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2021 ERKEKLER VE KADINLAR 
ITF DÜNYA TENİS TURU YÖNETMELİĞİ 

ARALIK 2020'DE SON DEĞİŞİKLİKLERİ BEKLEYEN ARA SÜRÜM 
Temel Kural Değişikliklerinin Özeti 

 
Aşağıdaki sayfalar, 2021 Erkek ve Kadın Yönetmeliklerinde yapılan önemli değişikliklerin bir özetini 
sunmaktadır. Bunlar kurallar değil. Kuralların tamamı, ITF web sitesinde, Tur Kuralları bölümünde 
görülebilir. 
 
Bir önceki yıldan (2020) yapılan değişiklikler altı çizili olarak gösterilmiştir. 
 
  
 

(Erkekler ve Kadınlar) 
Bölüm I. AMAÇ VE UYGULANABİLİRLİK 

 
A. Genel 
 

Bu Yönetmelik, 2021 Dünya Tenis Turu sırasında ITF Dünya Tenis Numarasının/sıralamasının ITF 

turnuvaları için geçerli bir küresel derecelendirme olarak tanıtılmasıyla değiştirilebilir. Bu 

Yönetmeliklere dahil edildikten sonra, ITF Dünya Tenis Turu turnuvalarına giriş ve sıralama için ITF 

Dünya Tenis Numarasına/sıralamasına güvenilebilir. Şüpheye mahal vermemek için, ITF Dünya Tenis 

Numarası ATP / WTA sıralaması ve ITF Dünya Tenis Sıralamasının yerini almayacak, geçersiz kılmayacak 

veya geçersiz kılmayacaktır. 

 
(Erkekler ve Kadınlar) 
Bölüm II. TANIMLAR 

 
Kapsanan Kişiler 
 
Herhangi bir oyuncu, oyuncu destek ekibi üyeleri ve yetkili kişiler 
 

Yetkili Kişi  
 

Herhangi bir oyuncu ve bir resmi görevli, turnuva direktörü, personel, gönüllü, sponsor, sağlık hizmeti 

sağlayıcısı, ITF personeli ve medya üyeleri gibi herhangi bir turnuva personeli. 

 
 
İlgili Kişi  
Herhangi bir oyuncunun herhangi bir koçu, antrenörü, yöneticisi, temsilcisi, tıbbi veya tıbbi personel ve 

/ veya aile üyesi, turnuva konuğu veya diğer benzer ortakları. 

 
(Erkekler) 

Bölüm III. ERKEKLER ITF DÜNYA TENİS TURU TURNUVALARI 
 
A. Sporcu Yeterliliği 
 
4. Tenis Yolsuzlukla Mücadele Programı ve Tenis Anti-Doping Programı  

https://www.itftennis.com/en/about-us/governance/rules-and-regulations/?type=tour-regulations
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ITF Dünya Tenis Turuna giren veya katılan herhangi bir Oyuncu, Oyuncu Destek Ekibi Üyesi veya diğer 

İlgili kişi, indirilebilen Tenis Yolsuzlukla Mücadele Programının tüm hükümlerine tabi olmayı ve bunlara 

uymayı kabul etmiş sayılacaktır. www.itia.tennis adresinde (bkz. Davranış Kuralları) Madde V. 

 
ITF Dünya Tenis Turuna giren veya katılan herhangi bir Oyuncu, Oyuncu Destek Ekibi Üyesi veya diğer 
İlgili Kişi, ITF Tenis Dopingle Mücadele Programı 2021'in (Davranış Kurallarına bakınız) Madde VII'ye tabi 
olacak ve bunlara uyacaktır.  
 
[…] 
 
7.Profesyonel Turnuvalardan Çekilme/Emekli Olma 
 
Profesyonel Turnuvalardan emekli olmak isteyen bir oyuncu, bunu resmi bir “Oyuncu Emeklilik Formu” 

doldurup ITF'e göndererek yapmalıdır. Başvurunun başarıyla tamamlanmasının ardından, oyuncunun 

adı ATP ve / veya ITF Dünya Tenis Sıralamasından çıkarılacaktır.  Bir oyuncunun emekli olduktan sonra 

yarışmaya dönmesi durumunda, oyuncu bunu yapmak için en az altı ay önceden ITF Anti-Doping 

Departmanına bildirimde bulunmalıdır. ITF Dopingle Mücadele Departmanı bu tür bir bildirimi aldığı 

tarihten itibaren, oyuncu Tenis Dopingle Mücadele Programına bağlı olacak ve daha sonra kendilerini 

Test için hazır hale getirme dahil Tenis Dopingle Mücadele Programına uyması gerekecektir (talep 

edilmesi halinde, katılımlarından altı aylık bir süre için nerede olduğu bilgisi sağlama.) 

 

 
 

(Kadınlar) 
Bölüm III. KADIN ITF DÜNYA TENİSİ TURU TURNUVALARI 

 
B. Sporcu Yeterliliği 
 
5.Tenis Yolsuzlukla Mücadele ve Tenis Anti Doping Programı  
ITF Dünya Tenis Turuna giren veya katılan herhangi bir Oyuncu, Oyuncu Destek Ekibi Üyesi veya diğer 

İlgili kişi, indirilebilen Tenis Yolsuzlukla Mücadele Programının tüm hükümlerine tabi olmayı ve bunlara 

uymayı kabul etmiş sayılacaktır. www.itia.tennis adresinde (bkz. Davranış Kuralları) Madde V. 

 

ITF Dünya Tenis Turuna giren veya katılan herhangi bir Oyuncu, Oyuncu Destek Ekibi Üyesi veya diğer 

İlgili Kişi, ITF Tenis Dopingle Mücadele Programı 2021'in (Davranış Kurallarına bakınız) Madde VII'ye tabi 

olacak ve bunlara uyacaktır.  

 

[…] 
 
8. Profesyonel Turnuvalardan Çekilme 

 
Profesyonel Turnuvalardan emekli olmak isteyen bir oyuncu, bunu resmi bir “Oyuncu Çekilme Formu” 

doldurup ITF'e göndererek yapmalıdır. Başvurunun başarıyla tamamlanmasının ardından, oyuncunun 

adı ATP ve / veya ITF Dünya Tenis Sıralamasından çıkarılacaktır. Bir oyuncunun çekildikten sonra 

yarışmaya dönmesi durumunda, oyuncu bunu yapmak için en az altı ay önceden ITF Anti-Doping 

Departmanına bildirimde bulunmalıdır. ITF Dopingle Mücadele Departmanı bu tür bir bildirimi aldığı 

tarihten itibaren, oyuncu Tenis Dopingle Mücadele Programına bağlı olacak ve daha sonra kendilerini 
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Test için hazır hale getirme dahil Tenis Dopingle Mücadele Programına uyması gerekecektir (talep 

edilmesi halinde, katılımlarından altı aylık bir süre için nerede olduğu bilgisi sağlama.) 

 
(Erkek ve Kadın) 

Bölüm III. [ERKEK / KADIN] ITF DÜNYA TENİS TURU TURNUVALARI 
 
İ. Tanıtım ve Promosyon  

1. Oyuncular, sporun şeffaflığı ve tanıtımı amacıyla tenis biyografilerinin ve turnuva geçmişlerinin 
tamamının ITF'in web sitesinde yayınlanacağını kabul ederler. 
 

J. Sigorta  
 
1. Başvuru Sahibi, işverenin sorumluluğuna, iş kesintisine ve kişisel yaralanmaya karşı koruma sağlayan 

sigorta poliçelerinin yanı sıra yerel yasalarca tanınan diğer uygun sigorta poliçelerini yaptırmaya teşvik 

edilmektedir. Ek olarak, Başvuru Sahibinin, mücbir sebepler nedeniyle bir Turnuvanın tamamı veya bir 

kısmının yeniden programlanması, iptali ve / veya sona erdirilmesinden kaynaklanan makul olarak 

bilinen tüm finansal risklere karşı sigorta sağlayan olay iptali ve terk sigortası alması ve sürdürmesi 

şiddetle tavsiye edilir. 

 
 

(Erkeklerin) 
Bölüm V. TEK GİRİŞLER VE GERİ ÇEKİLMELER 

 
K. Katılım(Sign-In) 
2. Eleme Katılım (Sign-In) 
 
15.000 $ ve 25.000 $ Turnuvalar 

Tüm Eleme Katılımcıları ve katılan Yedek oyuncular (yarışmak isteyen) sahadaki ITF Süpervizörüyle yüz 

yüze veya telefon görüşmesi yoluyla Oturum Açmalıdır. Şahsen veya telefonla Giriş Yapmayan Eleme 

Katılımcıları ve Alternatifler çekilişe dahil edilmeyecektir.  

 
*** Lütfen, Covid-19 salgını sırasında, ITF’in Tenise Dönüş protokolleri yürürlükte olduğunda, tüm 
oyuncuların şahsen değil telefonla oturum açmaları/kayıt yaptırmaları gerektiğini unutmayın. *** 

 
Yerinde Alternatifler, ITF Süpervizörüyle telefon görüşmesi yaparak da Oturum Açabilirler/kayıt 

olabilirler. Şahsen veya telefonla Oturum Açmak/kayıt yaptırmak isteyen Yerinde Alternatifler 

Süpervizöre bir e-posta göndermeli ve ardından Süpervizörü aramalı ve Son Oturum Açma/kayıt olma 

Tarihinden önce oturum açtıklarını/kayıt yaptırdıklarını onaylamalıdır. Süpervizöre yalnızca e-posta 

gönderen ve Süpervizörle telefonla iletişim kurmayan oyuncular resmi Oturum Açma/kayıt yaptırmış 

olarak kabul edilmeyecektir. 

 
 

(Bayanlar) 

Bölüm V. TEKLER KATILIM VE GERİ ÇEKİLMELER 

 
K. Katılım(Sign-In) 
2. Eleme Katılım (Sign-In) 
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15.000 $ ve 25.000 $ Turnuvalar 

Tüm Eleme Katılımcıları ve katılan Yedek oyuncular (yarışmak isteyen) sahadaki ITF Süpervizörüyle yüz 

yüze veya telefon görüşmesi yoluyla Oturum Açmalıdır. Şahsen veya telefonla Giriş Yapmayan Eleme 

Katılımcıları ve Alternatifler çekilişe dahil edilmeyecektir.  

 

 
*** Lütfen, Covid-19 salgını sırasında, ITF’in Tenise Dönüş protokolleri yürürlükte olduğunda, tüm 
oyuncuların şahsen değil telefonla oturum açmaları/kayıt yaptırmaları gerektiğini unutmayın. *** 
 
Yerinde Alternatifler, ITF Süpervizörüyle telefon görüşmesi yaparak da Oturum Açabilirler/kayıt 

olabilirler. Şahsen veya telefonla Oturum Açmak/kayıt yaptırmak isteyen Yerinde Alternatifler 

Süpervizöre bir e-posta göndermeli ve ardından Süpervizörü aramalı ve Son Oturum Açma/kayıt olma 

Tarihinden önce oturum açtıklarını/kayıt yaptırdıklarını onaylamalıdır. Süpervizöre yalnızca e-posta 

gönderen ve Süpervizörle telefonla iletişim kurmayan oyuncular resmi Oturum Açma/kayıt yaptırmış 

olarak kabul edilmeyecektir. 

 
 

(Erkekler ve Kadınlar) 

Bölüm V. TEKLER KATILIM VE GERİ ÇEKİLMELER 
 
M. Yedekler için kayıt olma gereksinimleri  
1. Alternatifler ve Şanslı Kaybedenler (tekler ve çiftler), kurada herhangi bir uygun açık pozisyonda 

rekabet etme fırsatı için oyunun başlamasından önce her gün oturum açma/kayıt olma seçeneğine 

sahiptir. Bir fırsat için Oturum Açmak/kayıt yaptırmak isteyen oyuncular, ITF Süpervizörüyle planlanan 

oyun başlangıcından 30 dakika önce hazır bulunmalı ve Oturum Açmalıdır/kayıt yaptırmalıdır. 

Oyuncular ayrıca ITF Süpervizörüyle telefon görüşmesi yaparak da Oturum Açabilirler/kayıt 

yaptırabilirler. Telefonla Oturum Açmak/kayıt yaptırmak isteyen Alternatifler ve Şanslı Kaybedenler 

Süpervizöre bir e-posta göndermeli ve ardından Süpervizörü aramalı ve Oturum Açma/kayıt yaptırma 

Son Tarihinden önce oturum açtığını/kayıt yaptırdığını doğrulamalıdır. Süpervizöre yalnızca e-posta 

gönderen ve Süpervizörle telefonla iletişim kurmayan oyuncular resmi Oturum Açma/kayıt yaptırmış 

olarak kabul edilmeyecektir. Uygun oyuncular, oyunun başlamasından önce her gün uygun listeyi 

imzalamalı ve yeniden imzalamalıdır. 

 

(Erkekler ve Kadınlar) 

Bölüm V. ÇİFTLER KATILIM VE GERİ ÇEKİLMELER 

 
 
ITF Yönetim Kurulu, 25.000 $ düzeyinde gelişmiş bir Çift giriş süreci yaratacak yeni bir kabul yöntemini 

onayladı. Bu yeni yöntem, ITF tarafından geliştirilmeye tabidir ve 2021 yılında uygulanacak ve aşağıdaki 

Çift Giriş ve Geri Çekme kurallarının değiştirilmesine neden olacaktır. 

 
 

(Erkekler ve Kadınlar) 

Bölüm VI. SIRALAMA SİSTEMİ 

 
A. 15.000 $ 'lık Turnuvalarda Tekler Sıralama Sistemi  
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4. Metod D - Junior rezerve edilen 
ITF Combined Junior Sıralaması 1-100 arasında onaylanan yarışmaya katılan oyuncular, maksimum üç 
(3) Ana Tablo yeri için seçilecektir. En İyi 100 ITF Combined Junior Sıralaması 2 şekilde elde edilebilir: 
 
ii. “Ertelenen” ITF Junior sıralaması 

 
Ek olarak, 2002 doğumlu oyuncular, 27 Aralık 2021 haftasında yapılacak turnuvalara kadar 15.000 $ 'lık 

Turnuvalara girmek amacıyla 21 Aralık 2020 ITF Kombine Gençler sıralamalarını sürdürebilirler. 

 
(Kadınlar) 

Bölüm VIII. TABLOLAR 
 

1. Tekler 
 
a)   Eleme ($15,000-$100,000) 
 

Doğrudan aşağıdaki paragrafa tabi olarak, tüm Kadınlar ITF Dünya Tenis Turnuvalarında tekler Eleme 
kura boyutu 32, 48 veya 64 oyuncu olmalıdır. 

 

Tekler Eleme tabloları aşağıdaki şekilde oluşturulmalıdır: 
 

 $15,000 $25,000 - $100,000 

Draw Size- 
Qualifying 

24 32 48 64 24 32 48 64 

Direct Acceptances 19 26 41 56 20 27 41 56 

Wild Cards^ 5 6 7 8 4 5 7 8 

 

^ Wild Cardlar organizasyonu üstlenen ülke federasyonunun takdirine bağlı olarak verilir. 
Kullanılmayan Wild Card yerleri Doğrudan Kabul olur ve yukarıda tanımlandığı şekilde doldurulur. 
 

 
(Erkekler) 

BÖLÜM XIII. ATP SIRALAMALARI 
 
D. HOSPITALITY (+H) 
Tıbbi nedenlerle sahadan çekilen ve turnuva doktoru / Spor Fizyoterapisti tarafından muayene edilen 

ana tablo oyuncuları (tekli ve çiftli oyuncular, partner dahil) muayene boyunca ağırlama hizmetlerinden 

faydalanacakır.. 

 

(Kadınlar) 
BÖLÜM XIII. WTA SIRALAMALARI 

 
D. Hospitality (+H) at $15,000, $25,000, $60,000, $80,000, ve  $100,000 Faaliyetleri 

1. Hospitality (+H) at $15,000 and $25,000 Turnuvaları 
2. Hospitality (+H) at $60,000, $80,000, & $100,000 Turnuvaları 
 
d) Tıbbi nedenlerle sahadan çekilen ve turnuva doktoru / Spor Fizyoterapisti tarafından 

muayene edilen ana tablo oyuncuları (tekli ve çiftli oyuncular, partner dahil) muayene boyunca 

ağırlama hizmetlerinden faydalanacakır.. 
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(Ekler) EK D 

2021 JUNIOR MUAFİYETLİĞİ PROJESİ 

 
Covid-19'un bir sonucu olarak 2020'deki fırsatların az olması nedeniyle, 2020'de kullanılmayan Junior 

Muaf pozisyonlarına sahip oyuncular, kalan Junior Muaf pozisyonlarını 2021'e taşıyabilir. 

 
(Ekler) 
EK K 

WTA / ITF DÜNYA TENİSİ SIRALAMA PUANI TABLOLARI 
 
GÜNCELLENMİŞ WTA SIRALAMA PUANLARI TABLOSU - zamanı gelince yayınlanacaktır. 
 
 

(Davranış Kuralları) 
MADDE IV: YERİNDE SUÇLAR 

 
C. ELBİSE VE EKİPMAN 

 
3. Kimlik 
Bir maç sırasında veya herhangi bir basın toplantısı veya turnuva töreninde bir oyuncunun kıyafetleri, 
ürünleri veya ekipmanı üzerinde aşağıdakiler dışında hiçbir kimliğe izin verilmeyecektir: 
 
a. Erkekler ITF Dünya Tenis Turnuvası 
 
5. Şapka, Kafa Bandı, Bileklik ve Yüz Kaplaması 
Bir (1) imalatçının kimliği ve / veya bir (1) ticari kimliği, dört (4) inç kareyi (26 cm kare) aşıyorsa, 
şapkalarda, saç bantlarında veya yüz kaplamalarında izin verilmez. Ticari kimlik, giysinin yan tarafına 
yerleştirilmeli ve başın yan tarafına veya yüz kaplamaları durumunda yüze yerleştirilecek şekilde 
takılmalıdır. 
Bileklikler üzerinde dört (4) inç kareyi (26 cm2) aşmayan bir (1) üretici kimliğine izin verilecektir. 
 
[…] 

b. Kadınlar ITF Dünya Tenis Turnuvası 
 
5. Şapka, Kafa Bandı, Bileklik ve Yüz Kaplaması 
Bir (1) imalatçının kimliği ve / veya bir (1) ticari kimliği, dört (4) inç kareyi (26 cm kare) aşıyorsa, 
şapkalarda, saç bantlarında veya yüz kaplamalarında izin verilmez. Ticari kimlik giysinin yan tarafına 
yerleştirilmeli ve başın yan tarafına veya yüz kaplamaları durumunda yüze yerleştirilecek şekilde 
takılmalıdır. 

 
Bileklikler üzerinde dört (4) inç kareyi (26 cm2) aşmayan bir (1) üretici kimliğine izin verilecektir. 
 
 

(Davranış Kuralları) 
MADDE V-1: COVID-19 PROTOKOLLERİ (KAPSAM DAHİLİNDEKİ KİŞİLER) 

 

A. MİNİMUM DAVRANIŞ STANDARTLARI 

Kapsam Dahilindeki Kişi, Asgari Davranış Standartları ('Protokoller') dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak 
üzere ITF'in Uluslararası Tenise Dönüş Protokollerine uyacaktır. Protokollere uyulmaması, bu Madde V-
1'in ihlali anlamına gelecektir. Bu Madde V-1'in ihlali, aşağıdaki yaptırımlara neden olabilir: 
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 (i) Bir oyuncu için: 500 $ 'a kadar para cezası ve / veya Madde IV.S (Varsayılanlar) uyarınca Acil 

Temerrüt. Bir maç sırasında (ısınma dahil) böyle bir ihlal meydana gelirse, oyuncu Madde IV.R'deki 

Puan Cezası Programına göre cezalandırılacaktır. Bu Madde V-1.A'nın açıkça ve özellikle turnuvanın 

başarısına zarar veren bir ihlali veya tek başına korkunç olan veya bu Madde V-1.A'nın on iki içinde iki 

(2) veya daha fazla ihlali. (12) aylık süre birlikte incelendiğinde, toplu olarak korkunç ve turnuvaya 

zararlı veya yaralayıcı bir davranış modeli oluşturan "Ağırlaştırılmış Davranış" Büyük Suçunu da 

oluşturabilir. 

(ii) İlgili Kişi veya herhangi bir İlgili Kişi için: akreditasyonun derhal iptal edilmesi ve turnuvaya erişimin 

reddedilmesi. Tekil veya toplu olarak açıklayıcı veya çok kötü veya turnuvaya zarar veren bir veya daha 

fazla ihlal, akreditasyonun kalıcı olarak iptal edilmesine ve ITF tarafından belirlenen tüm ITF 

turnuvalarına, yarışmalarına ve etkinliklerine erişimin reddedilmesine neden olabilir. 

 

(Davranış kodu) 

MADDE XIII: YARDIM POLİTİKASI 

 
Ocak 2021'de yürürlüğe girecek olan yeni ITF Koruma Önleme Politikaları ve Prosedürleri, zamanı 
geldiğinde yayınlanacaktır. 
 


