka Kuralları  
MADDE 12 –  
(1) Kırmızı kategori etkinlikleri dışında, yaş grupları sınırlamalarına kesinlikle uyulması 

şarttır. Hiçbir nedenle diğer yaş gruplarına katılmaya müsaade edilmez. 
 (2) Turnuvalar aşağıdaki formatta oynanır:  

a) 4’er oyunculu grup maçlarının ardından, 1-2’ler ve 3-4’ler için ayrı ayrı 8’lik eleme 
tablosu oluşturulur. 

b) 10 Yaş’ta maçlar, Baş Hakemin yetkisinde olarak, üç kısa set veya iki kısa set ve son 
set 10 puanlık maç tie-break’i şeklinde oynanır. 

c ) 9 Yaş’ta maçlar, iki kısa set ve son set 10 puanlık maç tie-break’i şeklinde oynanır. 
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d) Kategori katılım sayısı açısından daha uygun olması durumunda, Başhakem ancak  
MHK-Başkanının onayını aldıktan sonra, başka bir turnuva formatı uygulayabilir. 

(3)  Turuncu ve Yeşil seviyelerde hafta sonu turnuvaları, dörderli gruplar halinde ve 3 gün 
içerisinde oynanır. 

(4)  Tüm 10 yaş ve altı kategorilerde, güncel geçerli TTF 2. Kademe ve yukarısı bir lisansa 
sahip olup, TTF’den akreditasyon almış antrenörlerin saha içerisinde koçluk 
yapmalarına izin verilir. 

(5)  10 Yaş turnuvalarında son başvuru tarihi, turnuva haftasının bir (1) hafta önceki Salı, 
son geri çekilme tarihi ise, turnuva haftasının bir (1) hafta önceki Cuma günüdür. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Ek-A TTF Ulusal Klasman Puan Tabloları 

 

12 YAŞ TURNUVALARININ ULUSAL KLASMAN PUANLARI 

TEKLER        

ANA TABLO 
Süper 

Kategori 
Kat. 1                   Kat. 2                       

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 1 

Hafta 
Sonu                                                             

Grup 2 

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 3 

Hafta Sonu                                                              
Grup 4 ve 
yukarısı 

Şampiyon 50 34 25 1. = 13 11 9 7 

İkinci 42 28 21 2. = 12 10 8 6 

Yarı Finalistler 32 21 13 3. = 11 9 7 5 

Çeyrek Finalistler 21 13 8 4. = 10 8 6 4 

İlk 16 Turu 13 9 6 5. = 9 7 5 3 

İlk 32 Turu 8 (0) 6 (0) 4 (0) 6. = 8 6 4 2 

İlk 64 Turu 0 0 0 7. = 7 5 3 1 
       8. = 0 0 0 0 

ELEME TABLOSU         
   

Elemeleri Geçenler 3 2 1    
   

Elemelerin 
Finalistleri 

2 - - 
   

   

TESELLİ TABLOSU         
   

Şampiyon 4 3 2    
   

İkinci 3 2 1    
   

Yarı Finalistler 2 0 0    
   

Çeyrek Finalistler 1        
   

ÇİFTLER   
  

   

Şampiyonlar 13 8 7    
   

İkinciler 11 7 4    
   

Yarı Finalistler 8 4 2    
   

Çeyrek Finalistler 4 2 1    
   

İlk 16 Turu 2 (0) 0 0    
   

YIL SONU ŞAMPİYONASI    
  

   

Şampiyon 84    
  

   

2. Sıra 67    
  

   

3. Sıra 46    
  

   

4. Sıra 34    
  

   

5. Sıra 28    
  

   

6. Sıra 19    
  

   

7. Sıra 13    
  

   

8. Sıra 8    
 

    

İlk turda kaybedenler ve BYE geçip ilk maçını kaybeden oyuncular,  
klasman puanlarına hak kazanamazlar. 
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14 YAŞ TURNUVALARININ ULUSAL KLASMAN PUANLARI 

TEKLER        

ANA TABLO 
Süper 

Kategori 
Kat. 1                   Kat. 2                       

Hafta 
Sonu                               

Grup 1 

Hafta 
Sonu                                                             

Grup 2 

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 3 

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 4 ve 
yukarısı 

Şampiyon 84 56 42 1. = 14 12 10 8 

İkinci 70 46 35 2. = 13 11 9 7 

Yarı Finalistler 53 35 21 3. = 12 10 8 6 

Çeyrek Finalistler 35 21 14 4. = 11 9 7 5 

İlk 16 Turu 21 15 10 5. = 10 8 6 4 

İlk 32 Turu 14 (0) 11 (0) 7 (0) 6. = 9 7 5 3 

İlk 64 Turu 0 0 0 7. = 8 6 4 2 

        8. = 0 0 0 0 

ELEME TABLOSU         
   

Elemeleri Geçenler 5 3 2    
   

Elemelerin Finalistleri 4 - -    
   

TESELLİ TABLOSU         
   

Şampiyon  7 4 3    
   

İkinci 4 3 2    
   

Yarı Finalistler 3 0      
   

Çeyrek Finalistler  2 0      
   

ÇİFTLER   
  

   

Şampiyonlar 21 14 11    
   

İkinciler 18 11 7    
   

Yarı Finalistler 14 7 4    
   

Çeyrek Finalistler 7 4 2    
   

İlk 16 Turu 4 (0) 0 0    
   

YIL SONU ŞAMPİYONASI    
  

   

Şampiyon 140    
  

   

2. Sıra 112    
  

   

3. Sıra 77    
  

   

4. Sıra 56    
  

   

5. Sıra 46    
  

   

6. Sıra 32    
  

   

7. Sıra 21    
  

   

8. Sıra 13    
  

   

İlk turda kaybedenler ve BYE geçip ilk maçını kaybeden oyuncular,  
klasman puanlarına hak kazanamazlar. 
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16 YAŞ TURNUVALARININ ULUSAL SIRALAMA PUANLARI 

TEKLER        

ANA TABLO 
Süper 

Kategori 
Kat. 1                   Kat. 2                       

Hafta 
Sonu                                                             

Grup 1 

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 2 

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 3 

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 4 ve 
yukarısı 

Şampiyon 168 112 84 1. = 16 14 12 10 

İkinci 140 91 70 2. = 15 13 11 9 

Yarı Finalistler 105 70 42 3. = 14 12 10 8 

Çeyrek Finalistler 70 42 28 4. = 13 11 9 7 

İlk 16 Turu 35 28 21 5. = 12 10 8 6 

İlk 32 Turu 0 14 (0) 10 (0) 6. = 11 9 7 5 

        7. = 10 8 6 4 

        8. = 0 0 0 0 

ELEME TABLOSU            

Elemeleri Geçenler 10 6 3       

Elemelerin Finalistleri 7 - -       

TESELLİ TABLOSU            

Şampiyon 14 8 5       

İkinci 7 6 3       

Yarı Finalistler 5 0         

Çeyrek Finalistler  4 0         

ÇİFTLER   
     

Şampiyonlar  42 28 21       

İkinciler 35 21 14       

Yarı Finalistler 28 14 7       

Çeyrek Finalistler 14 7 3       

İlk 16 Turu 0 0 0       

YIL SONU ŞAMPİYONASI    
     

Şampiyon  280    
     

2. Sıra 224    
     

3. Sıra 154    
     

4. Sıra 112    
     

5. Sıra 92    
     

6. Sıra 64    
     

7. Sıra 42    
     

8. Sıra 26    
     

İlk turda kaybedenler ve BYE geçip ilk maçını kaybeden oyuncular, 
klasman puanlarına hak kazanamazlar. 
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18 YAŞ TURNUVALARININ ULUSAL SIRALAMA PUANLARI 

TEKLER        

ANA TABLO 
Süper 

Kategori 
Kat. 1                   Kat. 2                       

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 1 

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 2 

Hafta 
Sonu                                                             

Grup 3 

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 4 ve 
yukarısı 

Şampiyon 500 260 140 1. = 16 14 12 10 

İkinci 350 180 98 2. = 15 13 11 9 

Yarı Finalistler 250 120 70 3. = 14 12 10 8 

Çeyrek Finalistler 150 85 42 4. = 13 11 9 7 

İlk 16 Turu 80 45 28 5. = 12 10 8 6 

İlk 32 Turu 0 20 (0) 13 (0) 6. = 11 9 7 5 

        7. = 10 8 6 4 

     8. = 0 0 0 0 

ELEMELER 15 9 5   
   

ÇİFTLER     
   

Şampiyonlar 155 105 52    
   

İkinciler 109 74 32    
   

Yarı Finalistler 74 52 19    
   

Çeyrek Finalistler 37 26 10    
   

İlk 16 Turu 0 0 0       

YIL SONU ŞAMPİYONASI     
     

Şampiyon  600    
     

2. Sıra 475    
     

3. Sıra 330    
     

4. Sıra 240    
     

5. Sıra 195    
     

6. Sıra 135    
     

7. Sıra 90    
     

8. Sıra 55    
     

İlk turda kaybedenler ve BYE geçip ilk maçını kaybeden oyuncular, 
klasman puanlarına hak kazanamazlar. 
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BÜYÜKLER TURNUVALARININ ULUSAL KLASMAN PUANLARI 

TEKLER  

ANA TABLO 
Süper 

Kategori 
Kat. 1                   Kat. 2                       

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 1 

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 2 

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 3 

Hafta 
Sonu                                                              

Grup 4 ve 
yukarısı 

Şampiyon 700 425 285 1. = 16 14 12 10 

İkinci 500 300 200 2. = 15 13 11 9 

Yarı Finalistler 355 200 140 3. = 14 12 10 8 

Çeyrek Finalistler 215 140 80 4. = 13 11 9 7 

İlk 16 Turu 105 70 40 5. = 12 10 8 6 

İlk 32 Turu 0 35 (0) 20 (0) 6. = 11 9 7 5 

        7. = 10 8 6 4 

        8. = 0 0 0 0 

ELEMELER 20 13 8      

ÇİFTLER   
     

Şampiyonlar 225 150 75      

İkinciler 157 105 45      

Yarı Finalistler 105 75 27      

Çeyrek Finalistler 55 38 14      

İlk 16 Turu 0 0 0      

YIL SONU ŞAMPİYONASI    
     

Şampiyon 895    
     

2. Sıra 715    
     

3. Sıra 490    
     

4. Sıra 360    
     

5. Sıra 295    
     

6. Sıra 205    
     

7. Sıra 135    
     

8. Sıra 80           

İlk turda kaybedenler ve BYE geçip ilk maçını kaybeden oyuncular, 
klasman puanlarına hak kazanamazlar. 
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ALTINCI BÖLÜM 

Ek-B “Davranış Kuralları-Yaptırımlar” 

 

Genel 
MADDE 13 – (1) Amaç 
TTF, işbu Davranış Kurallarını (Kurallar) ülke içerisinde düzenlenen tüm turnuvalar ve 
etkinliklerde oyuncuların ve oyuncu destek ekibi üyelerinin adil ve makul davranış 
standartlarını koruması için yayımlamıştır 
(2) Uygulama Alanı 
İşbu Davranış Kuralları, TTF resmi müsabaka takviminde yer alan tüm oyuncular veya 
turnuvalar için disiplin eylemlerinin temelini oluştururlar. 
(3) Başhakem 
Her bir TTF turnuvasının onaylanmış Baş Hakemi, turnuva alanında anında çözüm 
gerektiren meseleler açısından, Turnuva Talimatları, Davranış Kuralları ve Tenis Kurallarının 
yorumlanmasında nihai otorite görevini görür. 
(4)Karar Yetkisi ve Yaptırım 
Baş Hakem, tüm Oyuncu Tesis içi ve Saha İçi İhlallerinin belirlenmesi için makul tüm 
araştırmaları yapar ve bir ihlalin vuku bulduğuna kanaat getirdikten sonra Puan Cezası 
Çizelgesinde olanlar için cezayı belirleyerek oyuncuya yazılı bildirimde bulunur. 
(5) İtirazlar 
Cezalara itirazlar, Hakem Kural ve Yönetmeliklerine göre yapılır. 
 
Oyuncu Katılım İhlalleri 
MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen ihlallerde oyunculara ilgili ceza puanları verilir; 
(2) Geç Çekilmek 
a)Ana Tablo haftasının Pazartesi gününden 7 gün öncesi, saat 12.00’den sonra yapıldığında; 
1 puan 
b)Ana Tablo haftasının 7 gün öncesi ile, Son Dondurma Tarihine kadarki sürede 
yapıldığında; 2 puan 
c)Son Dondurma Tarihi ile, Eleme Kayıtlarına kadarki sürede yapıldığında;  3 puan 
d)Eleme kayıtları ile, turnuvaya kadarki sürede yapıldığında; 4 puan 
(3) Başvurulmuş Turnuvaya Katılmamak/İmza ile kayıt yapmayı (Sign In) ihmal etmek 
6 puan 
(4) Saha İçi İhlallerde Bulunmak 
a)Bir Uyarı için          1 puan 
b)Bir Uyarı + bir Puan Cezası için       2 puan 
c)Bir Uyarı + bir Puan Cezası + ilk Oyun Cezası için     3 puan 
d)Bir Uyarı + bir Puan Cezası + ikinci Oyun Cezası için    4 puan 
e)Bir maçtaki müteakip tüm Oyun Cezaları için     +1 puan 
f)Koçluk ihlalleri için yukarıdakilere ek olarak                 +3 puan 
g)Herhangi bir nedenle ihraç için                   +5 puan 
(5) İzinsiz olarak aynı hafta içinde birden fazla turnuva oynamak 
a)Oyuncu, yukarıdaki ceza puanlarına ek olarak, Tekler, Çiftler ve Teselli etkinliklerinde 
kazandığı tüm puanları kaybeder ve bu oyuncunun bundan sonraki başvurularında aynı 
turnuva haftasındaki (eleme günleri dahil) bir etkinliğin Elemelerini veya Ana Tablosunu 
oynama izni verilmez. 
b)Çiftler katılımı bu kuralın dışındadır. 
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Ceza Puanları İle İlgili Men Edilme Durumu 
MADDE 15 – (1) 52 haftalık bir dönemde toplam on (10) ceza puanı alan oyuncular dört (4) 
haftalık bir süreyle TTF turnuvalarına katılmaktan men edilirler. 
(2) Son İtiraz Tarihinde, men edilen oyuncu başvuruda bulunmuş olduğu ve ceza süresi 
içerisinde başlayacak tüm turnuvaların giriş listelerinden otomatik olarak çıkarılırlar ve yine 
bu süre içerisinde başlayacak tüm turnuvaları girmekten men edilirler. 
(3) Men süresi, oyuncunun Kulübünü ve ilgili diğer tüm tarafları bilgilendirmek için gerekli 
süre dikkate alınarak, TTF tarafından belirlenecek bir tarihte başlatılır. 
(4) Men süresi tamamlandığında, bu on (10) puan oyuncunun ceza puanları toplamından 
düşülür 
(5) Bir oyuncunun men dönemi başladığında ondan (10’dan) fazla ceza puanı olması 
durumunda, artan puanlar hanesinde kalmaya devam eder. 
 
Oyuncu Tesis ve Kort İçi İhlalleri 
MADDE 16 – (1) İhlal Cezası Uygulamaları 
İhlal cezaları aşağıdaki sırayla uygulanır 
a)BİRİNCİ İhlal:      UYARI 
b)İKİNCİ İhlal:     PUAN CEZASI 
c)ÜÇÜNCÜ ve sonraki İhlallerde:  OYUN CEZASI 
Başhakem gerek gördüğü durumlarda, bu tablodaki ceza sıralamasını takiben veya ihlalin 
şiddetinin yüksek olduğu kanısına vardığı durumda ilk ihlalde dahi, bir oyuncuyu ihraç etme 
yetkisine sahiptir. İhraç edilen oyuncu o turnuvadaki tüm kategorilerden men edilerek ceza 
puanlarına 5 puan eklenir. 
(2) Zaman İhlali / Oyunu Geciktirme 
a)Isınma süresi tamamlandıktan sonra oyun başlamış sayılır ve oyuncu maçı sebepsiz yere 
geciktiremez. 
b)Topun oyundan çıktığı ve puanın bittiği andan itibaren, sonraki puan için birinci servis 
atışının yapılacağı zaman aralığı maksimum Yirmi (20) saniyedir. Eğer birinci servis 
hatalıysa, oyuncu gecikmeksizin ikinci servisi kullanmak zorundadır. 
c)Saha değişirken; topun oyundan çıktığı ve puanın bittiği andan itibaren, sonraki oyun için 
birinci servis atışının yapılacağı zaman aralığı maksimum Doksan (90) saniyedir. Eğer birinci 
servis hatalıysa, oyuncu gecikmeksizin ikinci servisi kullanmak zorundadır. Ancak, her setin 
ilk oyunundan sonra ve tie-break süresince oyuncular dinlenmeksizin saha değişimi yaparak 
oyuna devam ederler. 
d)Skor ne olursa olsun her setin sonunda, bir set molası verilir. Topun oyundan çıktığı ve 
puanın bittiği andan itibaren, sonraki setin birinci servis atışının yapılacağı zaman aralığı 
maksimum Yüz Yirmi (120) saniyedir.  
e)Eğer set çift sayılı bir skor ile bitmişse saha değişimi, sonraki setin birinci oyunu bittikten 
sonra yapılır. 
f)Servis karşılayan, servis atan oyuncuya uyum sağlamak ve servis atan oyuncu hazır olduğu 
makul süre sonunda, servisi karşılamaya hazır olmalıdır. 
g)Bu durumda yapılan ilk ihlalin karşılığı; “Zaman İhlali-UYARI” olarak verilecek ve maç 
süresince değişik zamanlarda tekrarlanması durumunda karşılığı; “Zaman İhlali-PUAN 
CEZASI” olarak verilecektir. 
h)Medikal durum sonunda, oyuncunun oynamayı reddettiği veya geçerli süre içinde korta 
dönmediği durumda karşılığı; İhlal Cezası Tarifesi’ne göre “Kural İhlali (OYUNU 
GECİKTİRME)” olarak verilecektir. 
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(3) Duyulabilen Taşkınlık 
Oyuncular, turnuva mahallinde duyulabilecek şekilde kötü sözler sarfedemez. Benzer 
ihlaller maç sırasında (ısınma dahil) olursa oyuncu İhlal Cezası Tarifesi’ne göre cezalandırılır. 
Buna ek olarak, bilerek ve kastederek turnuva ve organizasyonu açıkça hedef alan bir kötü 
söz veya bu konudaki tek bir ihlal dahi Temel İhlallerden “Saldırganca Davranış” olarak 
kabul edilir ve ayrıca cezalandırılır.  
Bu kuralın uygulanabilmesi için kötü sözün herkes tarafından açıkça bilinen, anlaşılır bir 
kelime olması, hakem(ler)in ve seyircilerin duyulabileceği kadar yüksek sesle sarfedilmiş 
olması gerekmektedir. 

 (4)Görülebilen Taşkınlık 
 Oyuncular turnuva mahallinde genel ahlaka aykırı, müstehcenlik içeren görülebilir el 
ve vücut hareketleri yapamazlar. Benzer ihlaller maç sırasında (ısınma dahil) olursa oyuncu 
İhlal Cezası Tarifesi’ne göre cezalandırılır. Buna ek olarak, bilerek ve kastederek turnuva ve 
organizasyonu açıkça hedef alan bir kötü hareket veya bu konudaki tek bir ihlal dahi Temel 
İhlallerden “Saldırganca Davranış” olarak kabul edilir ve ayrıca cezalandırılır. 
Bu kuralın uygulanabilmesi için oyuncunun elleriyle ve/veya raketiyle veya toplarla yaptığı 
hareketin herkes tarafından açıkça bilinen, ayıp olarak algılanan bir hareket olması 
gerekmektedir. 

 (5)Sözle Taşkınlık 
 Oyuncular direk veya dolaylı olarak hakeme, rakibine, sponsora, seyirciye veya 
turnuva mahallindeki diğer kişilere asla küfür edemez, kötü sözler sarfedemez. Benzer 
ihlaller maç sırasında (ısınma dahil) olursa oyuncu İhlal Cezası Tarifesi’ne göre cezalandırılır. 
Buna ek olarak, bilerek ve kastederek turnuva ve organizasyonu açıkça hedef alan bir küfür 
/ kötü söz veya bu konudaki tek bir ihlal dahi Temel İhlallerden “Saldırganca Davranış” 
olarak kabul edilir ve ayrıca cezalandırılır. 
Bu kuralın uygulanabilmesi için, oyuncunun sarfettiği sözün bir hakemi, rakibini, sponsoru, 
seyirciyi veya diğer kişileri aşağılayıcı, küçük düşürücü hakaret içeren veya taciz eden bir 
anlam ifade etmesi gerekmektedir. 

 (6)Fiziksel Taşkınlık 
Oyuncular hakeme, rakibine, sponsora, seyirciye veya turnuva mahallindeki diğer kişilere 
asla vuramaz ve itemez. Benzer ihlaller maç sırasında (ısınma dahil) olursa oyuncu İhlal 
Cezası Tarifesi’ne göre cezalandırılır. Buna ek olarak, turnuva ve organizasyonu sekteye 
uğratabilecek bir hareket veya bu konudaki tek bir ihlal dahi Temel İhlallerden “Saldırganca 
Davranış” olarak kabul edilir ve ayrıca cezalandırılır. 
Bu kuralın uygulanabilmesi için, oyuncunun haddini aşarak bir hakeme, rakibine, sponsora, 
seyirciye veya diğer kişilere dokunması gerekmektedir. 

 (7)Top İle Taşkınlık 
Oyuncular turnuva mahallinde, maç içinde puan oynanırken (ısınma dahil) topun normal 
seyri dışında oyuncular şiddetle, kızgınlıkla veya tehlikeli olacak şekilde tekme atarak, elle 
fırlatarak veya raketle vurarak (top çekme) top ile taşkınlık yapamazlar. Benzer ihlaller maç 
sırasında (ısınma dahil) olursa oyuncu İhlal Cezası Tarifesi’ne göre cezalandırılır. 
Bu kuralın uygulanabilmesi için topun; kortu çevreleyen çitin dışına çıkması, kortun içinde 
sonucunun ne olabileceğini düşünüp aldırmadan tehlikeli ve pervasızca veya lakayıt şekilde 
fırlatılması gerekmektedir. 

 (8) Raket veya Ekipman İle Taşkınlık 
Turnuva mahallinde oyuncular, raketleriyle veya herhangi bir ekipmanla; şiddetle, 
kızgınlıkla veya tehlikeli olacak şekilde tekme atarak, elle fırlatarak veya bir yere vurarak 
taşkınlık yapamazlar. Benzer ihlaller maç sırasında (ısınma dahil) olursa oyuncu İhlal Cezası 
Tarifesi’ne göre cezalandırılır. 



 19 

Bu kuralın uygulanabilmesi için raketin veya ekipmanın tahrip olması veya zarar görmesi, 
oyuncunun sinirini veya düş kırıklığını kontrol edemeyerek raketini veya ekipmanını fileye, 
korta, hakem sandalyesine veya başka bir demirbaşa kontrolsüzce ve şiddetle vurması 
gerekmektedir. 

 (9)Taktik Alma/ Verme 
a)Oyuncular maç süresince taktik alamazlar. Oyuncu ve antrenör (antrenör sayılabilecek 
herhangi biri) arasında duyulabilir veya görülebilir her türlü iletişim, taktik alış-verişi olarak 
algılanır.  
b)Oyuncu aynı zamanda antrenörünün (1) turnuva mahallinde duyulabilir taşkınlık, (2) 
vücut diliyle taşkınlık, (3) herhangi bir hakeme, rakibe, seyirciye veya diğer kişilere sözle 
taşkınlık, (4) herhangi bir hakeme, rakibe, seyirciye veya diğer kişilere fiziksel taşkınlık 
yapmasına ve (5) turnuva ve hakemler hakkında önyargılı veya zarar verebilecek her türlü 
beyanat vermesine, yayımlara yetki veya onay vermesine engel olmak durumundadır.    
c)Benzer ihlaller maç sırasında (ısınma dâhil) olursa oyuncu İhlal Cezası Tarifesi’ne göre 
cezalandırılır. Buna ek olarak, bilerek ve kastederek turnuva ve organizasyonu açıkça hedef 
alan bir kötü hareket veya bu konudaki tek bir ihlal dahi Temel İhlallerden “Saldırganca 
Davranış” olarak kabul edilir ve ayrıca cezalandırılır. Başhakem, antrenörü o maç için 
turnuva bölgesinden uzaklaştırabilir, antrenör uzaklaşmayı reddederse oyuncuyu anında 
diskalifiye edebilir. 
Bu kuralın uygulanabilmesi için “antrenör” tanımı, oyuncuyu temsil eden veya oyuncuyla 
ilişkisi olan birisini de kapsar. 

 (10) Sportmenlik Dışı Davranış 
Oyuncular her zaman sportmence davranmak, hal ve hareketlerini kontrol etmek, 
hakemlerin otoritelerine, rakibin, seyircilerin ve diğer kişilerin haklarına saygı göstermek 
zorundadırlar. Benzer davranışlar maç sırasında (ısınma dahil) olursa oyuncu İhlal Cezası 
Tarifesi’ne göre cezalandırılır. Buna ek olarak, turnuva ve organizasyonu açıkça hedef alan 
bir kötü hareket veya bu konudaki tek bir ihlal dahi Temel İhlallerden “Saldırganca 
Davranış” olarak kabul edilir ve ayrıca cezalandırılır.  
NOT: Yukarıda, genel çerçevede tanımlanmış olan davranış kural ve yaptırımlarla ilgili tüm 
detaylar, yaş grubunu ilgilendiren TE/ITF Rules and Regulations’taki şekliyle uygulanır. 

 
YEDİNCİ BÖLÜM 

Ek-C “Oyuncu Seçme Kriterleri 

 

Oyuncu Seçme Kriteri 
MADDE 17 – (1) Aşağıdaki seçme kriterleri, 2023’den itibaren geçerlidir ve gerekli olduğu 
durumlarda yeniden düzenlenir. 
(2)Davıs Kupası / BJK Kupası (Milli Takımlar) 
a) Takım Kaptanları, TTF tarafından, gerekli görüldüğü durumlarda, ilgili oyuncu grubu ile 
istişare de edilerek, belirlenir. 
b)Takım oyuncularının seçimi Takım Kaptanının yetki ve sorumluluğundadır. 
c)Takım personeli (antrenör, fizyoterapist, fitness antrenörü vs.) TTF’nin onayına tabi olmak 
üzere Kaptan tarafından belirlenir. 
(3)Gençler Davis Kupası / Gençler BJK Kupası (Milli Takımlar) 
a) Takım kadrosu, müsabaka zamanındaki şartlara bağlı olarak aşağıdaki seçenekler 
arasında uygun görülen bir yöntemle belirlenir. Amaç, her zaman mevcut en iyi oyuncuların 
takımda olmasını sağlamaktır. 
- Tüm oyuncuların veya yalnızca bazı oyuncuların arasında seçme maçları yaptırılır. 



 20 

-Oyuncuların son takım bildirme tarihindeki klasman öncelik sırasına göre 1) ATP/WTA’de 
İlk 800’deyse, 2) ITF Junior’da İlk 700’deyse, 3) TE genel klasmanında İlk 500’deyse, 4) 
Ulusal Yaş Grubu Klasmanı.  
-Oyuncular, Teknik Kurul ve TTF teknik personeli tarafından belgeli/gerekçeli öneriler 
temelinde seçilir. 
-Yukarıdaki seçeneklerin bir karışımı kullanılır. 
(4) Avrupa Yaz Kupaları Takım Şampiyonaları (Milli Takımlar) 
a) U12-14-16-18 Kategorileri için 3 Milli Takım ana oyuncusu aşağıdaki şekilde seçilir: 
1) Milli Takımın İki Ana Oyuncusu olarak, ilgili yaş grubunun ‘’Yaz Milli Takım Seçme 
turnuvasının’’ finalini oynayan iki oyuncu seçilir.  
2) Milli Takımın üçüncü Ana Oyuncusu olarak, son takım bildirme tarihinde yaş gruplarına 
göre, aşağıdaki önceliklere sahip bir oyuncu seçilir; 

U12: Milli Takım Seçme Turnuvasına katılmış olan, Ulusal klasmandaki en üst 
sıralamadaki oyuncu 
U14:  ITF gençler’de ilk 1000’deki oyuncuların en yüksek klasmanlı olanı, 

Yoksa, TE genel Klasmanında İlk 700’deki oyuncuların en yüksek klasmanlı 
olanı, 
Yoksa, TE U14’te  İlk 500’deki oyuncuların en yüksek klasmalnı olanı, 
Yoksa, TTF 14 Yaş Klasmanındaki oyuncuların en yüksek klasmanlı olanı. 

U16:  ATP/WTA’de İlk 800’deki oyuncuların en yüksek klasmanlı olanı, 
Yoksa, ITF gençlerde İlk 700 ’deki oyuncuların en yüksek klasmanlı olanı, 
Yoksa, TE Genel Klasmanında İlk 500’deki oyuncuların en yüksek klasmanlı 
olanı, 
Yoksa, TTF 16 Yaş Klasmanındaki oyuncuların en yüksek klasmanlı olanı. 

U18:  ATP/WTA’de İlk 600’deki oyuncuların en yüksek klasmanlı olanı, 
Yoksa, ITF Gençler klasmanında İlk 500’deki oyuncuların en yüksek klasmanlı 
olanı, 
Yoksa, TTF 18 Yaş Klasmanındaki oyuncuların en yüksek klasmanlı olanı. 

b) U12- 14-16-18 Kategorileri için Milli Takımlara yedek oyuncu aşağıdaki şekilde seçilir: 
1) Milli Takımın İki Ana Oyuncusundan birinin yerine yedek oyuncu, Milli Takım Seçme 
turnuvasında sırasıyla 3’ten 8’e kadar sıralanmış olan oyuncuların önceliği ile seçilir.  
2) Milli Takımın Üçüncü Ana Oyuncusunun yerine yedek oyuncu, yukarıdaki a)2.  
Maddesindeki önceliklere göre seçilir. 
(5) Avrupa Bireysel Şampiyonaları (Milli Takımlar)  
İlgili yaş grubunun bu turnuva için 2 katılımcısı aşağıdaki şekilde seçilirler; 
a) İlgili yaş grubunun ‘’Yaz Milli Takım Seçme turnuvasının’’ kazananı, birinci oyuncu olarak 
turnuvaya katılır. 
b) İkinci oyuncunun seçimi için yukarıdaki (4)a)2) maddesi aynen uygulanır.  
c) Bu maddenin a) ve b) şıklarının aynı oyuncuyu işaret etmesi durumunda, ‘’Yaz Milli Takım 
Seçme turnuvasının’’ finalisti seçilir. 
d) Yedek oyuncular için (4)b) maddesi aynen uygulanır. 
(6) Avrupa Kış Kupaları Takım Şampiyonaları (Milli Takımlar)  
a) Milli Takımın 3 ana oyuncusu aşağıdaki şekilde seçilir: 
 
1) Milli Takımın İki Ana Oyuncusu olarak, ilgili yaş grubunun ‘’Kış Milli Takım Seçme 
turnuvasının’’ finalini oynayan iki oyuncu seçilir.  
2) Milli Takımın üçüncü Ana Oyuncusu olarak, son takım bildirme tarihinde yaş gruplarına 
göre, aşağıdaki önceliklere sahip bir oyuncu seçilir; 
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son takım bildirme tarihinde yaş gruplarına göre, aşağıdaki önceliklere sahip bir oyuncu 
seçilir; 

U12: Milli Takım Seçme Turnuvasına katılmış olan; Ulusal klasmandaki en üst 
sıralamadaki oyuncu Üçüncü Ana Oyuncu, klasman önceliğine göre bir sonraki 
oyuncu ise, Yedek Oyuncu olarak seçilirler. 
U14-16: Bu takımların Üçüncü ana Oyuncusu seçimi için yukarıdaki (4)a)2) Maddesi, 
Yedek Oyuncusunun seçimi için ise, (4)b)2) Maddesi aynen uygulanır. 

(7) Te Gelişim Turnuvası, 12 Yaş Altı Kampları, Tüm Yaş Kategorilerinde Diğer Benzer 
Etkinlikler 
a) TTF/TK tarafından aksine karar verilmediği sürece seçim aşağıda belirtildiği şekilde 
yapılır. 
“TE Gelişim Turnuvası” benzeri diğer uluslararası turnuvalar: Aday bildirme tarihindeki 
güncel ITF/TE klasmanlarındaki öncelikler; 

 -İlk 1000 içindeyse; ITF gençler sıralaması 
 -İlk 700 içindeyse; TE genel sıralaması 
 -İlk 500 içindeyse; TE U14 yaş sıralaması 
 -TE/ITF sıralamasının mevcut olmadığı durumlarda; ilgili yaş grubu ulusal sıralaması 

b) ‘’TE 12 Yaş Altı Kampı’’ gibi ITF, TE vb. uluslararası kuruluşlar tarafından organize edilen 
antrenman kampları; 
-12 Yaş Grubunda; son aday bildirme tarihindeki güncel ulusal sıralamaya veya TTF Kamp 
Bilgi Formuna göre. 
-14 ve Üstü Yaş Gruplarında; yukarıda belirtilen Gelişim Turnuvalarının seçim kriterlerine, 
veya TTF Kamp Bilgi Formuna göre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 

SEKİZİNCİ BÖLÜM 

Ek-D “Turnuva Fikstürlerinin Oluşturulması 

 

TEKLER ANA TABLOSU, 12-14-16-18 YAŞ, KADIN-ERKEK ETKİNLİKLERİ 

DURUM 
16’lık  
Kura 

24’lük 
Kura 

32’lik 
Kura  

48’lik 
Kura 

64’lük 
Kura 

  

Doğrudan Kabul (DA) 10-11 12-14 20-22 26-28 42-44   

Özel Muaf (SE) 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2   

Wild Card (WC) 1 2 2 4 4   

Elemeleri Geçenler (Q) 4 8 8 16 16   

 
 
 

TEKLER ELEMELERİ, 12-14-16-18 YAŞ, KADIN-ERKEK ALTI ETKİNLİKLERİ 

DURUM 
16’lık  
Kura 

24’lük 
Kura 

32’lik 
Kura  

48’lik 
Kura 

64’lük 
Kura 

  

Doğrudan Kabul (DA) 14 22 28 42 56   

Wild Card (WC) 2 2 4 6 8   

 
 
 

ÇİFTLER FİKSTÜRLERİ 

DURUM 
8  

Takım 
12 

Takım 
16 

Takım 
24  

Takım 
32 

Takım 
48 

Takım 

Doğrudan Kabul (DA) 7 11 14 20 26 38 

d Card (WC) 1 1 2 4 6 10 

 
 
 
 

 
 


