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TTF Kulüpler Arası Tenis Ligi Talimatı 
1. Kapsam  

Bu talimat, Kulüpler Arası Tenis Ligleri' nin düzenlenmesini; idari ve teknik konularda 
uygulanacak usul ve esasları kapsar. Liglerin oynanması sırasında olabilecek 
değişiklikler ve tamamlamalar da dâhil her türlü bilgi akışı Federasyon İlan Panosu 
aracılığı ile yapılır ve uygulamaya girer.  

2. Dayanak  
Bu talimat Tenis Müsabaka Talimatının 24. maddesi uyarınca çıkarılmıştır.  

3. Tanımlar  
Bu talimatta geçen:  

Federasyon: Türkiye Tenis Federasyonunu,  

Kulüp: Tescilini yaptırmış, Federasyonun faaliyetine katılan 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 bir derneğin tesislerinde tenis 
faaliyetinde bulunabilmeleri için tescillerinin her yıl onaylanması işlemini,  

Transfer: Bir sporcunun kulüp değiştirmesini,  

4. Ligler 
Federasyon tarafından tescil edilmiş kulüplerden oluşmak kaydıyla, Erkekler ve 
Bayanlar kategorilerinde TTF Kulüplerarası Tenis Ligi 1. ve 2. Küme maçları şeklinde 
düzenlenir. Bu talimat TTF Kulüplerarası Tenis Ligi adı altında oynanan tüm 
faaliyetleri kapsamaktadır. Federasyonun Kulüplerarası Tenis Ligi maçlarıyla ilgili her 
türlü işlemler TTF Lig Komitesi tarafından yapılır.  
 
1.Kümede TTF tarafından isimleri ilan edilen; erkeklerde 12, bayanlarda 8 takım yer 
alır. 2. kümede ise; 1. kümede yer almayan ve kurallara uygun takım oluşturarak, 
maçlara katılmak üzere başvuru yapan tüm kulüpler yer alabilir. ( 2011 yılı itibari ile 
2.kümede 12 erkek, 8 bayan takımı mücadele edecektir. 2010 yılı  2. Küme 
maçları sonucunda erkeklerde ilk 12, Bayanlarda ilk 8 takım arasına giren 
kulüpler haricinde kalan takımlar 2011 yılında belirlenecek talimatlarla 3. 
kümede yer alacaktır). 
 
1. ve 2. küme maçlarının yapılacağı tarih, yer ve başvuru koşulları TTF internet 
sitesinde ilan edilir. 
 
1 kümede erkekler maçları, iki aşamalı olmak üzere oynanır. 1. aşamada grup 
maçları 2. aşamada ise Play-Off ve Play-Out  şeklinde oynanır. 
 
1. kümede bayanlar maçları, üç aşamalı olmak üzere oynanır. 1.ve 2.aşamada 
grup maçları, 3 aşamada ise Play-Off ve Play-Out şeklinde oynanır. 
 



1. kümede erkekler grup maçları sonucunda (6 şarlı 2 grup) gruplarında ilk 3’ e giren 
takımlar Play-Off, son 3’e kalan takımlar ise Play-Out oynar. Erkeklerde Play-Out 
sonucunda son 3 takım 2. kümeye düşer. 

1. kümede bayanlar grup maçları sonucunda (4 erli 2 gurup) ilk ikiye giren takımlar 
Play-Off son ikiye kalan takımlar ise Play-Out oynar. Bayanlarda Play-Out sonucunda 
son 2 takım 2. kümeye düşer. 
 

Grup maçlarında her galibiyete 1 puan verilir. 
 

2. kümede erkeklerde ilk 3 bayanlarda ilk 2 takım bir sonraki yıl 1. kümede oynamaya 
hak kazanır.  
 

Grup,  Play-Off ve Play-Out maçlarına katılmayan takımlar bir alt kümeye düşürülür. 
2. küme maçları Round-Robin sistemi ile oynanır. 
 

1. ve 2. kümede Play-Off maçlarının sonucunda ilk 3’e giren takımlara kupa ve ödül 
talimatına uygun para ödülü, diğer takımlara katılım belgesi ve madalya verilir.   
 

5. Liglerin Düzenlenmesi  
Her yıl TTF Kulüplerarası Tenis ligi maçlarına katılacak;  

• 1. ve 2. Küme Erkekler ve Bayanlar takımlarının isimleri,  
• Maçlara katılım için başlangıç ve bitiş başvuru tarihleri,  
• 1. ve 2. Küme Erkekler ve Bayanlar Grup Maçları ve Play-Off ve Play-Out 

maçlarının başlama ve bitiş tarihleri, 
• Ligler ile ilgili Talimat ve Düzenlemeler 

Federasyon tarafından internet sitesinde ilan edilir. Sonrasında ise ilan edilen 
tarihlere uygun olarak liglerin düzenlenmesi yapılır.  

5.1  Lig Başvuruları  
1. ve 2. Küme takımları listesinde yer alan takımlar ile 2. Küme takımlar listesinde yer 
almayan ancak maçlara katılmak isteyen tescilli kulüpler, ilan edilen tarih aralığında, 
Federasyon Lig Başvuru Formunu doldurup, hem grup, hem de Play-Off maçlarında 
yer alacak oyuncu listesiyle birlikte faks ya da posta aracılığıyla Federasyona başvuru 
yapmak zorundadır. Bu tarihler aralığında başvuru yapmayan takımlar lig maçlarına 
alınmazlar ve bu takımlardan;  

• 1.Küme takımları listesinde bulunan takımlar doğrudan 2. Kümeye 
düşürülür, 

5.2  Oyuncu Listelerinin Hazırlanması  
TTF Kulüplerarası Tenis Ligi 1. ve 2. Küme maçlarına katılacak kulüpler, aşağıda 
yazılı kurallara uygun takım oluşturarak,  hem erkek, hem de bayan kategorilerinin 
her ikisine ya da birisine, katılabilir. Bu kurallara uygun takım oluşturmayan kulüplerin, 
maçlara katılımlarına izin verilmez.  

• Hem 1. küme, hem de 2. kümede yer alan kulüplerin; hem erkek, hem de 
bayan takımlarının her birisinde; aşağıda yazılı kurallara uygun olmak 
kaydıyla en az 4 veya daha fazla oyuncu bulunabilir. Oyuncu sayısı 4’den 
daha az olan kulüplerin başvuruları kabul edilmez. Kulüpler Takım listelerini 
oluştururken aşağıda kurallara uymalıdır:  
o Doğum yılları göz önüne alındığında, 1.küme takımlarında erkeklerde ve 

bayanlarda en küçük 15 yaş sporcular yer alabilir. 
o Doğum yılları göz önüne alındığında, 2. Küme takımlarında erkeklerde ve 

bayanlarda en küçük 13 yaş sporcular yer alabilir. 
o Takım listelerinde bu yaşlardan küçük sporcu bulunması 

durumunda, bu oyuncular listeden çıkarılır. 



o 2. küme Takım listelerinde en az iki adet 13-16 yaş arası sporcu 
bulundurulması ve hem grup, hem de Play-Off maçlarının, tüm tekler 
maçlarında 13-16 yaş arası iki sporcunun oynatılması zorunludur. 

o 2. kümede takımlar müsabakalarda 30 yaş üstü en fazla 1 sporcusunu o 
gün içersindeki tekler ve çiftler müsabakasında oynatabilir(aynı oyuncu) 

o  Ancak, Askeri güçlerin takımlarında bu şart aranmaz.  
o Ferdi sporcuların lig takımlarında oynamasına izin verilmez. Transfer veya 

kiralama şartlarını yerine getiren sporcular bu maddeden muaftır. 
o 1.ve 2. Kümede mücadele eden kulüplerin hem erkek, hem de bayan 

takımlarında yabancı sporcu bulunamaz. Türkiye’de ikamet eden ve Yaş 
grupları Müsabaka Talimatına göre klasman turnuvalarında oynama hakkı 
olan yabancı sporcularda bu talimat hükümlerine bağlı olarak 
değerlendirilir. 

o Hem 1. Küme hem de 2. Kümede yer alan Kulüpler “Kulüp, Antrenör, 
Hakem ve Sporcu Lisans, Tescil ve Vize Talimatı” nın 16. maddesi 
içeriğine bağlı olarak ligler için sporcu kiralayabilirler. Kiralama işlemi Lig 
son başvuru tarihinden önce federasyona bildirimi ve onay alınması 
halinde geçerlidir. Lig son başvuru tarihinden önce federasyon onayı 
alınmamış kiralama işlemleri geçersizdir ve bu sporcular takım listelerine 
yazılamaz. Aynı sezon içinde bir takım listesinden liglere katılmış 
sporcular kiralama kapsamı dışındadır. 

o Her kulüp istediği kadar oyuncu kiralayabilir. Fakat aynı günde ancak 
sıralamadaki yerinde olmak kaydıyla bir kiralık oyuncu oynatabilir. 

o Kulüpler, TTF Kulüplerarası Tenis Ligine katılmak üzere oyuncu listelerini 
hazırlarken, oyuncularının, lig son başvuru tarihindeki uluslar arası 
(ATP/WTA/ITF/TE) ve Ulusal puanlarını (Büyükler, …..Yaş) listelerine 
yazıp, aşağıdaki kurallara uygun sıralı olarak göndermek zorundadır.  
 Listenin en üstüne ATP/WTA uluslararası puanlı oyuncular yazılır, Bu 

oyuncular kendi içerisinde uluslararası puanı en yüksek olandan, en 
düşüğe doğru sıralanarak yazılır. Puanların eşitliği durumunda takım 
kaptanı aşağıdaki ölçütlere bakarak sıralamayı düzenler;  
• Her iki oyuncunun da ulusal puanı varsa, puanı en yüksek olan 

oyuncu üste yazılır,  
• Diğer durumlarda oyuncuların sıralamasına takım kaptanı karar 

verir.  
 Listenin sonrasına TTF Büyükler klasman puanı olan oyuncular 

yazılır. Bu oyuncular da kendi içerisinde, puanı en yüksek olandan, 
en düşüğe doğru sıralanarak yazılır. Puanı eşit olanlarda, sıralamaya 
takım kaptanı karar verir. 

 

5.3. Başvuruların kontrolü  
Takım başvuruları ve oyuncu listeleri Federasyon Lig Komitesi tarafından, bu 
talimatın 5.2 numaralı maddesinde yer alan kurallara göre kontrol edilir, varsa 
gerekli düzeltmeler yapılarak, listelere son hali verilir. 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 eğer 1. Küme takımı ise 2. Kümeye düşürülür.  

Listelerin kontrol edilmesi ve düzenlenme işlemi bittikten sonra, federasyon tüm 
takımları ve oyuncu listelerini internet sitesinde ilan eder. Bu tarihten itibaren 1 hafta 



süre ile takımlar ve listelerine itiraz süresi vardır. Bu süre içerisinde gelen itirazlar 
Federasyon Lig Komitesi tarafından değerlendirilir ve oyuncu listelerine son şekli 
verildikten sonra grup maçları için geçerli olacak kesinleşmiş oyuncu listeleri internet 
sitesinde ilan edilir. Bu tarihten sonra takımlardan gelecek oyuncu ekleme, düzeltme 
ve çıkarma istekleri kabul edilmez.  

5.4. Grup Maçları 
Takımlar, grup maçları başlama tarihinden 14 gün önce,  saat 16.00’ a kadar 
Federasyona takım listelerini gönderir. Federasyon takım listelerini son başvuru 
tarihindeki uluslararası ve ulusal klasmana bakarak değerlendirir ve grupları 
düzenler.(erkeklerde 2 grup 6 şarlı, bayanlarda 2 grup 4 erli). Belirlenen takım 
listeleri tüm grup maçları için geçerli olacaktır.  
 
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. 

     
     GRUP MAÇLARI TABLOSU 

ERKEKLER BAYANLAR 
1 2 1 2 
4 3 4 3 
5 6 5 6 
8 7 8 7 
9 10   

12 11   
 

5.4.1 Grup Grup Maçların Oynanması 
Maçlar başhakem tarafından ilan edilen tarih kort ve saatte, her sette tie-break 
uygulamalı, 3 sette 2 set alan kazanır şeklinde oynanır. Maçların oynanmasıyla ilgili 
hususlar için bakınız Ekler bölümü madde 6.b.  

5.4.2 Grup Maçları Sonuçları Değerlendirilmesi  
Grup maçları sona erdikten sonra, takımların yapmış olduğu maçlardan aldığı 
sonuçlar, bu talimatın Ekler bölümü madde 6.c de tarif edildiği şekliyle 
değerlendirilmesi yapılarak, takımların grup içi sıralaması yapılır.  

5.5. Play-Off Maçları 
1. ve 2. küme grup maçları sonucunda Play-Off ve Play-Out maçlarını oynama 
hakkını elde eden takımlar arasında oynanır. Federasyon Play-Off ve Play-Out 
maçları başlamadan 2 hafta önce, takımların listelerini ister ve listede bulunan 
oyuncuların puanlarını, en son güncel puanlara göre yenileyerek, Play-Off ve 
Play-Out oynayacak takımlar ve oyuncularının listesini ilan eder. 

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 ve 
bu sıralama sonucunda; 
• 1. Kümede;  

o İlk 3’e giren takımlara kupa ve ödül talimatına uygun para ödülü verilir.  
o Diğer takımlara Play-Off katılım belgesi ve oyuncularına madalya verilir,   

• 2. Kümede;  
o İlk 3’e giren takımlara kupa ve ödül talimatına uygun para ödülü verilir.  
o Erkeklerde ilk 3’e giren, bayanlarda ise ilk 2’ye giren takımlar 1. kümeye 

terfi ettirilir, 
o Diğer takımlara Play-Off katılım belgesi ve oyuncularına madalya verilir,   

 

 

1. Küme (5 ya da 6 takım katılımlı 
maç programı) 

5 takım katılımı durumunda 
aşağıdaki listede yer alan 6 nolu 
takımla oynayacak takımların maçı 
olmaz 

1. Küme (3 ya da 4 takım katılımlı 
maç programı) 

3 takım katılımı durumunda 
aşağıdaki listede yer alan 4 nolu 
takımla oynayacak takımların maçı 
olmaz 

1. Gün 1-4, 2-5, 3-6 1. Gün 1-3, 2-4 

2. Gün 1-6, 2-4, 3-5 2. Gün 1-4, 2-3 

3. Gün 1-3, 2-6, 4-5, 3. Gün 1-2, 3-4 

4. gün 1-5, 2-3, 4-6   

5. Gün 1-2, 3-4, 5-6   

5.5.1. Play-Off Maçlarının Oynanması 
Maçlar başhakem tarafından ilan edilen kort ve saatte, her sette tie-break 
uygulamalı, 3 sette 2 set alan kazanır şeklinde oynanır. Maçların oynanmasıyla 
ilgili hususlar için bakınız Ekler bölümü madde 6.b. 

5.4.3 Grup Maçları Sonuçları Değerlendirilmesi 
Grup maçları sona erdikten sonra, takımların yapmış olduğu maçlardan aldığı 
sonuçlar, bu talimatın Ekler bölümü madde 6.c de tarif edildiği şekliyle 
değerlendirilmesi yapılarak, takımların grup içi sıralaması yapılır. 

6. Ekler  
Bu bölüm içerisinde yer alan maddeler hem Grup Maçlarında, hem de Play-Off 
maçlarında uygulanacak ortak kuralları içermektedir.  

a. Toplam Takım Puanlarının Hesaplanması 
Toplam takım puanları, takımların sıralamasında kullanılır. Bu amaçla takımların 
listesinde yer alan ve turnuva mahallinde bulunarak imza atan oyuncular arasından, 
federasyon tarafından ilan edilen en son kesinleşmiş listede yer alan puanlara göre, 
yüksek puanlı ilk 4 oyuncusu dikkate alınır. Bu 4 kişinin hepsi Türk oyuncu olmalıdır.  

Takım puanı hesabında aşağıdaki işlem sırası takip edilir:  

• Tüm takımların, yukarıda bahsedilen 4 oyuncusu, federasyon tarafından ilan edilen 
en son kesinleşmiş listede yer alan puanlarına göre,  en yüksek puanlı oyuncusu 1 
numara, sonraki oyuncular sırasıyla 2, 3 ve 4 numaralı oyuncu olacak şekilde 
sıralanır.  



• Önce tüm takımların 1 numaraları bir araya getirilir ve bunlar kendi içerisinde en 
yüksek puanlıdan, en düşük puanlıya doğru sıralanarak, her bir oyuncuya sıra 
numarası verilir. Sonra aynı işlem 2, 3 ve 4  numaralı oyuncular içinde tekrarlanır. 
Oyuncuların sıralaması yapılırken aşağıdaki kurallara dikkat edilir:  

o Büyükler uluslararası puanı olanların, büyükler ulusal puanı olanlara göre 
önceliği vardır, bu sebeple sıralama, üst tarafa büyükler uluslararası puanı 
olanlar, sonrasına ise büyükler ulusal puanlı olanlar yerleştirilecek şekilde 
yapılır. Bunu yaparken;  

 Hem büyükler uluslararası, hem de büyükler ulusal puanı olanların sadece 
uluslararası puanları dikkate alınır,  

 Büyükler uluslararası puanı olanlar, puanlarına göre en yüksekten, en 
düşüğe doğru kendi aralarında sıralanır. Puan eşitliği durumunda, aynı 
puana sahip tüm oyunculara aynı sıra numarası verilir. Örneğin; uluslararası 
puanı olan 5 oyuncu sıralandığında 2 ve 3 numaralı oyuncuların puanlarının 
eşit olduğunu varsayalım, bu oyunculara verilecek sıra numarası 1, 2, 2 ve 4  
olarak gerçekleşecektir. 

o Sadece büyükler ulusal puanlı olanlar da kendi aralarında en yüksek puanlıdan, 
en düşük puanlıya doğru sıralanır. Puan eşitliği durumunda aynı puanlı tüm 
oyunculara aynı sıra numarası verilir. 

o Hiç büyükler puanı olmayan oyuncularda arka, arkaya sıralanır ve hepsine aynı 
sıra numarası verilir.  

o Takımın 1, 2, 3 ve 4 numaralı oyuncularının sıra numaraları kullanılarak, 
takımların puanları hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken;  

 Önce aşağıdaki tablolar kullanılarak takımların her bir oyuncusunun, sıra 
numarasına göre takımına kazandırdığı puan bulunur. 

 Sonra bu puanlar toplanılarak takımların puanları hesaplanır. 

 
1. Lig Bayanlarda, oyuncuların bulundukları sıra numarasına göre 
takımlarına kazandıracakları puanların hesap tablosu 
Oyuncuların 
Sıralama 
Numaraları 

1 nolu 
Oyuncular 

2. Nolu 
Oyuncular 

3. Nolu 
Oyuncular 

4. Nolu 
Oyuncular 

1 5x08 = 40 4x08 = 32 3x08 = 24 2x08 = 16 
2 5x07 = 35 4x07 = 28 3x07 = 21 2x07 = 14 
3 5x06 = 30 4x06 = 24 3x06 = 18 2x06 = 12 
4 5x05 = 25 4x05 = 20 3x05 = 15 2x05 = 10 
5 5x04 = 20 4x04 = 16 3x04 = 12 2x04 = 08 
6 5x03 = 15 4x03 = 12 3x03 = 09 2x03 = 06 
7 5x02 = 10 4x02 = 08 3x02 = 06 2x02 = 04 
8 5x01 = 05 4x01 = 04 3x01 = 03 2x01 = 02 

 
 
 
 
 
 



1. Lig Erkeklerde oyuncularının bulundukları sıra numarasına göre 
takımlarına kazandıracakları puanların hesap tablosu  
Oyuncuların 
Sıralama 
Numaraları  

1 nolu 
Oyuncular 

2. Nolu 
Oyuncular 

3. Nolu 
Oyuncular 

4. Nolu 
Oyuncular  

1  5x12 = 60  4x12 = 48  3x12 = 36  2x12 = 24  
2  5x11 = 55  4x11 = 44  3x11 = 33  2x11 = 22  
3  5x10 = 50  4x10 = 40  3x10 = 30  2x10 = 20  
4  5x09 = 45  4x09 = 36  3x09 = 27  2x09 = 18  
5  5x08 = 40  4x08 = 32  3x08 = 24  2x08 = 16  
6  5x07 = 35  4x07 = 28  3x07 = 21  2x07 = 14  
7  5x06 = 30  4x06 = 24  3x06 = 18  2x06 = 12  
8  5x05 = 25  4x05 = 20  3x05 = 15  2x05 = 10  
9  5x04 = 20  4x04 = 16  3x04 = 12  2x04 = 08  
10  5x03 = 15  4x03 = 12  3x03 = 09  2x03 = 06  
11  5x02 = 10  4x02 = 08  3x02 = 06  2x02 = 04  
12  5x01 = 05  4x01 = 04  3x01 = 03  2x01 = 02  

 
Not: 2. Lig Erkekler ve Bayanlarda lige katılacak takım sayısı belli 
olmadığı için, oyuncuların bulundukları sıra numarasına göre 
takımlarına kazandıracakları puan tablosu başvurular alındıktan sonra 
hazırlanacaktır.  

Örnek: 1. ligde yer alan bir takımın 1, 2, 3 ve 4 numaralı oyuncularının, diğer 
takımların aynı nolu oyuncuları ile yapılan sıralaması sonucunda,  

Takımın 1 Nolu oyuncusu, diğer 1 numaralar arasında 5.  
Takımın 2 Nolu oyuncusu, diğer 2 numaralar arasında 3.  
Takımın 3 Nolu oyuncusu, diğer 3 numaralar arasında 7.  
Takımın 4 Nolu oyuncusu, diğer 4 numaralar arasında 2.  

Olmuştur. Yukarıda verilen sıra takip edilerek puan hesabını yaptığımızda;  

• Önce takım içerisindeki oyuncuların takımlarına kazandırdıkları puanlar 
bulunur,   

o Takımın 1 numaralı oyuncusunun takımına kazandırdığı puan: 
Bu oyuncu, diğer 1 numaralı oyuncular arasında 5. sırada yer aldığı 
için, takımına kazandıracağı puan = Tablo da 1 numaralı oyuncuların 
yer aldığı sütunun 5. sırasındaki puandır, (5x08 = 40 puan) 

o Takımın 2 numaralı oyuncusunun takımına kazandırdığı puan: 
Bu oyuncu, diğer 2 numaralı oyuncular arasında 3. sırada yer aldığı 
için, takımına kazandıracağı puan = Tablo da 2 numaralı oyuncuların 
yer aldığı sütunun 5. sırasındaki puandır, (4x10 = 40 puan) 

o Takımın 3 numaralı oyuncusunun takımına kazandırdığı puan: 
Bu oyuncu, diğer 3 numaralı oyuncular arasında 7. sırada yer aldığı 
için, takımına kazandıracağı puan = Tablo da 3 numaralı oyuncuların 
yer aldığı sütunun 7. sırasındaki puandır, (3x06 = 18 puan) 

o Takımın 4 numaralı oyuncusunun takımına kazandırdığı puan: 
Bu oyuncu, diğer 4 numaralı oyuncular arasında 2. sırada yer aldığı 
için, takımına kazandıracağı puan = Tablo da 4 numaralı oyuncuların 
yer aldığı sütunun 2. sırasındaki puandır, (2x11 = 22 puan) 



• Sonra bulunan bu puanlar toplanılarak takımın toplam puanı hesaplanır.  
Bu hesaba göre takımın puanı 40 + 40 + 18 + 22  = 120 olarak hesaplanır.  
 

b. Maçların Oynatılması 
Takımlar, başhakemin ilan ettiği maç programına uygun olarak birbirleriyle, 4 tek ve 2 
çift maçı yaparlar. Maçlar, teklerde her sette tie-break uygulamalı (çiftlerde son set 
yerine süper tie-break uygulamalı), 3 sette 2 set alan kazanır şeklinde oynanır.  

• Takım Listelerinin Verilmesi 
Takımlar her gün, ilan edilen maç saatinden yarım saat öncesine kadar, o 
günkü takım maçında oynayacak olan tekler ve çiftler oyuncu listelerinin bir 
kopyasını başhakeme, diğer kopyasını ise karşı takımın kaptanına verirler. 
Listeler verildikten sonra tekler oyuncu listesinde herhangi bir değişiklik 
yapılamaz, çiftler listesinde ise, çiftler maçları başlamadan 15 dakika 
öncesine kadar değişiklik yapılabilir.  

Takımlar tekler listelerinde, en az 4 adet oyuncu ismi bildirir, aksi durumdaki 
takımlar oynayacağı maçı 6-0 kaybetmiş sayılırlar. Listenin hazırlanmasında 
dikkat edilecek hususlar: 

o Bu liste, federasyonun Play-Off öncesinde 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.  

o Takımların sakatlık ya da başka sebeple oyuncu sayılarında azalma 
olması durumunda, takım listelerine eksik oyuncu yazılamaz, listede 3 
oyuncu olması durumunda takım listesi verilirken, 4 nolu oyuncu boş 
bırakılır, ve eksik oyuncu yazan takım bu maçı 6-0/ 6-0 kaybetmiş 
sayılır.  

o Takım listelerinde 3 ya da daha az sayıda oyuncu olması durumunda 
ise, eksik oyunculu takım, maçı 6–0 kaybetmiş sayılır.  

• Maçların Başlatılması  
Tekler maçları sırasıyla 4,2,1,3 numaralı sporcular oynar, ardından 2 ve 1.çift, 
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 listede 
ki 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 veriri. İki tek maçı arasında en fazla 15 dakika ara 
verilir, çift maçı ise en son tekler maçı bitiminden en az yarım saat sonra 
başlatılır. Kort imkânı müsaitse, iki takım arasında aynı anda iki maç 
yapılabilir, 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 yalnızca Türkiye Tenis Federasyonu 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, alığı 
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 sayılıp hakkında işlem yapılmak üzere disiplin kuruluna sevk 
edilir. 

• Kurallara Aykırı Sporcu Oynatma - Çekilme 
Federasyon Lig Talimatına aykırı oyuncu oynatılması durumunda, rakip takım 
kaptanları konuyla ilgili itirazlarını en son maç bitiminden, en geç 1 saat 
sonrasına kadar başhakeme vermek zorundadır. Konuyla ilgili daha sonra 
yapılacak itirazlar dikkate alınmaz.  

İtirazlar, Federasyon Lig Komitesi üyesi ve başhakem tarafından 
değerlendirilir ve itirazın haklı görülmesi durumunda, itiraz edilen maç ve 
oyuncu sıralamasına göre sonraki oyuncuların tüm maçları karşı takımın 
lehine 6-0 / 6-0 kabul edilir. Örneğin 3 numaralı oyuncu kurallara aykırı 
oynatılmış ise, itirazın haklı görülmesi durumunda 3 ve 4 numaralı 
oyuncuların maçları karşı itiraz eden takımın lehine 6–0 / 6–0 kazanılmış 
sayılır.  

Liglerin 1. aşaması grup maçları 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. 

c. Maç Sonuçlarının Değerlendirilmesi 
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; 

• Puan eşitliği İki takım arasında ise, aralarındaki maçı kazanan takım üste 
yazılır, 

• Puan eşitliği 3 ya da daha fazla takım arasında ise; 

o Toplam Alınan Maç – Toplam Verilen Maç sayısı arasındaki fark fazla 
olan takım üste yazılır, 

o Eşitse, Toplam Alınan Set – Toplam Verilen Set sayısı arasındaki fark 
fazla olan takım üste yazılır, 

o Eşitse, Toplam Alınan Oyun – Toplam Verilen Oyun sayısı arasındaki 
fark fazla olan takım üste yazılır, 

o Buda eşitse, takımlar arasındaki sıralamaya, kura atışı yapılarak karar 
verilir.  
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7. Yürürlük 
 

Bu talimat yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
 

8. Yürütme 
 
Bu talimat hükümlerini Federasyon başkanı yürütür. 
 

9. Kapanış 
 
Bu talimat 11 sayfa ve 9 maddeden oluşmaktadır. 

 
 


