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ilgi :Aile ve Sosyal Politikalar il Mfidi.irlUgfinfin 27.07.2016 tarih ve 2601 saYlh yazlSl. 

Okullanmlzda Masa Tenisi Uygulamasmm Artmlmasl He ilgili i~ ve i~lemlerin ilgi 
yaZl dogrultusunda yapIlmasl. Masa Tenisi olan okullann Masa Tenisi Sporunu aktif hale 
getirilmesi, Masa Tenisi olmayan okullarm kendi imkanlanyla veya ilimiz Gen<;lik 
Hizmetleri ve Spor i1 MfidiirlUgii ile irtibata ge<;erek Masa Tenisi salonlarml olu~turarak 
Masa Tenisi Sporunun aktif duruma getirilmesi hususunu; 

Bilgilerinize rica ederim. 

Cevdet ARSLAN 

VaH a. 
il Milli Egitim Mfidfirii 
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l.Yazl(4 sayfa) 


Daglt1m: 


il<;e Kaymakamhklarma 

Merkeze bagh Tfim Okul Mfidfirlfiklerine 

RAMMfid 


Bu evrak guvellIi elektronik imza He imzalanml~tJr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden a9da-la04-33f8-8149-40hp lmrln ;J~ to.':. A~"_" ". 
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MUS VALiLiGi 


Aile ve Sosyat Politikalar it Miidiirliigii 


SaYI : 79493840-202.02-'2Gb I U . .I07/2016 
Konu : <;::ocuk Koruma Sisteminde KurumlararaSl 

i;;birligi ve Koordinasyonunun Gel i;;tirilmesi 
Kapsammda Okullaru11Izda Masa Tenisi 
Uygulamasll1lJ1 Altmlmasl 

'\ (1\" b~~~ rY\~~~,\, c-...~.....\,:-:y...........I..t ........ ~.~.t ...........-~.~ 1\10 


ilgi: a) 24.12.2006 tarih ve 2830] saYllJ Resmi Gazetede yaymlanarak yUrlirllige giren C;:ocuk Koruma 
Kanunun Uygulanmasl11a Ili;;kin Usn! ve Esaslar Hakkll1da Yonetmelik. 

b) 16.07.2013 tarih ve 815 sayIlI Resmi Gazetede yaymlanarak yUrUrlUge giren <;::ocuk Koruma 
Kanunu'na Gore Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Verine Getirilmesi AmaclyJa 
Kurulan Merkezi, 11 ve iIye Koordinasyonlannm C;:ah.';'ma, Usu] ve Esaslan Yonerge 

c) 19.07.2016 tarihli C;:ocuk Koruma Sisteminde KurumlararaSl i;;birIigi ve Koordinasyol1unun 
Geli.';'tiri!mesi Iyin Alt Komisyon Toplantt Kararlan 

rlgi (b) tarih ve say1l1 Yonetmelik dayanag,yJa haZll·lanml.';' olan "C;:ocuk Koruma Kanunu'na Gore 
Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Verine Getirilmesi Amaclyla Kurulan Merkezi, 11 ve iJye 
KoordinasyonlarJl1111 C;:ah~ma, Usul ve Esaslan Yonergesi" nin 12. Maddesincle iJ Koordinasyon Kurulu 
Uyelerinin"illerde koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesinde kurumJar arasmc1a bagJantl, 
UYUTIl, dtizen ve e~g{jdUm; Vali veya Vali YardllllCISll1!l1 ba.';'kanhgl11da, Cumhuriyet Ba.';'savcl Vekili ile JI 
El11lliyet MUdi'trli, 11 Jandarma Komutalll, 11 Milli Egitim MUdiirft, 11 Saghk MiidiJrLi, BeJediye 13a.';'kam, 
C;:alJ~ma ve i~ Kurul11u 11 MUdOrti, Genc;:likHizmetleri ve Spor il MLidLirli, ASP II MlidUrLi, Denetiml.i 
SerbestIik MLidUrLI ve 13aro Temsilcisinden" olu;;tugu belirtrlmi;;tir. 

ilgi Yonergenin II. Maddesi geregiKoruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin yerine getirilmesinde 
Kurumlarll1 Koordinasyol1unu saglamak amaclyla iJ Koordinasyon toplantllaflml1 yal1lt1da Alt Komisyol1 
toplanttlanda yapdmakta olup ilgi (c) tarihJi Alt Komisyol1 Toplantll1llzda "llimizde c;:ocuklanmlZ1ll zararll 
ah~kanhklara ve ~iddete yonelmelerini onlemek iyin maliyeti diger spor ttirlerine gore daha dii~Uk 
olan Masa Tenisi sporumuzun Genylik Hizmetleri ve 11 MiidtirWgti koordinesinde geli~tirilmesi, 
okullarnmzda yayg1l1Ia~tmlmasl, bu dalda kuliiplerin olu~turulmasl, antrenorlerin yeti~tirilmesi, 
odi.illii turnuvalann dtizenlem11esi" karan alll1ml~tlL 

Bu hUsllsta modern dUnyada, her tUrH1 risklere kar~l savunmaslz durumda bulLlllan yocuk ve 
gel1yierimizin zararh alJ~kanl1klara ve .';'iddete yonelmelerini onlemek i9in spor, kUltlir ve sanat alanlannda 
geli.';'imlerini destekleyecek programlardall bid olan Masa Tenisi sporumuzun tUm okllllarll1uzda 
olu~turull11asl, bu dalda spor kulUplerinin ayJimasl, antrenorlerin yeti$tirilmesi, odiillli turnuvalann 
diizenlenmesi konulannda Genylik Hizmetleri ve Spor il MiidUrlUgU ile 11 MilliEgitim 
MlidUrlligUne yetki verilerek, koordineli bir $ekilde 9ah~malannl11 ayhk olarak Aile ve SosyaJ 
Politikalar 11 MlidlirlUgune gonderilmesi ve bu konuda gerekli hassasiyetin gosterilmesi 
hususlannda; 

Geregini arz ederim. 

Vali 



Dat,btIm: 
-Genc;lik Hizmetleri ve Spor 11 MiidurlugU 
-II Milli Egitim MUdlirWgli 
-ilyc Kaymakaml1klan 
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TC 
MUS V ALiLici 

Ba~lama Tarihi:
Aile ve Sosyal Politikalar il Miidiidiigii 

26.Temmuz.2016 

~iddet, Kotii Ah~kanhk vere. 
CevreseI Riskleri Ouleme ve AzaltmaAileve 

Sosya! PolitikalaT Eylem Plam kapsammda Revizyon Tarihi:
Bakanltgl 26.07.2016"OkullanmlZda Masa Tenisi 

UygulamaslJun Arttnlmasl" __I 

BiLGiNOTU 

yocuk Koruma Kanunu'na Gore Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Yerine Getirilmesi 
Amaclyla Kurulan Merkezi, il ve Ilye Koordinasyonlaniul1 yah~ma, Usul ve Esaslan Yonergesi 
KA.PSAM: llimiz olyeginde 19.07.2016 tarihli <;:ocuk Koruma Sisteminde Kunllnlar arasl t9birligi ve 
Koordinasyonunul1 Ge!i~tirilmesi 19in Alt Komisyon ToplantJ Kararlan 

NEDEN MASA TENtsi? 

Modern dunyada, her tUriu risklere kaql savunmaslz durumda bultman c;:ocuk ve genylerimizin zararlI 
ah~kanhklara ve ~iddete yonelmelerini onlemek ic;:in spor, kultfu ve sanat alanlarmda ge1i~imlerini 

desteldeyecek programlara aguhk verilmesi zaruridir. Sportif faaliyetler yocuk ve genylerin ba~an 

duygusunu tatmasl, 6zgiiven kazanmasl, empati, centilmenlik gibi ozelliklerin kazandmlmasl iyin en kolay 
ve pratik yollardan biridir. 

Masa Tenisi Sporunun Onemi: 

,,( 	 Kentle~me ve teknolojinin, beraberinde getirdigi stres, psikolojik ve fizyolojik olumsuzluklann 
giderilmesinde. Bireylerin ki~isel ozelliklerini bu sporun 6zellikleri ile birle~tirerek kolay ve zararSlZ 
de~aIj oiabilme imk8111 sagladlgl, ani dogrll karar verebilme yetenegi kazandn'dlgl, yabukluk ve 
daya11llchhk sagladlgl, 

,,( Ogrencilerimize belirli bir yah~ma disiplini getinnesini, ken dine gliven duygusunu saglamasl, 
topluma daha yok baglanabilmesini ve ya~am tutkusunun aItmaS1l11 saglar. 

,,( Masa Tenisinde ve matematik ogretiminde duyu~sal ozellikleri de dildcate alarak 6grencinin 
matematige ve matematik dersine kar;;l olumlu tutun11ar geli~tirmesine yardlmcl olunm. 

,,( Denge ve refleks yeteneklerinin geli~mesi, sosyal ili;;kilerin geli;;mesi, kendine gliven duygusunun 
aItmasl, 

,/ Tenis 0Ylmun getirdigi fiziksel, zihinsel ve duygusal stres size diger ortamlanla stresle nas!! ba~a 
911Glacagll11 ogretir. 

,,( Planh olmaY1, rakibinizi yenmek iyin yeni stratejiler geli~tirmeyi saglar. Sportmen olmaYl ogretir. 
,,( D(izenli pratik yapma ah~kaI1hgl kaZaI1dmr. Calu,;ma disiplini kavram1111 geli~tirir. Sorumluluk 

anlayl~l getirir. 
,,( 	 Diger spor bran~lannda 0 spora has ozel saha ve alanlara ihtiyay olmasma kar~m masa tenisincle bu 

tUr ozel sahalara ihtiyay duymakslz111, evde, okulda, spor salonlannda, bahyede, hsacasI uygun pek 

yok alanda yapllabilme imkanma sahiptir. 
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MUS VALiLici 

Aile ve Sosyal Politikalar II MiidiirIiigii 

$iddet, Kotii Ah~kanhk ve 
<;evresel Rislderi Ol1leme ve Azaltma 

Eylem Plam kapsammda 

"Okullanntr.zda Masa Tellisi 
Uygulamasl11l1l ArtmlmaSl" 

26.Temmuz.2016 

Revizyon Tarihi: 
26.07.2016 

Soz f(OllUSll; 

Mu~ ilimizin kUltUrel, sosyal ve ekonomik yaplsl goz bonilne almdlgmda meveut ~artlara en uygun 
spor dallanndan birinin masa tenisi oldugu gorulmektedir. Masa tenisi sporn diger sporlara nazaran daha 
ekonomiktir, diger bran~lardaki gibi bUyUk alanlara, ozel klyafetlere ve pahah aray gereylere gerek yoktur. 

~evre illerimiz bu bran~ta gayet iyi seviyelerde olup ye~itli kuliipler vasltaslyla Tiirkiye Masa Tenisi 
liglerine de katllmaktadlrlar (Bitlis, Batman, Erzurum vs.) Mu~ ilimizde ise masa tenisi konusunda herhangi 
bil' kulup, donanllnh antrenorler veya masa tenisine ozel salonlar bulunmamakta olup dolaYlslyla Mu~ ilimiz· 
en az masa tenisi oyuneusuna sahip illerimizden biri olmaktadlr. 

TUrkiye Masa Tenisi Federasyonunun illere temsilei olarak atadlgl Id~ilerin ise pasif dm'umdan aktif 
duruma gelmesi gerekmektedir. OkulJarda atd durumda kenara blrakllan masalann aktif olarak kullamlmasl 
gerekmektedir. Genylik ve Spor 11 MUdUrlUgUniIn konuyla ilgili kmslar a91p, duyurular yaplp, odUllii 
turnuvalar diizenleyip, dikkati ve ilgiyi yekmesi gerekmektedir. Genylerimizi ve yoeuklarml1z1 zararlI 
al1!j:kanhklar ve ~iddetten korumak iy1n bu sporu desteklemek adma antrenorlHk egitiminin verilmesinin 
saglanmasl gerekmektedir. Yine ilimize ait bir spor kulUbUnUn olu~tmulmasl gerekmekte olup sadeee geyici 
turnuvalar diizenlemek bu bran~ta herhangi bir ilerleme sagmayacak, yetenekli bireylerin yeti~mesine, bu 
sporda ba~anlar elde etmesine yardlmcl olamayaeaktlr, bu sebeple kallel oimasl ve yeni yeteneklerin 
ke~fedilebilmesi iyin mutlaka ilimize ait bir hatta birkay kulUbLln olu~turulmasl gerekmektedir. Bu konuda 
yakll1 «evre illerde konunun uzmam olan ki~ilerden masa tenisi egitim merkezi kullip ayma, turnuva 

dlizenleme, hakem yeti~tirme, antrenor yeti~tirme konulannda destek almabilir aynca talep edilmesi halinde 
Tlirkiye Masa Tenisi FederasyonlU1dan her turlU destek almabilir. 

Genylerimizin zararh all~kanilklara ve ~iddete yonelmelerini onlemek iyin mali yeti diger sporlara 
gore yiiksek olmayan Masa Tenisi SporumuzlU1 ilimizde yer alan okullanmlzda yaygmla~tmlmasl, sadeee 
okullammza sistemin kurulmasl ile degil yocukIanmlZln bu konuda te9Vik edilmesi, ilimizde Genylik 
Hizmetleri ve Spor tl MHdUrlHgH bHnyesinde Masa Tenisi Spor Kuliiplerinin olu~turulmasl, gerekli 
duyurulann yapIlarak yocuklarumzll1 ilgilerinin yekilmesi, geyici olmamak kaydl ile odUllU turnuvalann 
dtlZenlemllesi, masa tenisi sporumuzu te~vik etmek amaCl ile antrenorlerimizin yeti~tiri1mesi ilimizdeki 

ICocllklamTIlz1l1 yUksek yaranna olaeaktl!'. 
I > 
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