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0.0

GİRİŞ

0.1

Amaç
Bu talimatın amacı, Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Derneği’nin kuruluşlar
arasında düzenlemiş olduğu masa tenisi ligi hakkında bilgiler vererek kurallarını
açıklamak, bu kurallar çerçevesinde de ligin sağlıklı bir şekilde düzenlenmesini
sağlamaktır.

0.1

Kapsam
Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Derneği’nin kuruluşlar arasında düzenlemiş
olduğu masa tenisi liginin kuralları bu talimat kapsamındadır.

0.3

Tanımlar ve Kısaltmalar
KKMTSD
TMTF

Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu

1. TALİMAT
1.1. Karşılaşma Çeşitleri:
a) Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen
kuruluşlar arası ve ferdi ligler: Kuruluşlar arası ligler ile ilgili açıklamalar bu
talimatın kapsamındadır. Ferdi ligler ile ilgili bilgilere ferdi lig talimatında (TALG-02-00) yer almaktadır.
b) Ferdi Müsabakalar: Dernek Yönetim Kurulu uygun gördüğü zaman ve yerde
ferdi karşılaşmalar düzenleyebilir. Bu maçlar Tek Erkek, Tek Bayan, Çift Erkek,
Çift Bayan, Karma, Yaş Grupları maçlarından oluşabilir.
c) Özel Yarışmalar: KKMTSD Masa Tenisi Ligi’nde yer alan kuruluşların, Kocaeli
Kuruluşları Masa Tenisi Spor Kulübü Derneğinin düzenlemiş olduğu kuruluşlar
arası müsabakaların haricinde, kuruluşların adı kullanılarak yapılan diğer her
türlü özel masa tenisi turnuvalarına katılabilmeleri için, Kocaeli Kuruluşları
Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği Dernek Yönetim Kurulundan izin almaları
gerekmektedir. Kuruluşların adını kullanarak izinsiz turnuva düzenleyen ve
turnuvaya katılan kuruluş veya sporculara liglerde yer almayan başka bir kuruluş
adına katılsalar dahi dernek Yönetim Kurulunca liglerden uzaklaştırma cezası
verilir.
d) Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası: TMTF tarafından
düzenlenen Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’na Kocaeli
ilimizi temsilen KKMTSD Masa Tenisi Ligine katılan takımlar aldıkları
derecelere göre ilimize verilen kontenjan çerçevesinde katılabilmektedirler.
Türkiye Şampiyonası’na katılım için gerekli bilgilendirmeler sezon içinde
Türkiye Şampiyonası yarışma talimatının açıklanmasından sonra ayrıca tüm
kuruluşlara yapılmaktadır.
e) Kuruluşlararası Masa Tenisi Açık Turnuvaları : Derneğimiz ve/veya çeşitli
organizasyonlar tarafından bağımsız olarak ya da derneğimizin desteği ile
yapılan kuruluşlararası masa tenisi turnuvalarına derneğimize verilen kontenjan
çerçevesinde tüm kuruluşlar katılabilmektedir. Kuruluşlar arasında yapılan her
türlü özel masa tenisi turnuvalarına katılabilmek için, ligimizde yer alan
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katılımcı kuruluşların Kocaeli Kuruluşları Masa Tenisi Spor Kulübü Derneği
Dernek Yönetim Kurulundan izin almaları gerekmektedir.

KKMSTD Masa Tenisi Ligi
1.2. KKMTSD Kuruluşlararası Masa Tenisi Ligi’ne katılım ve gruplar:
a) KKMTSD Masa Tenisi Ligi’ne dernek üyesi olan ya da derneğe üye olmayan
Kocaeli ili sınırları içinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlar katılabilmektedirler.
b) KKMTSD Masa Tenisi Ligi/ligleri, her sezon sezon başında katılımcı kuruluş
sayısının netleşmesinden sonra Dernek Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği
yöntem ile oynanacaktır. Yöntemler; Kocaeli Merkez Grubu ve Gebze Grubu
gibi gruplardan; 1., 2. ve 3. lig gibi liglerden vb… sistemlerden oluşturulacaktır.
Oynanacak sistem her sezon başında maçlar başlamadan en az 30 gün önce tüm
kuruluşlara Dernek Yönetim Kurulu tarafından bildirilecektir.
c) Müsabakalara katılan takımların sayısı bir önceki sezonda yer alan takımların
sayısından az veya fazla olduğu takdirde Yönetim Kurulu yeni ligler ve gruplar
oluşturabilir, kapatabilir ya da ligleri/grupları birleştirebilir.
d) Yönetim Kurulu liglerle ilgili bilgileri, küme düşme ve bir üst kümeye yükselme
durumlarını, sezon başında müsabakalar başlamadan önce yapacağı toplantılarda
belirler ve ilan eder.
e) Sezon bittikten sonra yeni sezon başlamadan liglerden çekilen takımların yerine
bir önceki sezonda almış oldukları derecelere göre bir alt sıradaki takımından
itibaren üt liglere tamamlama yapılır.
1.3. Takımların oluşumu ve oyunculara yönelik bilgiler:
a) Kuruluşlar, her yıl Yönetim Kurulu’nun bildireceği tarihe kadar erkek takımları
için 5-9, bayan takımları için 2-4 kişilik takım listelerini Kocaeli Kuruluşları
Masa Tenisi Spor Kulübü Derneğine yazılı (kuruluş antetli kağıdına kaşeli ve
imzalı) olarak bildirmek zorundadırlar.
b) Takım kurmak için yeterli sayıda bayan oyuncusu olmayan kuruluşlar ya da
yeterli sayıda bayan takımının katılamaması sebebi ile bayan liginin
kurulamaması durumunda kuruluşlar bünyelerinde yer alan bayan oyuncuların en
fazla 2 tanesine erkek takımlarında oynatabilirler. Fakat kuruluşlarının erkek
takımlarında yer alan bayan oyuncular, kuruluşları Türkiye Şampiyonası’na
gitmeye hak kazansa dahi Türkiye Şampiyonası maçlarında erkek takımları ile
birlikte oynayamazlar.
c) Maçlar esnasında erkek takım listelerinde yer alan 2 bayan oyuncudan sadece 1
tanesi aynı maçta oynayabilir. Diğer bir değişle, 2 bayan oyuncu aynı maçta
oynayamaz.
d) Takımlar; aynı kuruluşun bulunduğu il sınırları içinde farklı SGK işyeri sicil
numarasına tabii işyeri kadrolarından oluşabilir.
e) Aynı Holding’e bağlı farklı kuruluşlarda yer alan çalışanlar aynı takımda
oynayamazlar.
f) Takım listesinde yer alan sporcuların o kuruluşta fiilen ve tam gün görev yapması
şarttır.
g) Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun düzenlemekte olduğu Türkiye
Şampiyonası’na katılmak için gerekli olan “bağlı olduğu kurumda en az 6 aylık
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h)

i)

j)

k)

l)

m)
n)

o)
p)
q)

r)

s)
t)

u)
v)

üye olma şartı” ile ligde yer almak isteyen kuruluş oyuncuları için kuruluşlar
Dernek Yönetim Kurulu’nda onay almak şartı ile liglerde bu şekildeki
oyuncularını oynatabilirler.
Listede isimleri bulunan sporcuların o kuruluşta çalıştığına dair, SGK giriş
bildirgeleri ve/veya SGK aylık sigorta isim listeli prim bildirgelerinin yönetim
kurulunca istendiği takdirde ibrazı zorunludur.
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde kuruluş kadrolarında bulunan sporcular
hakkında inceleme yapar veya kendine gelen itirazları inceleyerek kararını verir.
Bu konudaki Yönetim Kurulu kararı kesindir, itiraz edilemez ve uygulanır.
KKMSTD ligine katılacak olan kuruluşlar eğer kuruluşları içinde yeterli sayıda
masa tenisi oynayacak çalışanı bulamazlarsa 2. bir kuruluş ile birlikte KKMTSD
ligine katılabilirler. Fakat bu şekilde ligde yer alan kuruluşlar dereceye girmeleri
halinde dahi Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazanamazlar.
Kuruluşlar istedikleri taktirde KKMTSD Masa Tenisi Ligi’nde birden fazla takım
ile temsil edilebilirler. (A,B,C,....) Yanlız sezon içinde takımlar arasında oyuncu
değişimi yapamazlar. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından aynı ligde oynayan aynı
kuruluş takımlarının maçları mümkün olduğunca ilk hafta içinde oynatılacak ve
bu maçlarda Yönetim kurulu onayı dışında tehir yapılmayacaktır.
Masa Tenisi Ligi’ne katılmak için; Yönetim Kurulu tarafından lige katılımı kabul
edilen kuruluşlar, miktarı genel kurulda belirlenen katılım paylarını sezon
başlamadan once yönetim kurulunun belirlemiş olduğu süreler içinde yatırmış
olmak zorundadır.
Birden fazla takım ile temsil edilen kuruluşlar 2. ve varsa diğer takımları için
katılım payının yarısını ödeyerek liglerde yer alabilirler.
Birden fazla takımla liglere katılan kuruluşlar bir veya daha fazla takımını ligden
çekmek durumunda kaldığında bulundukları en alttaki ligden itibaren takımlarını
çekebilirler.
Her kuruluş erkeklerde ve bayanlarda 18 yaş veya üzerinde olmak şartı ile
kuruluşunda çalışmayan bir misafir oyuncuyu oynatabilir.
18 yaşın altıdaki çalışanlar o işyerinde SGK’lı olsalar dahi kuruluşlar liginde yer
alamazlar.
Kuruluşlarda 10 sene çalışmış kimseler o kuruluştan ayrılsalar bile aynı takımda
oynayabilirler. Takımlar listelerinde en fazla 2 (iki) tane 10 (on) sene veya üstü
veya üstü çalışmış ve işyerinden ayrılmış kişiye yer verebilirler.
Takımlar hem misafir oyuncu hem de on yılını doldurmuş oyuncuyu takım
listelerinde bildirebilirler ve aynı maçta içinde hem 1 (bir) misafir oyuncuyu hem
de 1 (bir) 10 yıllık oyuncuyu bir arada oynatabilirler.
Lig de takımı olan kuruluştan bir kişi ligde yer alan diğer bir takımda misafir
oyuncu olarak oynayamaz.
Talimat hükümlerine aykırı ve/veya belirtilen dönemlerde dernek yönetim
kuruluna sunulan takım listesinde yer almayan oyuncu oynatan takım herhangi
bir itiraza gerek kalmadan hükmen mağlup sayılır.
Ceza alan takım oyuncuları bir sonraki sezon yapılacak müsabakalarda aynı ya da
farklı bir kuruluş takımında oynayamaz.
Yönetim Kurulu küme düşme ve bir üst kümeye yükselme durumlarını, sezon
başında müsabakalar başlamadan önce yapacağı toplantılarda belirler ve ilan eder.
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w) Kuruluşlar takım listeleri ile birlikte takım sorumlu yöneticisi ve yardımcısının
posta ve e-mail adresi, telefon ve faks numaralarını yazılı olarak Yönetim
Kuruluna bildirirler. Bildirim için Ek-1 de yer alan form takım sorumlularına
bilgisayar ortamında gönderilmektedir.
1.4. Oyuncu transferleri:
a) KKMSTD Masa Tenisi Ligi’nde yer alan kuruluşlara ligler başladıktan sonra
katılan çalışanlar ancak devre arasında KKMTSD Yönetim Kurulu’na yapılan
takım listesi değişiklik başvurusunun kabul edilmesi ile liglerde yer alabilirler.
b) KKMTSD Masa Tenisi Ligi’nde yer alan bir kuruluşta çalışan oyuncunun
liglerde yer alan başka bir kuruluşta çalışmaya başlaması durumunda yine devre
arasında KKMTSD yönetim kuruluna yapılan takım listesi değişiklik
başvurusunun kabul edilmesi ile liglerde yer alabilirler.
c) KKMTSD Masa Tenisi Ligi’ne devre arasında dahil olan ya da iş değiştiren
çalışanın kuruluşu eğer Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazanırsa lige
sezon arasında dahil olan ya da iş değiştiren çalışanın turnuvaya katılma hakkı
bulunmamaktadır. Konu ayrıca Türkiye Şampiyonası tertip komitesine sunulur.
Tertip komitesinin vereceği olumlu karar ile bu çalışan Türkiye Şampiyonası’na
katılma hakkı elde edebilir.
d) Misafir oyuncu, oynamaya başladıktan sonra sezon içinde takım değiştiremez.
Sezon bittikten sonra anlaştığı yeni kuruluşta oynayabilir.
e) Kuruluşlar misafir oyuncularını devre arasında değiştirme hakkına sahiptirler.
f) Normal yükselme dışında Yönetim Kurulu kararı ile bir üst lige yükseltilen
takımlar isterlerse takım listelerine kendilerine bildirimin yapıldığı tarihten
itibaren bir hafta içinde 1 misafir oyuncuyu ilave edebilirler.
1.5. Müsabakaların oynanma şekli:
a) Müsabakaların belirlenen gün ve yerde yapılması esastır. Müsabaka yeri iki
kuruluşun anlaşması ile yönetim kurulu üyesi grup sorumlusunun onayı alınarak
değiştirilebilir.
b) Erkeklerde maçlar 5 tek 2 çift; bayanlarda maçlar 4 tek 1 çiftli maç olarak
oynanmaktadır. Maç föyleri sezon başında tüm takım sorumlularına yönetim
kurulu takım sorumlusu tarafından gönderilmektedir. ( Ek-2 ve Ek-3)
c) Erkek maçlarında bir oyuncu en fazla 1 tekli ve 1 de çiftli maçta yer
alabilmektedir.
d) Bayan maçlarında bir oyuncu en fazla 2 tekli ve 1 çiftli maçta yer
alabilmektedir.
e) Maç tehir istemi, tehir isteyen kuruluşça müsabakadan 1 gün önce saat 15.00’e
kadar rakip takıma ve Yönetim Kurulu üyesi grup sorumlusuna bildirilmeli ve
onay alınmalıdır. Aksi takdirde sonuç hükmen yenilgi şeklinde, erkeklerde (7-0),
bayanlarda (5-0) tescil edilir.
f) Kuruluş bir sezonda en çok 4 tehir hakkına sahiptir. Tehir edilen maç on dört
(14) gün içinde oynanır ve tekrar tehir hakkı yoktur.
g) Tehir edilen maçın 14 gün içinde oynanacağı tarih her iki takım sorumlusu
tarafından karşılıklı anlaşılarak belirlenir. Bu durum Yönetim Kurulu üyesi grup
sorumlusuna tehir eden takım sorumlusu tarafından 3 mesai günü içinde
bildirilir. Aksi durumda Yönetim Kurulunun belirlediği tarihte her iki takım
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h)
i)

j)

oynamak zorundadır. Tehir edilen maç 14 gün içinde oynanmazsa her iki takıma
hükmen mağlubiyet verilir.
Bir sezonda üç hükmen yenilgi alan takım lige devam edemez, puanları silinir,
sıralamada sona alınır ve küme düşürülür.
Doğal afet, elektrik kesintisi v.s. nedenlerle oynanamayan maçlar tehir edilmiş
sayılmaz. Bu tür maçların tarihleri Yönetim Kurulunun onayı alınarak her iki
takım tarafından tespit edilir. Bunların dışında meydana gelebilecek herhangi bir
olağanüstü durumda Yönetim Kurulu mazereti geçerli bulduğu takdirde maçın
ileriki bir tarihte oynanmasına karar verebilir.
Müsabakaların başlama saati en geç 20.00’dır. Taraflar mesai saatinin bitimine
göre anlaşarak bu saati geri alabilirler. Herhangi bir geçerli mazaret
belirtmeksizin maçın oynanacağı yere, maç başlama saatinden 30 dk. daha fazla
geç kalan takım hükmen yenik sayılır.

Bu kaynakta belirtilmeyen hususlarda Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF),
Müsabaka Yönetmeliği geçerlidir.
1.6. Hakemlik Müessesesi Ve İtirazlar:
a) Derneğin düzenlediği müsabakalarda her maç en az bir hakem tarafından
yönetilir. Hakemlerin lisanslı olmaları tercih sebebidir. Lisanslı hakemlerin
olmaması durumunda rakiplerin karşılıklı olarak anlaşılması şartıyla takımlardan
bir kişi ya da 3. kişiler hakem olarak tayin edilebilir.
b) Müsabakalarda yapılacak itirazlar, son maçın bitimine kadar yapılabilir. İtirazın
müsabaka kayıt formunun bütün nüshalarına yazılması ve itirazı yapan takım
kaptanı tarafından imzalanması gerekmektedir. Maç bittikten sonra itirazda
bulunulamaz. Maçı yöneten hakemin kararı ısrar halinde değiştirilemez.
1.7. Müsabaka Kayıt Formları :
a) Derneğin düzenlediği müsabakalarda web sayfasında yayınlanan ve istenildiğinde
dökümü alınabilen veya dernek tarafından bastırılan veya dağıtılan formlar
kullanılır. Bu formlar 2 nüsha olarak düzenlenecektir. Formun 1’nci nüshası ve
excel ortamındaki soft hali maçın oynandığı günün ertesi günü ev sahibi takım
tarafından grup sorumlusuna e-mail ile gönderilecektir. Formun 2. nüshası
misafir takıma verilecektir. Bu nüshalar kuruluşlar tarafından, Yönetim Kurulu
sezon sonunda müsabaka sonuçlarını ilan edene kadar saklanmak zorundadır.
1.8. Müsabaka Kıyafetleri :
a) Derneğin düzenlediği müsabakalarda sporcuların standart olarak tişört, şort veya
eşofman altı giymeleri gerekmektedir. Formaların, eşofmanların maçın oynandığı
topla aynı renkte olmamaları şarttır. Ayakkabı olarak spor lastik ayakkabı
kullanılır.
1.9. Lisans:
a) Dernek üyesi kuruluş ve sporcuları müsabakalarda oynayabilmek için Gençlik ve
Spor İl Müdürlüğü sicil lisanstan resmi olarak ferdi lisans çıkarmak zorundadır.
Herhangi bir kulüpte oynayan üyenin tekrar ferdi lisans çıkarmasına gerek
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yoktur. Kendi kulüp lisansları ile müsabakalarda yer alabilirler. Lisansın yeni
sezonda geçerli olabilmesi için vize işleminin yapılmış olması yeterlidir.
b) Lisans çıkarma işlemlerinde tüm evraklarını eksiksiz olarak hazırlayan
kuruluşlara yönetim kurulu tarafından belirlenen ücret karşılığı yardımcı
olunmaktadır.
1.10. Oyun Alanı ve Aydınlatma Standartları:
a) Maçların oynanmasında, kuruluşların masa tenisini oynamaya müsait kendi
sahaları öncelikli tercih sebebidir. Yeterli sahası olmayan takımlar bütün
maçlarını yönetim kurulu onayını almak kaydıyla rakip takım sahasında ya da
sezon başında belirlenmek koşuluyla uygun olan bir başka sahada yine yönetim
kurulunun onayını almak koşuluyla oynayabilirler.
b) Oyun masası üzerinde yeterli aydınlatma sağlanmalıdır.
2. DOKÜMANTASYON

Ek-#
Ek - 1
Ek - 2
Ek - 3

Formlar
Başlığı /Konusu
Kuruluş Bilgileri Formu
Erkek Takım Maç Föyü
Bayan Takım Maç Föyü

FormNo
TA-LG-01-F01-01
TA-LG-01-F02-01
TA-LG-01-F03-01
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