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Sözlük Dergisi, üç ayda bir yılda dört sayı olarak yayınlanır. Bu dergide yayımlanan yazıların telif hakları
Logos Yayıncılık Tic. A.Ş.’ye ait olup, yayıncının yazılı izni olmadan hiçbir şekilde tümü veya herhangi bir bölümü
kopya edilemez, herhangi bir dilde tamamen veya kısmen yayınlanamaz, dijital ortama yüklenemez.

SUNUŞ
Spor kültürü dünyada her geçen gün daha geniş kitlelere yayılarak önemini artırmaktadır. Bu
alanda yapılan yazılı ve görsel çalışmalar ve bilgi dokümanları da artarak devam etmektedir. Bu artış,
spor branşlarındaki hızlı değişimlerin ve yeni anlayışların ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır.
Genellikle tenis, badminton ve squash oynamakta kullanılan ahşap veya hafif metal desteği ile yapılan,
bağırsak veya sentetik iplik ile donatılmış bir çerçevesi olan saplı oyun aracına “raket” denilmektedir.
Oyuncuların top veya başka objelere raket yardımı ile karşılıklı vurmak suretiyle yaptıkları sporlara da
“raket sporları” adı verilmektedir. Bireylerin sosyal yaşantılarını çeşitlendiren, sağlığa olumlu birçok
etkileri olan raket ile yapılan sporlar çeşitli ülkelerde çok farklı konsept, çeşit ve kurallar ile oynanmakta
ve bazı ülkelerde geleneksel spor olarak da kabul edilmektedir. Örneğin badminton Asya ülkelerinde,
squash, tenis ve masa tenisi ABD ve Avrupa ülkelerinde yayılarak bütün dünyada sevilen spor dalları
arasında yer almışlardır.
Günümüzde hızla gelişen iletişim ağları ülkelerin bilim ve kültürlerini yakınlaştırırken ulusların
dillerinde de birbirlerine uyumlu bir şekilde etkileşim meydana gelmektedir. Bu durum ulusal dilin
kendini zaman içerisinde yenilemesini zorunlu hâle getirmektedir. Buradaki amacımız, bu konuda
duyulan bir eksiklikten veya ihtiyaçtan ziyade raket sporlarından en yaygın olan masa tenisi, badminton,
tenis ve squash branşlarına özgü spor terimlerinin daha geniş açılımlarını sunarak spor bilim insanlarına
ve her düzeydeki sporseverlere katkı sağlamaktır. Çünkü tüm dünyada birçok spor terimi genel olarak
orijinal diliyle (forehand, backhand, time out vb. gibi) kullanılmaktadır.
Zaman içinde raket sporlarında seyir ve oyun zevkini artırmak amacıyla yeni kural ve düzenlemeler
yapılabilmektedir. Bu yüzden elinizdeki kitapta verilen bilgilere mutlaka yeni terimler eklenecektir.
Bu durum diğer sportif branşlar için de geçerlidir. Spor alanında branşlara yönelik terim geliştirme
çalışmalarında “Raket Sporları Terimleri Sözlüğü” ilk yayın olma özeliğini taşımaktadır. Yine tarafımızdan
hazırlanan ve Logos Yayıncılık tarafından yayımlanan “Futbol, Basketbol, Voleybol ve Hentbol” spor
terimleri sözlük dergileri önceki sayılarda yayımlanmıştır. Daha sonraki sayılarda diğer spor branşlarının
da eklenmesiyle bu çalışmaya devam edilecektir. Spor branşlarının tamamlanmasından sonra tüm spor
terimleri sözlükleri birleştirilerek tek bir sözlük olarak “Spor Terimleri Sözlüğü” şeklinde sunulacaktır.
Spor terimleri sözlüğünün hazırlanmasında, sözlük geliştirme çalışmalarında bir öncü olan sayın
Prof. Dr. Cengiz YAKINCI’nın destek ve önerileri için teşekkür eder, spor alanında terim dilinin
gelişmesine katkı sağlaması dileği ile başta sporcu, spor bilimci, eğitimci, yönetici ve antrenörler olmak
üzere sporun ilgi alanındaki tüm çalışanlarına yararlı olmasını umut ederim.

Prof. Dr. Cengiz Arslan
Spor Terimleri Sözlüğü Yayın Koordinatörü
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Badminton (Tüytop) Terimleri
A
ahşap kısımla vuruş wood shot Topun tabanına

badminton takımı badminton team Badminton
oyuncularının oluşturduğu sporcu topluluğu.

raketin çerçevesiyle vurulduğunda gerçekleşen ve 1963

baş üstü küt vuruş overhead smash, overhead shot

yılında Uluslararası Badminton Federasyonu tarafından

Oyuncunun topa vurmak için raketi kafasının üstüne

kabul edilen vuruş biçimi

kaldırarak diğer takımın vuruşu geri gönderememesini

aldatma deception Bir oyuncunun aşırtma, küt veya
damlak vuruş yapıp yapmayacağını rakibinin anlamaması

sağlamak ve dolayısıyla puan kazanmak amacıyla topa
çok sert yapılan vuruş.

için yapılan, rakip oyuncuyu bilerek yanlış hareket

blok dönüş vuruşu block return shot Yeterli güçle

etmeye yönelten, topla veya vücudun kısımları ile yapılan

vurulmadığı için filenin üzerinden hızlı şekilde düşen

hareketler bütünü.

dönüş vuruşu.

arka alan back alley Çiftler oyununda arka sınır
çizgisiyle uzun servis çizgisi arasındaki alan.

arka sınır çizgisi back boundary line Oyun
alanının tekler oyununda servis bölgesinin kenarlarını
gösteren çizgi.

asıl pozisyon base position Rakipten gelecek olan
topu beklerken avantajlı bir vuruş yapabilmek için
oyuncunun almış olduğu duruş şekli.

aşırtma vuruş clear shot Rakibin arka sınır çizgisine

Ç
çiftler doubles Badmintonda karşılıklı iki oyuncunun
oynadığı bir karşılaşma türü.

çiftler kenar çizgisi doubles side line Çiftler
maçında 6,10 m veya yaklaşık 20 ft genişlikte olan kortun
en uzak kenarı.

çiftler servis kortu doubles service court Çiftler
maçında oyuncu tarafından kullanılan servis bölgesi.

yapılan vuruş.

atak oyun attack game Genellikle toplara vurmaya ve
rakibin hata yapmasını sağlamaya yönelik oyun biçimi.

ayak hâkimiyeti foot work Kortta sporcunun
vuruşları en az hareketle yapmasını sağlayan hareket
biçimi.

D
damlak vuruş drop shot Rakibin tarafında hızla ve
fileye yakın düşecek şekilde yumuşak ve beceriyle yapılan
vuruş.

darbe hareketi flick movement Esas olarak servis
atarken kullanılan görünüşte yumuşak olan bir vuruşu

B
badminton ekipmanı badminton equipment
Badminton oyununun oynanması için gerekli olan top,
raket, spor kıyafetleri vb. malzemeler.

badminton filesi badminton net Kortun ortasına

ağdan daha hızlı geçen bir vuruşa çevirerek rakibi şaşırtan
hızlı bilek ve ön kol hareketi.

doğru pozisyon right position Oyun içinde en
uygun yerde bulunma durumu.

gerilen, 1,55 m yüksekliğinde ve oyuncuların topu

Dünya Badminton Federasyonu Badminton
World Federation Badminton sporunun yönetim

üzerinden geçirmesi gereken file.

organı.

badminton kortu badminton court Badminton
oyununun oynandığı alan.

düz vuruş drive shot File üzerinden yatay uçuş yapan
hızlı ve alçak vuruş.

badminton raketi badminton racket Badminton
oyuncularının kullandığı, baş kısmı, naylon veya
bağırsaktan yapılma malzemeyle örülü, şaft kısmı
ise metal, grafit ve fiberglastan oluşan, uzunluğu 68
cm’den, genişliği ise 23 cm’den fazla olamayan, uzun
saplı raket.

E
el arkası tutuş backhand hold Raket sapının el
bileğinin arka kısmında kaldığı raket tutuş şekli.

el arkası vuruş backhand shot Elin iç tarafının diğer
tarafıyla yapılan vuruş.
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el önü düz vuruş forehand shot El önü tarafında
yapılan, sert ve düz geri gönderme vuruşu.

el önü tutuş forehand hold El arkası vuruşu
yapmayan oyuncuların kullandığı raket sapının el

L
let let Sonucunda oyuncuya servisi tekrarlama hakkı
doğuran, servis topunun ağa çarpıp karşı çapraz servis
sahasına düşmesi.

bileğinin ön tarafında kaldığı raket tutuş şekli.

F
faul fault Badmintonda servis atma, servis
karşılama veya oyun sırasında oyun kurallarının ihlal
edilmesi.

file vuruşu net shot Ön korttan yapılan, sadece fileyi

M
mantar kafası cork tip Sıklıkla sentetik malzemeden
yapılan, topun yuvarlatılmış tabanı.

merkezî pozisyon center position Tekler oyunu
oynandığında, oyuncunun vuruşu geri gönderdikten
sonra kortun merkezinde bulunması.

aşıp hızla düşen vuruş.

G
geçme vuruşu passing shot Rakip oyuncu veya
takımı geçen vuruş.

O
orta çizgi center line Sol ve sağ servis kortlarını
birbirinden ayıran fileye dik çizgi.

orta saha midcourt File ve arka sınır çizgisi arasında
kalan, kortun ortasındaki üçte birlik alan.

H
hücum aşırtması attacking clear Rakibin sahasına
yapılan hücuma yönelik vuruş.

oyun game Bir oyuncunun veya tarafın tek bir
yarışmayı kazanmaya yetecek puanı yaptığında setin
tamamlanan kısmı.

hücum oyuncusu attacker Sayısız küt vuruş
yapan ve rakip takımı savunma düzeni almaya zorlamak
amacıyla atlama, sıçrama hareketlerini kullanan
oyuncu.

Ö
öldürme vuruşu kill hit Geri döndürülemeyen
aşağı doğru hızlı vuruş.

ön saha fore court File ve kısa servis çizgisi arasında
İ
idmansız oyuncu unpracticed player Hazırlık
yapmamış olan, idmanı olmayan, çevikliği olmayan,
ham, antrenmansız oyuncu.

itme vuruşu push shot Topu küçük bir bilek

kalan, kortun ön tarafındaki üçte birlik alan.

P
plastik top plastic ball Plastik malzemeden imal
edilmiş tüy toplara göre daha sert olan top.

hareketiyle iterek yapılan yumuşak bir vuruş.

K
kesme tutuşu slice hold Topa vururken raketi açıyla
tutuş.

kısa servis çizgisi short service line Servisin geçerli
olabilmesi için servisin ulaşması gereken ve fileden 5,94 m
uzaklıkta olan çizgi.

küt vuruş smash Topu keskin şekilde aşağı
doğru yönlendiren güçlü şekilde baş üstü yapılan
vuruş.
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R
raket racket Badminton topuna vurmak için
oyuncunun kullandığı, çelik, alüminyum, seramik, grafit
veya bor karışımlarından genellikle sentetik sicim veya doğal
sicim ile oluşturulan, yaklaşık 90 g ağırlığında, 680 mm
uzunluğunda alet.

raket çerçevesi racket frame Raketin uzunluğu 680
mm’yi, eni ise 230 mm’yi geçmeyen baş, boyun, şaft ve
saptan oluşan bölümleri.

raket gövdesi shaft of racket Raketin kafa bölgesinde

Badminton (Tüytop) Terimleri
son bulan uzun kısmı.

raket kafası the racket head Raketin çerçeve ve
sicimli kısmının dâhil olduğu oval kısmı.

raket sapı racket handle Oyuncunun raketi kontrol
etmek amacıyla kavradığı gövde kısmı.

raketin dip kısmı bottom of the racket Elin sap
üzerinden kaymasını önleyen, gövdenin genişletilmiş ucu.

raketin sicimli kısmı stringing of racket Topa
vurmak için kullanılan, sentetik veya doğal elyaftan

vb.ni takip eden görevli

servis karşılayıcı receiver Servisi geri gönderecek
oyuncu.

servis kortu service court Tekler ve çiftler oyunları
için farklı olan, servisin atılması gereken alan.

set set Oyunun 21 sayıdan oluşan her bir bölümü.
sol servis sahası left service court Filenin her iki
tarafındaki iki tane servis kutusundan oyuncu fileye doğru
baktığında solda kalanı.

bindirmeli sicim yüzeyi.

ralli rally Top oyundayken yapılan karşılıklı vuruşlar.

T
taşıma carry Topa vuruş gerçekleştirilirken raketle

S
sağ servis sahası right service court Filenin her iki

yakalanıp tutulduğu ve sonra fırlatıldığı, askı veya atış diye

tarafındaki iki tane servis kutusundan oyuncu fileye doğru

tekler singles Her iki tarafta tek kişiyle oynanan oyun.
tekler kenar çizgisi singles side line Tekler kortunun

baktığında sağda kalanı.

saha çizgisi baseline Fileye paralel kortun arka sınır
çizgisi.

saha direkleri field poles Fileyi tutan kortun her iki
tarafında mevcut iki adet direk.

savunma defend Genellikle küt ve damlak vuruşların
kaldırılması ve geri gönderilmesi.

savunma alanı back court Kortun arka sınır çizgileri
bölümündeki üçte birlik alan.

sayı yapma scoring Topun karşı alanda oyun sahasını
sınırlayan çizgiler içerinde yere temas etmesi.

sentetik top synthetic ball Genellikle eğitimde
kullanılan, tüylü toptan daha sağlam olan küçük, plastik
konik top.

servis serve, service Karşılıklı vuruş başlangıcında

de tabir edilen illegal bir taktik.

kenar sınır çizgisi.

tekler servis kortu singles service court Tekler
maçında oyuncu tarafından kullanılan servis bölgesi.

top ball Genellikle deriyle kaplı mantar tabana
tutturulmuş 16 tane kaz tüyünden üretilmiş, oyuncuların
vurması geren nesne.

tram çizgisi tramline Çiftler yan sınır çizgileri ve
tekler yan sınır çizgileri arasındaki alan.

tutuş grip Raketi tutma biçimi.
tüy feather Badminton topunun yapılmasını sağlayan
kaz tüyü.

tüylü üst kısım feather crown Topu stabilize etmek
ve aerodinamik hâle getirmek amacıyla topun üst kısmına
eklenen tüy veya sentetik malzeme.

topu oyuna sokmak için yapılan vuruş.

servis atma service toss Hakem tarafından yapılan
kura atışını kazanan oyuncunun topu, karşı servis alanına
doğru atarak oyunu başlatması.

servis bölgeleri service zones Servis atıcı ve
karşılayıcının servis için bulunmak zorunda olduğu
bölgeler.

servis faulü service fault Servis atışı esnasında

U
U-şekilli file vuruşu hairpin net shot Topun
yükselip sadece neti aşarak ve sonrasında diğer tarafa
keskin şekilde düştüğü fileye çok yakın ve alttan yapılan
vuruş.

uzun servis çizgisi long service line Teklerde arka
sınır çizgisi.

oyuncuların kural dışı davranışları.

servis hakemi service umpire Servis sırasında
oyuncunun durduğu yeri, topun uygun bölgeye varışını

Ü
üstten kesme top slice Fileyi aştıktan sonra aşağıya
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doğru gitmesini sağlamak amacıyla topu yukarıdan

bir kesiti ile topun hızını azaltmak ve hızla kısa servis

darbeyle ileri doğru atma.

çizgisine düşmesi sağlamak amacıyla kasten aşağı doğru
yapılan vuruş.

Y
yan çizgiler side lines Kortu uzunlamasına belirleyen
çizgiler.

yarı saha vuruşu half court shot Üst ve arka
oluşumuna karşı çiftlerde etkin şekilde kullanılan alçaktan
yapılan ve orta sahaya çarpan vuruş.

yarım küt vuruş half smash Genellikle raketin

6

yukarı ve arka yerleşim düzeni up and back
formation Çiftlerde kullanılan, bir oyuncu fileye doğru
ileri yönde oynarken eşinin arkada bulunduğu duruş
biçimi.

yüksek aşırtma high clear Hücuma yönelik
olarak kullanılan, savunma aşırtması iken düz hücum
aşırtması.

Badminton (Tüytop) Terimleri

İngilizce - Türkçe Dizin
attack game
attacker
attacking clear
back alley
back boundary line
back court
backhand hold
backhand shot
badminton court
badminton equipment
badminton net
badminton racket
Badminton World
Federation
ball
base position
baseline
block return shot
bottom of the racket
carry
center line
center position
clear shot
cork tip
deception
defend
doubles
doubles service court
doubles side line
drive shot
drop shot
fault
feather
feather crown
field poles
flick movement
foot work
fore court
forehand hold
forehand shot
game
grip
hairpin net shot
half court shot
half smash
high clear

atak oyun
hücum oyuncusu
hücum aşırtması
arka alan
arka sınır çizgisi
savunma alanı
el arkası tutuş
el arkası vuruş
badminton kortu
badminton ekipmanı
badminton filesi
badminton raketi
Dünya Badminton
Federasyonu
top
asıl pozisyon
saha çizgisi
blok dönüş vuruşu
raketin dip kısmı
taşıma
orta çizgi
merkezî pozisyon
aşırtma vuruş
mantar kafası
aldatma
savunma
çiftler
çiftler servis kortu
çiftler kenar çizgisi
düz vuruş
damlak vuruş
faul
tüy
tüylü üst kısım
saha direkleri
darbe hareketi
ayak hâkimiyeti
ön saha
el önü tutuş
el önü düz vuruş
oyun
tutuş
U-şekilli file vuruşu
yarı saha vuruşu
yarım küt vuruş
yüksek aşırtma

kill hit
left service court
let
long service line
midcourt
net shot
overhead smash
overhead shot
passing shot
plastic ball
push shot
racket
racket frame
racket handle
rally
receiver
right position
right service court
scoring
serve
service
service court
service fault
service toss
service umpire
service zones
set
shaft of racket
short service line
side lines
singles
singles service court
singles side line
slice hold
smash
stringing of racket
synthetic ball
badminton team
top slice
the racket head
tramline
unpracticed player
up and back formation
wood shot

öldürme vuruşu
sol servis sahası
let
uzun servis çizgisi
orta saha
file vuruşu
baş üstü küt vuruş
baş üstü küt vuruş
geçme vuruşu
plastik top
itme vuruşu
raket
raket çerçevesi
raket sapı
ralli
servis karşılayıcı
doğru pozisyon
sağ servis sahası
sayı yapma
servis
servis
servis kortu
servis faulü
servis atma
servis hakemi
servis bölgeleri
set
raket gövdesi
kısa servis çizgisi
yan çizgiler
tekler
tekler servis kortu
tekler kenar çizgisi
kesme tutuşu
küt vuruş
raketin sicimli kısmı
sentetik top
badminton takımı
üstten kesme
raket kafası
tram çizgisi
idmansız oyuncu
yukarı ve arka yerleşim
düzeni
ahşap kısımla vuruş
7

Sözlük Dergisi
KAYNAKLAR
1.

Gülmez İ (2008). Her Yönüyle Badminton, Türkiye Futbol Federasyonu Yayınları, Neyir Matbaacılık,
Ankara.
2. Yorulmazlar MM, Kepoğlu A (2005). Badminton Morpa Yayınevi, İstanbul.
3. Demirci A, Demirci N (2007). Adım Adım Badminton, Spor Yayınevi, Ankara.
4. http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=14915
5. http://www.vigoril.com/tag/badminton-terimleri
6. http://www.duslerkulup.com/badminton-raket-tutus-ve-vurus-teknikleri.html
7. http://www.turkcebilgi.com/sozluk/badminton
8. http://www.badminton.gov.tr/badminton-hakkinda-202/oyun-kurallar.html
9. http://www.logos.com.tr/PDF/sporterimleri.pdf
10. http://www.bedenegitimci.org/forum/index.php?topic=3281.0
11. http://www.bwfbadminton.org/page.aspx?id=15367

Yazarlar
Doç. Dr. Ercan Gür				

egur@firat.edu.tr

1974 yılında Elâzığ’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini, Elâzığ’da tamamladıktan sonra 1997
yılında Fırat Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Lisans, 2001 yılında
Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalında Yüksek
Lisans, 2006 yılında da Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Ana
Bilim Dalında doktora eğitimini tamamladı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Ayrıca
lisanslı olarak badminton oynadı. 3. kademe tenis antrenörlük belgesine sahip olup 2005 yılında
ülkemizde düzenlenen Üniversite Olimpiyatlarında tenis hakemi olarak görev yaptı. Hâlen Fırat
Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yrd. Doç. Dr. Ali Serdar Yücel			

asyucel@firat.edu.tr

1976 yılında Elâzığ’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elâzığ’da tamamladıktan sonra, 2000
yılında Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda birincilikle lisans, 2005 yılında
yüksek lisans, 2012 yılında doktora eğitimini tamamladı. Uzun yıllar Millî Eğitim bünyesinde
beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptıktan sonra 2010 yılında Fırat Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna öğretim elemanı olarak atandı ve hâlen öğretim üyesi olarak
görevini sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

8

Masa Tenisi Terimleri
açık

turnuva

A
open

uzak kısımlarına değişik falsolar ekleyerek göndermesi.

tournament

Bütün

federasyonların sporcularına açık olan turnuva.

aday hakem candidate referee Hakem olabilme
niteliklerine sahip olan ve açılan hakem kursuna katılarak,
kurs sonunda yapılan yazılı, sözlü ve uygulama sınavları
ortalamasında 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan,
Merkez Hakem Kurulunun onay verdiği hakem.

uzak defans vuruşu

atak lastik attack tire Dış yüzeyi pütürlü olmayan
lastik.

atak oyun counter-drive Sert bir vuruşa karşı yapılan
sert vuruş.

atak oyuncu hitter Ana vuruş olarak şut atan
oyuncu.

aerobik güç aerobic power Oyun içinde enerjinin

aydınlatma lighting Dünya ve olimpiyat yarışlarında

uzun süre kullanılması, yüksek düzeyde verimin uzun bir

oyun alanının üzerinde en az 1000 lx, dışarıda kalan

süre korunması durumu.

alanlarda en az 500 lx, diğer yarışlarda ise oyun alanının

ağ net Oyun yüzeyini iki eşit parçaya bölen, ip veya
sentetik maddeden örülmüş örgü.

üzerinde 600 lx, dışarıda kalan alanlarda 400 lx olan ışık
şiddeti.

ağ takımı the net assembly Ağın askı kordonu,
destek çubukları ve bunları masaya tutturan kenetlerden
oluşan ekipman grubu.

B
basit pütürlü lastik ordinary pimpled rubber

alıştırma practice Maç başlamadan hemen önce, maç

Bütün yüzeyi boyunca cm2’de 10’dan az, 30’dan çok

masasında iki dakika yapılabilen ve ancak başhakemin

olmayan düzgün dağılmış pütürü bulunan, doğal veya

izniyle uzatılabilen ısınma süresi.

sentetik, tek tabakalı gözeneksiz lastik.

all all Atak yapan oyuncuların tercih ettiği, rakibin ilk
atağı yapmasını sağlayan tahta çeşidi.

başhakem referee Fikstür için kura çekiminin
yönetimi, maçların saat ve masa dağılımı, maç

all- all- Masaya yakın oynayan, rakibini atak yaptırarak

görevlilerinin atanması, maç görevlileri için turnuva

hataya zorlayan oyuncuların tercih ettiği, kontrolü yüksek

öncesi brifing yapılması, oyuncuların temsil durumlarının

hızı düşük tahta çeşidi.

kontrol edilmesi, ivedi hâllerde yarışmaların durdurulması

all+ all+ Rakibe zor toplar gönderip atak yapmaya

vb. yetkilere sahip, her yarışma için ayrı ayrı atanan

çalışan oyuncuların tercih ettiği, kontrolü yüksek, hızları

görevli hakem.

fazla tahta çeşidi.

antispin antispin Genellikle defansif vuruş amaçlı

beş maçlık sistem (Corbillon kupa sistemi)
best of 5 matches (Corbillon Cup system) Bir takımın

kullanılan, falsodan etkilenmeyen, üzeri düz ve çok

2, 3 veya 4 oyuncudan oluştuğu, oyun sırası A ile X, B ile

kaygan, sert süngerli lastik türü.

Y, çiftler, A ile Y, B ile X şeklinde olan oyun sistemi. dört

antispin lastik junk Spinden etkilenmeyen, rakibe
spinsiz veya belirsiz falsolu toplar atan antispin veya uzun
tırtıl gibi lastik.

antrenman training Masa tenisi oyuncularının
performansını korumaya ve arttırmaya yönelik yapılan
çalışmaların tümü.

antrenör trainer Teknik ve taktik açıdan oyuncuları
yönlendiren kişi.

aşırtma vuruş lob Rakibin topa tekrar vurmasını
zorlaştırmak veya hata yapmasını sağlamak amacıyla
oyuncunun topu çok yüksek olarak karşı tarafın masasının

tek ve bir çift
beş maçlık sistem (Swaythling kupa sistemi)
best of 5 matches (Swaythling Cup system) Bir takımın
3 oyuncudan oluştuğu, oyun sırası A ile X, B ile Y, C ile
Z, A ile Y, B ile X şeklinde olan oyun sistemi. beş tek

blok vuruşu block hit Genellikle masaya yakın
olarak topun yükselmesi sırasında veya yükseldiği noktada
yapılan, blok yapan kişinin raketin açısını topu çarptıktan
sonra karşı tarafa gidecek şekilde ayarladığı vuruş.

blok yapan oyuncu blocker Ana vuruşu blok olan
oyuncu.
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Sözlük Dergisi
brifing briefing Masa tenisi müsabakalarından önce

dokuz maçlık sistem best of 9 matches Bir takımın

maç görevlileri için organizasyon öncesi yapılan toplantı.

3 oyuncudan oluştuğu, oyun sırası A ile X, B ile Y, C ile
Z, B ile X, A ile Z, C ile Y, B ile Z, C ile X, A ile Y şeklinde

Ç
çabuklaştırılmış sistem the expedite system
Belirtilen bazı durumlar dışında bir set 10 dakikalık oyun

olan oyun sistemi. dokuz tek

düz şut flat Topun falsosuz ve genelde hızlı
gönderildiği vuruş biçimi.

süresinden sonra veya her iki oyuncu veya çiftin istekleri
hâlinde herhangi bir zamanda geçilen uygulama.

çağrılı turnuva invitation tournament Katılımın
sadece ismen davetli federasyon veya sporcularla

E
ETTU European Table Tennis Union Avrupa Masa
Tenisi Birliğinin kısaltması.

sınırlandırıldığı turnuva.

çapraz vuruş cross-court Köşeden çapraz köşeye
yapılan vuruş.

çevre panoları surrounds Masa tenisinde masanın

F
falsolu vuruş spin Topun dönerek yol aldığı vuruş
biçimi.

etrafını dikdörtgen biçiminde çevreleyen panolar.

çift sıçrama double bounce Sayı kaybına neden olan,
topun masanın aynı tarafında iki defa zıplaması.

çiftler doubles Masa tenisi çiftler müsabakalarında
oynayan eş oyuncular.

H
havalandırma odası ventilated room Yarışma
salonlarında raket kaplamalarının rakete yapıştırılması
için uygun havalandırmaya sahip bir alan.

çizgi line Oyun alanını belirleyen, kenar ve uç çizgi

havluyla kurulanma drying with a towel Bir

olarak isimlendirilen 2 cm kalınlığında ve oyun alanına

bireysel maçın her setinin başından itibaren, her 6 sayıdan

dâhil kabul edilen hat.

sonra kurulanmak amacı ile yapılan eylem.

hızlı spin fast spin Raketin topun arkasından
D
def def Uygun toplara atak yapmaya çalışan savunma

başlayarak sürtünme yüzeyinin tamamının kullanılması
sonucunda oluşan topu ekseninde döndürme.

oyuncularının tercih ettiği kontrolü yüksek, hızı düşük
bir tahta çeşidi.

def- def- Genellikle atak yapmaktan çekinen savunma
oyuncularının tercih ettiği bir tahta çeşidi.

I
ITTF International Table Tennis Federation
Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun kısaltması.

def+ def+ Fırsat kollayan ve uygun toplara atak yapan
savunma oyuncularının tercih ettiği bir tahta çeşidi.

defans oyuncusu chopper Gelen her topa kesme
vuruşu yapan oyuncu.

defansif oyun defense game Oyuncuların kendileri
hata yapmadan rakibi hata yapmaya zorladıkları savunma
temelli oyun.

destek çubukları supporting posts Ağın askı
kordonunun geçtiği ve ağın ayarlanmasını ve gergin
durmasını sağlayan malzeme.

dış vuruş backhand Raketin dış tarafıyla, elin dış
bölümü ağa dönükken yapılan vuruş.
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İ
iç vuruş forehand Raketin iç tarafıyla avuç içi ağa
dönük olarak yapılan vuruş. düz vuruş
iç vuruş top-spin forehand top-spin Avuç içi ağa
dönükken yapılan spin vuruşu.

il hakem kurulu county board of referees İllerde
masa tenisi hakem ve gözlemcileri ile ilgili tüm idari ve
teknik konulardan sorumlu olan kurul.

il hakemi county referee İl hakem kurulunca aday
hakemlik için öngörülen süreler içerisinde başarılı
oldukları tespit edilen ve terfileri için Merkez Hakem

Masa Tenisi Terimleri
Kuruluna teklifi yapılan ve Merkez Hakem Kurulunun
onay verdiği yerel lig faaliyetleri kapsamında düzenlenen
müsabakalarda hakem olarak görev alan kimse.

il temsilcisi representative of the provincia Masa
Tenisi Federasyonunun illerdeki temsilcisi.

iterek dış vuruş backhand drive Vücut ve ayaklar

saha alanında topun birden fazla sekmesi.

kısa top drop shot Topu karşı tarafın file dibine çok
kısa olarak atılması.

kısıtlı turnuva restricted tournament Yaş grupları
dışında, katılımın sadece belirlenmiş sporcu grupları ile
sınırlı tutulduğu turnuva.

masaya paralel, dirsek eklemi 90’ye yakın, raket karın

klasik tutuş shakehand El bileğinin biyomekanik

seviyesinde ve önde yapılan, öne doğru kapalı olan

olarak her yönde ve açıda rahat hareket edebilmesini

raketin geriye çekilerek top masadan sıçradıktan sonra

sağlayan, backhand ve forehand vuruşlar için en uygun

raket aynı konumda masaya yatay olana kadar ileri doğru

raket tutuş biçimi.

götürülerek yapılan vuruş.

iterek vuruş push Hücum yapma imkânı olmadığı
zaman kesme veya itme biçiminde yapılan pasif bir
vuruş.

kol altı servis high toss serve Rakibi şaşırtmak ve
falsoyu artırmak için topu çok yükseğe atarak yapılan
başlama vuruşu.

kontra top-spin contra top-spin Raket açısı topun
falsosuna göre değişen, rakipten gelen toplara blok yapmak

K
kalem tutuşu pen holder Genelde Uzak Doğu

yerine atağa geçmek için uygulanan vuruş biçimi.

kontra vuruş deep hit, contra hit Topun filenin

ülkelerinde yaygın olarak benimsenen, en iyi forehand

uzağına, masanın dışına yakın noktalara atıldığı vuruş

vuruş imkânını sağlayan, ismini parmakların kalemi tutar

biçimi.

şekilde olmasından alan bir raket tutuş biçimi.

kaptan captain Masa tenisinde saha içi ve dışında
takımdan sorumlu oyuncu.

karşılama receive Rakip oyuncudan gelen topun
karşılanması.

karşılayıcı receiver Bir rallide topa ikinci vuran
oyuncu.

kura the lot Masa tenisinde ilk servis, ilk karşılama ve
saha seçimi hakkının belirlenmesi için izlenen işlem.

Kuruluşlar Arası Türkiye Şampiyonası Interagency Turkey Championships İllerde düzenlenen
kurumlar

arası

yarışmalara

katılan

takımların

federasyonun kuruluşlar arası yarışma talimatı esaslarına
göre katıldıkları yarışma.

kenar çizgisi side line Masa üst yüzeyinin 2,74 m
uzunluğundaki iki kenarı boyunca 5 cm genişliğinde
uzanan çizgi.

kenetler clamps Ağ, ağın askı kordonunu ve destek
çubuklarını masaya tutturan malzeme.

kesik vuruş back spin Topun geriye doğru dönerek
karşı tarafa gitmesi.

kesme chop Masaya yakın veya uzak konumdan,
kesme veya başka vuruşlara karşı yapılan, topun kuvvetli
biçimde geriye doğru dönme hareketiyle karşı tarafa

L
lastik temizleyici rubber cleaner Düz lastik yüzey
temizleyicisi.

lastik tırtılı pips Lastiğin bir yüzeyini kaplayan tırtıl
adı verilen çıkıntıları.

let let Sonucun skora yansımadığı ralli. Her iki
oyuncunun sayı almadığı ralli.

lig league Masa tenisinin oynandığı çeşitli kategorideki
maçlar.

gitmesini sağlayan pasif bir vuruş.

kesme blok chop block Karşı tarafa kesme olarak
giden, raketin yukarıdan aşağıya doğru hareketi ile birlikte
yapılan blok vuruşu.

kısa servis short service Servis atıldıktan sonra rakip

M
maç match müsabaka
masa table Uzunluğu 2,74 m ve eni 1,525 m,
yüksekliği zeminden 76 cm olan oyun yüzeyi.
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masa tenisi robotu table tennis robot Masa
tenisinde teknik çalışmaların yapılmasında kullanılan
araçlar.

masa üstü spin drive Masaya yakın konumdan

Ö
öğüt advice Oyunculara maçın kurallara uygun
bölümlerinde verilen taktiksel amaçlı bilgi.

ölü top dead ball Hiç falsosu olmayan top.

yapılan temel spinli veya spinsiz hızlı vuruş.

mola time-out Oyunun setleri arasındaki 1 dakikalık
oyun duraklaması.

mola kartı break card Her iki yüzünde büyük bir ‘T’
harfinin bulunması önerilen ve takım molası alınması için
masa hakemlerine verilen 15x20 cm ölçülerinde kart.

mola süresini aşma excessive time-out Bir dakikalık

P
paralel vuruş down the line Bir köşeden çapraz
olmayan karşı köşeye yapılan, masaya paralel olarak
gönderilen vuruş biçimi.

pütürlü lastik pips out Dış yüzeyi pütürlü olan
lastik.

mola süresini geçirme.

müsabaka match Tek sayılı setlerin çoğunluğunu
alarak oyunu kazanmak için iki takım arasında yapılan
mücadele. maç

R
raket the racket Herhangi bir boyut, şekil ve ağırlıkta
olabilen, tablası eğilmez, sert ve düz yüzeyli topa vurmak
için kullanılan araç.

O
ofansif oyun offensive game Top-spin ve devamlılığın

raket eli the racket hand Raketi tutan el.
raketi çevirerek vuruş twiddle, twirl Oyun

ön plana çıktığı, oyuncuların vuruşlarındaki yüksek hız

sırasında rakibi hataya zorlamak için raket çevrilerek

sayesinde sayı kazanmaya çalıştıkları atak oyun.

yapılan vuruş biçimi.

off off Oyunda masadan biraz açılarak her zaman atak

ralli rally Topun oyunda olduğu süre.

yapmaya çalışan oyuncuların tercih ettiği, hızlı atan bir
tahta çeşidi.

off- off- Masaya yakın oynayan, atak ve kontrollü
oyuncuların tercih ettiği bir tahta çeşidi.

off+ off+ Agresif ve her zaman hücumu seven
oyuncuların tercih ettiği, hızı yüksek ve kontrolü düşük
olan tahta çeşidi.

orta çizgi centre line Her iki sahada da sağ yarı sahaların
bir parçası kabul edilen, kenar çizgilerine paralel olan çizgi.

oyun alanı the playing space Büyüklüğü 14 m’den kısa,
7 m’den dar ve 5 m’den alçak olmayan, dikdörtgen alan.

oyun giysisi playing clothing Kısa kollu veya kolsuz
formadan, şort, etek veya tek parçadan oluşan spor
giysisinden, çoraplar ve spor ayakkabılarından oluşan
giysiler bütünü.

oyun planı game plan Rakibe karşı bir taktik
geliştirme ve bunu uygulama planı.

oyuncu the player Herhangi bir oyunda veya
müsabakada kendisine verilen görevi ve rolü yerine
getiren kimse.
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S
saha court Masa tenisinin oynandığı alan.
saha değişimi ends Her setin bitiminde ve netice
setinde oyunculardan birinin 5. sayıya ulaşması sonucunda
sahalarda yapılan değişim.

sandiviç lastik sandwich rubber Kalınlığı 2 mm’den
çok olmayan, basit pütürlü bir dış tabaka ile kaplanmış,
gözenekli lastik tabakası.

sayı point Sonucun skora yansıdığı ralli. Hata yapan
oyuncu sayı kaybeder.

sayı alma vuruşu kill hit Rakibin karşılayamayacağı
şekilde yapılan vuruş biçimi.

sayı tabelası the score indicator Oynanan set
sayılarını gösteren tabela.

selüloit celluloid Levha hâlinde dişçilikte, tarak,
bilardo topu, lak, gözlük çerçevesi ve oyuncak yapımında
kullanılan, sert, mukavemeti yüksek, suya, yağlara ve
seyreltik asitlere dayanıklı bir termoplastik.

serbest el free hand Raketi tutmayan el.

Masa Tenisi Terimleri
seremoni ceremony Oyun öncesi yapılan tören.
servis başlangıcı the beginning of service Servisçinin
hareketsiz ve açık duran serbest elinin ayasında serbest ve
hareketsiz duran topla oyuna başlaması.

servisçi server Topun oyunda olduğu sürede (ralli)

90 derece vücudun önünde durduğu duruş biçimi.

temel teknik main technique Masa tenisine özgü
temel hareketler bütünü.

TMTF Turkey Table Tennis Federation Türkiye
Masa Tenisi Federasyonunun kısaltılması.

top the ball Selüloit veya benzer bir plastik

topa ilk vuran oyuncu.

set game Her iki oyuncu veya çift 10. sayıya ulaşmamış
olmak koşulu ile ilk önce 11. sayıya ulaşan oyuncu veya
çift tarafından kazanılmış oyun bölümü.

set sayısı game point Bir maçın her set bölümünde

malzemeden yapılmış, çapı 40 mm, ağırlığı 2,7 g olan
küre biçimindeki oyun malzemesi.

top açma flick or flip Genellikle kısa atılan toplarda
hücumu başlatmak için kullanılan, daha çok kısa servislere
ve kısa gelen toplara karşı vurulan, fileye yakın konumda

elde edilen sayı.

sıra dışı servis atma out of order of serving Bir
oyuncunun sırası olmadığı hâlde servis atması.

sıra dışı servis karşılama out of order of receiving
Bir oyuncunun sırası olmadığı hâlde servis karşılaması.

spin vuruş çeşidi sidespin Topun havada sola veya
sağa doğru bir eğri çizerek gitmesini sağlayan vuruş.

sportif sporty Sporla ilgili.

raketin bilek veya üst kol hareketiyle hızlı bir şekilde
çevrilmesiyle yapılan vuruş biçimi.

top ile ağ arasındaki mekân the space between
the balland the net Top, ağ ve yukarı doğru uzantısı
arasındaki yer.

top seçme choosing ball Oyunculara, oyun alanına
gelmeden önce mümkün olan bir başka yerde bir veya
daha fazla sayıda top seçme olanağı verilir ve maç, bu

Ş
şut smash Rakibin karşılayamayacağı şekilde yapılan

toplardan hakem tarafından gelişigüzel alınan biri ile
oynanır.

top toplayıcı araç ball picker tool Masa tenisi

sayı alma vuruşu.

antrenmanları sırasında top toplamayı daha çabuk ve

T

kolay hâle getiren top toplama malzemesi.

tabla the blade Raketin kalınlığının en az %85’i doğal

topu engelleme blocking the ball Topun rakip

tahta olan, içindeki yapıştırıcı tabakası karbon lifi, cam lifi

tarafından yapılan vuruştan sonra oyun yüzeyinin üstünde

veya sıkıştırılmış kâğıt gibi lifli malzemeler ile sıkıştırılmış

veya oyun yüzeyine doğru gelmekte iken, kendi sahasına

olan, toplam kalınlığın %7,5’u veya 0,35 mm’den daha

değmeden, oyuncunun kendisine, giydiği veya taşıdığı

kalın olmayan tahta kısmı.

herhangi bir şeye değmesi.

takım maçı yöntemi team match procedure Bütün
sporcuların, yarışma için belirlenmiş oyuncular arasından
seçildiği, takım maçından önce A, B, C veya X, Y, Z
seçimi hakkının kura ile belirlendiği yöntem.

taktik tactics Masa tenisine yönelik kullanılan
sistemler.

tecrübeli oyuncu veteran Uzun yıllar masa tenisi
sporuyla uğraşmış, bu spora emek vermiş 40 yaş ve üstü
deneyimli kişiler için kullanılan bir ifade.

U
uç çizgi end line Masanın her iki yanından sonsuza
dek uzandığı kabul edilen, 152,5 cm’lik çizgi.

ulusal hakem national referee Merkez Hakem
Kurulunca yapılan yazılı, sözlü ve uygulama sınavları
ortalamasında 70 ve üzeri puan alarak başarılı olan ve
Merkez Hakem Kurulunun onay verdiği hakem.

uluslararası hakem international referee Ulusal

temel duruş basic stance Masa tenisinde ayaklar

hakem olarak en az iki yıl faal olarak görev yapan ve son

omuz genişliğinde açık, raketin yere dik olarak tutulduğu,

iki sezonda A klasmanında yer alan, Merkez Hakem

ayak burunları masa yönünde ve dirsek ekleminin yaklaşık

Kurulunun teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile
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Uluslararası hakemliğe terfisi için ITTF’e teklif edilen
ve ITTF tarafından yapılan sınavda başarılı olan
hakem.

uluslararası

international

maç

match

Federasyonları temsil eden takımlar arasındaki maç.

uluslararası yarışma international competition
Birden fazla federasyonun oyuncularının katılabileceği

V
Veteranlar Türkiye Şampiyonası Turkey
Veterans Championships Yıl itibarıyla 31 aralık ve
öncesi doğumlu olmak kaydı ile 40 yaş ve üstü sporcuların
katıldığı yarışma.

vuruş strike Topa elde tutulan raketle veya bilek
altında olmak kaydıyla raket eli ile yapılan temas.

vuruş sayıcı stroke counter Çabuklaştırılmış sisteme

yarışma.

uzak defans vuruşu lob aşırtma vuruş
uzak top-spin distant top-spin Uzak masa seviyesine

geçildiğinde, karşılayıcı oyuncu veya çiftin vuruşlarını
saymak üzere görevlendirilebilen kişi.

düşen toplarda uygulanan vuruş biçimi.

uzun kesme slide chop Masa dışından ağ seviyesine
düşen topun yine masayı terk edecek şekilde kol ile uzun
kesilmesi.

Y
yakın top-spin close top-spin Masaya yakın olarak
top masada sıçrarken yükseklik kazanması için yapılan

uzun pütürlü lastik long pimpled rubber

vuruş biçimi.

Pütürleri uzun ve ince olduğu için topla temas ederken

yan top-spin side top-spin Forehand ve backhand

eğilen ve rakibe falsosu belirsiz toplar gönderilebilen

teknikleri ile uygulanan, sporcuların sonuca gitmek ve rakibe

lastik.

zor toplar göndermek için kullandıkları vuruş biçimi.

uzun servis long service Servis atıldıktan sonra
topun karşı masaya bir kez sekmesi ve çıkması.

yedi maçlık sistem best of 7 matches Bir takımın 3,
4 veya 5 oyuncudan oluştuğu, oyun sırası A ile Y, B ile X,
C ile Z, çiftler, A ile X, C ile Y, B ile Z şeklinde olan oyun

Ü
üst falso top-spin Havada bir yay çizerek topun
ileriye doğru dönerek gitmesi.
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sistemi. altı tek ve bir çift

yüksek top loop Topun hızlı bir şekilde ileriye doğru
dönerek gitmesi.

Masa Tenisi Terimleri

İngilizce - Türkçe Dizin
advice
aerobic power
all
allall+
antispin
attack tire
backhand
backhand drive
back spin
ball picker tool
basic stance
best of 5 matches
(Corbillon Cup system)
best of 5 matches
(Swaythling Cup system)
best of 7 matches
best of 9 matches
block hit
blocker
blocking the ball
break card
briefing
candidate referee
captain
celluloid
centre line
ceremony
choosing ball
chop
chop block
chopper
clamps
close top-spin
contra top-spin
counter-drive
county board of referees
county referee
court

öğüt
aerobik güç
all
allall+
antispin
atak lastik
dış vuruş
iterek dış vuruş
kesik vuruş
top toplayıcı araç
temel duruş
beş maçlık sistem
(Corbillon kupa sistemi)
beş maçlık sistem
(Swaythling kupa sistemi)
yedi maçlık sistem
dokuz maçlık sistem
blok vuruşu
blok yapan oyuncu
topu engelleme
mola kartı
brifing
aday hakem
kaptan
selüloit
orta çizgi
seremoni
top seçme
kesme
kesme blok
defans oyuncusu
kenetler
yakın top-spin
kontra top-spin
atak oyun
il hakem kurulu
il hakemi
saha

cross-court
dead ball
deep hit, contra hit
def
defdef+
defense game
distant top-spin
double bounce
doubles
down the line
drive
drop shot
drying with a towel
end line
ends
European Table Tennis Union
excessive time-out
fast spin
flat
flick or flip
forehand
forehand top-spin
free hand
game
game plan
game point
high toss serve
hitter
Interagency Turkey
Championships
international competition
international match
international referee
International Table Tennis
Federation
invitation tournament
junk
kill hit

çapraz vuruş
ölü top
kontra vuruş
def
defdef+
defansif oyun
uzak top-spin
çift sıçrama
çiftler
paralel vuruş
masa üstü spin
kısa top
havluyla kurulanma
uç çizgi
saha değişimi
ETTU
mola süresini aşma
hızlı spin
düz şut
top açma
iç vuruş (düz vuruş)
iç vuruş top-spin
serbest el
set
oyun planı
set sayısı
kol altı servis
atak oyuncu
Kuruluşlar Arası Türkiye
Şampiyonası
uluslararası yarışma
uluslararası maç
uluslararası hakem
ITTF
çağrılı turnuva
antispin lastik
sayı alma vuruşu
15
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league
let
lighting
line
lob
long pimpled rubber
long service
loop
main technique
match
national referee
net
off
offoff+
offensive game
open tournament
ordinary pimpled rubber
out of order of receiving
out of order of serving
pen holder
pips
pips out
playing clothing
point
practice
push
rally
receive
receiver
referee
representative of the provincia
restricted tournament
rubber cleaner
sandwich rubber
server
shakehand
short service
side line
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lig
let
aydınlatma
çizgi
aşırtma vuruş
uzun pütürlü lastik
uzun servis
yüksek top
temel teknik
müsabaka
ulusal hakem
ağ
off
offoff+
ofansif oyun
açık turnuva
basit pütürlü lastik
sıra dışı servis karşılama
sıra dışı servis atma
kalem tutuşu
lastik tırtılı
pütürlü lastik
oyun giysisi
sayı
alıştırma
iterek vuruş
ralli
karşılama
karşılayıcı
başhakem
il temsilcisi
kısıtlı turnuva
lastik temizleyici
sandiviç lastik
servisçi
klasik tutuş
kısa servis
kenar çizgisi

side top-spin
sidespin
slide chop
smash
spin
sporty
strike
stroke counter
supporting posts
surrounds
table
table tennis robot
tactics
team match procedure
the ball
the beginning of service
the blade
the expedite system
the lot
the net assembly
the player
the playing space
the racket
the racket hand
the score indicator
the space between the
balland the net
time-out
top-spin
trainer
training
Turkey Table Tennis
Federation
Turkey Veterans
Championships
twiddle
twirl
ventilated room
veteran

yan top-spin
spin vuruş çeşidi
uzun kesme
şut
falsolu vuruş
sportif
vuruş
vuruş sayıcı
destek çubukları
çevre panoları
masa
masa tenisi robotu
taktik
takım maçı yöntemi
top
servis başlangıcı
tabla
çabuklaştırılmış sistem
kura
ağ takımı
oyuncu
oyun alanı
raket
raket eli
sayı tabelası
top ile ağ arasındaki
mekân
mola
üst falso
antrenör
antrenman
TMTF
Veteranlar Türkiye
Şampiyonası
raketi çevirerek vuruş
raketi çevirerek vuruş
havalandırma odası
tecrübeli oyuncu

Masa Tenisi Terimleri
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A
Amerikan sayı sistemi American scoring system

çift yan duvar vuruşu double boast hit Ön duvara
vurmadan önce iki yan duvara da çarpan vuruş şekli.

Hem servis atanın hem de servisi karşılayanın rally

D

boyunca puan alabildiği rally başına puan olarak da tabir

dağıtım handout Servis atanda değişiklik olması

edilen sayı sistemi.

arka salınım back swing Oyuncunun, topa temas

durumu.

etmek için raket hareketinden önce raketi vücudundan

davranış ikazı conduct warning Oyuncuya kort

uzağa hareket ettirmek için kullandığı başlangıç hareketi.

idaresi altında ihlal gerçekleştirdiğini ve kendisine ikaz

aşağı down Topun “board” veya “tenekeye” vurduğunu

verildiğini bildiren hakemin çağrısı.

devre arası half time Beş dakikalık ısınma süresinin

belirten ifade.

aşağı salınım down swing Topun aşağı doğru
yolculuğundan başlayarak çarpma noktasına kadar olan

ortasına

gelindiğinde

hakem

tarafından

yapılan,

oyuncuların saha değişimi yaptıkları anons.

doğru şekilde vurma hit correctly Birden fazla

salınım alanı.

aşırtma vuruş lobhit Ön duvara çarpmadan önce
topun havada yükseklere gitmesini sağlayacak biçimde

olmayacak şekilde veya raket üzerinde uzun temas
olmayacak şekilde raketle topa vurulması.

dönerek vuruş turning hit Oyuncunun dönerek

yapılan vuruş.

aut out Topun aut çizgisi veya bu tip çizginin üzerindeki
duvara vurduğunu veya çıta gibi çatının bir kısmının
üzerinden geçtiğini belirtmek için kullanılan ifade.

aut çizgisi outline Ön duvar çizgisi, her iki yan
duvar çizgisi ve arka duvar çizgisini içeren ve kortun üst

yaptığı vuruş.

duvar tenisi squash Raket ve topla iki oyuncu (çiftlerde
dört oyuncu) tarafından oynanan bir tür raket sporu.

duvar tenisi gözlüğü squash glasses Duvar tenisinde
gözleri korumaya yarayan malzeme.

duvar tenisinde ısınma warm-up in squash Maç

sınırlarını belirleyen çizgi.

ayak hatası foot fault Servisi atan kişinin bir ayağının
servis kutusunun tam içinde olmaması.

başlamadan önce her iki oyuncuya tanınan beş dakikalık
süre.

duvar tenisinde oyun game in squash Sayı sistemine
B
beyaz top white dot Soğuk şartlardaki yarışma oyunu
için, orta seviye özelliğe sahip top.

bağlı olarak 11 veya 15 puanlık oyunlarda dokuz puanı ilk
kazanan oyuncunun oyunu kazandığı oyun.

düz vuruş drive hit Genellikle iyi bir uzunluk için
yapılan tipik zemin vuruşu.

Ç
çapraz kort vuruşu cross court hit “V” şekli
oluşturan ve oynandığı tarafın tersi yönde orta sahaya
veya daha derine inen ön duvar vuruşu.

çapraz vuruş cross hit Doğrudan ön duvardan
vuruşu yapana en uzak yan tarafa yapılan vuruş.

el

arkası

E
backhand Normal

olarak

topa

uygulayacağınız salınıma ters yön.

el önü forehand Top ile çarpışmadan sonraki
salınım yönü.

çeyrek kort quarter court Yarı saha çizgisi ile iki eşit
parçaya bölünmüş sahanın arka tarafının yarısı.

çift sarı noktalı top double yellow dot İleri düzeyde
oyuncular için yapılan, çok yavaş olan yarışma topu.

çift vuruş double hit Vuruş sırasında sicimlere birden
çok kez temas eden top.

G
geçersiz vuruş not up hit Top zeminde bir kez
sıçradıktan sonra yapılan vuruş veya çift vuruş.

geri gönderme vuruşu return hit Duvardan gelen
topa vuruş yapılarak geri gönderilmesi.
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gerinme hareketi back swing movement Vuruş
için hazırlanırken raketle oluşturulan boşluk.

mavi top blue dot Çok soğuk kortlarda kullanılan,
yeni başlayanlar için çok hızlı özellikte olan top.

girişim attempt Raketin arka salınım pozisyonundan
O
on beş saniye çağrısı fifteen seconds calling

topa doğru olan hareketi.

ikinci

vuruş

İ
denemesi

Kalan oyunlar arasında 15 saniyelik araya izin verildiğini

further

attempt

Oyuncunun yaptığı ikinci vuruş girişimi.

oyunculara bildirme amacını taşıyan hakemin çağrısı.

oyuncunun başvurusu appeal of player “Let”
veya “stoke” ile sonuçlanabilecek ihlali değerlendirmesi

K
karşı kısa vuruş counter drop hit Rakibin vurduğu

için oyuncunun hakeme eğer yoksa rakibine başvuruda
bulunması.

kısa vuruşa benzer şekilde yapılan vuruş.

kesim çizgisi cutline Zeminden 6 ft mesafede ön
kort üzerindeki orta çizgi.

kırmızı top red dot Soğuk kortlarda kullanılan,

Ö
öldürme vuruş kill hit Sahanın köşesine doğru
yapılan kesinlikle puan kazandıran sert vuruş biçimi.

başlangıç oyuncuları ve iyi oyuncuların kullandıkları hızlı

kısa çizgi short line Servis kutularının ön tarafını

P
Philadelphia vuruşu Philadelphia hit Topun ilk

belirleyen, ön duvara 18 ft uzaklıkta ve paralel olan zemin

olarak ön duvarda yükseğe ve köşeye yakın yan duvar

üzerine çizilmiş çizgi.

yakınına çarpması ve sonrasında diyagonal olarak ters

özellikteki top.

kısa vuruş drop Doğrudan ön duvardan ön köşeye
yapılan yumuşak vuruş.

köşe nick Kenar veya arka duvar ile zemin arasındaki

yan duvarın arkasına yakın çapraz kortu geçerek burada
durması istenilen, genellikle kortun ön tarafında oynanan
bir çeşit ters yan duvar vuruşu.

alan.

köşe vuruşu nick hit Topun ön duvardan seker
sekmez zeminle duvar arasındaki aralığa çarpması
biçimindeki vuruş.

R
rail vuruş rail shot Kenar duvar boyunca iyi bir
uzunlukta yapılan vuruş biçimi.

köşe vuruşu roll corner Yan duvara çarpan geriye

ralli rally Topa vuruş serisi servis ile başlayıp topun

kortun ortasına doğru giden yavaş, abartılmış vuruş

oyundan çıkması ile sona eren, bir veya daha fazla kereden

biçimi.

oluşan top geri dönüşü serisi.

L
let let Sayının baştan sona yeniden oynanması ile ilgili
karar.

lisans license Sporcuların duvar tenisi yarışmalarına
katılabilmesi için verilen tasdikli belge.

S
sarı top yellow dot Yavaş özellikte ve tüm düzey
yarışma oyuncularının kullandığı top.

savunma vuruşu defensive hit Rakip ön tarafta siz
ise kortun arka tarafında kaldığınız zaman tercih edilen
vuruş biçimi.

M
maskelenmiş açı vuruşu masked angle hit

servis serve Her squash sayısını başlatan vuruş.
servis alanı service field Servis atışı yapılan, kısa

Vücudun vuruşu kapattığı ön sahada yapılan açılı vuruş

çizginin bir kısmı, yan duvarın bir kısmı ve diğer iki çizgi

biçimi.

ile sınırlanmış, kortun her dörtte birindeki kare alan.
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servis çizgisi service line Üst kenarı zeminden 1,83 m

taşıma hareketi carry movement Topun açık şekilde

(6 ft) yukarıda olan ve tüm kort genişliği boyunca uzanan

raket üzerinde olmadığı, vuruş sırasında sicimler ile temas

ön duvar üzerindeki çizgi.

hâlinde olduğu hareket.

servis hatası service fault Servis atışının hatalı
yapılması durumu.

servis kutusu service box Servis atan oyuncunun
durması gereken, kort zemininde işaretlenmiş kara alan.

sıcak kort hot court, warm court Topun daha hızlı ve

teneke the tin Ön duvarın alt kısmındaki bariyer.
ters köşe vuruşu reverse corner hit Vurucunun
durduğu noktadan ters yan duvara yapılan vuruş biçimi.

ters top reverse ball Ön duvara varmadan ters taraftaki
yan duvara çarpan top.

daha yüksek sıçradığı, rallilerin daha uzun sürdüğü kort.

sıcak top hot ball Duvar tenisi topunun sürekli
vurulmaktan dolayı fiziksel olarak ısındığı için daha
hareketli olan top.

Sadece servis atan oyuncunun puan kazanabildiği sistem.

soğuk kort cold courts Topun daha yavaş ve daha
aşağıdan sıçradığı, daha kısa rallilerin olduğu kort.

squash

U
uluslararası sayı sistemi international scoring

çantası

squash

bag

Duvar

tenisi

malzemelerinin taşındığı çanta.

squash oyuncusu

uzunluk length Rakibi geri hareket ettirmek amacıyla
topun kortun arka kısmına vurulması ile ilgili ifade.

wallbanger Duvar tenisi

oyuncusu.

V
vole vuruş volley hit Zeminde zıplamadan önce topa
havada yapılan vuruş.

squash raketi squash racket Maksimum ağırlığı
255 g, maksimum boyu ise 686 mm olan, duvar tenisi

vurucu striker Top ön duvara vurduktan sonra topa
vurma sırasına sahip olan oyuncu.

oynamak için tasarlanmış malzeme.

squash topu squash ball Kauçuktan yapılmış çapı
4 cm ve ağırlığı 24 g olan top.

Y
yan duvar vuruşu boast Topun doğrudan ön duvara
gitmeyip önce yan duvara, arka duvara veya cama çarparak

T
T noktası the T Kısa çizginin yarı saha çizgisi ile
kesiştiği kort zemini üzerindeki alan.

tamamlama

follow-through Raketin top ile

buluşmasından sonra gerekli salınım yaparak hareketin
sonlandırılması.

sonrasında ön duvara ulaştığı vuruş biçimi.

yarı saha çizgisi half court line Kortun arka kısmını
iki eşit parçaya bölen ve “T” oluşturmak üzere orta
noktasından kısa çizgi ile buluşan ve yan duvarlara paralel
zemine çizilmiş çizgi.

yarı süre half time Isınma süresinin orta noktası.
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İngilizce - Türkçe Dizin
American scoring system
appeal of player
attempt
back swing
back swing movement
backhand
blue dot
boast
carry movement
cold courts
conduct warning
counter drop hit
cross court hit
cross hit
cutline
defensive hit
double boast hit
double hit
double yellow dot
down
down swing
drive hit
drop
fifteen seconds calling
follow-through
foot fault
forehand
further attempt
game in squash
half time
half time
half-court line
handout
hit correctly
hot ball
hot court
internationals coring
kill hit
length

Amerikan sayı sistemi
oyuncunun başvurusu
girişim
arka salınım
gerinme hareketi
el arkası
mavi top
yan duvar vuruşu
taşıma hareketi
soğuk kort
davranış ikazı
karşı kısa vuruş
çapraz kort vuruşu
çapraz vuruş
kesim çizgisi
savunma vuruşu
çift yan duvar vuruşu
çift vuruş
çift sarı noktalı top
aşağı
aşağı salınım
düz vuruş
kısa vuruş
on beş saniye çağrısı
tamamlama
ayak hatası
el önü
ikinci vuruş denemesi
duvar tenisinde oyun
devre arası
yarı süre
yarı saha çizgisi
dağıtım
doğru şekilde vurma
sıcak top
sıcak kort
uluslararası sayı sistemi
öldürme vuruş
uzunluk

let
license
lobhit
masked angle hit
nick
nick hit
not up hit
out
outline
Philadelphia hit
quarter court
railshot
rally
red dot
return hit
reverse ball
reverse corner hit
roll corner
serve
service box
service fault
service field
service line
short line
squash
squash bag
squash ball
squash glasses
squash racket
striker
the T
the tin
turning hit
volley hit
wallbanger
warm court
warm-up in squash
white dot
yellow dot

let
lisans
aşırtma vuruş
maskelenmiş açı vuruşu
köşe
köşe vuruşu
geçersiz vuruş
aut
aut çizgisi
Philadelphia vuruşu
çeyrek kort
rail vuruş
ralli
kırmızı top
geri gönderme vuruşu
ters top
ters köşe vuruşu
köşe vuruşu
servis
servis kutusu
servis hatası
servis alanı
servis çizgisi
kısa çizgi
duvar tenisi
squash çantası
squash topu
duvar tenisi gözlüğü
squash raketi
vurucu
T noktası
teneke
dönerek vuruş
vole vuruş
squash oyuncusu
sıcak kort
duvar tenisinde ısınma
beyaz top
sarı top
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artık alan rest field Teniste, çiftlerde oyun içi sayılan

A
açık

open

turnuva

tournament

Herkesin

katılabileceği, herkese açık olan turnuva.

yan çizgileri arasında kalan 1,37 m enindeki alan.

açıyı kesmek angle cut Volede hızla ileri doğru
hareketlenerek rakibin çapraz topunun daha fazla açı
almasını önlemek veya arka saha toplarının daha uzun
gitmesini önlemek için yapılan hareket.

aşırtma vole lob volley Vole vuruşuyla topu havaya
aşırtma olarak vurma.

aşırtma vuruş lob Fileye yaklaşan rakip tenisçiyi zor
durumda bırakmak için arkasına doğru yapılan vuruş

alan zone Tenis sahasındaki ön bölge, arka bölge gibi

biçimi.

aşırtma ve hücum chip and charge Hızlı bir

saha alanları.

alan zemini floor area Maçların oynandığı çim,
toprak veya sentetik kaplı olan yer.

şekilde öne doğru hareket ederek ve atış fileye kadar
izleyerek yapılan falsolu bir atışı içeren yaklaşma atışının

Altın simit ödülü Golden Bageh Award 1 Ocaktan
sene sonu turnuvasına kadar en çok bagel kazanmış olan
(6-0 kazanılan setler) erkek oyuncuya verilen ödül.

bir türüdür.

atak oyuncu the attacking player Genellikle
savunma oyunu yerine, her zaman elverişli toplarla

alttan eğrim underspin Raket ile tenis topunun
alt bölgesine hızlı ve kısa bir salınım hareketi ile yapılan
vuruş.

hücum eden oyuncu tipi.

atak topu the attacking ball Genellikle, orta saha
civarından vurulan, fileye gitmek için kullanılan her türlü

Amerikan servis spin servis Burgulu servis
ani baskı pressing Oyuncuların oyun esnasında
zaman zaman file önüne doğru hareketlenerek rakibi

topunun oyun alanını çevreleyen çizgilerin dışına temas
etmesi.

avantaj advantage Sonrasında alınan puanla oyunun

baskı altına almaları.

topu

vuruş biçimi.

aut out Rakip tarafından yapılan vuruş sonrası tenis

çeşitlerinden bir tanesi.

antrenman

ve tekler alanının iki yanında, tek ve çift oyun alanlarının

traning

ball

Tenis

antrenmanlarında kullanılan top.

ara half time, rest Teniste antrenman metodu veya
oyun kuralı gereği verilen dinlenme süresi.

aralıklı antrenman interval antrenman Kısa
ve yoğun yüklenmeler sonrasında aynı veya daha fazla
toparlanma sürecini içeren antrenman şekli.

arka çizgi baseline Oyun alanının en uzak bölgesinde
fileye paralel uzanan beyaz dip çizgi.

arka çizgi oyuncusu baseliner Oyunun büyük bir
bölümünde taktiksel olarak fileye çok fazla yaklaşmadan
arka çizgide kalarak savunma ağırlıklı oynayan oyuncu.

arka çizgide kazanılan puan baseline point
Oyuncuların arka çizgiden yaptıkları vuruşlar sonrası

kazanıldığı, o sayılarının 40-40 beraber olmasından sonra
alınan ilk sayı.

avantaj kortu advantage court her bir oyuncunun
korttaki sol tarafıdır. Avantaj puanından sonra servis bu
alandan atılır.

avlanmak poaching Çiftlerde, filedeki oyuncunun
partnerini hedefleyen bir atışa vole vurmak için yaptığı
agresif hareket.

ayak hatası foot fault Servis atışı sırasında
oyuncunun topa vurmadan arka çizgiye veya sahaya ayağı
ile basması.

ayrılan adım split step Rakip topa vurur vurmaz
oyuncunun iki ayağı üzerinde küçük bir sıçrayış yaptığı
ayak hakimiyeti tekniğidir.

kazandıkları puan.

arka kort rear court Servis çizgisi, arka çizgi ve bunların
arasında kalan yan çizgilerden meydana gelen bölüm.

arkaya alma back-swing Vuruştan önce, raketin bir
kavisle veya düz olarak geriye alınması.

B
baş üstü vuruş overhead shot Baş üstünden yapılan
atış.

başhakem chief umpire Tenis maçlarında turnuva
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mahallinde oluşacak turnuva kuralları, tenis kuralları

topun oyun alanı içerisine veya dışarısına temas ettiğini

veya anında çözülmesi gereken problemlerde son kararı

sandalye hakemine ileten çizgi görevlisi.

çizgiler lines Oyun alanını belirleyen açık renkte

veren kişi.

bay geçmek bye Fikstürde ilk tur maçını oynamadan

çizilmiş hatlar.

çizgileri boyamak paint the lines Kort çizgilerine

ikinci tura geçebilme hâli.

berabere deuce Oynanan oyunlarda sayıların 40-40

mümkün olan en yakın şekilde yere inen atışlar yapmak.

çizgilerin dışı out of lines, bounds Oyun sahasını

olma durumu.

beraberlik kortu deuce court Her bir oyuncunun

sınırlayan çizgilerin dışında kalan bölge.

korttaki sağ tarafıdır. Puanların berabere olduğu
durumlarda servis bu alandan atılır.

blok block Rakipten çok hızlı gelen toplara kısa raket
hareketi ile verilen karşılık.

D
Davis Kupası Davis Cup Katılımcı ülkelerden
gelen takımların tek eleme formatıyla yıl boyunca farklı

boş alan free space Oyun esnasında oyuncunun

aşamalarda yapılan maçlarda oynadığı uluslararası yıllık

bulunduğu bölge dışında kalan alan.

erkekler tenis müsabakasıdır.

büyük fırsat sayısı major opportunity point,
MOP 0-30’luk sayı; büyük fırsat sayısını niteler.

yakasında türetilmiş, baskın olan elin raket sapının

doğulu tutuş eastren grip Amerika’nın doğu
arkasında olacak şekilde tutulduğu bir raket tutuş biçimi.

C
ceza punishment Oyun kurallarına aykırı davranışlara
uygulanan yaptırım.

döngü loop Vuruşu yapabilmek için geriye ve öne
yapılan raket salınımının tamamı.

dönüş return Servisi karşılayan vuruş biçimi.
dört büyük turnuva grand slam Uluslararası Tenis

Ç
çapraz vuruş cross stroke Topun çapraz olarak

Federasyonu tarafından düzenlenen dört büyük tenis

sahanın bir köşesinden vurulup fileyi geçtikten sonra

dövmek spank Çok yüksek bir sürat ile düz bir uzun

diğer sahanın çapraz köşesine düşmesi.

çift el vuruş double handed stroke İki elin raketi
birlikte kavramasıyla yapılan vuruş biçimi.

çift hata double fault İki top atma hakkı olan servis

turnuvasından her birine verilen isim.
vuruş yapmak.

durdurma volesi stop volley Atışın neredeyse bütün
gücünü absorbe eden ve topun ağın hemen arkasına
düşmesiyle sonuçlanan yavaş bir atıştır.

atışı sırasında topları fileye takmak veya servis karesi içine

durdurucu stopper Bir turnuvayı kazanamayacak ya

düşürememek suretiyle oluşan ve puan kaybetmeye neden

da turnuvada ilerleyemeyecek ancak yüksek sıralamalı bir

olan hata.

oyuncunun ilerlemesini engelleyecek kadar iyi olan oyuncu.

çiftler doubles İkişer kişilik takımlar hâlinde oynanan
tenis karşılaşması.

çiftler oyunu double game Her sahada iki oyuncu

duvar wall Teniste, ağ üzerinde karşı takım
oyuncusunun vuruşuna karşı koyma.

düz servis fıat serve Özellikle 1,90 cm üzerinde

olmak üzere, dört oyuncu ile oynanan oyun biçimi.

boyu olan oyuncuların kullanmaları hâlinde daha yüksek

çiftler oyunu dış çizgisi double game external
line Yalnızca çift oyunlarında kullanılan, sahanın en

oranda başarı sağlayan, en hızlı servis atma yöntemi.

dışında bulunan ve boydan boya geçen kenar çizgisi.

ile vuruş biçimi.

düz vuruş straight shot Topa düze yakın çok az spin

çim kort grass court Oyun zeminini kaplayan bitki
örtüsü.

çizgi hakemi linesman, line umpire Maç esnasında
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E
el arkası vuruş backhand stroke Sağ elini kullanan
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oyuncunun sol tarafına gelen toplara, sol elini kullanan

ve dolayısıyla oyuncunun fileye yaklaştığının farkında

oyuncunun ise sağ tarafına gelen toplara yaptığı vuruş türü.

değilken saha çizgisinden fileye doğru yaklaşmak.

el önü vuruş forhand stroke Sağ elini kullanan
oyuncunun sağ tarafına gelen toplara, sol elini kullanan
oyuncunun ise sol tarafına gelen toplara yaptığı vuruş
türü.

el önü vuruşta basit hata forhand unforced error
Rakipten hiçbir baskı gelmediği hâlde yapılan hata.

eleme maçı knockout competition Beş set üzerinden
oynanan maçta üç setin alınmasıyla oyuncunun maçı
kazanmasına dayalı turnuva.

G
geçen şut passing shot Rakibi fileye gelmiş bir
oyuncunun, topu onun vole vuramayacağı şekilde arka
tarafa atması.

geniş wide Topun kortun dışına, kenar çizgilerinin
ötesine düştüğünü belirtmek için yapılan uyarı.

gereksiz top junk ball Topun yavaş ve muhtemelen
spinsiz olduğu atış ya da karşılık vuruşu.

en uzun top gidiş-gelişi longest rally Puan

geri çizgi back line, baseline Tenis sahasının her iki

kazanmak amacıyla oyuncuların karşılıklı olarak topu

tarafında fileye 11,38 m uzaklıkta bulunan kort sınırını

birbirlerine attıkları en çok sayıdaki top vuruşu.

belirleyen arka çizgi.

eşitliği bozma oyunu tie-break Oyunlardaki
6-6’lık beraberlik sonrasında oynanan oyun.

güvenli servis reliable service Tenis oyuncularının
servisi hızlı atmaktan ziyade topu servis alanına garantili
olarak atmayı düşündükleri servis.

F
Federasyon Kupası Fed Cup Katılımcı ülkelerden
gelen takımların tek eleme formatıyla yıl boyunca farklı
aşamalarda yapılan maçlarda oynadığı uluslararası yıllık
kadınlar tenis müsabakası.

file net Kortu ikiye ayıran, kendir, naylon veya
sentetik malzemeden yapılan, çapı 0,034’ü geçmeyen sıkı
bir sicime asılarak iki kazık arasına gerilen, orta yüksekliği
91,4 cm olan ağ.

H
hakem referee Tenis yarışmalarını belli yazılı kurallara
göre yöneten kişi.

halka atmak ring toss Bir tarafın bir seti rakibe hiç
oyun vermeden 6-0 kazanması.

hata fault Servis atışında kullanılan servisin belirlenen
kuralların dışında yapılması durumu.

hazır pozisyonu ready position Rakipten gelen

file direkleri net poles Ağı tutan kortun her iki

topu en etkili şekilde karşılayabilmek amacıyla raketin

tarafındaki direkler. File direkleri çiftler kortunda kortun

vücut önünde her iki elle birlikte tutulduğu, bacakların

her iki tarafının 3 ft (0.914 m) dışına yerleştirilir; tekler

aynı doğrultuda dizlerden bükülü olarak vücut ağırlığının

ağında ise direkler, tekler kortunun 3 ft (0,914 m) dışına

bacaklara doğru aktarıldığı duruş pozisyonu.

yerleştirilir.

file hakemi net umpire Atılan servislerde topun
fileye temasını sandalye hakemine ileten görevli.

file oyuncusu net player Maç içerisinde taktiksel
olarak rakibine oranla daha çok fileye doğru çıkarak puan
kazanan oyuncu.

hazırlık

dönemi

preparation

period

Tenis

oyuncularının turnuvalar öncesi teknik, taktik, kondisyonel
yetenekler ve psikolojik faktörler açısından hazırlandığı
dönem.

hızlı kort fast court Topun yere vurduktan sonra çok
hızlı bir şekilde sürat kazandığı saha.

file sayısı net point Saha çizgisinden yapılan bir
atıştan kazanılan ya da kaybedilen sayının aksine fileye
yaklaşılarak kazanılan veya kaybedilen sayı.

fileye doğru peşinden koşmak ghost in to the
net Rakip oyuncu topu geri kazanmaya odaklanmış

I
ıskalamak mist-hit Topun, raketin tellerindeki
“sweetspot” (en iyi bölge) ile buluşmakta başarısız olduğu
vuruş.
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ıslak zemin wet area Tenis oyun alanının hava
şartları nedeniyle veya sulama sistemleri ile kaygan hâle

puanının beraberliğe ulaştığı ve avantaj setinin olmadığı
durumlarda oynanan sayı.

karışık çift mixed doubles Kortun her bir tarafında

gelmesi.

bir erkek ve bir kadının olduğu, iki kadın ve iki erkekten

İ
içeri-iç inside-in Backhand tarafından dolanmak
ve çizgiye doğru aşağı inen bir forehand vurmak. İçeri iç

oluşan dört oyuncu ile oynan maç.

karşılanamayan servis ace Rakip tarafından
karşılanamaması nedeniyle sayı kazandıran servis.

karşılayan receiver Servis topunu cevap veren

backhand için tam tersi.

içten dışa inside-on Backhand tarafından dolanmak
ve çapraz bir forehand vurmak. İçeriden dışarıyla backhand
için tam tersi.

oyuncu.

kazanılan servis oyunları winning service games
Maç içerisinde oyuncuların servis attıkları oyunları

ihlal infringements Tenis oyununun kuralları dışında

kazanmaları.

kenar çizgileri side line Kortun uzununa olan sınır

yapılan hareket ve davranış.

ikinci havalanış second flight Topun yere çarpıp

çizgileri.

kesik servis slice serve Top yere sektikten sonra nete

sıçramasından sonraki yeniden havalanışı.

ikinci servis second serve Birinci denemede başarısız
olunduğunda kullanılan servis hakkı.

yakın geçen ve sektikten sonra fazla yükselmeden kayarak
giden servis atma biçimi.

itfaiye fire-fighting Maç esnasında oluşabilecek

kesme slice Topa alttan eğrim vererek yapılan, topun

yangın tehlikesine karşı bulundurulan araç ve görevlileri.

vurulduktan sonraki uçuşu nete yakın geçen, top yere
sektikten sonra fazla yükselmeden kayarak büyük bir

J

süratle ilerleyen vuruş biçimi.

joker kart wild card Pozisyonlarına ve aldıkları
gerçekleştiren

kırk forty Teniste kazanılan üçüncü sayı.
kısa açılı vuruş short angled strokes File netinin

organizasyon komitesinin oyunculara turnuvada oynama

üzerinden, çapraz olarak geçen ve genellikle servis karesi

imkânı sağlaması.

içine düşüp rakip oyuncudan uzaklaşan bir vuruş biçimi.

derecelere

bakmaksızın

turnuvayı

kısa vuruş drop shot Rakip sahanın file ile 1/2 kort
K
kafile procession Tenis maçlarına giden oyuncu,
yönetici, antrenör ve personelden oluşan topluluk.

kafile başkanı the head of the procession Tenis
takımlarının yurt içi ve dışı seyahatlerinde kulübü

arasına düşen, düştükten sonra az seken, alttan eğrimli
vuruş biçimi.

kontinental continental Teniste raket yüzünün
yukarı baktığı tutuş biçimi.

koordinasyon

coordination İskelet kaslarının

temsilen kafileye liderlik eden, her türlü sevk, idare ve

ve merkezî sinir sisteminin uyum içerisinde çalışarak

temsilden sorumlu kişi.

hareketleri amaca yönelik olarak en uygun şekilde ortaya

kapalı duruş closed stance Topa vuran oyuncunun
vücudu saha çizgisine paralel ve sırtı rakibe dönük bir
açıya bakarken topa vurulan klasik teknik.

kapalı tenis kortu tennis bubble Yapının
içerisindeki vantilatörler tarafından üretilen hava basıncı
tarafından desteklenen kubbeli bir yapıdan oluşan kapalı
alan tenis tesisi.

karar sayısı deciding point Çiftlerde, oyun
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koyması.

koridor alley Tekler çizgisi ile çiftler çizgisi arasında
kalan alan.

kort court Tenis oyununun oynandığı alan.
kort ölçüleri court dimensions Tenis kortunda
bulunan çizgilerin ve filenin boyutları.

kort sınırları court boundaries Tenis kortunu
çevreleyen sınırlar.

Tenis Terimleri
kort yüzeyi court surface Tenis maçlarının oynandığı

mola break Tek sayılı oyunlar sonrasında ve setler

sert, yumuşak, toprak, çim veya akrilik olarak adlandırılan

arasında oyuncuların dinlenmeleri ve ihtiyaçlarını

saha zeminleri.

karşılamaları amacıyla verilen ara.

korunan sıralama PR En az altı aylık bir süreç
için sakatlanan oyuncular, sakatlıklarının ilk üç ayı
sürecindeki ortalama sıralamalarına dayanan bir korunan
sıralama talep edebilirler. Oyuncu korunan sıralamasını,
sakatlıktan

döndükten

sonraki

turnuvaların

O
oyun game Kırk puanı aldıktan sonra bir puan daha
alarak oyuncunun kazanması durumu.

ana

kötü vuruş shank Önemli ölçüde yanlış bir şekilde

Ö
ölü file dead net Oyuncunun topa bilmeyerek,

yönlendirilen atış, genel olarak raketin çerçevesiyle, topa

file tablosunun üst kısmına değecek ve karşı tarafa

dikkatsiz bir şekilde vurma sonucu oluşan atış.

yuvarlanacak şekilde vurduğu ve sayı aldığı durum.

kuralarında veya eleme müsabakalarında kullanabilir.

kura atışı toss Maçın başında hakem tarafından ilk
servis atışına başlayacak olan oyuncunun belirlenmesi

ön kort island court File, servis çizgisi ve bu iki kısım
arasındaki yan çizgileri de kapsamına alan bölüm.

öne doğru dönen top topspin Oyuncunun topa

işlemi.

kural dışı davranış illegal, against the law behavior

daha kuvvetli vurmasını, rakibin ise yerden sekip alçak ve

Saha içerisinde veya dışarısında tenis oyununun kurallarının

hızlı şekilde gitmeye başlayan topa vuramamasını sağlayan,

gerektirdiği zorunluluklar dışında olan davranış.

yavaştan hızlıya doğru dönerek giden top dönüş biçimi.

L
let let Servis atışının tekrarlanmasını gerektiren, topun

P
paralel vuruş parallel stroke Topun kenar çizgisi

fileye dokunarak karşı çaprazdaki servis sahasına geçmesi

yakınından vurulup aynı paralelde giderek rakip sahada

durumu.

aynı çizgi civarına düşmesi.

lisans license Sporcuların yarışmalara katılabilmesi
için verilen tasdikli belge.

profesyonel professional Bir işi kazanç sağlamak
amacıyla yapan kimse, amatör karşıtı.

ve oyuncuların maçtan önce tanışması, varsa bir sorunun

Profesyonel Kadın Tenisçiler Birliği Women’s
Tennis Association Kadın tenis oyuncularının katıldığı
uluslararası turnuvaları organize eden kuruluş. WTA
Profesyonel Tenisçiler Birliği Association of
Tennis Professionals Erkek tenis oyuncularının katıldığı
uluslararası turnuvaları organize eden kuruluş. ATP
puan point Teniste kullanılan 15, 30, 40 biçimindeki

maç başlamadan önce çözümlenmesi için yapılan toplantı.

skor birimi.

M
maç match Teklerde ve çiftlerde 3 veya 5 set
oynanan ve sonucunda kazanan veya kaybedenin olduğu
karşılaşma.

maç öncesi toplantı skull session Hakem, gözlemci

maç puanı match score Maçın tamamlanması için
merkez hakem kurulu center court of arbitration

R
raket racket Tenis oyununda topu karşı alana atmak

Tenis federasyonu bünyesinde hakemlik ve gözlemcilikle

için kullanılan, farklı malzemelerden üretilen, orta

ilgili idari ve teknik tüm konulardan sorumlu olan kurul.

kısmına tel gerilmiş araç.

gerekli olan son bir puan.

merkez nokta centre mark Servis kullanan
oyuncunun sağından veya solundan doğru servis karesine
servis atabildiği, arka çizgiyi ortadan ikiye ayıran çizgi.

raket başı racket head Tenis raketinin kasnak
bölgesinin raket sapına en uzak bölgesi.

raket hataları racket failures Oyuncuların maçta
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yaptıkları raket kaynaklı hatalar.

raket salınımı racket swing Raketin, çeşitli kavisli
hareketlerle önden arkaya veya arkadan öne doğru

servis alanı serve area Servis atışında topun karşı
sahada temas etmesi gereken fileden 6,40 m uzaklıktaki
çizgi ile sınırlandırılmış alan.

servis çizgisi service line Fileye paralel uzanan,

götürülmesi.

raket sapı racket grip Tenis raketinin temel vuruş
tekniklerinin uygulanmasında tek veya çift elle kavranan

orta çizgi ve yan çizgiyle beraber servis alanını belirleyen
çizgi.

servis hakemi service linesman Atılan servislerin

bölgesi.

raket sargısı overgrip, overwrap Raketin tutma
kısmına, nemi emmesi ya da tutuş desteği eklemesi için

servis alanına düşüp düşmediğini sandalye hakemine
iletmekle görevli çizgi sorumlusu.

servis kırılması break point of service Servis atan

sarılan materyal

raket telleri racket strings Raket yüzeyine örgü

oyuncunun kendi servis oyununu kaybetmesi.

servis kırma sayısı breaking number of service

şeklinde gerilen sert sicim.

raket yüzeyi racket face Raketlerin kasnak olarak
tabir edilen tel ile örgülü bölgesi.

Servis atan oyuncunun kendi servis oyununu kaybetmesine
bir sayı kala atılan vuruş.

raketin arkaya savrulması back swing of racket

servis kırmak break back Kendi servis oyununu

Topa vuruş hazırlığı içerisindeki oyuncunun raketini

kaybettikten sonra rakip oyuncunun servis attığı oyunu

vücudunun gerisine doğru savurması.

kazanmak.

raketin topu izlemesi follow through Topa
vurduktan sonra, raketin topun gittiği yönü izlemesi.

ralli rally Servis atışından sonraki karşılıklı vuruşlar.
refleks volesi reflex volley Oyuncunun topun atışını
planlamaya vakti olmadığı, onun yerine raketi topu
döndürecek pozisyona getirdiği voledir.

rövanşlı maç round robin Oyuncuların üçlü ya da
dörtlü gruplar halinde organize edildiği ve grubun tüm
diğer üyelerine karşı yarıştırığı turnuva formatı.

servis vole serve and volley Servis attıktan sonra
oyuncunun fileye doğru koşup vole vuruşuyla puan
almaya çalışması.

servisçi server Oyunu başlatan kişi.
serviste on serve Her iki oyuncunun ya da takımın
bir sette aynı sayıya sahip olması durumu.

set set Altı oyundan oluşan bütün.
set puanı set points Seti kazanmak için ihtiyaç
duyulan son puan.

sıfır love, zero Puan alamama; sıfır puanının yaygın
S
sandalye hakemi chair umpire Tenis maçında
saha seçimi, maça başlayacak oyuncunun belirlenmesi ve
puanlamalardan sorumlu hakem.

seri başı sistemi seeding En iyi oynayanların genel
sıralamada daha alt sıradaki oyuncularla eşleşmesini ve bu
sayede üst sıralardaki oyuncuların ilk turda birbirlerine
karşı oynamalarının engellenmesini sağlayan, turnuvaya
katılan en iyi oyuncuların numaralanmış listesi.

sert zemin hard court Toprak ve çimin dışında asfalt,
beton, parke veya benzeri sert zeminli kort.

servis serve Oyuncunun sağ taraftan kendisine göre
karşı sahadaki sol servis karesine attığı, oyunu başlatan
vuruş.
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ifade biçimi. Fransızca “l’oeuf ” kelimesinden türetilmiştir.

sıkıştırma jamming Doğrudan rakibin vücuduna
doğru servis atmak ya da topu karşılamak.

sıralı set straight set Bir maçın galibinin hiçbir seti
kaybetmemesi durumu.

sigorta molası insurance break Servisin iki
molasının bütün avantajını elde eden mola.

simit bagel Setin 6-0 olarak sonuçlanması.
smaç smash Fileye yaklaşan oyuncunun aşırtma
vuruşlarına karşı yere doğru yapılan sert vuruş.

sonlanmış top ball over Maç içerisinde puan için
topa vurulmasına gerek kalmaması.

sponsor promoter Pazarlama amaçlarına yönelik,
katılmakta yarar gördüğü etkinliklere para vererek bir

Tenis Terimleri
kulübü veya sporcuyu destekleyen kişi veya kurum.

squash vuruşu squash shot Genellikle defansif bir

oyuncularının topla oynama becerilerini geliştirmek
amacıyla yapılan çalışmalar.

pozisyondan yapılan koşu ile, ya bir falso yapılan ya da

tel çekmek stringing Raketi topa güçlü vurmak

oyuncunun duruşunun arkasından yapılan forehand veya

veya hız vermek için gergin veya az gergin biçimde telle

backhand atışı.

kaplamak.

süper beraberlik oyunu match tiebreak Normal

tenis çalışmaları works-out for tennis Tenis

beraberlik oyunu dışında on puan üzerinden oynanan

maçlarına

oyun. Genellikle çiftler maçında oynanır.

alıştırmaları.

hazırlanmak

için

yapılan

antrenman

sürücü drive Genellikle üstten eğrimli güçlü vuruşlar

tenis kulübü tennis club Tenis sporunu yaygın-

yaparak direk sayı almak, filedeki oyuncuyu geçmek için

laştırmak, sporcu yetiştirmek, turnuvalar düzenlemek

yapılan vuruş.

vb. amaçlarla ilgili devlet kurumuna kayıt ve tescilini
yaptırmış olan ve Dernekler Kanunu’na göre yönetilen

Ş
şahin gözü hawk eye Topun düştüğü noktayı
tekrardan izlemek için geliştirilmiş kamera sistemi.

kuruluş.

tenişçi dirseği tennis elbow Öl kol kaslarının
dirseğe yapışma yerinin zorlanması ve gerilmesi ile ortaya
çıkan bir rahatsızlık.

T
T pozisyonu T position Orta çizginin servis
çizgileriyle birleştiği yer.

titreşim lastiği vibration rubber Raket yüzeyindeki
titreşimi engellemek amacıyla raket telleri üzerine takılan
küçük lastik malzeme.

tatlı nokta sweetspot Topa yapılacak müdahalede

top değişimi ball change Maça başlanan topların

kontrol ve güç bakımından en iyi bölge olan raket başının

belirlenen bir oyun sayısından sonra yenileri ile

merkezi alanıdır.

değiştirilmesi.

tehlikeli bölge no man’s land Servis çizgisiyle arka

top toplayan çocuklar ballkids Maçlarda kenara

çizgi arasında kalan, oyuncuları zor durumda bırakabilen

kaçan topları alarak servis atan oyunculara ulaştırmakla

bölge.

görevli çocuklar.

tek el single handed Vuruşlarda raket sapını tek elin
kavraması.

tekerlekli sandalye tenisi whell chair tennis
Standart tenis kortunda, özel tekerlekli sandalyeler ile
yapılan, klasik tenis kurallarından farklı olarak tenis
topunun 1 defa yerine 2 defa sekebilmesine izin verilen
bir spor dalı.

tekler oyunu singles Her sahada bir kişi olmak üzere
oynanan tenis oyunu.

tekler yan çizgisi singles sideline Tekler oyununda

toprak kort clay court Yüzeyi kırmızı kille kaplı,
kırık taş ve tuğla katmanlarından oluşan kort türü.

topu yakalamak catch the ball down Uzak mesafedeki
topu koşarak veya uzanarak karşılamaya çalışmak.

topun düşüşü falling ball Vuruş yapılan topun belli
bir ivme ile katettiği mesafede inişe geçtiği nokta.

topun yukarı atılması ball toss Servis atacak olan
oyuncunun topu başının üzerine doğru yukarı atmasıdır.

tur

round Tenisçilerin rakipleriyle karşılaşma

aşamaları.

tenis sahasının uzun kenarını ikiye bölen 36 m
uzunluğunda, 18 m genişliğindeki dikdörtgen.

tekme servis kick serve Topun yönünü değiştiren

U
uçara vuruş vole stroke Tenis oyuncularının top yere

veya servis alanına düştüğünde beklenmeyen yere

temas etmeden yapmış oldukları vuruş şekli.

sekmesine neden olan kuvvetli servis vuruşu.

Uluslararası Tenis Federasyonu International
Tennis Federation Dünyadaki tenis sporunu yöneten,

teknik antrenman technical training Tenis
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düzenleyen ve kontrol eden kuruluş. ITF

uzun çizgi long line Kenar çizgisi boyunca veya
kenar çizgisi yakınına doğru yapılan vuruş biçimi.

Y
yaklaşma vuruşu approach shot Oyuncunun file
önüne gelebilmesi için orta korttan yaptığı vuruşlar.

uzun vuruş long stroke Topu rakip oyuncunun

yapıştırma vole stick volley Kesin bir şekilde

arka çizgisi civarına veya servis atışlarında, servis çizgisi

vurulan ve yere doğru keskin bir yörünge izleyen bir

yakınına düşüren vuruş biçimi.

vuruşla sonuçlanan vole.

yardımcı el
Ü
üçlü taç triple crown Bir etkinlikte, özellikle de
Grand Slam turnuvasında, her üç tenis alanında da
şampiyonluk kazanmak (tekler, çiftler, tek-çift karışık).

V
vole volley Bir oyuncunun top yere değmeden

non-playing

hand

Dengeleyici

pozisyonunda olan, raket tutmayan el.

yardımlı vuruşlar assisted strokes Bir maçı almak
için yapılan stratejik vuruşlar.

yarı kort half court Servis çizgisine yakın olan kort alanı.
yarım vole half volley Top yere değdikten hemen
sonra yapılan vole vuruşu.

yavaş saha slow pitch Topların yere değdikten sonra,

vücudunun ön tarafında kısa bir raket salınımı ile yaptığı

yavaşladığı ve diğer bütün sentetik sahalara göre yüksek sıçradığı,

vuruş biçimi.

tabii kırmızı toprak ve karışımlı toprak (Antuka) saha.

vuruşları karıştırmak durumu hits mix status

yer değiştirme change of ends Tenis maçı sırasında

Topun süratini, yüksekliğini, spinini, kesik vuruşunu

oyuncuların toplamı tek olan oyunlarında yer değiştirmesi.

devamlı değiştirerek rakibin ritmini, oyun şeklini
bozma.

vücudu döndürme body rotation Etkili ve düzgün
vuruş tekniklerini yapabilmek için top gelmeden önce
vücudu hazır tutmak amacıyla vuruş yönüne doğru
çevirme.

yerleştirme putaway Dönüş olmaması umuduyla
sayıyı bitirmek için yapılan ofansif vuruş.

yer vuruşları ground strokes Oyun esnasında toplara
yerden sektikten sonra yapılan vuruşlar.

yurt içi faaliyetler domestic activities Federasyon
tarafından belirlenen talimat ve statülere uygun olarak
düzenlenen erkekler ve kadınlar kategorilerindeki grup,

X
X pozisyonu X position Oyuncunun orta sahada

yarı final ve Türkiye şampiyonaları.

yüksek kesme vuruş chop Genellikle yükseğe

atak topuna vurduktan sonra, file ile servis çizgisi

(omuz hizasına) gelen toplara yukarıdan aşağıya kesilerek

arasında ve topun geliş yönüne daha yakın, yani rakibin

vurulması.

paralel veya çapraz vuruşunu yakalayabileceği pozisyon
yeri.
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yükselen atış rising shot Top en üst noktasına
ulaşmadan, topa yapılan vuruş.

İngilizce - Türkçe Dizin
ace
advantage
advantage court
against the law behavior
alley
angle cut
approach shot
assisted strokes
Association of Tennis
Professionals
back line
back swing of racket
back-swing
backhand stroke
bagel
ballkids
ball change
ball over
ball toss
baseline

karşılanamayan servis
avantaj
avantaj kortu
kural dışı davranış
koridor
açıyı kesmek
yaklaşma vuruşu
yardımlı vuruşlar
Profesyonel Tenisçiler
Birliği
geri çizgi
raketin arkaya savrulması
arkaya alma
el arkası vuruş
simit
top toplayan çocuklar
top değişimi
sonlanmış top
topun yukarı atılması
arka çizgi

baseline point
baseliner
block
body rotation
break
break back
break point of service
breaking number of service
bye
center court of arbitration
centre mark
chair umpire
change of ends
chief umpire
chip and charge
chop
clay court

arka çizgide kazanılan puan
arka çizgi oyuncusu
blok
vücudu döndürme
mola
servis kırmak
servis kırılması
servis kırma sayısı
bay geçmek
Merkez Hakem Kurulu
merkez nokta
sandalye hakemi
yer değiştirme
başhakem
aşırtma ve hücum
yüksek kesme vuruş
toprak kort

closed stance
continental
coordination
court
court boundaries
court dimensions
court surface
criminal
cross stroke
Davis Cup
dead net
deciding point
deuce
deuce court
domestic activities
double fault
double game
double game external line
double handed stroke
doubles
drive
drop shot
eastren grip
falling ball
fast court
fault
Fed Cup
fıat serve
fire-fighting
floor area
follow through
foot fault
forhand stroke
forhand unforced error
forty
free space
game

kapalı duruş
kontinental
koordinasyon
kort
kort sınırları
kort ölçüleri
kort yüzeyi
ceza
çapraz vuruş
Davis Kupası
ölü file
karar sayısı
berabere
beraberlik kortu
yurt içi faaliyetler
çift hata
çiftler oyunu
çiftler oyunu dış çizgisi
çift el vuruş
çiftler
sürücü
kısa vuruş
doğulu tutuş
topun düşüşü
hızlı kort
hata
Federasyon Kupası
düz servis
itfaiye
alan zemini
raketin topu izlemesi
ayak hatası
el önü vuruş
el önü vuruşta basit hata
kırk
boş alan
oyun
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Tenis Terimleri

ghost in to the net

fileye doğru peşinden
koşmak

match tiebreak
mist-hit

süper beraberlik oyunu
ıskalamak

grand slam
grass court
ground strokes
Golden Bageh Award
half court
half time, rest
half volley
hard court
hawk eye
hits mix status

dört büyük turnuva
çim kort
yer vuruşları
Altın simit ödülü
yarı kort
ara
yarım vole
sert zemin
şahin gözü
vuruşları karıştırmak
durumu
ön kort
kural dışı davranış
ihlal
içeri-iç
içten dışa
sigorta molası
Uluslararası Tenis
Federasyonu
aralıklı antrenman
sıkıştırma
gereksiz top
tekme servis
eleme maçı
let
lisans
çizgi hakemi
çizgiler
çizgi hakemi
aşırtma vuruş
aşırtma vole
uzun vuruş
en uzun top gidiş-gelişi
uzun çizgi
döngü
sıfır
büyük fırsat sayısı, MOP
maç
maç puanı

mixed doubles
net
net umpire
net player
net point
net poles
no man’s land
non-playing hand
on serve
open
out
out of lines, bounds
overgrip, overwrap
overhead shot
paint the lines
parallel stroke
passing shot
poaching
point
PR
preparation period
pressing
procession
professional
promoter
putaway
racket
racket face
racket failures
racket grip
racket head
racket strings
racket swing
rally
round
ready position
rear court
receiver
referee

karışık çift
file
file hakemi
file oyuncusu
file sayısı
file direkleri
tehlikeli bölge
yardımcı el
serviste
açık turnuva
aut
çizgilerin dışı
raket sargısı
baş üstü vuruş
çizgileri boyamak
paralel vuruş
geçen şut
avlanmak
puan
korunan sıralama
hazırlık dönemi
ani baskı
kafile
profesyonel
sponsor
yerleştirme
raket
raket yüzeyi
raket hataları
raket sapı
raket başı
raket telleri
raket salınımı
ralli
tur
hazır pozisyonu
arka kort
karşılayan
hakem

island court
illegal
infringements
inside-in
inside-on
insurance break
International Tennis
Federation
interval antrenman
jamming
junk ball
kick serve
knockout competition
let
license
line umpire
lines
linesman
lob
lob volley
long stroke
longest rally
long line
loop
love, zero
major opportunity point
match
match score
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reflex volley
reliable service

refleks volesi
güvenli servis

stop volley
stopper

durdurma volesi
durdurucu

rest field
return
ring toss
rising shot
round robin
run the ball down
second flight
second serve
seeding
serve
serve and volley
serve area
server
service line
service linesman
set
set points
shank
short angled strokes
side line
single handed
singles
singles sideline
skull session
slice
slice serve
slow pitch
smash
spank
spin servis
split step
squash shot
stick volley

artık alan
dönüş
halka atmak
yükselen atış
rövanşlı maç
topu yakalamak
ikinci havalanış
ikinci servis
seri başı sistemi
servis
servis vole
servis alanı
servisçi
servis çizgisi
servis hakemi
set
set puanı
kötü vuruş
kısa açılı vuruş
kenar çizgileri
tek el
tekler oyunu
tekler yan çizgisi
maç öncesi toplantı
kesme
kesik servis
yavaş saha
smaç
dövmek
Amerikan servis
ayrılan adım
squash vuruşu
yapıştırma vole

straight set
straight shot
stringing
sweetspot
T position
technical training
tennis bubble
tennis elbow
tennis club
the attacking ball
the attacking player
the head of the procession
tie-break
top spin
toss
traning ball
triple crown
underspin
vibration rubber
vole stroke
volley
wall
wet area
whell chair tennis
wide
wild card
winning service games
Women’s Tennis
Association
works-out for tennis
X position
zone

sıralı set
düz vuruş
tel çekmek
tatlı nokta
T pozisyonu
teknik antrenman
kapalı tenis kortu
tenişçi dirseği
tenis kulübü
atak topu
atak oyuncu
kafile başkanı
eşitliği bozma oyunu
öne doğru dönen top
kura atışı
antrenman topu
üçlü taç
alttan eğrim
titreşim lastiği
uçara vuruş
vole
duvar
ıslak zemin
tekerlekli sandalye tenisi
geniş
joker kart
kazanılan servis oyunları
Profesyonel Kadın
Tenisçiler Birliği
tenis çalışmaları
X pozisyonu
alan
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