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BÖLÜM-I 

Genel Hükümler 

1. Amaç 

Bu Yönergenin amacı, Basketbol Müsabakalarında görev yapacak Masa Görevlilerinin Merkez 

Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulu’nca Uluslararası Oyun Kuralları ve Federasyon’un belirleyeceği 

esaslar çerçevesinde eğitilerek yetiştirilmesi ile görev ve sorumluluklarının belirlenmesidir. 

2. Kapsam 

Bu Yönerge basketbol faaliyetlerinde görev alan Masa Görevlilerini kapsar. 

3. Dayanak 

Federasyon Basketbol Hakem Yönergesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. Tanımlar 

Bu yönergede geçen; 

Federasyon  :  Türkiye Basketbol Federasyonu’nu, 

FİBA :  Uluslararası Basketbol Federasyonu’nu,  

Merkez Hakem Kurulu (MHK) : Basketbol Federasyonu bünyesinde hakemlikle ilgili idari ve teknik 

konularda sorumlu olan kurulu, 

Lig  :  Federasyon tarafından belirlenen yönerge ve statüye uygun olarak 

düzenlenen erkekler ve bayanlar kategorilerindeki basketbol liglerini, 

Kupa  :  Federasyon tarafından belirlenen yönerge ve statüye uygun olarak 

düzenlenen erkekler ve bayanlar Cumhurbaşkanlığı ile diğer 

kategorilerindeki kupa organizasyonlarını, 

Lig Faaliyetleri  :  Liglerde yer alan kulüplerin müsabaka, hazırlık ve kamp dönemi ile diğer 

faaliyetleri,  

Yurtiçi Faaliyetler  :  Federasyon tarafından belirlenen yönerge ve statüye uygun olarak 

düzenlenen erkekler ve bayanlar kategorilerindeki Türkiye Şampiyonaları 

ve bunlara ait bölge birinciliklerini,  

Yerel Lig Faaliyetleri  : İl Tertip Kurulları tarafından belirlenen statüye uygun olarak illerde 

düzenlenen tüm kategorilerdeki müsabaka, hazırlık ve kamp dönemi ile 

diğer faaliyetlerini, 

Kurum Faaliyetleri  :  Millî Eğitim Bakanlığı, Üniversite Oyunları Federasyonu ve diğer 

kurumlar arasında, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun işbirliği dahilinde 

düzenlenen basketbol faaliyetlerini, 
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Kulüp  :  Basketbol branşında faaliyetlere katılan spor kulübünü, 

Sezon  :  Basketbol faaliyetlerinin başlama ve bitiş tarihleri arasında geçen süreyi, 

İl Hakem Kurulu (İHK) :  İllerde basketbol hakemleri ile ilgili tüm idari ve teknik konulardan 

sorumlu olan kurulu, 

Alt Kurul  :  MHK’ye bağlı olarak çalışan alt kurullar, 

Masa Görevlisi  :  MHK ve/veya İHK tarafından basketbol müsabakalarında sayı görevlisi, 

saat görevlisi, 24 saniye görevlisi ve yardımcı sayı görevlisi olarak 

görevlendirilen kişileri  

ifade eder. 

BÖLÜM-II 

Esas Hükümler 

5. Masa Görevlisi Olabilme Şartları 

İHK tarafından yapılacak Masa Görevlisi sınavlarına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır; 

a) T. C. Vatandaşı olmak, 

b) En az lise veya dengi okul öğrencisi veya mezunu olmak, 

c) 17 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak, 

d) Sağlık durumunun Masa Görevlisi olarak görev yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu 

ile belgelemiş olmak, 

e) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak, 

f) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü veya Federasyon tarafından üç aydan daha fazla ceza 

verilmemiş olmak. 

g) Yapılacak Masa Görevlisi sınavında başarılı olmak. 

6. Başvurular 

Basketbol müsabakalarında Masa Görevlisi olarak görevlendirilecek kişilerin öncelikle bu görev için 

açılacak olan kurslara katılmak üzere başvuruda bulunmaları gereklidir. Başvurularını zamanında 

yapan ve istenen belgeleri tam olarak teslim edenlerin başvuruları İHK tarafından değerlendirilir ve 

uygun görülenler ismen kurslara davet edilirler. 

7. Kurslar ve Seminerlere Katılma 

7.1. Masa Görevlileri Kursu; İHK tarafından ilk başvuruda bulunan Masa Görevlisi Adayları için 

açılır. MHK ‘nun onayı ile İHK tarafından illerde Masa Görevlisi kurslarının açılabilmesi için, 

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yazılı başvuru yapmalıdır. MHK bu kurslara görevli eğitmen 

atar. 
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7.2. Masa Görevlisi kursu, İHK ‘nun ihtiyaç duyduğu her sezon açılır. Kurs gün, yer ve 

programları kurs tarihinden en az 15 (On beş) gün önce ilgililere duyurulur. 

7.3. Masa Görevlileri Gelişim ve Eğitim Semineri: Masa Görevlisi unvanına sahip olan kişilerden 

İHK tarafından uygun görülenlerin katılacağı seminerdir. İHK gerek gördüğünde bu 

seminerleri her zaman yapabilir. 

Sezon öncesi yapılan seminerde başarılı olanlar, o sezonda masa görevlisi olarak görev 

yaparlar. Tamamlanan sezon içindeki performansları, görevlerine bağlılıkları ve 

yeterliliklerine göre yapılacak seminerlere davet edilirler. Bu değerlendirme İHK tarafından 

yapılır. İHK talebi ile MHK tarafından lisansları vize edilir. 

8.  Masa Görevlilerinin Sorumlulukları 

8.1. Sezon öncesinde; illerinde düzenlenen seminerlerde ve yazılı sınavlara katılmak, 

8.2. Görevli olduğu müsabakanın yapılacağı salon veya sahada en az bir ( 1 ) saat önce masa 

görevlisi giysisi ile hazır bulunmak, müsabakada görevli diğer, hakem/masa görevlileri ile 

uyumlu olmak, özel ve spor yaşamlarında her zaman topluma örnek davranışlar içinde 

bulunmak, 

8.3. MHK veya İHK’nca verilen görevleri, FİBA tarafından belirlenen ve Federasyon tarafından 

uygun bulunarak yayınlanan kurallara göre yerine getirmek, 

9. Masa Görevlisi Görevine Ara Verilmesi 

9.1. Herhangi bir nedenle (tüm sağlık nedenleri de dahil) görevine ara vermek isteyen masa 

görevlileri İHK yazılı olarak başvuruda bulunarak mazeretlerini bildirir. Mazeret İHK 

tarafından değerlendirilir ve masa görevlisinin durumu şahsi dosyasına işlenir. 

9.2. Ara verme süresinden sonraki sezonda masa görevlisi görevine devam etmek isteyen masa 

görevlisi, yine bu isteğini dilekçeyle bildirmek ve ayrıca yapılacak yazılı sınavda başarılı 

olmak zorundadır. Ara verme süresi sonunda yeniden görev almaya devam eden masa 

görevlilerinin tüm hak ve statülerinin değerlendirilmesinde, ara verme süresi dikkate 

alınmaksızın, ara verme tarihindeki durumları göz önünde bulundurulur. 

9.3. Ara verme süresinin sonunda, görevine dönme isteğinde bulunmayan masa görevlisinin 

lisansı herhangi bir talebe gerek kalmaksızın iptal olur. 

10. Masa Görevlisi Görevinin Sona Ermesi 

10.1.  Aşağıda belirtilen koşulların oluşması durumunda, ilgili kurulların onayından sonra masa 

görevlisi görevi sona erer: 

a) Masa Görevlisi görevini sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık ya da 

rahatsızlığının ortaya çıkması, 

b) 50 yaşını doldurmuş olmak, 

c) Uluslararası Oyun Kurallarının uygulanmasında acze düşmek veya yetersiz kalmak, 
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d) Kurullarca kabul edilebilir mazereti olmadan ısrarla görev kabul etmemek, 

e) Mazeretsiz olarak iki kez görevine gelmemek, 

f) Geliştirme kurslarına katılmamak veya yetkisiz kurumlar tarafından düzenlenen eğitim 

seminerlerine izinsiz katılmak, 

g) Herhangi bir nedenle Uluslararası Oyun Kuralları hatası yapmak, müsabaka sonuçlarını 

etkileyecek davranışlarda bulunmak, 

h) Maddi veya manevi menfaat temin etmek, 

i) Basketbol Federasyonu ve Kurulları aleyhinde gazete, radyo veya televizyon kanalıyla 

yayın veya propaganda yapmak, yazı yazmak, Internet sitelerinde hakemlik ve masa 

görevlisi görevini küçük düşürücü yayınlar yapmak, izinsiz olarak radyo ve televizyon 

yayınlarına katılmak,  

j) Sosyal yaşam ve davranışları ile masa görevlisi görevini küçük düşürücü davranışlarda 

bulunmak, 

k) Disiplin veya Ceza Kurulu tarafından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne, 

Federasyon’a, hakemlere veya masa görevlisi olanlara karşı işlenmiş bir suçtan dolayı 

toplam 3 (üç) aydan fazla cezalandırılmış olmak, 

l) Müsabakalarda Federasyon veya İHK tarafından belirlenen kıyafet, genel görünüm kural 

ve prensiplerine aykırı davranmak, 

m) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymek 

n) İl Temsilcisi, İHK üyesi, Hakem ve Teknik Komiser olmak, 

11. Masa Görevlilerine Verilecek Cezalar 

11.1. Masa Görevlilerine, İl müsabakalarından dolayı verilecek ceza, Amatör Spor Dalları Ceza 

Yönetmeliği’ne göre İl Ceza Kurulu tarafından verilir. 

Federasyon müsabakalarından dolayı verilecek ceza, Federasyon Disiplin Kurulu tarafından 

verilir. 

11.2.  Masa Görevlilerinin oyun kurallarını uygulayışında ortaya çıkacak teknik hatalar hakkında 

karar verme yetkisi illerde İHK’na, Federasyon yarışmalarında ise MHK’na aittir. 

11.3. Teknik konularla ilgili kesin karar vermeye MHK yetkilidir. 

11.4. Masa Görevlilerinin belge ve lisansları İHK’nun teklifi ile MHK tarafından iptal edilir. Gerekli 

durumlarda MHK lisansı iptal eder, İHK ‘na yazılı olarak iptali bildirir. 

11.5. Masa Görevlileri, İHK tarafından verilmiş olan kararlara, kararların kendilerine tebliğ 

tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bağlı bulundukları İl Müdürlüğü kanalı ile MHK’na itiraz 

edebilirler. MHK ilk toplantısında konuyu görüşerek karara bağlar. MHK’nun kararı kesindir. 
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12. Masa Görevlisi Giysileri 

Federasyon tarafından konulan kurallar dikkate alınarak İHK tarafından belirlenir ve uygulanır. 

BÖLÜM-III 

Çeşitli Hükümler 

13. Görev Ücreti, Yolluk ve Harcırahları 

13.1. Müsabakalarda görev yapan Masa Görevlileri yaptıkları görev karşılığı müsabaka ücreti 

ödenir.(Federasyon, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve ilgili kurumlar). 

13.2. Müsabakada görev yapan ve MHK ve/veya İHK tarafından görevlendirilen Masa Görevlileri 

ikamet ettikleri il dışından görevlendirilmeleri halinde ayrıca kendilerine yol gideri ve harcırah 

ödenir.(Temininde güçlük çekilen ve 30 km.yi geçen ilerdeki görevlendirmelerde de yol ücreti 

ödenir.) 

14. Yazışmalar 

Masa Görevlileri, yapacakları her türlü başvurularını illerindeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne 

yapmak zorundadır. Doğrudan yapılan başvurular işleme konulmaz. 

15. Görev Tebligatı (Duyurusu) 

15.1. Masa Görevlileri görevleri her hafta İHK’nin varsa Internet’teki web veya uygun gördüğü web 

sayfası aracılığı ile duyurulur. Duyuruda, Masa Görevlileri görevli olduğu müsabakanın yer, 

saat ve tarihi bulunur. Ancak, Masa Görevlileri kendilerine yapılan resmi tebligatı (duyuruyu) 

beklemeden, telefonla her hafta görevi olup olmadığını İHK’den öğrenir. 

15.2. Masa Görevlileri tarafından herhangi bir nedenle tebligatı alamadığını bildirmeleri, göreve 

gitmemeleri için mazeret olarak kabul edilmez. 

BÖLÜM –IV 

Son Hükümler 

16. Yönergede Yer Almayan Hükümler 

Bu Yönergede yer almayan herhangi bir husus ve Yönergede karşılığı belirtilmeyen cezai 

yaptırımlar hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Basketbol Federasyonu aittir. 

17. Yürürlük 

Bu Yönerge, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulunun onayladığı tarihte yürürlüğe girer. 

18. Yürütme 

Bu yönergeyi Türkiye Basketbol Federasyonu adına Merkez Hakem Kurulu yürütür. 


