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Bölüm - 1 

Genel Hükümler 

Amaç 

Madde – 1 Bu yönergenin amacı; Federasyon faaliyetlerinin koordinasyonu, il 

müsabakalarının yürütülmesi, resmi faaliyetler dışında kalan her türlü basketbol aktivitesinin 

düzenlenmesi, takip ve denetimi,  il çapında basketbolun yaygınlaşması ve gelişmesi için 

girişimlerde bulunmak üzere görev yapacak Federasyon İl temsilcilerinin görevlerini ve 

atanma şekillerini düzenlemektir. 

Kapsam 

Madde – 2 Bu yönerge, Federasyon İl Temsilcilerinin atanma, görev, yetki ve 

sorumluluklarını kapsar. 

Dayanak 

Madde – 3 Bu yönerge, Basketbol Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

Madde – 4 Bu Yönergede geçen;  

Genel Müdürlük  :  Spor Genel Müdürlüğü’nü, 

İl Müdürlüğü  :  Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nü, 

Federasyon  :  Türkiye Basketbol Federasyonu’nu, 

İl Tertip Komitesi  :  İllerde yerel basketbol faaliyetlerini yönetmek amacıyla kurulan 

komiteyi, 

Federasyon Faaliyetleri  :  Federasyon tarafından belirlenen yönerge ve statüye uygun 

olarak Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde düzenlenen 

basketbol ligleri, Altyapı Şampiyonaları, Minikler Şenliği, Milli 

takımlar seviyesindeki şampiyona,  turnuva ve kamplar ile her 

türlü eğitim faaliyetlerini, 

Yerel Lig Faaliyetleri :  İllerde tüm kategorilerde düzenlenen resmi basketbol 

karşılaşmalarını, 

Özel Basketbol Faaliyetleri :  İl Müdürlüğü Faaliyet programı dışında kalan kulüpler veya 

kurumlar tarafından TBF’ye başvurularak organize edilen 

müsabakalardır.  

ifade eder. 
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Bölüm - 2 

Esas Hükümler 

 

Birinci Kısım 

Görev ve Sorumluluklar 

Federasyon İl Temsilcisi 

Madde – 5 Federasyon İl Temsilcisi, Federasyonun stratejik planı ve mevzuatı dâhilinde, 

illerdeki basketbol faaliyetlerini organize etmek, yürütmek ve denetlemek üzere Federasyona 

karşı sorumlu olarak ilgili birimlerinin talep ve yönlendirmesi doğrultusunda görev yapan 

kişidir. 

Federasyon İl temsilcisi ayrıca illerinde kulüpler ve okullar arası resmi basketbol 

müsabakalarını organize etmek üzere oluşturulan İl Tertip Komitelerinin doğal üyesi olup bu 

komitelerin Federasyonun mevzuatı dahilinde görev yapmasını sağlar.     

İl temsilcileri, Federasyon prensipleri ve kendilerine verilen yetki dahilinde illerindeki 

basketbolla ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla temaslarda bulunarak basketbolun yaygınlaşması 

ve gelişmesi için çalışmalarda bulunur. 

Federasyon İl Temsilcisinin Görevleri 

Madde – 6 Federasyon İl Temsilcisinin görevleri şunlardır. 

a. İl seviyesindeki basketbol platformlarında Federasyonu temsil etmek. 

b. İlinde düzenlenen Federasyon Faaliyetlerinde organizasyon, resmi izinler, sponsorluk ve 

tanıtım faaliyetleri gibi konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu 

sağlamak ve Federasyonu’nun vereceği görevleri yerine getirmek.  

c. Federasyonun illerdeki faaliyetlerinin yürütülmesinde İl Müdürlükleriyle birlikte koordineli 

olarak çalışmak. İl Müdürlükleri faaliyet programını da dikkate alarak ilindeki basketbol 

faaliyetleri için yıllık programları hazırlamak ve uygulamak.  

d. Her sezon sonunda ilinde gerçekleşen basketbol faaliyetleri hakkında Federasyon 

tarafından hazırlanmış forma uygun olarak rapor hazırlamak ve Federasyona sunmak. 

Basketbol ile ilgili mevzuatının uygulanmasından çıkacak aksaklıklardan dolayı gerekli 

gördükleri mevzuat düzenlemesi için öneride bulunmak. 

e. Basketbol İl Tertip Komitelerine katılmak. Komite kararlarının ve uygulamalarının 

Federasyon mevzuatı dahilinde alınmış olmasını sağlamak. Komite karar ve 

uygulamalarının Federasyon mevzuatı dışında olması halinde durumu Federasyona 

rapor etmek. 

f. İlindeki resmi basketbol faaliyetlerini tertip komiteleri ile birlikte başarıyla yürütülmesini 

sağlamak. Basketbol kulüpleri arasında çıkacak anlaşmazlıkları çözüme bağlamak ve 

yerel liglerle ilgili tüm kayıtları tutmak. 

g. İl Hakem Komitelerine başkanlık etmek. Resmi müsabakalar ve Federasyon onayı ile 
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gerçekleşen maçlara hakem ve diğer resmi görevlilerin atamasını yapmak. İl 

seviyesindeki hakemlerin dosyalarını tutmak, terfi işlemlerini takip etmek ve hakemlik 

niteliğini kaybetmiş olanların lisanslarının iptali için girişimde bulunmak. 

h. Federasyon tarafından yayınlanmış yönerge, genelge ve tamimlerini, basketbolla ilgili 

yenilik veya kural değişikliklerini hakem, kulüpler ve kuruluşlara zamanında duyurmak.  

i. Basketbol ile ilgili idareci, antrenör, teknik eleman, hakem, teknik komiser, basketbolcu, 

masör ve benzeri elemanların eğitilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak, bu 

elemanların gelişmesi için her türlü tedbiri almak, ilinde antrenör, masör ve hakem 

gereksinimi olduğunda Federasyonun ilgili birimlerine iletmek ve kurs açılmasını 

sağlamak. 

j. Bölgesel olarak düzenlenecek her türlü organizasyonlar için etkinlik programının 

hazırlanmasında diğer il temsilcileri ile eşgüdümü sağlamak, sezon başında 

Federasyona sunmak. 

k. İlinde yeni tescil edilecek basketbol kulüplerinin performans ve faaliyetleri ile ilgili 

Federasyona rapor vermek. Sporcu tescil ve vize işlemleri için gerekli belgelerin 

kontrollerini yapmak ve uygun olanları Federasyona göndermek. 

l. İl Temsilciliği kuruluş, görev ve amaçlarının gerçekleşmesi için bütçe çalışması yapmak, 

bunun için yeterli mali kaynakları sağlamak, bunlarla ilgili gereken karar ve onayları 

almak. 

m. Basketbolun gelişmesi için yeni kulüpler kurulmasını sağlamak, bu kulüplerin mali ve 

idari açıdan güçlenmesi için girişimlerde bulunmak, basketbolcu sayısını artırmak için 

basketbol okulları kurulması ve altyapı faaliyetlerine yönelik çalışmalar yapmak, 

n. Basketbol faaliyetlerini il sathında yaymak ve sevdirmek için gereken çalışmaları 

yapmak. Yerel yönetimler ve özel sektörle işbirliği içinde basketbol aktiviteleri 

düzenlemek. İl Temsilciliği faaliyetleri ve gereksinimleri için mali kaynak yaratmak üzere 

sponsorluk görüşmelerinde bulunmak. 

o. İllerde düzenlenecek özel turnuva, kupa karşılaşmaları veya kurumlar tarafından 

Federasyon onayı dahilinde düzenlenen her türlü basketbol aktivitesini takip etmek ve 

denetlemek. 

İl Müdürlükleri İle İşbirliği 

Madde – 7 İl temsilcileri, basketbol sporunun yayılması ve gelişmesi için, kendisine bu 

yönerge ile verilen görevleri yerine getirirken, İl Müdürlükleri ile koordineli çalışır.  

İl Temsilcilerinin görev ve sorumluluk alanına giren basketbol faaliyetlerinin yürütülmesi için İl 

Müdürlükleri, Milli Eğitim İl Müdürlükleri, Üniversiteler ve Yerel Yönetimlerle ile işbirliği 

yaparak tüm illerde bu kurumlara ait spor salonlarının ve sahalarının basketbol karşılaşmaları 

için bedelsiz olarak ve öncelikle tahsis edilmesi konusunda anlaşmalar yapar. 
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İkinci Kısım 

Atama ve Görevin Sona ermesi 

Atama 

Madde – 8 Federasyon İl Temsilcisi atamaları, Federasyon Başkanlığı seçiminden sonra dört 

yıllık süreyle görev yapmak üzere yapılır. Başkanlık seçiminin öne alınması halinde il 

temsilcisi ataması da buna göre düzenlenir. 

Federasyon İl Temsilcisi atamalarıyla ilgili duyurular Federasyonun internet sitesinde 

yayınlanır. 

Adaylar Federasyon internet sitesinde yayınlanan adaylık başvuru formunu doldurarak 

başvuruda bulunurlar.  Başvurular Federasyon Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve 

nitelikleri uygun görülenler Genel Müdürlük onayına sunulur. Genel Müdürlük tarafından 

onaylanan adaylar Federasyon İl Temsilcisi olarak atanır ve ilgiliye tebliğ edilir. Ayrıca Spor İl 

Müdürlüklerine bildirilir. 

Başvurularının değerlendirilmesi aşamasında Federasyon tarafından adaylar hakkında Spor 

Müdürlükleri ve ildeki basketbol kuruluşları ile görüş alış verişinde bulunulur.   

Adaylarda Aranacak Nitelikler 

Madde – 9 Federasyon İl Temsilcisi adaylarında aşağıdaki nitelikler aranır. 

a. T.C. Vatandaşı olmak. 

b. Başvuru tarihinde 25 yaşından büyük, 65 yaşından küçük olmak. 

c. En az lise ve dengi okul mezunu olmak.  

d. Tahkim Kurulu, Genel Müdürlük ceza kurulları veya spor federasyonlarının ceza veya 

disiplin kurullarınca son beş yıl içerisinde bir defada üç ay veya toplam altı ay hak 

mahrumiyeti cezası almamış olmak, 

e. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, 

rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi 

yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin 

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, 

vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü 

bulunmamak. 

 Kulüp yönetim kurulu üyesi veya faal antrenör, hakem, gözlemci ve basketbolcu olanlar İl 

Temsilcisi seçildikten sonra bu görevlerine son vermek zorundadırlar. 

Görevin Sona Ermesi veya Erdirilmesi 

Madde – 10 Aşağıdaki durumlarda Federasyon İl Temsilciliği görevi sona erer. 

a. Yeni Federasyon Başkanlığı seçiminin yapılmış olması. Bu durumda yeni Federasyon İl 

Temsilcisi ataması yapılana kadar eski il temsilcileri görevlerine devam eder. 

b. İl Temsilcisinin istifası veya vefatı. 
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c. 70 yaşından gün almış olması. 

d. Adaylarda aranan niteliklere haiz olmadığının anlaşılması veya bu nitelikleri (65 yaş sınırı 

hariç) kaybetmiş olması. 

 Aşağıdaki durumlarda İl Temsilciliği görevi Federasyon Yönetim Kurulu kararı ile sona 

erdirilir. 

a. Federasyon il temsilcileri yıllık performans değerlendirmesi sonucuna göre görevine 

devam edemeyeceğinin anlaşılması.  

b. Görevini yerine getirmede tarafsızlığını yitirmiş olması veya sorumluluklarını aksatarak 

görevini yerine getirmemesi. 

c. Görevi sürdürmesine engel olacak sürekli bir mazeret, hastalık ya da rahatsızlığının 

ortaya çıkması veya sosyal yaşam ve davranışlarıyla Federasyonu temsilde zafiyet 

göstermesi. 

d. Federasyon faaliyetlerinde veya görev ve sorumlulukları kapsamına giren işlerde zafiyet 

göstermesi, aksaklığa neden olması veya aktif rol almaması. 

e.  Sportif Faaliyetleri ve mali konularda yapılan denetimlerde ibra olamaması. 

f. Basketbol mevzuatı hükümlerine aykırı davranışlarda bulunması veya il 

müsabakalarında mevzuatın uygulanmasını sağlayamaması veya sağlanmadığı hallerde 

Federasyon nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaması.  

g. Basketbol Federasyonu, kurulları ve il müdürlükleri aleyhinde gazete, radyo veya 

televizyon kanalıyla yayın veya propaganda yapmak, yazı yazmak, Internet sitelerinde 

küçük düşürücü yayınlar yapmak, izinsiz olarak radyo ve televizyon yayınlarına katılmış 

olması. 

 Yukarıdaki maddeler kapsamında görevi sona erdirilmiş olan kişiler tekrar Federasyon İl 

Temsilcisi adayı olamazlar. 

Üçüncü Kısım 

Federasyonun Denetimi ve Performans Değerlendirmesi 

Federasyonun Denetimi 

Madde – 11 İl temsilciliğinin her türlü faaliyet ve işlemleri, Federasyonun gözetim ve 

denetimine tabidir.   

İl temsilcileri, faaliyetlerine ilişkin raporlarını yıllık hazırlayarak Federasyona sunarlar. 

Federasyon tarafından gerekli görülmesi halinde faaliyete veya plan dışı gelişmelere özel 

rapor isteyebileceği gibi ek raporların hazırlanmasını da talep edebilir. 

Raporlar ve denetim sonuçlarına göre Federasyon mevzuat ve direktiflerine aykırı 

davranışlarda bulunduğu tespit edilen ve/veya Federasyon tarafından belirlenmiş stratejik 

hedef planı dışında çalışan il temsilcileri uyarılır. Uyarılara rağmen davranışlarında bir 

değişme görülmeyen il temsilcileri hakkında soruşturma başlatılır. 
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Performans Değerlendirme Sistemi (PDS) 

Madde – 12 İl temsilcileri, görev ve faaliyetleri ile ilgili olarak; “Temsilcilik, Gözlemcilik, 

Denetçilik ve Organizatörlük”  ana başlıklarında performans değerlendirmesine tabi tutulurlar. 

İl temsilcileri Performans değerlendirme Sistemi iki bölümden oluşur.   

a. Görev değerlendirilmesi; 

Bu bölüm illerdeki basketbol faaliyetleri ile ilgili;  Lisanslı basketbolcu, hakem, antrenör 

sayısı, spor kulüpleri ve bunların performans değerleri, seminerler, Basketbol Okulları, Bütçe 

ve Sponsorluk gibi sayısal ve ölçülebilir kriterlerden oluşur.  

b. Temsil değerlendirilmesi; 

Bu bölümde bireyin özellikleri, ilişki ve davranışlarının göstergesi olarak; Güvenilirlik, Uyum 

ve Koordinasyon Becerisi, Kişilik, Önderlik, Planlama / Karar Alma, Denetim, Motivasyon ve 

Dış Görünüş gibi unsurlar değerlendirilir. 

PDS Analizi ve Sonuçları 

Madde – 13 Performans Değerlendirme Sistemi yüz (100) puandan oluşur. 

Değerlendirmenin birinci bölümü ildeki basketbol faaliyetleri ve temel unsurların yıllık 

hareketine göre sayısal değerler esas alınarak yapılır. İkinci bölüm notu Federasyon 

bünyesinde il Temsilcileri ile doğrudan çalışan bölümlerin değerlendirmesiyle belirlenir. 

Ayrıca il temsilcilerinin aynı zamanda il müdürlükleri ile birlikte çalıştıkları göz önünde 

bulundurularak değerlendirme sistemine bu kurumunun kanaatinin de etki ettirilir.   

Toplam değerlendirme notu % 40 (40 puan) veya bölümlerden birisinde % 30 (15 puan) 

barajı altıda kalan il temsilcileri başarısız olarak addedilir ve bu ildeki faaliyetler takip altına 

alınır. İki sene üst üste başarısız olarak nitelendirilen il temsilcileri görevden alınır. 

Bunun dışında kalan il temsilcileri PDS puanlamasına göre sıralanır. Başarı sırasına göre her 

yıl Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek sayıda İl Temsilcisi ayni ve nakdi 

ödüllendirilir. 

Dördüncü Kısım 

Yapılanma ve Mali Hükümler 

İl Yapılanması 

Madde – 14 İl temsilciliklerinin yapılanması aşağıdaki şekildedir. 

a. İl Temsilcisi yardımcıları: İl temsilcisi tarafından uygun görülen sayıda ve kendisinin teklifi 

Federasyonun onayı ile görevlendirilirler.  

b. İl Tertip Komiteleri (İTK): Yerel Ligler Yarışma Yönergesi hükümleri dahilinde 

oluşturulmuş komitedir. İl temsilcisi komitenin doğal üyesidir. 

c. İl Hakem Komitesi (İHK): Hakem Yönergesi hükümleri dahilinde oluşturulmuş komitedir. 

İl temsilcisi komitenin doğal başkanıdır. 

d. Sekretarya: İl temsilciliği tarafından yürütülen hizmetlerin ifası, yazışmaların yapılması, 
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arşiv ve dosyalama işlemleri için İl Müdürlükleri tarafından personel tefrik edilir.  

 Ayrıca, İl temsilcileri işlerin yoğunluğuna ve mali imkanların yeterliliğine bağlı olarak 

Federasyonun bilgi ve onayı dahilinde belli süreli veya tam gün olarak fahri veya ücretli 

personel görevlendirebilir. 

Ofis Hizmetleri 

Madde – 15 İl temsilcilikleri, Federasyonun onay ve denetimi altında illerde basketbol 

faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kendilerine verilen yetki dahilinde gerekli yazışmaları 

yapmak, arşiv ve dosyalama hizmetlerini sürdürmek için ofis oluşturabilirler. 

Ofisler il müdürlükleri tarafından tahsis edilecek mahallerde oluşturulur. Ofislerde kullanılacak 

olan bilgisayar, yazıcı, telefon gibi cihazlar ile hizmet için gerekli kırtasiye malzemeleri 

imkanlar nispetinde Federasyon tarafından temin edilir.     

İl Temsilciliği Bütçesi  

Madde – 16 İl temsilcilikleri illerindeki basketbol faaliyetlerindeki katkıları oranında aşağıdaki 

gelir kalemlerinden kaynak oluşturabilirler. Elde edilen kaynak il temsilcileri tarafından 

hazırlanan ve Federasyon tarafından onaylanan bütçe dahilinde ilin ihtiyaçları için harcanır. 

Gelir kalemlerinden elde edilen gelirler Federasyon Mali İşler Müdürlüğünce il bazında takip 

edilir.  

İl temsilcileri tarafından hazırlanmış ve Federasyon tarafından onaylanmış bütçe dahilinde 

yapılmış harcamalar il bazındaki kaynaklar dikkate alınarak Federasyon tarafından ödenir. 

Ödemenin yapılabilmesi için, harcamanın Federasyonun bilgisi dahilinde yapılmış olması ve 

gider onay formu ekinde sunulacak fiş, fatura, serbest meslek makbuzu veya bordro gibi 

belgeli olması gereklidir. Ödemeler doğrudan harcamanın yapıldığı kişi veya kurum hesabına 

banka kanalıyla yapılır.   

İl Temsilciliği Gelirleri ve Harcamaları 

Madde – 17 İl temsilciliği bütçesini oluşturan gelir kalemleri şunlardır; 

a. Federasyon bütçesinden ildeki eğitim faaliyetlerine ilişkin projeler için ayrılacak pay. 

b. Kulüpler, kurumlar ve kuruluş tarafından düzenlenen özel müsabaka, turnuva veya 

basketbol etkinlikleri için Federasyon tarafından belirlenmiş katkı payları. 

c. Kulüplerden alınacak Yerel Liglere katılım bedelleri. 

d. Yerel Lig Faaliyetleri ile ilgili sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirleri, 

e. Lisans tescil, vize, aktarma, aidat ve benzeri gelirlerden ayrılacak pay, 

f. İl bazında kitap ve hakem üniforma satışlarından elde edilecek gelirden pay, 

g. Federasyon bilgi ve onayıyla İlde organize edilecek kurslar, eğitim klinikleri, kamplar ve 

basketbol okullarından elde edilecek gelirler, 

h. İl Temsilciliği tarafından ilgili kurum ve kuruluşlardan Federasyon bilgi ve onayıyla 

sağlanacak gelirler, bağış ve yardımlar, 



 

İl Temsilcisi Yönergesi  - 10 -  13.12.2012  

İl temsilciliği bütçesinden yapılabilecek harcamalar şunlardır. 

a. İlde gerçekleştirilecek Federasyon faaliyetleri için Federasyon bilgi ve onayı dahilindeki 

harcamalar, 

b. İl müsabakalarında görev alan hakem, masa görevlisi ve gözlemci ücretlerine katkı 

olacak ek ödeme, 

c. Ofis ve kırtasiye giderleri, 

d. Sekretarya hizmetleri, 

e. Maç kağıdı baskı giderleri, 

f. İl birinciliklerinde dereceye giren sporculara verilecek kupa ve madalya giderleri, 

g. Genel Müdürlük sponsorluk mevzuatı kapsamında ödenmesi gereken harç ve rüsumlar,  

Bölüm - 3 

Son Hükümler 

Yönergede Yer Almayan Hususlar 

Madde – 18 Bu Yönergede yer almayan herhangi bir husus ve Yönergede karşılığı 

belirtilmeyen yaptırımlar hakkında karar alma ve yorumlama yetkisi Basketbol 

Federasyonuna aittir. 

Yürürlük 

Madde – 19 Bu Yönerge Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun onayladığı 

tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme 

Madde – 20 Bu Yönerge hükümlerini Türkiye Basketbol Federasyonu yürütür. 

 

 

 


