TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
Teknik Komiser Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
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
Yönerge, Süper Lig, 1. ve 2. Lig, Kupa ve Federasyon Faaliyetleri müsabakalarında görev yapacak Teknik
Komiserler ve Federasyon Temsilcileri ile ilgili usul ve esasları kapsar.
3. Dayanak
Teknik Komiser Yönergesi, Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.
4. Tanımlar
Bu Yönergede yer alan;
Federasyon: Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu‟nu,
IWBF: Uluslararası Tekerlekli Sandalye 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 Federasyon tarafından görevlendirilen kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teknik Komiser Olabilme Şartları
5. Başvurular
Basketbol müsabakalarında Teknik Komiser olarak görevlendirilecek kişiler öncelikle Federasyonun internet
sayfasından yapılacak duyuru sonrasında müracaatlarını yapacaklardır.Başvuranlardan Federasyon tarafından
uygun görülerek başvuruları kabul edilenler, MHK bildirilir ve ismen kurslara davet edilirler.
6. Kurslar ve seminerlere katılma
6.1. Teknik Komiser Kursu: MHK tarafından ilk defa başvuruda bulunan Teknik Komiser adayları için açılır. Bu
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kursta başarılı olanlar Teknik Komiser unvanı kazanırlar.
6.1.1. Teknik Komiser olarak görev yapmak isteyenlerin katılacağı ve sonunda başarılı olanların Teknik Komiser
unvanı alabileceği kurslar, MHK tarafından;
a. Teknik Komiser “A” kategorisi kursu,
b. Teknik Komiser “B” kategorisi kursu, olmak üzere açılır.
6.1.2. Bu kurs, MHK tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde açılır.
6.1.3. Kurslar her kategori için ayrı ayrı yapılabileceği gibi, birlikte de yapılabilir.
6.1.4. Kurs, gün, yer ve programları kurs tarihinden en az on (10) gün önce ilgililere duyurulur.
6.2. Teknik Komiser Gelişim ve Eğitim Semineri:
Teknik Komiser unvanına sahip olan kişilerden MHK tarafından uygun görülenlerin katılacağı seminerdir.
Bu seminerde yapılan sınavlarda başarılı olanlar arasında;
• Tamamlanan sezon içindeki ve bir önceki yıldaki performansları,
• Görevlerine bağlılıkları ve yeterlilikleri,
• Liglerde yer alan takımların coğrafi ve/veya bölgesel dağılımları ile takım sayılarına bağlı olarak teknik komiser
ihtiyacı, gibi faktörler MHK tarafından değerlendirilir , başarılı olan ve Teknik Komiser listesinde yer alanlara MHK
tarafından görev verilir.
6.2.1. Seminerler her yıl Federasyonca ilan edilecek tarihler arasında yapılır.
6.2.2. IWBF Teknik Komiserleri ve seminerlere davet edilen diğer teknik komiserler açılan gelişim ve eğitim
seminerlerine katılmak zorundadırlar.
6.3. Kurslara ve seminerlere kişiler kendi olanakları ile katılırlar.
Federasyon, olanakları ölçüsünde yemek ve barınma konusunda yardımcı olabilir.
7. Teknik komiser kursuna katılma koşulları
7.1. 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 baş vurmuş olmak,
e. 30 yaşından küçük, 65 yaşından büyük olmamak,
f. Herhangi bir kulübün basketbol şubesinde, aktif olarak üye , sporcu, antrenör, menajer, refakatçi ve idareci
olmamak,
g. Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezası ile hükümlü olmamak ve her hangi bir suçtan dolayı disiplin
kurullarından toplam üç (3) aydan daha fazla ceza almamış olmak,
h. Faal hakem veya Masa Görevlisi olmamak.
7.2. Yukarıdaki koşulları sağlayan kişiler aşağıda belirtilen konumlara bağlı olarak ilgili kursa katılabilirler.
7.2.1. “B” Kategorisi Teknik Komiser Kurs için;
En az üç (3) yıl süre ile basketbol branşında, fiilen, sporcu, antrenör, hakem, idareci veya İl Temsilcisi olarak
görev yapmış olmak,
Daha önce görev yaptığı süre içerisinde MHK tarafından başarılı bulunmak.
7.2.2. “A” kategorisi Teknik Komiser Kurs için:
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Daha önce “B” klasmanında en az bir sezon görev yapmış olmak ve görev yaptığı süre içerisinde MHK tarafından
başarılı bulunmak.
7.3. Teknik Komiser kurslarına katılan bütün adaylar öncelikle „Teknik Komiser adayı„ olurlar. Teknik Komiser
Adayları başvurduğu kategorileri içinde sınavdan aldıkları başarı puanlarına göre sıralanırlar.
Sıralama sonunda MHK tarafından ihtiyaca göre belirlenen sayıda seçilen Teknik Komiser Adayları „Teknik
Komiser‟ unvanına sahip olurlar.
7.4. Teknik Komiser unvanına sahip olmuş kişiler, Madde 6.2.‟ de yer alan prosedür dahilinde değerlendirilirler.
Faal Teknik Komiser listesine girmeye hak kazananlara o sezon görev verilir.
7.5. Teknik Komiser unvanı kazananlar BESF ve MHK web sitesinde ilan edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Esas Hükümler
8. Teknik komiser kategorileri
Teknik Komiserler “A”, “B”, olmak üzere iki (2) kategoriye ayrılırlar. Bu kategoriler aşağıda belirtildiği gibi
oluşturulur.
8.1. “A” Kategorisi Teknik Komiserler:
Teknik Komiser “A” Kategori Kursuna katılmış ve MHK tarafından görev verilmek üzere seçilmiş olanlar ile; IWBF
Teknik Komiseri veya MHK üyesi olanlar.
8.2. “B” Kategorisi Teknik Komiserler:
Teknik Komiser “B” Kategori Kursuna katılmış ve MHK tarafından görev verilmek üzere seçilmiş olanlar.
9. Teknik komiserlik görev süresi
Teknik Komiserlik görev süresi bir basketbol sezonudur.
10. Kategorilerde görev yapacak teknik komiser sayısı
Sezon içerisinde görev verilecek teknik komiser sayıları liglerde oynanacak olan müsabaka sayılarına göre MHK
tarafından tespit edilir.
11. Teknik komiserlerin görev yerleri
Teknik Komiserlerin görev yerleri kategorilerine göre aşağıdaki gibidir.
11.1. “A” Kategorisi Teknik Komiserler
Süper Lig, 1. ve 2. Lig, , Federasyon Faaliyetleri dahilindeki basketbol müsabakalarında görev yaparlar.
11.2. “B” Kategorisi Teknik Komiserler
1. ve 2. Lig, Bölgesel Lig, Federasyon Faaliyetleri dahilindeki basketbol müsabakalarında görev yaparlar.
11.3. MHK uygun gördüğü takdirde Teknik Komiserlere alt kategorilerde görev verebilir.
12. Teknik komiser atamaları
12.1. Teknik Komiserlere, MHK atama sorumlusu tarafından görev verilir.
12.2. Teknik Komiserlere görevleri Federasyon internet sayfası aracılığı ile duyurulur.Duyuruda, Teknik Komiserin
görevli olduğu müsabakanın yer, saat ve tarihi yer alır.
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12.3. Teknik Komiserler tarafından herhangi bir nedenle tebligatı alamadığını bildirmeleri, göreve gitmemeleri için
mazeret olarak kabul edilemez.
12.4. Herhangi bir nedenle görevini eksik veya hatalı yerine getirenler, verilen görevi yerine getirmeyenlere, belirli
bir süre veya sezon sonuna kadar görev verilmeyebilir.
13. Teknik komiserlerin yetki ve sorumlulukları
Teknik Komiserlerin yetki ve sorumlulukları lig müsabakaları veya Federasyon Faaliyetlerine göre aşağıdaki gibi
düzenlenmiştir:
13.1. Lig müsabakalarında;
13.1.1. Teknik Komiserin görevi, müsabaka ve müsabaka ile ilgili her türlü yan faaliyetin, uluslar arası oyun
kuralları ve yönergelere uygun yürütülmesini sağlamaktır. Müsabakanın tek yetkilisidir ve Federasyon Başkanı‟nı
temsilen, onun adına görev yapar.
13.1.2. Teknik Komiserin görev süresi, görevli olduğu müsabakanın başlama saatinden bir saat önce başlar.
13.1.3. Teknik Komiserin görev süresi, görevli olduğu müsabakanın bitiminden sonra, hakemlerin salondan
ayrılmaları ile biter.
13.1.4. Teknik Komiserler müsabakaya çağdaş görünüşlü, sakalsız, ceket ve kravatlı olarak görev yapmak
zorundadırlar. Ancak hava sıcaklığının 30 C ye ulaştığı durumlarda ceketsiz görev yapabilir.
13.1.5. Teknik Komiser müsabaka esnasında, masa görevlileri masasında, sayı görevlisi ile saat (zaman)
görevlisinin arasında, her ikisini de kontrol edebilecek şekilde oturmalıdır.
13.1.6. 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 olayların (devre arası süresi vb.) ve her
türlü faaliyetin kontrolünü yürütmektir.
13.1.7. Teknik Komiser müsabakanın başlama saatinden bir (1) saat önce, müsabakanın oynanacağı salonda
bulunmak ve Federasyonun Genel Yönergelerini uygulamak zorundadır.
13.1.8. Teknik Komiser, takımların sporcu ve antrenör lisanslarını inceleyecek, ayrıca sahaya çıkabilecek takım
üyelerinin uygunluğunu kontrol edecektir.
13.1.9. Teknik Komiser, müsabaka sonrası Maç Kağıdının kontrolünü yapacaktır.
13.1.10. Teknik Komiser, müsabakadan sonra sonucu ilgililere telefonla bildirecek, Internet sayfasındaki formları
48 saat içinde dolduracak ve ilgili belgeleri Federasyona gönderecektir.
13.2. Federasyon Faaliyetlerinde;
Federasyon Faaliyetlerinde Federasyon Başkanı tarafından görevlendirilen Teknik Komiserler,
Federasyon Temsilcisi olarak görev yaparlar. Federasyon
Temsilcilerinin görev ve yetkileri, yürürlükteki „Federasyon Faaliyetleri Yönergesinde‟ belirtilmiştir.
14. Sezon içerisinde teknik komiserlik görevine ara verilmesi
14.1. Herhangi bir nedenle Teknik sezon içerisinde görevine ara vermek isteyen, Faal Teknik Komiserler MHK‟ya
yazılı olarak başvururlar.
14.2. Başvurularında beyan ettikleri mazeret gerekçesi, MHK tarafından Federasyona gönderilir ve uygun
görülenler, uygun görülen süre içerisinde Teknik Komiserlik görevine ara verebileceklerdir.
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15. Teknik komiserlik görevine son verilmesi
15.1. Teknik Komiserlik görevi aşağıdaki koşulların oluşması durumunda kendiliğinden son bulur.
15.1.1. Maç Formu veya Hakem Değerlendirme Formunu gerçek dışı doldurmak,
15.1.2. Federasyon veya ilgili kurulları ile hakemler aleyhinde, yazılı veya görsel basında, internet sitelerinde
yazılar yazmak veya görüntü ile propaganda yapmak,
15.1.3. Mazeretsiz göreve gitmemek,
15.1.4. Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hapis cezasına çarptırılmış olmak,
15.1.5. Basketbol şubesi olan herhangi bir kulüpte üyelik, menajerlik, oyunculuk veya antrenörlük görevlerinde
bulunmak veya başlamak,
15.1.6. Aktif hakemliğe veya masa görevliliğine dönmek,
15.1.7. Hakemlere karşı işlenmiş bir suçtan dolayı disiplin kurulundan toplam (üç) 3 aydan daha fazla ceza almak,
15.1.8. Kendisine verilen görevi eksik, hatalı veya taraflı olarak yapmak,
15.1.9. Atmışbeş (65) yaşını doldurmuş olmak.
15.1.10. Her hangi bir nedenle görevine son verilen Teknik Komiser en az iki sezon görev alamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
16. Yönergede yer almayan hususlar
Bu Yönergede yer almayan herhangi bir husus hakkında karar alma yetkisi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor
Federasyonuna aittir.
17. Yürürlük
Bu Yönerge Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu‟nun onayından sonra, Federasyonun
ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün resmi internet sitelerinde yayımından itibaren yürürlüğe girer.
18. Yürütme
Bu Yönerge hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.
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