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BÖLÜM –I GENEL HÜKÜMLER 

 

1. Amaç 
 Kulüplerin basketbol takımlarının oynayacakları resmi lig ve kupa müsabakaların- da görev alacak Lig 

Komiserlerinin yetki, görev, terfii ve tenzillerinin düzenlenmesidir. 

2. Kapsam 
Bayan  ve  Erkek  1.  ve  2.  Lig,  Kupa,  Bölgesel  Lig  ve  Federasyon  Faaliyetleri müsabakalarında görev 

yapacak Lig Komiserleri ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

3. Dayanak 
Lig Komiseri Yönergesi, Basketbol Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. Tanımlar 
Bu Yönergede yer alan; 
 
Genel Müdürlük      :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ nü,  
 
Federasyon            :  Türkiye Basketbol Federasyonu’ nu 
 
İl Müdürlüğü          :  Hakemlerin  kayıtlı  bulundukları   İllerin,  Gençlik  ve  Spor  İl Müdürlüğü’ nü, 
 
FIBA                     :  Uluslararası Basketbol Federasyonunu,  
 
Ligler Direktörlüğü  :  TBF bünyesinde ligleri düzenlemekle yetkili direktörlüğü, 
 
SGK         :  Salon Uygunluk ve Güvenlik Komitesini, 
 
MHK                     :  Merkez Hakem Kurulu’ nu, 
 
Lig Komiseri  : Müsabaka Yönetim Kurulu tarafından salon düzeninin, standartlara uygunluğunun ne ölçüde 

sağlandığının kontrol edilmesi ve müsabakanın güvenlikle yapılmasını sağlamak ve denetlemekle 
görevlendirilen kişiyi, 

 
Hakem Yönergesi       : Basketbol Federasyonu Hakem Yönergesi’ni  
 
Yarışma Yönergesi     : Basketbol Federasyonu Yarışma Yönergesi’ni  
 
ifade eder. 
 

BÖLÜM –II  LİG KOMİSERİ OLABİLME ŞARTLARI 

5. Başvurular 
Basketbol  müsabakalarında  Lig Komiseri olarak  görevlendirilecek  kişilerin öncelikle bu görev için açılacak kurslara 

katılması ve kurs  sınavına girerek “Lig Komiseri  Adayı”  olması  gerekmektedir   

6. Kurslar 
6.1. Lig Komiser i  olarak  görev  yapmak  isteyenlerin  katılacağı  ve  sonunda Lig Komiseri Adayı   olabileceği kurslar,  

6.1.1.Lig Komiseri “C” kategori kursu, 
6.1.2.Lig Komiseri “B” kategori kursu, 
6.1.3.Lig Komiseri “A” kategori kursu,  
 
olmak üzere açılır 

6.2. Bu  kurslar, SGK  tarafından  tespit  ve  ilan  edilen  tarihlerde,  iki  (2)  yıl aralıklarla, 1 Ağustos ile 31 Ekim 
tarihleri arasında açılır. 

6.3. Kurslar, her kategori için ayrı ayrı yapılabileceği gibi, birlikte de yapılabilir . 
6.4. Kurs, gün, yer ve programları kurs tarihinden en az on (10) gün önce ilgililere duyurulur. 
6.5. Kurslara   adaylar   kendi   olanakları   ile   katılırlar.   Federasyon,   olanakları ölçüsünde adaylara yemek barınma 

konusunda yardımcı olabilir. 
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7. Kurslara Katılma Koşulları  
7.1.Her  kategorideki  kurs  için  katılma  koşulları  ayrı  olarak  düzenlenmiştir. Başvuru  koşullarına  göre  

adaylar,  ancak  kendilerine  uygun  olan  kursa katılabileceklerdir. 
7.2.Aşağıdaki  kurslar  için  belirlenen  nitelikleri  taşıyan  ve  istenilen  işlemleri zamanında  yerine getiren adaylar, 

SGK tarafından ismen davet edildikten sonra ilgili Lig Komiseri kursuna katılabilecektir. 
7.2.1.Lig Komiseri “C” kategori kursuna katılma şartları; 

Aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve istenilen  işlemleri zamanında yerine getiren adaylar Lig Komiseri 
“C” kategorisi kursuna katılabileceklerdir 

a.T.C. vatandaşı olmak, 
b.En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 
c.Internet üzerinden iletişim yapabilecek ve MS-WORD kullanabilecek düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmak, 
d.Sağlık durumunun elverişli olduğunu belgelemiş olmak, 
e.Federasyona her kurs için ilan edilen başvuru tarihine kadar başvurmuş olmak, 
f.30 yaşından  küçük, 53 yaşından büyük olmamak  
g.En az üç (3) yıl süre ile basketbol branşında, fiilen, sporcu, antrenör, hakem, idareci, Teknik Komiser veya 

Lig Komiseri ya da  İl Temsilcisi olarak görev almış olmak, 
h.Herhangi bir kulübün basketbol şubesinde, aktif olarak, Yönetim Kurulu üyesi, sporcu, antrenör veya menajer 

olmamak, 
i.Yüz  kızartıcı  bir  suçtan ötürü hapis cezası ile hükümlü olmamak ve hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan 

dolayı resmi bir kurumun disiplin kurulundan toplam (üç) 3 aydan daha fazla ceza almamış olmak, 
j.Aktif hakem veya Masa Görevlisi olmamak, 

7.2.2.Lig Komiseri “B” kategori kursuna katılma şartları: 
Aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve istenilen  işlemleri zamanında yerine getiren  adaylar,  

SGK  tarafından  ismen  davet  edildikten  sonra,  Lig Komiseri “B” kategori kursuna katılabilirler. 
a.T.C. vatandaşı olmak, 
b.Yüksek  okul  mezunu olmak (Daha önce Teknik Komiserlik yapanlarda yüksek okul şartı aranmaz), 
c.Internet üzerinden iletişim yapabilecek ve MS-WORD kullanabilecek düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmak, 
d.Sağlık durumunun elverişli olduğunu belgelemiş olmak, 
e.Federasyona her kurs için ilan edilen başvuru tarihine kadar başvurmuş olmak, 
f.30  yaşından küçük, 53 yaşından büyük olmamak  
g.Lig Komiseri adaylığından önce Erkekler 2. Ligi veya Bayanlar 1. Ligi takımlarının;  oyuncusu,  antrenörü  

olmuş  olmak  veya  bu  takımların oynadığı liglerde hakemlik, Teknik Komiserlik yapmış olmak, ya da iki 
(2) yıl süreyle “C” kategorisinde Lig Komiserliği yapmış olmak ve Ligler Direktörlüğü’nce başarılı 
bulunmak.  

h.Herhangi bir kulübün basketbol şubesinde, aktif olarak, Yönetim Kurulu üyesi, sporcu, antrenör veya menajer 
olmamak, 

i.Yüz  kızartıcı  bir  suçtan ötürü hapis cezası ile hükümlü olmamak ve Hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan 
dolayı resmi bir kurumun disiplin kurulundan toplam (üç) 3 aydan daha fazla ceza almamış olmak. 

j.Aktif hakem veya Masa Görevlisi olmamak, 
7.2.3.Lig Komiseri “A” kategori kursuna katılma şartları: 

Aşağıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve istenilen işlemleri zamanında yerine getiren adaylar ile  
L i g l e r  D i r e k t ö r l üğü ’ nde  daha önce görev yapmış ve aşağıda istenen belgeleri sağlayabilen kişiler, 
Ligler Direktörlüğü tarafından ismen davet edildikten sonra, Lig Komiseri “A” kategori kursuna katılabilirler. 

a.T.C. vatandaşı olmak, 
b.Yüksek  okul  mezunu olmak (Daha önce Teknik Komiserlik yapanlarda yüksek okul şartı aranmaz),  
c.Internet üzerinden iletişim yapabilecek ve MS-WORD kullanabilecek düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmak, 
d.Sağlık durumunun elverişli olduğunu belgelemiş olmak, 
e.Federasyona her kurs için ilan edilen başvuru tarihine kadar başvurmuş olmak, 
f.30  yaşından küçük, 53 yaşından büyük olmamak  
g.Lig Komiser  adaylığından önce Erkekler 1. Ligi takımlarının; oyuncusu, antrenörü olmuş olmak veya bu 

takımların oynadığı liglerde hakemlik, Teknik Komiserlik yapmış olmak, ya da aralıksız iki (2) yıl süreyle 
“B” kategorisinde Lig Komiserliği yapmış olmak ve Ligler Direktörlüğü’nce başarılı bulunmak. 

h.Herhangi bir kulübün basketbol şubesinde, aktif olarak, Yönetim Kurulu üyesi, sporcu, antrenör veya menajer 
olmamak, 

i.Yüz  kızartıcı  bir  suçtan ötürü hapis cezası ile hükümlü olmamak ve Hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan 
dolayı resmi bir kurumun disiplin kurulundan toplam (üç) 3 aydan daha fazla ceza almamış olmak  
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j.Aktif hakem veya Masa Görevlisi olmamak, 
7.3.Lig Komiseri kurslarına  katılan  bütün  adaylar  öncelikle   ‘Lig Komiseri adayı ‘ olurlar. Lig Komiseri Adayları 

başvurduğu kategorileri içinde  sınavdan  aldıkları  başarı  puanlarına  göre   sıralanırlar.  Sıralama 
sonunda S G K  tarafından ihtiyaca göre belirlenen sayıda   seçilen Lig Komiseri Adayları ‘Lig Komiseri’ 
olurlar. 

7.4.Lig Komiseri olarak seçilenler TBF internet web sitesinde ilan edilir. 
7.5.Lig Komiseri  “A” veya “B” kategorisi kurslarına katılan  Lig Komiseri Adaylarının, almış oldukları başarı puanları, 

bir başka kategori için istenen başarı puanı ile aynı seviyede ise, bu durumdaki Lig Komiseri  adayları, 
kendi  istekleri  ve Ligler Direktörlüğü onayı ile  puanına   uygun  kategoride  Lig Komiserliği  yapabilirler.  
Düşük  puan  aldığı  takdirde  puanına  uygun  alt kategorilerde görev almak  isteyen Lig Komiseri  
adayları, katılacakları kursun sınavından önce bu isteklerini yazılı olarak Lig Direktörlüğüne iletirler. Sınav 
sonrası bu konuda yapılacak başvurular dikkate alınmaz. 

 
BÖLÜM –III  KATEGORİLER, ATAMALAR, GÖREVE SON VERMELER  

 
8. Lig Komiseri Kategorileri 

Lig Komiserleri “A”,  “B”,  “C”  olmak  üzere  üç  (3)  kategoriye  ayrılırlar.  Bu kategoriler aşağıda belirtildiği gibi 
oluşturulur. 
8.1.  “A” Kategori Lig Komiserler : 
Lig Komiseri  “A”  Kategori  Kursuna katılmış  ve Ligler Direktörlüğü tarafından  görev verilmek üzere seçilmiş 
olanlar.  
8.2.  “B” Kategori Lig Komiseriler : 
Lig Komiseri “B”  Kategori  Kursuna  katılmış   ve  Ligler Direktörlüğü tarafından  görev verilmek üzere seçilmiş 
olanlar. 
8.3.  “C” Kategori Lig Komiseriler : 
Lig   Komiserleri “C”  Kategori  Kursuna  katılmış  ve  Ligler Direktörlüğü tarafından  görev verilmek üzere seçilmiş 
olanlar. 

9.  Lig Komiseri Görev Süresi 
Lig Komiserliği görev  süresi,  Ligler Direktörlüğü tarafından gelişim seminerleri  sonucunda yeniden sıralama 

yapılmadığı sürece iki (2) basketbol sezonudur. Lig Komiserlerinin görev süreleri kurstan sonraki ikinci basketbol 
sezonunun bitimiyle sona erer. Lig Komiserliği görevine devam etmek isteyenler ile yeni Lig Komiseri olmak isteyenler, 
Lig Komiseri kurslarının açılacağı sezonun öncesinde Federasyon tarafından tespit ve ilan edilecek tarihe kadar, 
Federasyona dilekçe ile  başvurarak, hangi kategoride kursa   katılacaklarını   bildirmek   ve   gerekli   belgeleri   
tamamlamak   zorundadırlar. Ancak, Federasyon tarafından ilgili Lig Komiseri kursları, ikinci basketbol sezonunun sonunda  
1  Ağustos-31  Ekim  tarihleri  arasında  açılamaz  ise,  bir  önceki  Lig Komiserlerinin görevleri aynı kategorilerde yeni 
kurslar açılıncaya kadar devam eder. 

10.Kategorilerde Görev Yapacak Lig Komiseri Sayısı 
10.1.  Lig Komiserliği Kursuna  başvurma  hakkı   kazanarak  kursa  ve  kurs sınavına katılan Lig Komiseri adayları 

başvurdukları kategoride aldıkları puanlara göre sıralanırlar. 
10.2.  Ligler Direktörlüğü tarafından  Lig Komiseri olarak görevlendirmelerde öncelikle kendi kategorilerinde sınav başarı 

notu  esastır. Sınav başarı notu düşük hiçbir Lig Komiseri Adayı, kendisinden sınav başarı notu daha yüksek Lig 
Komiseri adayından önce Lig Komiseri olarak görevlendirilemez.  

10.3.  Kategorilerindeki Lig Komiseri sayıları gereksinime göre SGK tarafından her zaman arttırılabilir.  Ancak yeni alınan 
Lig Komiserlerinin mutlaka o dönem için Lig Komiseri adayı olmuş olmaları ve sınav başarı notlarının diğer 
adaylardan daha yüksek olması gerekmektedir. 

10.4.  Ligler Direktörlüğü tarafından  sezon  içerisinde  gelişim  kursları  açılabilir.  Bu  kurslar sonunda yapılabilecek 
yazılı sınav sonuçlarına  göre adaylar arasında daha önce   belirlenen   esaslar   doğrultusunda   Lig Komiserleri 
yeniden belirlenebilir ve ilan edilir. Gelişim kursuna mazereti SGK tarafından kabul edilerek katılamayan ve yazılı 
sınava giremeyen Lig Komiserlerinin, böyle bir sıralama durumunda bir önceki Lig Komiseri Kursundaki başarı notu 
esas alınır. 

11. Lig Komiserlerinin Görev Yerleri 
Lig Komiseri görev yerleri kategorilerine göre aşağıdaki gibidir. 

11.1. “A” Kategorisi Lig Komiserleri 
Bayanlar ve Erkekler 1. ve 2. Lig, Bayanlar ve Erkekler Türkiye Kupası, Bölgesel Lig, Federasyon Faaliyetleri,  
MEB  ve  Üniversitelerarası basketbol müsabakalarında görev yaparlar. 

11.2. “B” Kategorisi Lig Komiserleri 
Bayanlar 1. ve 2. Lig, Erkekler 2. Lig, Bayanlar ve Erkekler Türkiye Kupası, Bölgesel Lig, Federasyon Faaliyetleri,  
MEB  ve  Üniversitelerarası basketbol müsabakalarında görev yaparlar. 
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11.3. “C” Kategorisi Lig Komiserleri 
Bölgesel   Lig,    Federasyon    Faaliyetleri,    MEB    ve Üniversitelerarası basketbol müsabakalarında görev yaparlar.  

12. Lig Komiseri Atamaları 
12.1. Lig Komiserlerine Ligler Direktörlüğü bünyesinde oluşturulacak Ligler Direktörü, Erkek ve 

Bayan Lig Koordinatörlerinden oluşan Atama Komitesi taraf ından görev verilir.  
12.2. Atamalarda, Lig Komiserlerinin kategorileri dikkate alınarak bu Yönergede belirtilen müsabaka ve Federasyon 

Faaliyetlerinde görev verilir.  
12.3. Lig Komiseri   görevleri,    Federasyon  tarafından   her   hafta   İl Müdürlükleri   veya   Internet’teki   

Federasyon   web   sayfası   aracılığı   ile duyurulur. Duyuruda, Lig Komiserinin görevli olduğu müsabakanın     
yer, saat ve tarihi yer alır. Ancak, Lig Komiserleri kendilerine yapılan resmi tebligatı (duyuru) beklemeden, 
telefonla her hafta görevi olup  olmadığını Ligler Direktörlüğü sekreterliğinden öğrenir.  

12.4. Lig Komiserlerinin   herhangi  bir  nedenle  tebligatı  alamadığını bildirmeleri, göreve gitmemeleri için mazeret 
olarak kabul edilemez. 

12.5. Herhangi bir nedenle görevini eksik veya hatalı yerine getirenlerle, verilen görevi yerine getirmeyenlere, 
belirli bir süre veya sezon sonuna kadar görev verilmeyebilir. 

13. Lig Komiserliği Görevine Ara Verilmesi 
13.1.  Herhangi  bir  nedenle  Lig Komiserliği  görevine  ara  vermek  isteyen, Lig Komiserleri Ligler Direktörlüğüne 

yazılı olarak başvururlar. 
13.2.  Başvurularında   beyan   ettikleri   mazeret   gerekçesi, Atama Komitesince uygun görülenler, uygun görülen 

süre içerisinde, uygun görülen koşullarda, Lig Komiserliği görevine ara verebileceklerdir. Bu koşullar ilgili Lig 
Komiserine, SGK tarafından yazılı olarak bildirilecektir. 

13.3.  Sağlık  nedeniyle  Lig Komiserliği  görevine  ara  vermek  zorunda  kalan Lig Komiserliği, resmi kurumdan 
alınmış doktor raporunu Ligler Direktörlüğüne bildirmek ve Ligler Direktörlüğünden yazılı onay almak 
durumundadır. 

13.4.  Lig Komiserliği görevine sağlık nedeniyle ara verme süresi en fazla dört (4) aydır.  

14. Lig Komiserliği Görevine Son Verilmesi 
14.1. Lig Komiserliği   görevi   aşağıdaki   koşulların   oluşması   durumunda kendiliğinden son bulur. 

14.1.1.   Müsabaka Değerlendirme Formunu gerçek dışı doldurmak, 
14.1.2. Federasyon veya ilgili kurulları ile hakemler aleyhinde, yazılı veya görsel basında, yazı veya görüntü ile 

propaganda yapmak, 
14.1.3.   Mazeretsiz göreve gitmemek, 
14.1.4.  Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılmış olmak, 
14.1.5.  Basketbol  şubesi  olan  herhangi  bir  kulüpte  Yönetim  Kurulu  üyeliği, menajerlik,  oyunculuk  veya  

antrenörlük  görevlerinde  bulunmak  veya başlamak, 
14.1.6.  Aktif hakemliğe veya masa görevliliğine dönmek, 
14.1.7.  Hakemlere  karşı işlenmiş  bir suçtan dolayı resmi bir kurumun disiplin kurulundan toplam (üç) 3 aydan 

daha fazla ceza almak, 
14.1.8.   Kendisine verilen görevi eksik, hatalı veya taraflı olarak yapmak, 
14.1.9.  70 (yetmiş) yaşını doldurmuş olmak. 

14 .2 .   Lig Komiserliği görevine Ligler Direktörlüğünce son verilenler, bir yıl süre ile yeniden Lig Komiserliği yapamazlar. 
14 .3 .  Lig Komiserliği  görevine  son  verildikten  bir  yıl  sonra,  tekrar  hak kazanarak Lig Komiserliği yapacaklar bir 
yıl süreyle “C” kategorisinde Lig Komiserliği yaparlar. 
 

 
BÖLÜM –IV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 

15. Temel Prensipler 
15.1. Lig Komiseri bütün karar ve önerilerini objektif ve tarafsız bir şekilde almalıdır.  
15.2. Lig Komiseri müsabaka mahallinde Ligler Direktörlüğü adına tam yetki ile hareket ederek aşağıda  detayları 

belirtilen görevleri yürütür. 
15.2. Maç öncesi ve maç süresince yapacağı tespitlerle ilgili olarak alınacak önlemlerde Teknik Komisere ve Başhakeme 

yardımcı olur. Müsabakadaki tüm görevliler ( Hakemler, Teknik Komiser ve Lig Komiseri) görevlerini en iyi şekilde 
yapabilmek için Yönergeler doğrultusunda tam ve samimi bir iş birliği yapmak zorundadırlar 
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16. Lig Komiserinin Görevleri 
Lig Komiserinin görevi, bir basketbol maçının Salon Uygunluk ve Güvenlik Yönergesine ve diğer ilgili Yönergelere 
uygun bir şekilde, kaliteli, güvenli ve seyircileri doyurucu şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla; salon içi ve 
dışında müsabaka öncesi  60 dakika kalıncaya kadar,  Türkiye Basketbol Federasyonu’nun belirlediği sağlıklı güven 
ortamının tam olarak uygulandığı hususunu denetler. Herhangi bir aksaklık tespit ettiği zaman, ilgililerle işbirliği 
içinde bunların giderilmesine çalışmak ve durumu müsabakadan en geç 60 dakika öncesinde Teknik Komisere, 
müsabaka sonrası ise Ligler Direktörlüğüne rapor etmektir. Lig Komiseri müsabaka yetkililerinden birisi olup Ligler 
Direktörlüğünü temsilen görev yapar. 

16.1. Lig Komiseri müsabakanın  başlama  saatinden, en erken maçın oynanacağı gün saat 09:30’da olmak üzere, üç  
(3) dört saat önce, müsabakanın  oynanacağı  salonda bulunmak  ve  Federasyonun  genel Yönergelerini 
uygulamak zorundadır. 

16.2. Ev sahibi Kulübün temsilcisinin Lig Komiserini karşılaması ve kontrollerde salona ait her birimin ulaşılabilir olmasını 
sağlaması zorunludur. Kontrol edilmesi gerekip de ulaşılamayan birimler olduğu takdirde, bu birimlere girişin 
sağlanmasına gayret eder. Lig Komiserinin kontrolleri sonucunda belirlenen eksikliklerin maç başlamadan 
giderilmesi için her türlü teknik ve idari personelin hazır bulunması Kulüp Temsilcisinin sorumluluğundadır.  

16.3. Lig Komiseri Salon Uygunluk ve Güvenlik Yönergesi standartlar cetveli uyarınca yaptığı kontroller ve müsabaka 
süresince yapacağı tespitlere dayanarak maç sonrası bir rapor oluşturur.  

16.4. Lig Komiseri, salonun genel güvenlik tedbirlerini inceleyecek Salon Güvenlik Sorumlusu, Kulüp Temsilcisi, Teknik 
Komiserle ve diğer gerekli gördüğü kişilerle koordineli olarak maçın oynanması için istenilen koşulların sağlanmasını 
koordine eder. 

16.5. Lig Komiseri, maçın başlamasından 90 dakika önce Kulüp Temsilcisi ve salondaki emniyet görevlileriyle bir güvenlik 
toplantısı yapar. Bu toplantının sonuçlarını müsabaka başlamadan 60 dakika önce Teknik Komiser’e bildirir. Bu 
toplantıya daha önceden haber verilmesi halinde müsabaka Teknik Komiseri de katılabilir. 

16.6. Lig Komiseri; müsabakanın programlanan saatte başlaması için gerekli tedbirleri alır.  
16.7. Lig Komiserinin tespit ettiği güvenlik ve tesis kalitesiyle ilgili eksikliklerin ve sorunların maç başlayana kadar 

giderilmesi için her türlü çabayı sarfeder, Lig Komiseri, Kulüp Temsilcisi ve gerekli gördüğü diğer yetkililerle 
görüştükten sonra, maçın başlamasına 1 saat kala, maçın sorumluluğunu devrederken Teknik Komisere olumlu, 
olumsuz şartlarla ilgili rapor verir. 

16.8. Müsabakaların ertelenmesi ve iptali ile ilgili diğer koşullar, TBF Yarışma Yönergesi’nin ilgili maddelerinde 
belirtilmiştir. 

16.9. Lig Komiseri, hakemlerin müsabakayı en rahat  bir şekilde yöneteceği koşulların teminini sağlar 
16.10. Lig Komiseri, Yönergelere aykırı tüm ihlalleri ve ayrıca hakemlerin görmediği veya göremediği oyun alanı dışındaki 

olayları not eder ve raporunda belirtir. Raporun bir örneğini müsabaka sonunda Teknik Komisere verir. 
16.11. Sahaya atılan yabancı maddeleri tespit ve kayıt eder. Her türlü kurallara aykırı olarak ses düzeninin kullanımı, 

tribündeki müzik veya gürültü yapıcı araçların kullanımını, küfürlü ve çirkin tezahüratla diğer olayların tespit ve 
kaydını yapar. Bu kayıtları müsabaka sonunda yazılı şekilde Teknik Komisere iletir. 

16.12. Lig Komiserleri, Federasyonca gönderilen ve uygulanacak anons metinlerinin anlaşılır ve duyulur şekilde yapılıp 
yapılmadığını denetler. 

16.13. Lig Komiseri, hiçbir şartta hakem odasına giremez. 
16.14. Ev sahibi takım yetkilileri, Lig Komiserinin müsabakayı Protokol Tribünü ( mümkünse ) ön sırasından izleyebilmesi 

ve buradan ihtiyaç duyduğu zaman soyunma odaları, saha vb. yerlere kolayca gidebilmesi için  gerekli tedbirleri alır.  
16.15. Lig Komiseri reklam panolarının ve TV kameralarının doğru yerde olup olmadığını kontrol eder, değilse doğru yerde 

olmalarını sağlar. Müsabaka boyunca sponsor ve reklam verenlerin haklarının korunmasını sağlar; eğlence amacıyla 
düzenlenmiş yarışma ve gösterilerin pürüzsüz yürümesi için her türlü eksiğin ve engelin ortadan kalkmasını sağlar. 

16.16. Sağlık ekibi ve ambulans’ın yerlerini kontrol eder ve herhangi bir olay anında en kısa sürede müdahale edebilmeleri 
için her türlü şartı sağlar.  

16.17. Maçta görev yapan basın ve yayın mensuplarının Yönergelerde belirtilen yerlerde görev yapmalarını sağlar. 
16.18. Ev sahibi takımın pazarlama sorumlusu ile eşgüdüm içinde çalışır, müsabakadan önce pazarlama sorumlusuna bir 

kontrol cetveli vererek pazarlamayla ilgili Yönergelere uygun davranılmasını sağlar. Maç sonu raporuna bu hususları 
da ekler. 

16.19. Teknik Komiserin maç sahasının çevresindeki alınmasını istediği önlemler için işbirliği yapar. 
16.20. Cezalı ve yasaklı kişilerin yasaklandıkları bölgelere girmesine, yasaklandıkları görevlerini ifa etmesine engel olur. 
16.21. Temsilci kesinlikle müsabaka sırasında ve sonrasında Teknik Komiser ile hakemlerin performansı hakkında beyanat 

vermez. 
16.22. Fair – Play Formu doldurur ve imzalar; seyirci sayısını rapora not eder. 
16.23. Lig Komiseri, TBF Dopingle Mücadele Yönergesi’nin uygulanmasını temin eder. Bunun için ayrılan odanın  

Yönergedeki ilgili maddeye uygunluğunu kontrol eder. 
16.24. Lig Komiseri, oyuncuların giysileri ve reklamlar hususunun Türkiye  Basketbol Ligleri Yarışma Yönetmeliklerine 

uygunluğunu kontrol edip raporunda belirtir. 
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16.25. Lig Komiseri ciddi olaylarla ilgili tüm kanıtları Disiplin Kuruluna sunmak üzere toplamalıdır. Bazı özel durumlarda 
emniyet yetkililerinden konuyla ilgili rapor, tutanak, belge, vb. isteyebilir. Lig Komiserinin yanında ufak bir video 
kayıt makinesi bulundurması  bazı kanıtların resimlenerek tespiti açısından yararlı olabilir. 

16.26. Lig Komiseri, her iki takım oyuncuları ve hakemler  sahayı terk etmeden şeref tribününü terk etmemelidir. Bazı 
durumlarda Komiser seyircilerin salonu terk etmelerini bir süre şeref tribününden izleyebilir. 

16.27. Müsabakadan  sonra  Federasyon  tarafından  bildirilen “Müsabaka Değerlendirme Formu” nu doldurur, 24 saat 
içinde    ilgili yerlere faksladıktan  sonra,  48 saat içerisinde Federasyona   gönderir.  

16.28. Lig Komiseri, hakemlerin, teknik komiserin ve her iki takım oyuncularının salondan güvenli şekilde ayrılmalarını 
temin eder. 

16.29. Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında tribünlerde veya tesislerde seyirciler  tarafından tahribat  
yapılmışsa, Lig Komiseri bu tahribatı  detaylı şekilde raporlandırır. Gerekli durumlarda  fotoğraf kaydı yapılır. 
Tespitler tutanak ile kayıt altına alınır. 

17. Görev Süresi ve Görünüm:   

Lig Komiserinin görev  süresi,  görevli  olduğu  müsabakanın  başlama saatinden üç (3) saat önce başlar, görevli olduğu 
müsabakanın bitiminden sonra, Teknik Komiser ve hakemlerin salondan ayrılmaları ile biter.  
Lig Komiserleri  müsabakalarda  çağdaş  görünüşlü,  ceket  ve kravatlı olarak görev yapmak zorundadırlar. Ancak hava 
sıcaklığının 300 C ulaştığı durumlarda ceketsiz görev yapabilir. 

18. Yetkileri:  
Lig Komiseri, maçın başlamasından üç (3) saat öncesinden bir saat öncesine kadar müsabakanın sağlıklı oynanabilmesi 
için alınacak tedbirler konusunda tek yetkilidir. Lig Komiseri herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını müsabakanın 
başlamasından 60 dakika önce Teknik Komisere yazılı olarak iletir. Maçın başlamasında bir saat öncesinden itibaren 
Teknik Komisere yardımcı olarak görev yapar. Maç sırasındaki her olayı not eder, Teknik Komiserin istemesi 
durumunda bazı aksaklıkların ve sorunların giderilmesi için salondaki yetkililerle işbirliği yapar.  

19. Müsabaka Öncesi Güvenlik Toplantısı 
Lig Komiseri, salonun genel güvenlik tedbirlerini inceleyerek, Salon Güvenlik Sorumlusu, Kulüp Görevlisi ve Emniyet 
görevlileriyle müsabakadan doksan (90) dakika önce bir Güvenlik Toplantısı düzenleyip; maçın oynanması için 
gereken koşulların sağlanmasını temin eder. Ev sahibi kulübün sezon başında TBF’ye bildirdiği kişiler veya salondaki 
en yetkili emniyet yetkilileri toplantıya katılmazlarsa güvenlik toplantısı yapılmaz. Bu durumu müsabakadan 60 dakika 
önce Teknik Komisere bildirir; Kulüp de Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

20. Sorumluluğun Devri 
Lig Komiseri, müsabakanın başlamasına bir saat kala, müsabakanın yönetim sorumluluğunu Teknik Komisere 
devreder.    

 
BÖLÜM V. RAPORLAR 

21. Rapor Formatı 
Lig Komiserlerinin düzenleyeceği raporların formatı ve içeriği SUK ve Ligler Direktörlüğü tarafından belirlenir. 
 

BÖLÜM VI. SON HÜKÜMLER 

22. Yönergede Yer Almayan Hususlar 
Bu Yönergede yer almayan herhangi bir husus ve yürürlükte karşılığı belirtilmeyen cezai  yaptırımlar  hakkında  karar  
alma  ve  yorumlama  yetkisi  Federasyon  Yönetim Kuruluna aittir. 

23. Yürürlük 
Bu   Yönerge  Türkiye  Basketbol  Federasyonu  Yönetim  Kurulu’nun  onayından itibaren yürürlüğe girer. 

24. Yürütme 
 

Bu Yönerge hükümlerini Federasyon Başkanı adına SGK yürütür. 

25. Geçici Madde 
 
2007-2008 Sezonunda da Beko Basketbol Liginde ve Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi ile Türkiye Erkekler Basketbol İkinci 

Liginin bazı maçlarında Lig Komiserliği uygulaması devam edecek, ileriki sezonlarda kademeli olarak diğer liglerde de devreye 
girecektir. Diğer liglerde başlayana kadar aynı görevi daha önce olduğu gibi Teknik Komiserler yürütürler. 


