
 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNİK KOMİSER 

YÖNERGESİ 

 

 

 

 

 



 

Teknik Komiser Yönergesi  - 2 - 28.06.2012 

 

 



 

Teknik Komiser Yönergesi  - 3 - 28.06.2012 

İÇİNDEKİLER 

GENEL HÜKÜMLER 5 

1. AMAÇ 5 

2. KAPSAM 5 

3. DAYANAK 5 

4. TANIMLAR 5 

ESAS HÜKÜMLER 5 

GÖREV VE YETKİLER 5 

5. GÖREV 5 

6. YETKİ VE SORUMLULUKLAR 6 

GÖREVLENDİRME VE TEBLİGAT 7 

7. GÖREVLENDİRME 7 

8. ATAMALAR VE TEBLİGAT 7 

KATEGORİ VE GÖREV ALANLARI 7 

9. TEKNİK KOMİSER KATEGORİLERİ 7 

10. GÖREV ALANLARI 8 

İCRA HÜKÜMLERİ 8 

TEKNİK KOMİSER OLABİLME ŞARTLARI 8 

11. BAŞVURULAR 8 

12. BAŞVURU KOŞULLARI 8 

KURS VE SEMİNERLER 9 

13. TEKNİK KOMİSER KURSU 9 

14. TEKNİK KOMİSER GELİŞİM VE EĞİTİM SEMİNERİ 10 

AKTİF TEKNİK KOMİSERLİK 10 

15. KATEGORİLERDE GÖREV YAPACAK TEKNİK KOMİSER SAYISI 10 

16. AKTİF TEKNİK KOMİSERLİK 11 

17. KATEGORİLER ARASI TERFİ VE TENZİL 11 

18. GÖREVE ARA VERİLMESİ 11 

19. TEKNİK KOMİSERLİĞİN SONA ERMESİ 11 

SON HÜKÜMLER 12 

20. YÖNERGEDE YER ALMAYAN HUSUSLAR 12 

21. YÜRÜRLÜK 12 

22. YÜRÜTME 12 

 



 

Teknik Komiser Yönergesi  - 4 - 28.06.2012 

 

 

 

 

 

 



 

Teknik Komiser Yönergesi  - 5 - 28.06.2012 

 

Bölüm – 1 

Genel Hükümler 

1.  Amaç 

Bu Yönergenin amacı, basketbol müsabakalarında organizasyon sorumluğunu üstlenmiş kurullar 

adına görev alacak Teknik Komiser veya Federasyon Temsilcilerinin bu unvanı kazanma, 

sorumlukları, yetkileri, görevlendirme esasları ile bu kişilerin terfii ve tenzillerinin düzenlenmesidir. 

2. Kapsam 

Bu Yönerge, Kadın ve Erkek Lig ve Federasyon Faaliyetleri müsabakalarında görev yapacak 

Teknik Komiserler ve Federasyon Temsilcileri ile ilgili usul ve esasları kapsar. 

3. Dayanak 

Teknik Komiser Yönergesi, Federasyon Ana Statüsü ve Basketbol Hakem Yönergesi’ne 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

4. Tanımlar 

Bu Yönergede yer alan; 

Federasyon  :  Türkiye Basketbol Federasyonu’nu, 

FIBA  :  Uluslararası Basketbol Federasyonu’nu, 

MHK  :  Merkez Hakem Kurulu’nu, 

Teknik Komiser  : Federasyon tarafından düzenlenen maçların organizasyonu ve 

denetimi ile görevlendirilen kişiyi, 

Federasyon Temsilcisi  :  Federasyon tarafından düzenlenen turnuva veya uzun süreli 

faaliyetlerin organizasyonu ve denetimi ile görevlendirilen kişiyi, 

 ifade eder. 

Bölüm – 2 

Esas Hükümler 

Kısım - 1 

Görev ve Yetkiler 

5. Görev  

Teknik Komiserler, organizasyon ve yönetim sorumluluğu Federasyon tarafından üstlenilmiş 

müsabaka ve turnuvalarda Federasyon adına görev yapan kişilerdir. Teknik Komiserin temel görevi 
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Türkiye Basketbol Federasyonunu temsil etmek ve görevlendirilmiş olduğu organizasyonu mevzuat 

hükümleri dahilinde yürütülmesini sağlamaktır.  

Teknik Komiserler, görevlendirilmiş oldukları müsabaka ve organizasyonlarda tespit ettikleri 

aksaklıkları öncelikle düzeltilmesini sağlamak, düzeltilemeyen aksaklıkları ise rapor etmekle 

yükümlüdürler. 

6. Yetki ve Sorumluluklar 

Teknik Komiserler ve Federasyon Temsilcilerinin yetki ve sorumlulukları Lig Müsabakaları veya 

Federasyon Faaliyetlerine göre aşağıdaki gibi düzenlenmiştir: 

6.1. Lig müsabakalarında; 

6.1.1. Teknik Komiserin görevi, müsabakaların uluslararası oyun kuralları, yönergeler ve 

sirkülerlere uygun yürütülmesini sağlamaktır. Bu konularda müsabakanın tek yetkilisidir 

ve Basketbol Federasyonu’nu temsilen, görev yapar. 

6.1.2. Teknik Komiserin görev süresi, görevli olduğu müsabakanın başlama saatinden 60 

dakika önce başlar, bitiminden sonra, hakemlerin salondan ayrılmaları ile biter. 

6.1.3. Teknik Komiserler müsabakalarda çağdaş görünüşlü, sakalsız, ceket ve kravatlı olarak 

görev yapmak zorundadırlar. Mevsim şartları ve hava sıcaklığına bağlı olarak koşulların 

olumsuzluğunda MHK tarafından kıyafetlerde değişiklik yapılabilir.  

6.1.4. Müsabakanın başlamasına yirmi (20) dakika kala, müsabakanın yönetim sorumluluğu 

hakemlere geçeceğinden, Teknik Komiserin görevi, müsabakanın sonuna kadar Masa 

Görevlilerinin düzenli çalışmasını sağlamak, ayrıca saha dışında ve salonun içerisinde 

olan her türlü idari ve disiplin olaylarının kontrolünü yürütmektir. Teknik Komiser 

müsabaka esnasında, masa görevlileri masasında, sayı görevlisi ile saat (zaman) 

görevlisinin arasında, her ikisini de kontrol edebilecek şekilde oturmalıdır. 

6.1.5. Teknik Komiser, maç öncesi takımların sporcu ve antrenör lisanslarını inceleyecek, 

sahaya çıkabilecek takım üyelerinin uygunluğunu ve müsabaka sonrası Maç Kâğıdının 

kontrolünü yapacaktır. 

6.1.6. Teknik Komiser, müsabakadan sonra (gerekiyorsa devre arasında) maç sonucunu Ligler 

Direktörlüğünün bildirdiği şekilde ilgililere bildirecek, TBF İntranet sayfasındaki formları 24 

saat içinde dolduracak, maç kağıdı ve varsa ilgili belgeleri Federasyona gönderecektir.  

6.1.7. Müsabaka esnasında veya sonrasında Disiplin Talimatı kapsamında değerlendirilmesi 

gereken olaylar ve/veya hükmen mağlubiyet gibi sonuçlara neden olabilecek gelişmeler 

müsabaka bitiminden en geç bir saat sonra Federasyona faks veya e-posta kanalıyla 

bildirilecektir.  

6.1.8. Teknik Komiserler, bu yönerge kapsamında belirtilenlere ilave olarak, sezon öncesi veya 

sezon içinde MHK tarafından kendilerine yazılı veya şifahi olarak bildirilmiş ek 

sorumlulukları da üstlenirler. 



 

Teknik Komiser Yönergesi  - 7 - 28.06.2012 

6.2. Federasyon Faaliyetlerinde; 

6.2.1. Federasyon Faaliyetlerinde görevlendirilen Teknik Komiserler, Federasyon Temsilcisi 

sıfatıyla görev yaparlar.  

6.2.2. Federasyon Temsilcilerinin yukarıda belirtilen temel görevlerine ilave olarak faaliyete özel 

görev ve yetkileri, yürürlükteki ‘Federasyon Faaliyetleri Yönergesinde belirtilmiştir. 

Kısım - 2 

Görevlendirme ve Tebligat 

7. Görevlendirme 

Teknik Komiserlerin, Federasyon tarafından üstlenilmiş müsabaka ve turnuvalarda görev 

yapabilmeleri için bu yönergede yer alan koşulları sağlamaları, açılan seminerlere katılarak 

sınavlarda başarılı olmaları ve her sezon öncesi MHK tarafından açıklanan Aktif Teknik Komiser 

listesinde yer almaları gereklidir. Yeni Aktif Teknik Komiser listesi ilan edilinceye kadar bir önceki 

liste geçerlidir. 

8. Atamalar ve Tebligat 

8.1. Müsabakalara ve Federasyon Faaliyetlerine Teknik Komiser ataması MHK tarafından yapılır 

ve görevlendirmeler Federasyon web sayfası aracılığı veya elektronik posta kanalıyla 

duyurulur. Duyuruda, Teknik Komiserin görevli olduğu müsabakanın yer, saat ve tarihi yer 

alır. Duyurular tebligat yerine geçerlidir. 

8.2. Teknik Komiserlerin herhangi bir nedenle tebligatı alamadığını bildirmeleri, göreve 

gitmemeleri için mazeret olarak kabul edilemez.. 

8.3. Herhangi bir nedenle görevini eksik veya hatalı yerine getirenlere, verilen görevi yerine 

getirmeyenlere ve mazeretsiz görevine gitmeyenlere belirli bir süre veya sezon sonuna kadar 

görev verilmeyebilir. 

Kısım - 3 

Kategori ve Görev Alanları 

9. Teknik Komiser Kategorileri 

Aktif Teknik Komiser listeleri her sezon için aşağıda belirtilen esaslar dahilinde  “A”, “B”, “C” olmak 

üzere üç (3) kategoride hazırlanır ve ilan edilir.  

“C” Kategorisi Teknik Komiserler: 

 “C” Kategori Teknik Komiser Kursuna katılarak başarılı olmuş ve MHK tarafından görev verilmek 

üzere seçilmiş olanlar. 

“B” Kategorisi Teknik Komiserler: 

“B” Kategori Teknik Komiser Kursuna katılarak başarılı olmuş ve MHK tarafından görev verilmek 

üzere seçilmiş olanlar. 
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“A” Kategorisi Teknik Komiserler: 

“A” Kategori Teknik Komiser Kursuna katılmış ve MHK tarafından görev verilmek üzere seçilmiş 

olanlar ile FIBA Teknik Komiserliği veya MHK üyeliği yapmış olanlar. 

10. Görev Alanları 

10.1. Teknik Komiserlerin kategorilerine göre görevlendirilebilecekleri müsabaka ve faaliyetler 

aşağıdaki gibidir. 

10.1.1 “C” Kategorisi Teknik Komiserler; Kadınlar 2. Lig, Erkekler 3. Lig Bölgesel Ligler, 

Federasyon Faaliyetleri, Okul içi ve Üniversitelerarası basketbol müsabakalarında görev 

yaparlar. 

10.1.2 “B” Kategorisi Teknik Komiserler; Kadınlar 1. Lig ve Erkekler 2. Lig müsabakalarında 

görev yaparlar. 

10.1.3 “A” Kategorisi Teknik Komiserler; Erkekler 1. Lig müsabakalarında görev yaparlar 

10.2. MHK uygun gördüğü takdirde Teknik Komiserlere alt kategorilerde görev verebilir. 

10.3. Milli takımlarımızın yurt içinde oynayacağı hazırlık turnuvası ve maçları ile kulüpler veya özel 

kuruluşlar tarafından düzenlenen maç ve turnuvalarda her kategorideki Teknik Komiserler 

görev yapabilir.  

Bölüm – 3 

İcra Hükümleri 

Kısım - 1 

Teknik Komiser Olabilme Şartları 

11. Başvurular 

Basketbol müsabakalarında Teknik Komiser 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 MHK tarafından 

değerlendirilir ve uygun görülenler ismen kurslara davet edilirler 

12. Başvuru Koşulları 

12.1. Teknik Komiser Kurslarına katılmak isteyenlerin aşağıdaki koşulları sağlaması gereklidir. 

a. T.C. vatandaşı olmak, 

b. En az lise ve dengi okul mezunu olmak, 

c. Sağlık durumunun elverişli olduğunu belgelemiş olmak, 

d. Federasyona her kurs için ilan edilen başvuru tarihine kadar başvurmuş olmak, 

e. 25 yaşından küçük, 45 yaşından büyük olmamak, 
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İstisna: 

(1) Klasman hakemi olarak görev yapan ve bu görevi her hangi bir nedenle sona 

eren kişiler, görevi bıraktıkları tarihten sonra ilk açılacak kurs için başvurmaları 

halinde yaş sınırı şartı aranmaz. 

(2) FIBA Komiserleri ve MHK üyeleri için bu koşul geçerli değildir. 

f. Herhangi bir kulübün basketbol şubesinde, aktif olarak üye, sporcu, antrenör, menajer 

veya idareci olmamak, 

g. Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile hükümlü olmamak ve her hangi bir 

suçtan dolayı resmi kurumların disiplin kurullarından toplam üç (3) aydan daha fazla 

ceza almamış olmak, 

h. Faal hakem veya Masa Görevlisi olmamak. 

12.2. Yukarıdaki koşulları sağlayan kişiler aşağıda belirtilen konumlara bağlı olarak ilgili kursa 

katılmak üzere başvuruda bulunabilirler. 

“C” Kategorisi Teknik Komiser Kursu için; 

En az üç (3) yıl süre ile basketbol branşında, fiilen, sporcu, antrenör, hakem, idareci veya İl 

Temsilcisi olarak görev almış olmak, 

“B” Kategorisi Teknik Komiser Kursu için; 

a. Daha önce “C” Klasmanında en az iki sezon görev yapmış olmak ve görev yaptığı süre 

içerisinde MHK tarafından başarılı bulunmak. 

b. 1. ve 2. lig takımlarının yer aldığı liglerde oyuncu, antrenör, idareci olarak yer almış 

olmak veya hakemlik yapmış olmak. 

c. Ülkemizde düzenlenmiş Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında faal olarak görev yapmış 

olanlar. 

 “A” kategorisi Teknik Komiser Kursu için: 

a. Daha önce “B” klasmanında en az bir (1) sezon görev yapmış olmak ve görev yaptığı 

süre içerisinde MHK tarafından başarılı bulunmak. 

b. Uluslararası seviyede hakemlik yapmış olmak. 

Kısım - 2 

Kurs ve Seminerler  

13. Teknik Komiser Kursu 

13.1. MHK tarafından ilk defa başvuruda bulunan Teknik Komiser adayları için açılır. Bu kursta 

başarılı olanlar Teknik Komiser unvanı kazanırlar. Teknik Komiser olarak görev yapmak 
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isteyenlerin katılacağı ve sonunda başarılı olanların Teknik Komiser unvanı alabileceği 

kurslar, MHK tarafından; 

a. Teknik Komiser “C” kategorisi kursu, 

b. Teknik Komiser “B” kategorisi kursu, 

c. Teknik Komiser “A” kategorisi kursu, olmak üzere açılır. 

13.2. Bu kurslar, MHK tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde açılır. Teknik Komiser kurslarına 

katılan bütün adaylar öncelikle ‘Teknik Komiser adayı‘ olurlar. Teknik Komiser Adayları 

başvurduğu kategoriler içinde sınavdan aldıkları başarı puanlarına göre sıralanırlar. Sıralama 

sonunda MHK tarafından ihtiyaca göre belirlenen sayıda seçilen Teknik Komiser Adayları 

‘Teknik Komiser’ unvanına sahip olurlar. 

13.3. Kurslar her kategori için ayrı ayrı yapılabileceği gibi, birlikte de yapılabilir. 

13.4. Kurs, gün, yer ve programları kurs tarihinden en az on (10) gün önce ilgililere duyurulur. 

13.5. Kurslara kişiler kendi olanakları ile katılırlar. Federasyon, olanakları ölçüsünde yemek ve 

barınma konusunda yardımcı olabilir. 

14. Teknik Komiser Gelişim ve Eğitim Semineri 

14.1. Teknik Komiser unvanına sahip olan kişilerden MHK tarafından uygun görülenlerin katılacağı 

seminerdir.  

14.2. Seminerler, ulusal ve uluslararası alanda meydana gelen gelişmeler, kural değişiklikleri ve 

yeni uygulamaların Teknik Komiserlere aktarılması gerektiği dönemlerde açılır.  Seminer 

tarihleri ve programı MHK tarafından belirlenir. 

14.3. FİBA Teknik Komiserleri ve seminerlere davet edilen diğer teknik komiserler açılan gelişim ve 

eğitim seminerlerine katılmak zorundadırlar. FIBA tarafından açılan gelişim seminerlerini 

takip etmiş ve sınavlarda başarılı olmuş FIBA Komiserlerinin, Teknik Komiser Gelişim ve 

Eğitim Seminerlerindeki sınavlara girmeleri MHK taktirindedir. 

14.4. Teknik Komiser Kurs ve Gelişim Seminerleri ayrı ayrı açılabileceği gibi birlikte de açılabilir. 

14.5. Seminerlere kişiler kendi olanakları ile katılırlar. Federasyon, olanakları ölçüsünde yemek ve 

barınma konusunda yardımcı olabilir. 

Kısım - 3 

Aktif Teknik Komiserlik 

15. Kategorilerde Görev Yapacak Teknik Komiser Sayısı 

Sezon içerisinde görev verilecek teknik komiser sayıları liglerde oynanacak olan müsabaka 

sayıları, takımların coğrafi ve/veya bölgesel dağılımları dikkate alınarak MHK tarafından her 

kategori için ayrı ayrı tespit edilir. 
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16. Aktif Teknik Komiserlik 

16.1. Teknik Komiserlerin kurs ve seminerlerde yapılan sınavlarda almış olduğu sınav notlarının 

ortalaması ağırlıklı olmak üzere her sezon için; 

 Sezon içindeki ve önceki yıllardaki performansları, 

 Görevlerine bağlılıkları ve yeterlilikleri,  

 Liglerde yer alan takımların coğrafi ve/veya bölgesel dağılımları ile takım sayılarına 

bağlı olarak teknik komiser ihtiyacı,  

gibi kriterler MHK tarafından değerlendirilir ve her kategori için ayrı ayrı aktif Teknik Komiser 

listesi belirlenir.  

16.2. Aktif Teknik Komiser listesi TBF internet web sitesinde ilan edilir. 

17. Kategoriler Arası Terfi ve Tenzil 

17.1. Bir üst kategori için belirlenmiş kriterleri sağlayan Teknik Komiserler, MHK tarafından ilgili 

kategoride açılan kurs veya seminerlere katıldıkları ve başarılı oldukları takdirde bir üst 

kategoriye terfi edebilirler. 

17.2. Teknik Komiserler görev yaptıkları sezon boyunca, MHK tarafından,  görev ve sorumluklarını 

yerine getirmeleri konusunda gösterdikleri performanslarıyla yapılan değerlendirmeye göre 

görevlerini yerine getirmede hatalı ve yetersiz görülenler yazılı olarak uyarılırlar. Yazılı 

uyarılara rağmen davranışlarında olumlu gelişme göstermeyenler veya MHK kanaatine göre 

görevlerini yerine getirmede yetersiz kalanlar bir alt kategoriye düşürülürler. 

18. Göreve Ara Verilmesi 

Herhangi bir nedenle sezon içerisinde görevine ara vermek isteyen, aktif Teknik Komiserler yazılı 

olarak başvururlar. Başvurularında beyan ettikleri mazeret gerekçesi, MHK tarafından uygun 

görülenler, uygun görülen süre içerisinde Teknik Komiserlik görevine geçici olarak ara verebilirler. 

19. Teknik Komiserliğin Sona Ermesi 

Teknik Komiserlik görevi aşağıdaki koşulların oluşması durumunda kendiliğinden son bulur. 

a. Rapor formlarını bilinci olarak gerçek dışı doldurmak. 

b. Federasyon veya ilgili kurulları ile hakemler aleyhinde, yazılı veya görsel basında, internet 

sitelerinde yazı yazmak, bu konularda ilişki içinde olmak  veya görüntü ile propaganda 

yapmak 

c. Mazeretsiz göreve gitmemek, 

d. Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılmış olmak, 

e. Basketbol şubesi olan herhangi bir kulüpte üyelik, menajerlik, oyunculuk veya antrenörlük 

görevlerinde bulunmak veya bu görevlere başlamak, 
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f. Aktif hakemliğe veya masa görevliliğine dönmek, 

g. Hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı resmi bir kurumun disiplin kurulundan toplam (üç) 

3 aydan daha fazla ceza almak, 

h. Kendisine verilen görevi eksik, hatalı veya taraflı olarak yapmak, 

i. Yetmiş (70) yaşını doldurmuş olmak. 

Bölüm – 4 

Son Hükümler 

20. Yönergede Yer Almayan Hususlar 

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

yaptırımlar hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Federasyon Yönetim Kuruluna aittir. 

21. Yürürlük 

Bu Yönerge Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun onayından itibaren yürürlüğe 

girer. 

22. Yürütme 

Bu Yönerge hükümlerini Federasyon Başkanı adına MHK yürütür. 

 


