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TMTF 2022- 2023 SEZONU KURULUŞLARARASI MASA TENİSİ 

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI TAKIM MÜSABAKA YÖNERGESİ 
 

1) 2022-2023 sezonu Kuruluşlar arası Masa Tenisi Türkiye Takım Şampiyonası, Türkiye Masa 

Tenisi Federasyonu tarafından 10-11-12 HAZİRAN 2023 tarihlerinde SELÇUKLU/KONYA 

SELÇUKLU BELEDİYESİ ULUSLAR ARASI Spor Salonunda yapılacaktır. 

 

2) Müsabakalarını lig veya şampiyona şeklinde tamamlayan il’ler, il temsilcileri vasıtasıyla 

kendi il’inde müsabakalara katılan toplam takım adedi dahil müsabaka sonuçlarını ve Türkiye 

Şampiyonasına hangi takım veya takımların katılacağını 19 Mayıs 2023 tarihine kadar TMTF 

Kuruluşlar Kurulu&Yarışma Komitesine bildirmesi gerekmektedir. masatenisifed@gmail.com  
sener.filiz@hotmail.com 

 

3) TMTF tarafından İl Temsilcilerine gönderilen ve TMTF web sayfasında yayınlanan Müsabaka 

Yönergesine uygun şekilde oynayan, erkeklerde; 

• 4 takımdan fazla 15 takımdan az kurum ve kuruluşun katıldığı lig veya şampiyona 

düzenleyen il’lerden birinci sırayı alan takım, 

• 15 takımdan fazla 25 takımdan az kurum ve kuruluşun katıldığı lig veya şampiyona 

düzenleyen il’lerden ilk iki sırayı alan takım, 

• 25 takımdan fazla 35 takımdan az kurum ve kuruluşun katıldığı lig veya şampiyona 

düzenleyen il’lerden ilk üç sırayı alan takım, 

• 35 takımdan fazla kurum ve kuruluşun katıldığı lig veya şampiyona düzenleyen il’lerden 

ilk dört sırayı alan takım, 

 

Türkiye Şampiyonasına katılabilecektir. 

Geçen sezon (2021-2022) Elazığ’da yapılan Kuruluşlar Türkiye Şampiyonasında ilk 16‘da yer 

alan takımlar bu sezon kendi il’lerinde yapılan kurum ve kuruluşlar müsabakasında oynamış 

olmak koşulu ile kontenjan harici doğrudan Türkiye Şampiyonasında yer alabilecektir. 

Takım Müsabakaları Şampiyona şeklinde yapılacaktır. 

Ayrıca, Kuruluşlar Masa Tenisi Spor Kulübü Derneklerinin çatısı altında TMTF Kuruluşlar 

Yarışma Talimatına uygun olarak düzenlenen kuruluşlar ligi müsabakalarının sonuçları o il’in 

temsilcisine gönderilecek olup müsabaka yönergesinde belirlenen kontenjan adedi kadar ilgili 

derneklerden Türkiye Şampiyonasına takım alınabilecektir. Müsabaka yönergesine uygun olarak 

lig düzenlemeyen Kuruluş derneklerinin sonuçları dikkate alınmayacaktır. 

 

4) Katılan takım sayısının az veya fazla olması halinde Kuruluşlar Kurulu&Yarışma Komitesi 

il’lerin kontenjanını ayrıca belirler, katılacak takım sayısını artırıp azaltabilir. Katılmayan 

kuruluşların yerine bir alt sıradaki kurum veya kuruluş takımı yer alabilecektir. 

 

5) Kuruluşlar Kurulu&Yarışma Komitesi tarafından ilgili sezon başında aksi yönde karar 

alınmadıkça, kadın takımlarına kendi il’lerinde yapılan lig müsabakalarına katılmış olmak koşulu 

ile Türkiye Şampiyonasına katılım konusunda kontenjan uygulanmayacaktır. 

 

6) Takımlar her türlü giderlerini kendi bütçelerinden karşılayacaktır. Türkiye Şampiyonasında 

TMTF tarafından Erkeklerde ve Kadınlarda derece yapan ilk 4 takıma kupa ve madalya 

verilecektir. Şampiyonanın giderleri TMTF tarafından karşılanacak olup, ayrıca katılım bedeli 

alınmayacaktır. Consolation’da ilk 4 sırayı alan erkek ve bayan takımlarına madalya verilecektir. 
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7) Erkek takım müsabakalarında maçlar 4'lü gruplar halinde, gruptan çıkan ilk 2 takımın final 

eleme, oynaması şeklinde 5 maçlık (4 tek ve 1 çift) olimpik sisteme göre oynanacaktır. 

Oyun içinde 3 maçı kazanan takım galip gelecek kalan maçlar oynanmayacaktır. 

Oyun sistemi; 5 Maçlık Sistem (Olimpik sistem, 4 tek ve 1 çift) 

Bir takım 3 oyuncudan oluşacak, her oyuncu en fazla 2 bireysel maçta oynayacaktır. 

 

Oyun sırası; 

1 - A ile X 

2 - B ile Y 

3 - ÇİFTLER: C + A* veya B* ile Z + X* veya Y* 

4 - B veya A ile Z 

5 - C ile X veya Y 

şeklinde olacaktır. 

(4. ve 5. maçta, çiftlerde oynamayan oyuncular * oynayacaktır.) 

 

Kadın takım müsabakaları, maçlar 4'lü gruplar halinde, gruptan çıkan ilk 2 takımın final 

eleme, oynaması şeklinde 5 maçlık (4 tek ve 1 çift) Corbillon kupa sistemine göre 

oynanacaktır. 

Bir takım en az 2, en fazla 4 oyuncudan oluşacaktır. 

Oyun içinde 3 maçı kazanan takım galip gelecek kalan maçlar oynanmayacaktır. 

Oyun Sistemi, 5 Maçlık sistem (Corbillon kupa sistemi 4 tek ve 1 çift) 

 

Oyun sırası; 

A ile X 

B ile Y 

ÇİFTLER 

A ile Y 

B ile X 

şeklinde olacaktır. 

 

Erkek takım müsabakalarında gruplarında 3. ve 4. sırayı alan takımlar, teselli (consolation) eleme, 

oynaması şeklinde 5 maçlık (4 tek ve 1 çift) olimpik sisteme göre oynanacaktır. 

 

Kadın takım müsabakalarında, gruplarında 3. ve 4. sırayı alan takımlar, teselli (consolation) eleme, 

oynaması şeklinde 5 maçlık (4 tek ve 1 çift) Corbillon kupa sistemine göre oynanacaktır. 

 

Pandemi koşulları sebebiyle, Kuruluşlar Kurulu & Yarışma Komitesi kararıyla, 2022-2023 sezonu 

Kuruluşlararası Masa Tenisi Türkiye Takım Şampiyonası reglamanında değişiklik yapılabilir. 

 

8) Her kurum ve kuruluş takımı erkeklerde en az 3 en fazla 5, kadınlarda en az 2 en fazla 4 

oyuncu ile temsil edilebilecektir. İl’lerinde yapılan müsabakalarda A ve B takımı olan kurum ve 

kuruluşlar Türkiye Şampiyonasında karma takım çıkaramazlar. 

 

9) İstenen Belgeler; 

Kurum veya Kuruluşun antetli kağıdına yazılmış takım katılım dilekçesi. 

Türkiye Şampiyonası tarihinden (HAZİRAN 2023) geriye dönük 6 aylık kesintisiz SGK 

bildirgesi. 

Lisans Fotokopileri. 
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Türkiye Şampiyonasına katılım için, Kurum veya Kuruluşların İnsan Kaynakları 

Müdürlüğü veya Personel Müdürlüğü tarafından gönderilecek olan dilekçede, sporcular ile 

idareci ve varsa antrenör isimleri ayrıca belirtilecektir. Listede isimleri olmayan idareci 

veya antrenör maç esnasında sahada takım arkasında yer alamayacaktır. 

 

10) Her kurum ve kuruluş takımları, Erkeklerde ve Kadınlarda 2005 yılı ve öncesi doğumlu, (18 

veya üzeri yaşta olan) kurum ve kuruluşunda çalışmayan bir misafir oyuncuyu takımında 

oynatabilir. Ayrıca, kurum ve kuruluşlarda varsa en az kesintisiz 10 sene çalışmış işten ayrılmış 

veya en az 10 sene kesintisiz çalıştıktan sonra emekli olarak işten ayrılmış olan bir kişi ayrıldığı 

kurum ve kuruluş takımında oynayabilir. Takımlar hem bir misafir oyuncuyu hem de bir 10 

yıllık oyuncuyu takım listelerinde bildirebilir, aynı maçta iki oyuncuyu bir arada oynatabilir. Bu 

oyuncuların Türkiye Şampiyonasında oynayabilmesi için kendi il’inde yapılan Kuruluşlararası 

Masa Tenisi müsabakalarında en az iki maçta oynamış olması şarttır. 

 

11) Takım oyuncuları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden alınan 2022-2023 

sezonuna ait lisanslar (ferdi veya kulüp) ile müsabakalara katılacaktır. Müsabaka başlamadan 

önce her sporcu lisansını hakeme ibraz etmek zorundadır. 

 

12) Takımlar TMTF 2022-2023 sezonu faaliyet kitapçığında ve Kuruluşlar Müsabaka 

Yönergesinde belirtilen kıyafet yönetmeliğine uygun olarak müsabakalara çıkacaktır. 

 

13) Türkiye Şampiyonasına katılmayı hak eden kurum ve kuruluşlar; müsabaka yönergesine 

uygun şekilde il’lerindeki yarışmaları tamamladıktan sonra kurum ve kuruluşunun resmi antetli 

kağıdına yazılan takım sorumlusu iletişim bilgileri ile sporcu ve antrenör isimlerinin bulunduğu 

katılım dilekçesini, bilfiil, bizzat, tam zamanlı kesintisiz çalışan sporcularının en az 6 (altı) aylık 

SGK (01 OCAK 2023 – 30 Haziran 2023 ayları dahil) sigorta hizmet dökümünü ve ilgili sezona 

ait vizesi yapılmış lisans fotokopilerini il temsilcisine e-mail ile dosya halinde gönderecek ve 

belge asıllarını müsabaka esnasında yanlarında bulunduracaklardır. 

İl Temsilcileri, Türkiye şampiyonasına katılacak takım oyuncularının SGK aylık sigorta hizmet 

dökümünü ve diğer belgelerini inceleyip sporcuların belirtilen kurum ve kuruluşlarda bizzat ara 

vermeden, kesintisiz çalıştıklarını onayladıktan sonra e-mail ile 19 MAYIS 2023 tarihine kadar 

TMTF Kuruluşlar Kurulu&Yarışma Komitesine gönderilmesinin uygun olduğuna dair onay 

vereceklerdir. İl Temsilcilerinin onaylamadığı belgeler dikkate alınmayacaktır. Olabilecek itiraz 

sonucunda TMTF Kuruluşlar Kurulu&Yarışma Komitesi tarafından gerek görülürse kurum ve 

kuruluşlardan daha detaylı çeşitli belgeler istenebilecektir. 

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında (Barolar, Odalar, Meslek Birlikleri, Ticaret ve 

Sanayi Odaları vb.) Müftülük, Milli Eğitim Müdürlükleri, (01 OCAK 2023 - 30 Haziran 2023 

ayları dahil) en az 6 (altı) ay kesintisiz üye veya çalışan olduğunu belgeleyip, ilgili kurumdan 

gerekli resmi katılım dilekçesini alan ve ilgili sezona ait lisansa sahip sporcular takım oluşturup 

il’lerindeki yarışmalara 3. Maddeye uygun şekilde katılmış olmak şartı ile Türkiye 

Şampiyonasında yer alabilecektir. Katılımı uygun görülen takımlar TMTF sitesinde 

yayınlanacaktır. 

 

14) İl’lerde yapılan müsabakalar için sezon başında verilen takım listeleri sezon sonuna kadar 

değiştirilemez. Türkiye Şampiyonasına takımlar aynı liste ile katılmak zorundadır. 

 

15) Takımda yer alan sporcular takım maçlarına aynı kıyafetle çıkacak ve yarışmayı bu kıyafetle 

tamamlayacaktır. 

 

16) Kıyafetler oyunun itibarını zedeleyecek desen veya yazı taşımayacaktır. 
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17) Kurum/kuruluşlar, sporcuları için iki ayrı renk forma bulunduracaktır. Bir maçta her iki 

takım aynı renk forma ile sahaya gelirler ise aralarında anlaşarak birisi formasını değiştirecektir.  

Anlaşmazlık halinde kuraya başvurulacaktır. 

 

18) Türkiye Şampiyonasında yer alan kurum ve kuruluş takımları, takım maçlarında arkalarında 

kurum/kuruluş ve sporcu isimleri yazılı formalarla oynayacaktır. Formalarında kurum/kuruluş ve 

sporcu isimleri yazılı olmayan takımlar Türkiye Şampiyonasında oynatılmayacaktır. 

 

19) Yarışmalarda sporcular beyaz renkli şort ve forma kullanmayacaktır. 

 

20) Şampiyona ile ilgili, önceden toplanan belgeler ve müsabaka esnasında yapılabilecek her 

türlü itiraz için ve bu yönergede belirtilmeyen diğer idari, teknik tüm hususlarda karar almaya 

TMTF Kuruluşlar Kurulu&Yarışma Komitesi yetkilidir. 

 

TMTF Kuruluşlar Kurulu&Yarışma Komitesi; 

1. Mustafa Akgün Yönetim Kurulu Üyesi 

2. Şener Filiz Başkan 

3. Atilla Aydın Başkan Yrd. 

4. Murat Varlı Üye 

5. Emre Deniz Üye 

6. Murat Karagöz Üye 

7. Zeki Kemal Bilici Üye 

8. Tolga Keleş Üye 

9. Yasemin Özçepni Üye 

 

Dr. Oktay ÇİMEN 

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı 


