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GİRİŞ 

Genelde, zevkli ve sıkıntısız bir basketbol müsabakası izleme olanağı sunan Temsilcilik, düşünülenin aksine 

son derece sorumluluk isteyen önemli bir görevdir. 

Her şeyin yolunda gittiği bir müsabakada Temsilcilik zevkli olabilir. Ancak aksiliklerin peş peşe sıralandığı 

bir müsabakada ise normal şartlarda hiç kimsenin giymek istemeyeceği ateşten bir gömlek olma ihtimali 

yüksektir. 

Temsilci olarak ilk göreviniz Türkiye Basketbol Federasyonu’ nu en iyi şekilde temsil etmektir. Zira 

Temsilci, görev aldığı müsabakada öncelikle Türkiye Basketbol Federasyonu’nu ve Federasyon Başkanı’nı 

temsil etmektedir. 

Organizasyonun içinde yer alan tüm kişi ve kurumlar tarafından mükemmel olarak hatırlanması, sizin gerekli 

gördüğünüz hallerde yapacağınız küçük müdahalelerle farkı yaratacak temsil kabiliyetiniz ile sağlanacaktır.  

Müsabaka boyunca, görevli kişiler arasında belki de en az yorulan kişi siz olacaksınız. Karşılaşılacak 

sorunların tamamı belki sizin en ufak bir müdahale gereksiniminizi duymaksızın hallolacaktır. Ancak bir 

sorun olduğunda çözümü sizden başka getirecek kimse olmayacaktır. 

Sizin, Temsilci olarak görevlendirilmiş bulunmanız, bu el kitabında yer alan konuları en iyi bildiğinizin 

göstergesidir. Bu nedenle bu doküman sizlere yeni bir şey öğretmek amacıyla hazırlanmamış olup, sadece 

bilinenleri belli bir iş sırasında düzenleyebilmenizde kolaylık sağlaması için kullanımınıza sunulmuştur. 

Başarılı ve sorunsuz müsabaka ve turnuvalar geçirmeniz dileklerimizle… 

TEMSİLCİLER KURULU 
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NASIL BİR TEMSİLCİ? 

a. Her şeyden önce TBF’nin temsilcisi 

Birçoğu sizi ilk defa görecek olan kulüp yetkilileri ve müsabaka boyunca ilişki içinde olacağınız diğer 

görevliler, sizinle ilgili ilk düşüncelerini ve doğru ifade ile ilk notlarını, sizinle kuracakları ilk temasta 

verecektir. Bu nedenle temsilcilikte ilk izlenim çok önemlidir.  

Giyiminiz ve kıyafetiniz, saç sakal tıraşı ve bakımınız, müsabakaya geliş saati, davranışları, hitabetiniz, 

kısacası temsil özellikleriniz mükemmel olmalı. 

Unutulmamalı ki; 

İLK İNTİBA İÇİN SADECE BİR ŞANSIMIZ VAR. 

Bu şansı doğru ve başarılı bir şekilde kullanmak, görev aldığınız müsabaka boyunca size büyük bir yarar ve 

avantaj sağlayacaktır. Zira olumsuz bir ilk izlenim bıraktığınız kişiler üzerinde daha sonrasında TBF 

Temsilcisi olarak otorite sağlamanız ve doğru iletişimi kurmanız oldukça zor olabilir.  

b. Kendini ilgilendiren kuralları çok iyi bilmeli 

Bir temsilci faul değerlendirmelerini, çember üstü ihlalleri, topla yürüme gibi sadece hakemleri ilgilendiren 

konuları çok iyi bilmek zorunda değildir. Buna karşın organizasyonun en ideal koşullarda gerçekleşmesini 

sağlamak ve müsabakada yaşanabilecek ihlalleri ve olumsuz durumları en doğru şekilde tespit edip en 

anlaşılır şekilde rapor edebilmesini sağlayacak kuralları kesinlikle çok iyi bilmelidir. Bu nedenle iyi bir 

Temsilci, görev aldığı müsabakanın Talimatı ile beraber Disiplin Talimatı, Müsabaka Talimatı, 

Akreditasyon Talimatı gibi müsabaka düzenini ilgilendirenler başta olmak üzere ilgili TBF Talimat ve 

düzenlemelerini çok iyi bilmelidir. 

c. Görevi ile ilgili yapacağı bir hatanın sadece kendine değil birçok kuruma zarar vereceğinin 

bilincinde olmalı 

İletişim araçlarının son derece yaygın kullanıldığı günümüzde basketbol ile ilgili olaylar (özellikle olumsuz 

olanlar) ne yazık ki çok ilgi görüyor ve hızlı bir şekilde popüler oluyor. Yukarıda da ifade edildiği gibi, 

Temsilci görev aldığı müsabakada TBF’yi temsil eden kişidir. Dolayısıyla yaptığı hata hem basketbol 

caimasında hem de kamuoyunda Temsilci’nin hatası değil, TBF’nin hatası olarak kabul ediliyor. Bu nedenle 

yapılacak bir hata Türkiye Basketbol Federasyonu’na ve hatta tüm basketbola zarar veriyor. Hataya sebep 

olanlara ceza vermekle de sorun bitmiyor; etkisi günlerce bazen haftalarca devam ediyor. 

d. Sahaya çıktıktan sonra organizasyonun tek sorumlusu olduğunun bilincinde olmalı ve bunun 

saygınlığını sağlamalı 

Burada otoriter olmakla, despot olmayı ya da ukala olmayı karıştırmamak lazımdır. Hatta bu madde için özel 

bir çaba da sarf etmemek bile gerekir. Bu konudaki yeteneğiniz zaten bu yaşınıza kadar oluşmuştur. Ancak 

bu konuda yaşadığınız örnekler size yardımcı olabilir. İlave olarak yapabileceğimiz her türlü örneği 

yaşayarak öğrenmeniz yerine görevli olmadığınız müsabakalardaki örnekleri gözlemleyebilirsiniz. 

Ortam gerginleştiğinde size yardımcı olabilecek birkaç not; 

 Konuşmalarınızda daima biz kelimesini kullanın, 

 Bütün taraflara güven verin, korku yaratmayın, 

 İşbirliği yapın, 
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 Emir vermeyin, hep rica edin. Karşınızdakinin yüzüne bakarak konuşun, 

 Suçlu ile uğraşmayın, aksaklığı gidermeye çalışın, 

 Kişileri kesinlikle yönetmeye çalışmayın, olayları yönlendirin, 

 Ve ne olursa olsun son kararı siz vermiş olun,  

e. Müsabakaya ve olaylara hakim olup raporlamayı eksiksiz yapmalı 

Temsilcinin asli görevi müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında meydana gelen saha ve seyirci olayları ile 

TBF mevzuatına aykırılık teşkil eden durumları tespit edip raporlamaktır. Temsilci, raporlarının TBF 

Disiplin Kurulu tarafından yapılacak disiplin yargılamasına ve verilecek olası cezalara temel teşkil edeceğini 

unutmamalı, raporunu buna göre düzenlemelidir.  

Temsilci TBF’nin o müsabakadaki gören gözü ve işiten kulağıdır. Bu nedenle, yaşanan ihlalleri objektif ve 

ayrıntılı bir şekilde raporlaması çok önemlidir. 

f. Sakin olun 

Her şeyden önce unutmayın ki sahadaki en yetkili kişi sizsiniz. Eğer üzerinizde zaman baskısı yoksa kimse 

sizden bir iki saniye içinde karar vermenizi beklemiyor.  

Sakin olun, telaşlanmayın ve panik yapmayın. 

Başınıza bir şey gelirse telaşla tribünlerde danışacağınız yetkili aramayın. Bu sizden çok danıştığınız kişiye 

zarar verir. İllaki danışmanız gerekiyorsa göz teması ile iletişim sağlayın. Birbirinizi hissetmeye çalışın.  

g. Olayları hissedin 

Bugüne kadar basketbolda olayların birdenbire başladığı pek görülmedi. Hatta çoğu zaman olaylar bağıra 

bağıra geldi. Bu nedenle müsabakayı izlemek yerine hissedin. Gerekiyorsa sadece olayların olduğu ya da 

olacağı yöne bakın. Müsabaka sonunda görmediğiniz bir şey olmasın ve ikinci bir kişiden rapor alınma 

ihtiyacı hissedilmesin. Bir müsabakada, izlemek yerine gelişmeleri takip etmek ve hissiyatınızla ya da 

tecrübelerinizle muhtemel olayları önlemiş olmanız bizler için çok daha değerlidir.  

h. Diplomatik olmalısınız 

Her olayda sinirlenip karşılık vermek veya tepki göstermek kolay ve herkesin yapabileceği bir üsluptur. 

Burada bizler sizleri farklı kişiler olarak kabul ettiğimiz için olaylar karşısında diplomatik olacağınızı 

biliyoruz. Unutmayın ki sahada bulunan herkes; hakemler, basketbolcular, antrenörler, yöneticiler, hatta 

gazeteciler ve güvenlik görevlilerinin hepsi dostumuz ve arkadaşımız. Ama yine biliyoruz ki müsabaka 

ortamında herkesin tepkisi farklı olabiliyor. Zaman zaman kişilikleri değişip tanıyamadığımız insan 

hüviyetine girebiliyorlar. Bizler tüm davranışları denetlemek veya düzeltmek zorunda değiliz. Kimse 

duygusuz birer mekanik robot değil. Bu nedenle bizim görevimiz kuralların esnekliği dâhilinde gelişmeleri 

bir kargaşa haline getirmeden yönetmek. Biz birer orkestra şefiyiz. Kırk çalgı arasından bir tane akordu 

bozuk çalgıya rağmen eseri mükemmel icra edebilmeliyiz.  

Örneğin, yöneticilerin her diyaloğuna tepki vermemiz gerekmez. Eğer karşınızdaki nezaket sınırlarını 

aşıyorsa hatta hakaret ediyorsa suçlu olan odur. Bu duruma raporunuzda yer vermelisiniz. Ama siz de 

kendinize hâkim olamayıp aynı üslup ile karşılık verirseniz ondan daha suçlu duruma düşersiniz.  

HAKLI OLMAK HİÇ ÖNEMLİ DEĞİLDİR, ÖNEMLİ OLAN HAKLI KALABİLMEKTİR. 
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i. Kendinizi geçmişiniz ile değerlendirmeyin. 

Bu görevi üstlenmiş kişilerin basketbol ile ilgili veya iş yaşantısında çok parlak geçmişleri var. Belki 

aramızda zamanın en iyi hakemleri mevcut. Milli takım seviyesine kadar yükselmiş basketbolcular da 

olabilir. Çok başarılı yöneticiler, menajerler kısacası her alanda en yüksek seviyede görev yapan kişiler 

olabilir. Ancak şu anda yeni bir alanda görev yapacağınızı unutmayın ve kesinlikle geçmişteki 

aktivitelerinizle yeni görevinizdeki başarınızı özdeştirmeyin.  

“O kim oluyormuş benden daha fazla görev alıyormuş? Kaç kere süper ligde düdük çalmış? 

Kaç kez milli olmuş? İş hayatındaki kariyeri ne? Ne bilir o bu işleri…”  

gibi düşüncelerden kesinlikle uzak olun. Şimdi yeni bir sayfa ile yeni bir alandaki beceriniz sizin ne kadar 

başarılı olduğunuzu gösterecektir.  

j. Ne kadar iyi bir temsilci olduğunuzu konuşarak değil, yaptığınız iş ile gösterin. 

Geçmişinizdeki başarıların aynen yeni görevinize yansıyacağı yanılgısına düşmeyin. Bizler sizlere hep aynı 

gözle bakıyoruz ve herkes aynı çizgiden çıkış alıyor. Biz hemen hemen hiçbirinizi çok fazla tanımıyoruz. Bu 

seminerden sonra belki bir dahaki seminere kadar sizleri hiç görmeyeceğiz. Peki, sizlerin çok başarılı bir 

temsilci olduğunuzu nasıl değerlendireceğiz? Biliyorsunuz ki lafla söylenenler 10 dakika sonra 

unutulabiliyor. Ama yazılı olarak iletilenler hiç akıldan çıkmıyor. Lütfen bize ne kadar iyi olduğunuzu 

söyleyerek değil, yazılı olarak gösterin. Bunun da tek yolunun RAPORLARINIZ olduğunu unutmayınız. 

Sizin işinizi ne kadar iyi ve başarılı yaptığınızı değerlendirebileceği tek ölçüt müsabaka sonunda 

gönderdiğiniz raporlarınızdır. Rapor ne kadar eksiksiz, doğru ve olayları objektif bir biçimde yansıtan 

nitelikte ise o müsabakada o kadar başarılı olmuşsunuz demektir.   

k. Yaptığınız işe saygı gösterin ve profesyonel olduğunuzu unutmayın. 

Eğer bugün için yaptığınız iş karşılığı, bir para ödemesi yapılıyorsa bunun adı profesyonelliktir. Bir lira veya 

bin lira, az ya da çok; hiç fark etmez. Aldığınız ücretin azlığı sizi tatmin etmiyorsa bu işi yapmamak gibi bir 

tercihte de bulunabilirsiniz. Bunu saygı ile karşılarız. Ancak hem işi yapıp, hem de eleştirirseniz veya bu 

kadar paraya bu kadar hizmet anlayışına girerseniz ya da görevleri güzel ya da angarya gibi 

değerlendirirseniz bunu kabul edemeyiz. Tamtamları unutmayın. Ülkemizde basketbol ile konuşulan ya da 

akıldan geçen her şey eğer meraklıysanız 10 dakika içinde, hiç ilginiz yok ise 10 gün içinde herkes 

tarafından biliniyor. 

l. Önleyici temsilcilik yapın. 

Hiçbir temsilci evinden görevine gitmek için çıkarken bugün ne yapsam da bu müsabakayı oynatmasam diye 

düşünmez. Görevimiz müsabakaları oynatmak. Bu nedenle görevinizi yaparken hata aramak için kendinizi 

şartlandırmayın. Aksaklıkları kendi içinde çözmeye çalışın. Değerlendirmeye alınması mümkün olmayan 

konuları raporunuza yazmayın.  

Kurulun önüne giden bir raporda “Salon soğuktu veya havalandırma yetersizdi” gibi bir rapor gittiğinde 

sizce bu konuda ne yapılabilir. Sıcaklık, eğer kaç derece olursa sizce problem olur. Ya da kaç tane 

havalandırma fanı olmalı? Kapasiteleri ne olmalı? 

Siz o anda orada bulunduğunuz için her şeyi değerlendirebiliyorsunuz. Ama disiplin kurulu sadece 

raporunuzda yazdığı kadar değerlendirme yapabiliyor. Lütfen muhtemel problemleri raporunuza yazmayın. 

Bu tespitlerinizi ayrı bir raporla bildirmeniz çok daha yapıcı olacaktır. 
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m. Planlı mazeretlerinizi lütfen önceden bildirin. 

Tabii ki bütün görevleriniz için müsait olamayabilirsiniz. İstenmese de zaman zaman olumsuz acil olaylarla 

karşılaşabilirsiniz. Bunlar için yapacak bir şey yok. Sizlere yardımcı olmak zorundayız. Ancak kimse kızının 

düğününe beş gün önce karar vermez. Ya da Amerika’ya iki gün içinde gitmesi gerekmez. Planlı 

mazeretlerinizi lütfen önceden bildirin. Görevlendirme yapıldıktan sonra bildirilen mazeretler emin olun çok 

zor durumda bırakıyor.  

n. Ve son olarak bize yardımcı olun. 

Bölgesel ligleri de sayarsak haftada 70 ila 80 arası müsabaka oynanıyor. Bunlara temsilci ataması, gelen 

raporların incelenmesi, bunların bilgisayara girilmesi ve bilgisayara çıktılarının değerlendirilmesi, mazeret 

bildirenlerin yerine atama yapılması, kurul toplantılarına hazırlık, seminerlere hazırlık. Bütün bu işler 

düşünebiliyor musunuz ne kadar vakit alıyor. Eğer görevli olduğunuz müsabakada hiçbir aksaklık yoksa 

lütfen ilgili bölümleri boş bırakın. Bu sizin yetersiz olduğunuzu göstermez bilakis size daha fazla saygı 

duyarız. 

Bu örnek her zaman etkili olmuştur.  

“Görevli olduğum müsabaka için şehre günübirlik gittim. Mesafe kısaydı ve yolculuk rahat geçti. Sağ olsun 

il temsilcisi beni otogardan aldı. Öğle yemeğini beraber yedik. Müsabakada herhangi bir olay olmadı. 

Herkes mükemmel görev yaptı. Devre arasında ilin C klasmanı iki hakemi ile konuştum. Genç ve pırıl pırıl 

çocuklar. Bunları ileride B klasmanı için düşünmek lazım. Yeterli emniyet kuvveti mevcuttu. Salon biraz 

küçük ama bu lig için yeterli, eğer takım terfi ederse yetersiz kalabilir.  

Bu rapor temsilcinin yaşadıkları ve tespitleri açısından pek çok şey içeriyor. Ancak içerik bizim, Disiplin 

Kurulu ya da Lig Direktörlüğünün hiçbir işine yaramıyor. Temsilcinin bir anı yazısı niteliğinde olan bu 

rapor, TBF Temsilcilik sistemi bakımından ne yazık ki bir “temsilci raporu” niteliği taşımıyor. Dolayısıyla 

yukarıda da izah edildiği üzere sizleri yalnızca raporlarınızla değerlendirme imkânı olan bizlerin, bu raporu 

düzenleyen temsilci arkadaşımızı “başarılı” saymamız mümkün değil. Buna karşın raporu okumak her 

kurulun en az üç dört dakikasını alıyor. Bunu haftalık müsabaka sayısı ile birlikte değerlendirirseniz oldukça 

zaman harcanmasına neden olduğunuzu kolayca görebilirisiniz. 

LÜTFEN BİZE ZAMAN ARMAĞAN EDİN. 
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MÜSABAKAYA GÖREVLENDİRME, TEBLİGAT VE GÖREVE HAZIRLIK 

Görev alanları 

Aktif temsilci listesinde yer alanlar sezon süresince Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize 

edilen Lig ve Kupa müsabakalarında Lig Temsilcisi, Altyapılar Yurtiçi Faaliyetlerinde ise Federasyon 

Temsilcisi olarak görevlendirilirler.  

Lig ve organizasyon kısaltmaları 

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen lig, kupa ve yurtiçi faaliyetleri ve bu faaliyetlerin 

kısaltmaları aşağıdaki gibidir. 

Faaliyet Kısaltma 

Ligler 

Basketbol Süper Ligi BSL 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi KBSL 

Türkiye Basketbol Ligi TBL 

Türkiye Kadınlar Basketbol Lige TKBL 

Türkiye Basketbol 2. Ligi TB2L 

Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi KBBL 

Erkekler Basketbol Bölgesel Ligi EBBL 

Basketbol Gençler Ligi BGL 

Basketbol Kızlar Gençler Ligi BGLK 

Kupalar 

Cumhurbaşkanlığı Kupası – Erkekler CKE 

Cumhurbaşkanlığı Kupası – Kadınlar CKK 

Türkiye Kupası – Erkekler TKE 

Türkiye Kupası – Kadınlar TKK 

Federasyon Kupası – Erkekler FKE 

Federasyon Kupası – Kadınlar FKK 

U18, U16 ve U14 1 Altyapı faaliyetleri (Kız-Erkek) 

Türkiye Şampiyonası 

Anadolu Şampiyonası 

Bölge Şampiyonası 

                                                 

1 U18; 18 yaş ve altı, U16; 16 yaş ve altı, U14; 14 yaş ve altı basketbolcuların yer aldığı faaliyetler 
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Görevlendirme, tebligat ve mazeretler 

Lig müsabakalarına temsilci atamaları taslağı istisnai haller dışında müsabakanın oynanacağı tarihten on gün 

öncesi yapılmakta ve haftanın müsabakalarının tamamlanması sonrasında bir hafta öncesinden (Pazar günü 

akşamı veya Pazartesi gün içinde) ilan edilmektedir. 

Görev ataması Basketbol Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden tebliğ edilmekte, tebligat ile birlikte cep 

telefonunuza görevlendirildiğinize ilişkin mesaj gelmektedir. Mesajı almanızı müteakiben size özel kullanıcı 

adı ve şifrenizle BYS’ye giriş yaparak görevinizi onaylamanız gerekmektedir. Tebligat yapıldıktan sonra 

24 saat içinde görevin onaylanmaması durumunda ayrıca bildirim veya uyarı yapılmaksızın görevin reddi 

kabul edilecek ve değiştirilecektir.  

Önemine bağlı olarak veya yeni lig temsilcilerinin tecrübe kazanması amacıyla bazı müsabakalara ikinci bir 

lig temsilcisi görevlendirmesi yapılabilir. Bu durum, esas temsilciye BYS üzerinden, her iki temsilciye ise 

elektronik posta kanalıyla bildirilir. Böyle bir durumda esas temsilci BYS üzerinden görevini onaylayacak, 

ikinci temsilci ise sadece görevi kabul edemeyecek ise elektronik posta kanalıyla geri bildirim yapacaktır. 

İkinci temsilcinin görevi kabul etmesi durumunda bilgi vermek üzere geri dönüş yapmasına gerek yoktur. 

Müsabakanın önemi oranında ikinci temsilci atanması durumunda her iki temsilci de görev tazminatı ve 

gerekmesi halinde konaklama/ulaşım için eşit haklara sahiptir. Tecrübe kazanmasına yönelik yapılacak 

ikinci temsilci atamalarında ise ikinci temsilciye görev tazminatı ödemesi yapılmayacak olup gerekmesi 

halinde yol ve konaklama ihtiyaçları karşılanır. 

Planlı mazeretler için en geç 15 gün öncesinden bilgi verilmesi gereklidir. Görev tebligatı yapıldıktan sonra 

olağanüstü durumlar dışında mazeret beyanı kabul edilmez. 

Yurtiçi faaliyetler olarak tanımlanan ve bir il merkezinde bir hafta süreyle devam eden organizasyonlar için 

görevlendirme planlaması organizasyon tarihinden bir ay öncesi yapılır ve görevlilere gönderilir. Bu tür 

faaliyetlerde görev alabileceğini beyan eden temsilcilerimizin Federasyon internet sitemizden faaliyetlerin 

takvimini takip etmeleri ve kendilerine uygun olmayan tarihleri bildirmeleri gereklidir. 

Göreve hazırlık 

Tarafınıza SMS mesajı ile bilgilendirme yapıldıktan sonra BYS üzerinden size özel sayfaya giriş yaparak 

görevinizi onaylamanız veya geçerli bir mazeret belirterek reddetmeniz gerekmektedir. Tebligat yapıldıktan 

sonra 24 saat içinde onaylanmayan görevler iptal edilecek ve temsilci değişikliği yapılacaktır.  

Görevin süresi içinde onaylanması veya reddi, temsilci atamalarının sağlıklı yapılabilmesi için çok 

önemlidir. Bu nedenle, 24 saat içinde görevi onaylamaz veya reddetmezseniz, bunun size ciddi bir hata 

puanı olarak geri döneceğini unutmamalısınız.  

Görevinizi onayladıktan sonra ihtiyaç duymanız halinde BYS üzerinden; konaklama, uçak bileti, resmi 

kurumlarda çalışanlar için izin kâğıdı ve yakıt tahsis taleplerinizi yapabilirsiniz. Görevli olduğunuz 

müsabakaya bağlı olarak uçak bileti ve yakıt tahsisine ilişkin haklarınızı bu el kitabının ilgili bölümünde 

bulabilirsiniz.  

Görevli olduğunuz müsabaka ile ilgili olarak varsa ulaşım ve konaklama ile ilgili planlamalarınızı yaptıktan 

sonra; 

a. Görevli olduğunuz müsabakanın oynanacağı salon ile ilgili ulaşım bilgilerini öğreniniz. Bu konuda 

https://tbf.org.tr/sayfalar/frmSalonlar.aspx sayfasından yardım alabilirsiniz. 

https://tbf.org.tr/sayfalar/frmSalonlar.aspx
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b. Ev sahibi takımın kulüp temsilcisi ile temasa geçerek güvenlik toplantısı da dâhil müsabaka ile ilgili 

planlamanızı yapınız. 

c. Özellikle kritik müsabakalar için sizden daha önce ev sahibi takımın müsabakasında görev yapmış lig 

temsilcisi ile temasa geçerek görüş ve tavsiyelerinden yararlanın. 

d. Görevli olduğunuz müsabaka ile ilgili cezalı basketbolcu ve yönetici olup olmadığını 

https://tbf.org.tr/kurul/disiplin-kurulu/duyurular sayfasından kontrol ediniz. 

e. Aynı sayfadan döneme ilişkin Disiplin Kurulu kararlarını takip ederek gelişmeler hakkında bilgi sahibi 

olmanız önemle tavsiye olunur. 

Kıyafet 

Lig temsilcilerimiz görevli oldukları müsabakalarda erkekler için koyu renk (tercihan siyah veya lacivert) 

takım elbise, beyaz gömlek ve kravat ile takımla uyumlu aksesuar; kadınlar için aynı tonlarda ve benzer 

nitelikte kıyafet giymek zorundadır. Temsilcilerimizin saç ve sakal görünümleri bakımlı ve görevin niteliği 

ile uyumlu olmalıdır. 

Bir il merkezinde bir hafta süreyle devam eden organizasyonlarda Federasyon Temsilcisi olarak görev 

yapacaklar teknik toplantıya takım elbise ile katılmak zorundadır. Temsilciler organizasyon süresince 

müsabakalarda mevsim ve yöre koşullarına bağlı olarak görevin niteliğine uygun daha rahat bir kıyafetle 

görev yapabilirler. Bu müsabakalarda temsilciler şort, kot pantolon, terlik ve yakasız, çok renkli desenli veya 

slogan içerikli tişört giyemez. 

Akreditasyon kartı kullanımı ve müsabakaları izleme 

Akreditasyon kartları temsilcilere görevleri kapsamında kullanılmak üzere verilmiş olup kullanımı görevi ile 

sınırlıdır. Temsilciler görevli olmadıkları müsabakaları izlemek üzere salona giriş için akreditasyon 

kartlarını kullanamaz. 

Aralarındaki ilişki ve samimiyet ne derecede olursa olsun temsilcilik sıfatıyla kulüp yöneticilerinden 

kendileri, aile bireyleri veya tanıdıkları için bilet talebinde bulunulamaz. 

Organizasyon sorumluluğu Federasyonda olan müsabakalar için bilet talepleri kurul sekretaryasına 

yapılmalıdır. Bu talepler imkânlar dâhilinde karşılanır. 

İlgili dokümanlar 

Temsilciler görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyabilecekleri aşağıdaki dokümanları kâğıt kopya olarak veya 

kolay ulaşabilecek şekilde ve bulunulan ortamda internet bağlantısı bulunup bulunmamasından bağımsız 

olarak elektronik ortamda yanlarında bulundurmak zorundadır. 

a. Temsilci El Kitabı 

b. Temsilci ve Müsabaka Rapor formu 

c. İhtiyaç duyulması halinde Covid-19 ile mücadele protokolü ve rapor formları 

d. Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı 

e. Sözleşmeli Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı 

f. Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasları Talimatı 

https://tbf.org.tr/kurul/disiplin-kurulu/duyurular
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g. Basketbol Gençler Ligi (BGL) Yönetim Esasları Talimatı 

h. Yurt İçi Faaliyetler Talimatı 

i. Akreditasyon Talimatı 

j. Disiplin Talimatı 

k. Salon Standartları ve Güvenlik Talimatı  
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LİG TEMSİLCİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Lig temsilcilerinin görev ve sorumlulukları genel hatlarıyla Temsilciler Talimatında belirtilmiştir. Her 

temsilci bunları tüm ayrıntılarıyla bilmek zorundadır. 

Lig temsilcilerinin müsabaka bazında görev ve sorumlukları akış planı dâhilinde aşağıdaki şekildedir. 

Müsabaka öncesi görevler 

1. Lig temsilcilerinin müsabakadaki görev süresi; müsabakanın başlama saatinden üç (3) saat önce 

başlayıp hakemlerin müsabakanın bitiminden sonra salondan ayrılmaları ile sona erer. Bazı 

müsabakalarda öngörülen üç saat öncesi salon personeli de dâhil olmak üzere tarafların temsilcileri 

salona gelmemektedirler. Bu nedenle görevli olduğunuz müsabakada ev sahibi takımın temsilcisi ile bir 

gün önce telefon görüşmesi yapıp gerekli bilgileri alarak planlama yapmanız gerekir. 

Tüm lig temsilcilerinin müsabakanın başlama saatinden üç saat öncesi salonda hazır bulunmaları 

zorunludur.  

2. Salona geldiğinizde ilk iş olarak fiziki şartlarının ilgili lig talimatına uygun olup olmadığını kontrol 

etmek sizin görevinizdir. Salonda size yardımcı olacak kimse bulunmasa bile;  

a. Hakem ve sporcu soyunma odaları, içinde bulunması gereken donanım ile birlikte doping kontrol 

odası, 

b. Oyun sahası, reklam panoları, basın toplantısı odası,  

c. Seyirci tribün ve tuvaletlerinin uygunluğu, 

d. İlgili lig talimatlarında öngörülen bayrak, flama, zemin ve pota üzerindeki çıkarmalar, oyuncu 

değiştirme küplerinin giydirmeleri, 

e. Önceki dönemden kalmış hasarlar, 

sizin tarafınızdan kontrol edilebilir. 

3. Bir gün önce planladığınız şekilde müsabakadan en az iki saat önce ev sahibi kulübün temsilcisiyle 

buluşarak genel değerlendirme yapınız. Bu değerlendirme esnasında tek başınıza yapmış olduğunuz 

kontrollerinizde tespit ettiğiniz konuları kendisi ile paylaşınız ve düzeltilmesi/tamamlanması gerektiğini 

aksi halde rapor edeceğinizi bildiriniz.  

Ayrıca bu görüşmede; ev sahibi tarafından organize edilecek veya lig direktörlüğü tarafından size 

bildirilmiş müsabakaya özgün pankartla sahaya çıkış, tanıtım, gösteri gruplarının etkinliği gibi özel 

uygulama varsa karşılıklı planlamasını yapınız.  

4. Kulüp temsilcisi ve/veya görevli personel ile birlikte;  

a. Erkekler ve Bayanlar Süper liglerinde hakem odasında internet bağlantılı bilgisayarın varlığı,  

b. Salonda müsabakanın internet üzerinden canlı yayınlanabilmesi için gerekli internet bağlantısı,  

c. Basketbol Süper Ligi müsabakalarında hakem değerlendiricileri ve gerektiğinde hakemler tarafından 

kullanılan IRS için monitör ve TV yayın bağlantılarının yapılıp yapılmadığı, 

d. Teknik teçhizatın Uluslararası Basketbol Oyun Kurallarına uygun olarak çalışıp çalışmadığı, 
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e. Masa ve diğer müsabaka görevlilerinin oturacağı masanın oturma düzeni ve ihtiyaç duyulan 

donanımın çalışır şekilde mevcudiyeti, 

f. İlgili lig talimatlarında belirlenmiş olan yedek teçhizatın bulunup bulunmadığı, 

g. Ambulans park alanı ve sağlık görevlilerinin bulunacağı yerin kontrolü, 

h. Gerektiğinde devreye alınabilir durumda olan jeneratörün olup olmadığı,   

i. İlgili lig talimatlarına bağlı olarak bulunması gereken elektronik reklam panolarının varlığı, uygun 

yerleşimi ve düzgün çalışıp çalışmadığı,  

kontrollerini yapmanız gereklidir.  

5. Kulüp temsilcisi ile yapacağınız görüşmelerde; sizin ve BSL dışında olan müsabakalarda görev yapacak 

hakem değerlendiricileri için tribünde ayrılan yeri öğrenin ve ayrılan yer amacına uygun değilse 

değiştirilmesini sağlayın. 

6. Salonda ses sistemi olup olmadığını kontrol ediniz. Anonsun nereden ve kimin tarafından yapılacağını 

bilin ve bu kişide anons metinlerinin bulunup bulunmadığını kontrol edin. Kendisi ile kısa bir 

değerlendirme görüşmesi yapın ve görevini kurallar dâhilinde yapmadığı takdirde rapor edileceğini 

hatırlatın. 

Ses sisteminin kolonlarının ilgili lig talimatında tarif edildiği şekilde yerleştirildiğini kontrol edin ve 

müsabaka boyunca ses sisteminin talimata uygun şekilde kullanıldığını takip edin. 

Kulüp temsilcisinden müsabakada canlı müzik (bando vb.) olup olamayacağını öğrenin. Olması halinde 

geçerli kuralları kendisine hatırlatın. 

Önemli hatırlatma: Sözleşmesiz Basketbol Ligleri Yönetim Esasaları Talimatı’na göre bu liglerde 

müsabaklarda bando ile veya benzeri yapılanmada canlı müzik yapılmasına izin verilmediğinden bu 

amaçla salon içine canlı müzik yapmak üzere ekip alınmasına izin verilmeyecektir.  

7. Tüm BSL müsabakaları televizyondan naklen yayınlanmaktadır. Yayıncı kuruluş ile yapılan anlaşma 

çerçevesinde tüm müsabakalarda televizyon molası uygulaması olmaktadır. BSL müsabakalarında 

görev yapan temsilcilerin televizyon molası ile ilgili olarak görev ve sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Buna karşın her hafta bazı KBSL ve TBL müsabakaları ulusal kanallardan, nadir de olsa diğer lig 

müsabakaları da yerel kanallardan naklen yayınlanmaktadır. Naklen yayın olan bu müsabakalarda 

yayıncı kuruluş ile görüşün ve televizyon molası olup olmayacağını öğrenin. Talep edilmesi halinde 

durumu ilgili lig direktörlüğüne iletin ve onaylanması halinde müsabakanın başhakemine bilgi verin. 

Sonrasında bu uygulama ile hiçbir şekilde akışa müdahil olmayın. 

8. Tercihan müsabakadan 90 dakika önce güvenlik toplantısı yapılacaktır. Toplantı sizin başkanlığınızda 

yapılacak olup toplantıya; Lig Direktörlüğü Temsilcisi (varsa), Resmi Güvenlik Amiri, Ev Sahibi 

Takım Temsilcisi, Misafir Takım Temsilcisi, Salon Amiri, Özel Güvenlik Sorumlusu katılmalıdır. 

Misafir takım yetkilisi bulunmadığı takdirde de güvenlik toplantısı yapılabilir. Bu durumda misafir 

takım o toplantıda alınmış kararları itirazsız olarak kabul etmiş sayılır. Misafir takım temsilcisi 

toplantıya katılmadıysa bu durum raporunuzda belirtilmelidir.  
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Güvenlik toplantısında görüşülecek temel konu başlıkları aşağıdaki gibidir. 

a. Müsabaka ile ilgili Lig Direktörlüğü, TBF ya da Emniyetin öngördüğü özel güvenlik tedbirleri, 

güvenlik eleman sayıları,   

b. Misafir takımın şehre ve salona geliş ve dönüşlerinde alınan tedbirler,  

c. Akreditasyon uygulamasının takip ve ihlali halinde rapor edileceği hakkında takımlara bilgi 

verilmesi ve özellikle ev sahibi takımın sorumluluğunda olan güvenlik elemanlarının, gösteri 

gruplarının ve basın mensuplarının akreditasyon kartları ile foto muhabirleri ve televizyon yayın 

ekibinin ise özel hazırlanmış önlüklerle görev yapmaları konusunun hatırlatılması,  

d. Basketbolcuların kullandıkları tayt, kol ve/veya ayak streçleri, dizlik, dirseklikler, saç bandı, 

bandaj gibi aksesuarların tip, renk ve yeknesaklığı konusunda bilgi verilmesi, 

e. Her iki takım basketbolcularının tanıtım seremonisinde bir örnek kıyafetle olması konusunda 

hatırlatma yapılması,  

f. Seyircilerin oturma yerleri, alınacak tedbirler, büfe ve tuvaletlerin planlaması, büfelerde ağzı 

kapalı ambalajda su, meşrubat veya paketli ürün satılmamasının ve para üstü olarak madeni para 

verilmemesinin hatırlatılması,   

g. Seyircilerin salona geliş güzergâhları, girişleri ve müsabaka sonrası tahliyelerine ilişkin önlemler,  

h. Üst araması ve kapıların açılış saati,   

i. Misafir takım yakınlarının salon içi oturma yerleri ve koruma tedbirleri,  

j. Misafir takım seyircilerine ayrılan yerler (eğer alınıyorsa), kontenjanı aşıp aşmaması ve alınan 

tedbirler,  

k. Müsabakanın seyircisiz oynanması durumunda salon dâhilinde kalabileceklerin durumu ve tespiti,  

l. Salon acil çıkış kapılarının kullanımı ve bunların önünde güvenlik elemanı bulunması,   

m. Haftaya özel müsabaka öncesi saygı duruşu veya pankartla çıkış varsa planlaması,                               

n. Yapılacak saha içi etkinliklerin değerlendirilmesi ve güvenlik açısından uygunluğunun tespiti, 

o. Ev sahibi takım yedek sırası ile görevli masası arasında saha içi koltuk bulunuyorsa burada 

oturacak kişilerin isimlerinin ev sahibi takım temsilcisinden alınması, 

İlave olarak eğer misafir takım temsilcisi toplantıda hazır bulunuyorsa toplantıda, bulunmuyorsa uygun 

bir zaman diliminde misafir takıma ulaşım, antrenman saatleri ve antrenman şartları (su, top vb.) ile 

ilgili bir sıkıntıları olup olmadığını sorunuz. Eğer ilgili lig talimatında belirtilen şartlara uygun olmayan 

eksiklik varsa raporunuzda belirtiniz. 

9. Müsabakanın hakemleri ile tanışınız. Kendilerine aktarılması gereken konuları paylaşınız ve 

kendilerinin bir talepleri varsa değerlendiriniz. Ayrıca müsabaka boyunca bulunacağınız yer hakkında 

bilgi veriniz ve nasıl iletişim kuracağınız konusunda anlaşınız. 

10. Takımların basketbolcu kadro ve sahaya çıkacak kenar yönetimi yapıları, sayıları, lisans veya sahaya 

çıkış kartlarının kontrolü, müsabaka kâğıdının hazırlığı, teknik teçhizatın son kontrolleri, takımların 

doping kontrolü için basketbolcuların kullanmış oldukları ilaçları içeren listelerin teslim alınması, 
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kadroda cezalı basketbolcu veya yönetici bulunup bulunmadığı ve varsa aksaklıklar halinde 

müsabakanın ne şekilde oynatılacağı gibi konular başhakemin yetki ve sorumluluğundadır. Bu 

konularda sizden bir yardım talep edilmedikçe müdahil ya da yönlendirici olmayın. 

Buna karşın aşağıdaki konuların takibi ve varsa olumsuzlukların rapor edilmesi sizin yetki ve 

sorumluluğunuzdadır. 

a. Basketbolcu ve kenar yönetiminin kıyafetlerinin ilgili lig talimatlarına uygunluğu, 

Önemli hatırlatma:  

(1) Basketbolcuların kol ve bacak için giydikleri kompresyon malzeme tüm takımda aynı renkte olmak 

zorundadır. Buna karşın sağlık amaçlı ve görüntü olarak çok net belli olan dizlik veya dirseklik 

kullanıyorsa bu aksesuar diğer basketbolcuların kullandığı kompresyon aksesuarlarından farklı renkte 

olabilir. 

(2) Basketbolcuların formalarının altına tişört giymeleri tamamıyle hakemlerin yetki ve sorumluluğunda 

olup bu konuya raporda yer verilmeyecektir. 

b. Müsabakadan yapılacak tanıtım seremoni sırasında basketbolcuların tek tip kıyafet ile olmaları, 

c. Takımların sahada 10 kişiden daha az sayıda basketbolcu ile yer almaları. 

d. Yer silici personelin kıyafetleri, 

e. Cezalı veya tedbirli olan kişilerin protokol tribünü, soyunma odaları ve basın toplantıları gibi 

talimatlarda yer alan kısıtlamalara riayet edip etmediği, 

11. KBSL, TBL ve TKBL müsabakalarında ev sahibi takımın müsabaka tanıtım broşürünü baskı olarak mı 

yoksa internet sitesinden mi hazırladığını öğreniniz. Sizden talep edilmesi halinde ilgili lig 

direktörlüğüne gönderilmek üzere baskı olması halinde bir kopyasını alınız, internet sitesi üzerinden ise 

adresini kaydediniz.  

12. Görev gereksinimine uygun ambulansın hazır olup olmadığını kontrol ediniz. Ambulans zamanında 

hazır bulunmuyorsa müsabakanın başhakemine bilgi veriniz ve sürecin takibi konusunda koordineli 

çalışınız. Ambulansın hazır bulunmaması halinde müsabakanın başlatılıp başlatılmama karar yetkisi 

başhakemdedir. Hakem ambulans gelmemesine rağmen müsabakayı başlatsa dahi durumu raporunuza 

yazınız.  

13. Görevli olduğunuz müsabakada doping kontrolü yapılması halinde ve talep etmeleri halinde görevlilere, 

doping kontrol odasının yeri ve kura çekimi için ihtiyaç duyacakları takım listelerinin temini 

konularında yardımcı olunuz. Müsabakada doping kontrolü yapıldığı ve kura sonucunda belirlenen 

basketbolcuların isimlerini ve doping kontrolüne katılmama veya numune vermeme gibi ihlal teşkil 

eden durumları müsabaka raporunuza yazınız. 

Lig müsabakalarında TBF Sağlık Kurulu tarafından görevlendirilen kontrol ekibinin yanı sıra bazı 

müsabakalarda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından da görevlendirme yapılmaktadır. 

Bu nedenle görevli olduğunuz müsabakada doping kontrol ekibi gelirse hangi kurum tarafından 

görevlendirildiğini öğrenin. Eğer Federasyon Sağlık Kurulu tarafından görevlendirilmiş bir ekip dışında 

doping kontrolü için ekip gelirse görev tanıtım ile ilgili kimlik kartlarının fotoğrafını çekerek müsabaka 

raporunun ekinde göndermeniz gerekir.  
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Müsabaka süresince görevler 

1. Müsabakayı sizin için ayrılmış olan yerde oturarak izleyiniz. Müsabaka süresince mecbur kalmadıkça 

veya talep edilmedikçe oyun sahası alanına inmeyiniz. Gerekli olması halinde sahaya ve/veya ihtiyaç 

duyulan bölgelere en kısa yoldan ulaşabileceğiniz güzergâhı belirleyiniz. 

2. Tribünlerdeki merdiven boşluklarının müsabaka boyunca boş bırakıldığını takip ediniz. Bu alanların 

dolmaya başlaması halinde boşaltılması konusunda ev sahibi takım temsilcisi ve özel güvenlik 

sorumlusunu uyarınız.  Sağlanamaması halinde raporunuza yazınız. 

3. Müsabaka süresince akışın ilgili lig talimatlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını takip etmek, 

imkânlar dâhilinde ise olumsuzlukların düzeltilmesini sağlamak, mümkün olmadığı takdirde tüm 

detayları ile birlikte rapor etmek temel görevinizdir. Raporlama konusunda size yardımcı olması 

amacıyla bazı örnekler bu dokümanda verilmiştir. 

4. Müsabaka süresince, devre arasında ve müsabaka sonrasında oyun sahası içinde veya soyunma odaları 

koridorunda hakemler tarafından görülen ve Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları çerçevesinde 

gereken cezası verilen (Teknik faul, diskalifiye vb.) olayların ayrıca rapor edilmesi sizin görev 

kapsamınızda değildir. Hakemler tarafından duyulmayan, görülmeyen ve/veya maruz kalınmayan ve 

disiplin suçu içeren tüm olayların takip, tespit ve raporlanması sizin tarafınızdan yapılmalıdır. 

5. Bunlarla kısıtlı kalmamak kaydıyla müsabaka boyunca dikkat etmeniz gereken hususlar aşağıdaki 

gibidir. 

a. Tanıtım seremonisinin talimatlara uygun yapılıp yapılmadığı, 

b. Oyun sırasında ses sistemlerinin seyircileri coşturmak veya tezahüratlarını yönlendirmek amacı ile 

kullanılıp kullanılmadığı, 

c. Eğer bando veya orkestra türünde canlı müzik yapan bir grup var ise bu grupların talimatlara uygun 

yerleşimi ve davranışı, 

d. Tüm görevlilerin TBF Akreditasyon Talimatına uygun olarak hareket edip etmediği, 

e. Sahaya yabancı madde atılması, çirkin ve kötü tezahürat, tribünlerde meşale yakılması veya ses 

bombası patlatılması, kavga, saldırı türü eylemler gibi bireysel ve toplu tüm seyirci hareketleri,   

6. Başhakem tarafından yaptırılan anonslar ve gerekmesi halinde seyirci tahliyesi, (Bu konudaki detaylar 

ekte verilmiştir.)  

7. Müsabakanın herhangi bir anında teknik teçhizat arızası, kavga, seyirci tahliyesi gibi müsabakanın uzun 

süreyle ara verilmesi halinde kesinlikle ilgili lig direktörlüğü ve temsilciler kurulu ile temasa geçiniz.   

Müsabaka sonrası görevler 

1. Müsabaka öncesinde, sırasında ve sonrasında ev sahibi takım sorumlusu eğer verdiğiniz görevleri 

yerine getirmemişse mutlaka raporunuzda belirtiniz. 

2. TBL’de müsabakadan en geç 15 dakika sonra basın toplantısı yapılması zorunludur. Bu toplantıya 

antrenör veya antrenör yardımcısı ve bir basketbolcu katılmak zorundadır. Basın toplantısının 

yapılmaması veya katılacaklardan birinin katılmaması gibi durumlarda bu konuyu raporunuzda 

belirtiniz. 
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3. Müsabaka sonrasında ev sahibi takım sorumlusundan seyirci sayısı ve bilet satış sayıları alınıp raporda 

belirtilecektir. Size bildirilen seyirci/satılan bilet sayısı ile salonda bulunan ve sizin gözlemlediğiniz 

yaklaşık seyirci sayısı arasında açık ve gözle görülebilir bir farklılık varsa (örneğin kapasitesi 5.000 

olan ve tamamen dolu olduğunu gördüğünüz bir tribün için 2.500 bilet satıldığı veya o tribünde 2.500 

seyirci olduğu bildirilmişse) bu durumu mutlaka raporunuza yazınız. 

4. Herhangi bir nedenle müsabaka başlama saatinde başlamamış veya müsabaka esnasında bir gecikme 

olmuş ise bu raporda açıkça belirtilecektir.  
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FEDERASYON TEMSİLCİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 

Lig temsilcisi olarak eğitim almış bu unvanı taşıyan kişiler Türkiye Basketbol Federasyonu’nun yıllık 

faaliyet programı kapsamında düzenlenen Yurtiçi Faaliyetlerinde, Federasyon Temsilcisi olarak 

görevlendirilebilirler.  

Bu kişiler, basketbol konusundaki bilgisi ve bugüne kadar yüklenmiş olduğu görevlerden edindiği tecrübe ile 

bu görevi de en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Ayrıca her organizasyon için duyulan ihtiyaç kapsamında 

birden fazla temsilci görevlendirmesi yapılacağından başta ekip şefi olmak üzere tüm temsilcilerin 

birikimleri organizasyonun hatasız gerçekleşmesini sağlayacaktır. Bu faaliyetlere ilişkin doküman ve 

formlar tüm faaliyetlerde standart uygulamanın yapılması için hazırlanmış olup pek çoğu bilinen konulardır. 

İhtiyaç duyacağınız formları arzu ettiğiniz takdirde federasyondan elektronik ortamda da veya Türkiye 

Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sayfasından (www.tbf.org.tr) “Altyapı Faaliyetleri” 

bölümünden temin edebilirsiniz. Bu şekilde organizasyon sonrası federasyona gönderilmesi gereken form ve 

raporların doldurmasında kolaylık sağlayabilirsiniz. 

Kullanımınıza sunulan dokuman ve formlara ait gereken açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. 

Katılımcılar Formu: Atanmış olduğunuz faaliyete katılacak takımlar ve bu faaliyet için Merkez Hakem 

Komitesi tarafından görevlendirilmiş hakemlerin yer aldığı listedir. Bilgi amaçlı verilmiş olup organizasyon 

sonrası raporunuzla birlikte federasyona gönderilmesine gerek yoktur. 

Teknik Toplantı: Faaliyetle ilgili Teknik Toplantı aksi bildirilmedikçe, müsabakaların oynanacağı ilk 

günden bir gün önce saat 16:00’ da ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde yapılacaktır. Bu toplantıya 

takımların katılması zorunludur. Teknik Toplantı ile ilgili bir aksaklık olmaması için toplantının yeri ve saati 

konusunda katılan tüm takımlara bilgi verilmesi için İl Müdürlüğü ve/veya İl Temsilcisi’ni ziyaret etmeniz 

ve gereken koordinasyonu sağlamanız en öncelikli göreviniz olduğunu unutmayın.  

Teknik Toplantı ekip şefi olarak atanmış temsilci tarafından yönetilecek olup prensip olarak aşağıdaki 

gündeme göre yapılacaktır. 

a. Açılış ve tanıştırma (Özellikle il yetkilileri) 

b. İl Müdürü ve/veya temsilcisinin konuşması (hoş geldiniz amaçlı) 

c. Yoklama (Yoklama esnasında, takımların yöneticilerine ve konakladıkları tesislere ait iletişim bilgileri 

kaydedilecektir.) 

d. Gerekli teknik açıklamalar (Kura çekimi ve program) 

e. Gerekli idari ve mali açıklamalar (Ödemeler) 

f. Kura çekimi 

g. Fikstür ve programın ilanı (Toplantı sonrası basılarak çoğaltılacak ve takımlara dağıtılacaktır) 

h. Takımlara söz verilmesi ve varsa sorunların çözümüne yardımcı olunması 

i. Kapanış 

Önemli hatırlatma: Teknik Toplantıyı resmen kapattığınızı ilan etmeyi unutmayın. Talimatlar gereği sizin 

resmi olarak toplantıyı kapattığınızı ilan etmeniz sonrası takımlar size teslim ettikleri sporcu isim listelerinde 

istisnalar hariç bir değişiklik yapamayacaklardır. 

Teknik Toplantı ile ilgili tutanak doldurulacak ve tüm katılımcılara (hakemler hariç) imzalatılacaktır. 

http://www.tbf.org.tr/
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Kura Çekimi: Görevlendirildiğiniz faaliyete ait kura çekim esasları Yurtiçi Faaliyetleri Sirküleri’nde 

belirtilmiş olup, adı geçen sirkülere “Altyapı Faaliyetleri” bölümünden ulaşabilirsiniz.  

Fikstür ve Program: Kura çekimi sonuçlarına göre faaliyetin fikstürü ve müsabakaların programı BYS 

sistemi üzerinden hazırlanacak olup fikstür ve program çoğaltılarak tüm takımlara dağıtılacaktır. Fikstür ve 

programın Teknik Toplantı sonra dağıtılmış olması önemle tavsiye edilir. Bölge Şampiyonalarına katılacak 

takımların sayısında değişkenlik olması nedeniyle takım sayısına bağlı olarak uygulanacak fikstür ve 

program anahtarları Yurtiçi Faaliyetler Sirküleri’nde belirtilmiş olup, buna bağlı olarak BYS sistemine 

girilmesi sağlanacaktır.  

Bölge, Anadolu ve Türkiye Şampiyonaları kura sonuçları BYS’ye girildikten sonra Internet sayfasında 

(www.tbf.org.tr) “Altyapı Faaliyetleri” bölümünde yayınlanacaktır. BYS sistemi üzerinden fikstür 

oluşturulurken kullanılan bilgisayar ekranının HDMI bağlantı ile varsa LED ekrana veya projeksiyon ile 

perdeye/duvara yansıtılarak kura çekiminin yapılması önemle tavsiye edilir. 

Müsabaka sonuçları ve maç kâğıtlarının görüntüsü tercihen her müsabaka sonrası, bu uygulanamadığı 

takdirde her gün son müsabakadan sonra BYS sistemine girilerek www.tbf.org.tr üzerinden yayınlanması 

sağlanmalıdır. 

Tesisler: Müsabakaların oynanacağı salon en geç Teknik Toplantı sonrası ziyaret edilecek ve teknik yönden 

kontrol edilecektir. Bu ziyarette tespit ettiğiniz aksaklıkların düzeltilmesi imkânlar dâhilinde ise müdahale 

edilecek ve aksaklığın giderilmesi sağlanacaktır. Müsabakaların oynandığı tesis için TESİS DURUM 

Tespit Raporu doldurulacak ve raporunuzla birlikte federasyona gönderilecektir. 

Maç Kâğıdı: Yurt İçi Faaliyetleri kapsamında oynanan müsabakalarda federasyon tarafından bastırılmış 

standart müsabaka kâğıdı kullanılacaktır. Maç kâğıtları, faaliyetlerin yapılacağı illere federasyon tarafından 

gönderilecek olup, maç kâğıtlarının gelip gelmediğinin kontrol edilmesi öncelikli işlerinizden biri 

olmalıdır.  

Önemli hatırlatma: Her müsabakanın sonunda maç kâğıdının kapatılmasından sonra fotoğrafının çekilerek 

BYS sistemine yüklenmesi hassasiyetle sağlanmalıdır. 

Mali Konular: Yurt İçi Faaliyetlerinde yer alan takımlar, hakemler, federasyon temsilcileri, masa 

görevlileri ve il personeli için tahakkuk eden görev tazminatları, yolluk ve harcırahlar faaliyet sonrasında 

federasyon tarafından hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacaktır. Bu konuda bir aksama yaşanmaması 

için Internet sayfasından (www.tbf.org.tr) “Dokümanlar” bölümünden temin edebileceğiniz bordroların 

ilgili kişiler tarafından doldurulması ve bunların federasyona gönderilmesi tarafınızca sağlanacaktır. Her 

faaliyet için aşağıdaki bordrolar hizalarındaki kişiler/kurumlar tarafından doldurulacaktır. 

a. Takım bordrosu Takımlar tarafından doldurulacak 

b. Personel bordrosu İl yetkilileri tarafından doldurulacak 

c. Hakem ve TBF temsilcileri bordrosu Tarafınızca doldurulacak 

d. Masa görevlileri bordrosu Tarafınızca doldurulacak 

Bordroların doldurulması ile ilgili gerekli açıklamalar üzerlerinde yazılıdır. Bu faaliyetlere ilişkin mali 

hususlar ekte yer almaktadır.   

Ödül Töreni: Tüm kategorilerde; organizasyonun sonunda ödül töreni yapılması sağlanacaktır.  Ödül 

töreninde takım ve sporculara aşağıdaki ödüller verilecektir. 

http://www.tbf.org.tr/
http://www.tbf.org.tr/


TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 

TEMSİLCİ EL KİTABI 

 

Temsilci El Kitabı Sayfa 23 / 64 2022-2023 Sezonu (S1) 

Bölge Şampiyonası: 

 Bütün katılımcı takım sporcularına başarı belgesi 

Anadolu Şampiyonası: 

 Bütün katılımcı takım sporcularına başarı belgesi 

Türkiye Şampiyonası 

 İlk üç takıma kupa,  

 İlk üç takımın sporcularına madalya 

 Tüm sporculara başarı belgesi 

 Başarılı sporcu bireysel ödülleri 

Tüm kupa, madalya ve sertifikalar federasyon tarafından temin edilerek illere gönderilecektir. 

Raporlar: Federasyon Temsilcileri organizasyon sonunda aşağıda belirtilen raporları eksiksiz ve her hangi 

bir tereddüde meydan vermeyecek şekilde dolduracak ve raporlarla birlikte gönderilmesi gereken ek belgeler 

temin ve/veya tanzim edilerek en geç 72 saat içinde;  

Türkiye Basketbol Federasyonu 

“Altyapı Faaliyetleri” bölümü 

Sinan Erdem Spor Salonu, Zuhuratbaba Mahallesi Ataköy Bulvarı No: 14  

Bakırköy, İSTANBUL 

adresine en hızlı yolla göndereceklerdir.  

Önemli hatırlatma (1) : Müsabakalarda diskalifiye, kavga veya hükmen mağlubiyet kararı gerektiren 

önemli bir olay olması durumunda müsabaka bitiminde derhal Altyapı Faaliyetleri” bölümü ile temasa 

geçilecektir. Disiplin kurulu kararına esas olacak temsilci raporu ve varsa ilgili belge ve fotoğraflar ile 

görüntü kayıtları en hızlı kanaldan Federasyona ulaştırılacaktır. 

Önemli hatırlatma (2): Raporların doldurulması esnasında bir eksiklik yaşanmaması için raporlar 

organizasyon öncesi iyice okunmalı ve doldurma esnasında gereken bilgi ve belgeler not alınmalıdır. 

Organizasyon sonrası federasyona gönderilecek raporlar; 

a. Yurt İçi Faaliyetleri Temsilci Raporu 

b. Tesis Durum Tespit Raporu 

Organizasyon sonrası federasyona gönderilecek ek belge ve tutanaklar; 

a. Teknik Toplantı Tutanağı 

b. Maç Kâğıtları (Beyaz nüshalar) 

c. Program, Müsabaka sonuçları ve Puan Durumları 

d. Cezaya yönelik raporlar ve tutanaklar (varsa) 

e. Bordrolar (Takım, İl Görevlileri, Hakem ve Temsilciler, Masa Görevlileri) 
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f. İl Müdürlüğü personel görevlendirme yazısı 

g. Hasılat Dağıtım Çizelgesi (İl Müdürlükleri tarafından doldurulacak ve onaylanacak) 

Önemli hatırlatma: Görevli bulunduğunuz organizasyonla ilgili önemli bulduğunuz tüm olumsuzluklar 

bunların bir daha tekrarlanmaması adına, tüm olumlu tespitler ise bunların paylaşımı adına bizler için önem 

arz etmektedir. Bu nedenle bu organizasyonların daha iyiye götürülmesi için özellikle organizasyonu 

renklendiren konularda resim, fotoğraf, gazete kupürleri gibi her türlü ek tespit ve belgelerin de 

gönderilmesini rica ederiz. 

HAZIRLAYACAĞINIZ RAPORLARI OKUMAYI BÜYÜK BİR SABIRSIZLIKLA 

BEKLEDİĞİMİZDEN EMİN OLABİLİRİSİNİZ 

Biliniz ki tam bir işbirliği içerisinde sorumlulukların tümüyle yerine getirilmesi bizlerin yüzlerini güldürerek 

işlerimizi keyifle yapmamızı sağlıyor. 

 

BİZLERİ HER ZAMAN GÜLER YÜZLÜ GÖRMEK İSTEMEZ MİSİNİZ? 
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RAPORLAR VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 

Bir temsilcinin görevini en iyi şekilde yapıp yapmadığına ilişkin temel iki gösterge; müsabaka süresince 

gelişmelere hâkimiyeti ve doğru yönlendirmesi ile görev ve sorumlulukları kapsamında tespit ettiği olumsuz 

gelişmeleri müsabaka sonrasında objektif ve tereddüde mahal bırakmayacak anlaşılabilir şekilde 

Federasyonun ilgili birimlerine yansıtılabilmesi, yani raporlayabilmesidir.   

Bu iki temel unsurdan bir tanesinin yetersiz kalması diğeri ne kadar mükemmel olursa olsun görevin tam 

anlamıyla gerçekleştirilemediği ve temsilcinin başarılı olamadığı sonucunu doğurur. Bu nedenle temsilci 

raporları müsabakada yaşananları, orada bulunmayan kişilerin de sanki yerinde izlemiş gibi anlayabileceği 

içerikte olmalıdır. Bu durum, olayların ve gelişmelerin gereksiz bir şekilde uzatılması anlamına 

gelmemelidir. Raporlar açık, kısa cümlelerle ve Türkçe yazım kurallarına uygun bir şekilde yazılmalıdır. 

Raporlarda yer verilecek hususlar ilgili lig talimatları ve TBF mevzuatına dayanmalıdır. Raporlar sadece 

olayı ve olayın oluş şeklini mümkün olan en açık ve objektif bir biçimde yansıtmalıdır. Bir tarafın lehine 

veya aleyhine kullanılabilecek “sebep oldu, tahrik etti, yapsaydı daha iyi olurdu, bana göre, hakemin hatası 

üzerine, saldırı, arbede” gibi kişisel yorumlara ve net olmayan tanımlamalara raporda yer verilmemelidir. 

Olumlu gelişmelere raporda yer verilmesine gerek yoktur. 

Görev ve sorumluluğunuzda bulunmamasına karşın; sizi zor durumda bırakmayacaksa ve imkanınız varsa, 

kelimelerle tam olarak yansıtılması zor olacak olaylar için raporda yazdıklarınızı desteklemek üzere 

görüntülerde (fotoğraf/video kaydı) rapora eklenebilir. Ancak görüntü almaya çalışırken olayın içeriğini, 

neler olup bittiğini, olaya kimlerin karıştığını gözden kaçırmamaya çok dikkat edilmelidir. Görüntü almaya 

çalışırken kimin ne söylediğini duyamama veya ne yaptığını görememe gibi riskler varsa görüntü alma işi 

ikinci plana alınmalı, öncelikle olay doğru bir şekilde izlenip görülmeye ve duyulmaya çalışılmalıdır.  

Temsilcilerin görev ve sorumlukları kapsamında dolduracakları raporlar aşağıdaki gibidir. 

Lig Temsilcisi olarak görev yapılan müsabakalarda; 

a. Temsilci Raporu, 

b. Müsabaka Raporu, 

c. Kovid-19 ile mücadele koşullarının uygulanması halinde takip ve kontrol raporu, 

Önemli hatırlatma: Temsilciler görevli oldukları müsabakada kavga, seyirci tahliyesi, teknik teçhizat 

arızası gibi nedenlerle müsabakaya uzun süreli ara verilmesi gibi önemli olaylarda ilgili lig direktörlüğüne 

telefonla bilgi vermek zorundadır.  

Federasyon Temsilcisi olarak görev yapılan turnuvalarda; 

a. Organizasyon sonu faaliyet raporu, 

b. Mali hususlara ilişkin form ve belgeler, 

Temsilciler görevli oldukları turnuvada bir müsabakada basketbolcu veya kenar yönetim elemanının 

diskalifiyesi (kurallara bağlı kendiliğinden diskalifiye hariç), kavga, seyirci olayları, teknik teçhizat arızası 

nedeniyle müsabakaya uzun süreli ara verilmesi gibi önemli olaylarda TBF Altyapılar Müdürlüğüne derhal 

telefonla bilgi vermek ve en kısa sürede olayı rapor etmek zorundadır. 

Temsilci Raporu 

TBF talimat ve düzenlemelerine aykırılık teşkil eden, TBF kuralları ve talimatları uyarınca ihlal ve/veya 

disiplin suçu oluşturan her türlü olay, vaka, durum ve gelişme için Temsilci Raporu kullanılacaktır. Temsilci 
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Raporu, TBF Disiplin Kurulu tarafından yapılacak disiplin yargılamasına ve verilecek cezaya temel teşkil 

edecek rapordur. 

Temsilci raporunun, tarafınıza verilen görevlendirmenin onaylanması sonrası BYS üzerinde oluşturulan 

formun elektronik ortamda doldurulması ve en geç müsabakanın oynandığı takvim tarihinin sona ermesine 

kadar (23:59) gönderilmesi gereklidir.  

Özellikle uzun metinle rapor edilmesi gereken hallerde yazılanların yanlışlıkla silinmesi veya benzeri 

elektronik ortam hatalarına karşı raporun önce ayrı bir formatta (MS Word) hazırlanması ve son halinin 

verildiğine emin olunduktan sonra kopyala/yapıştır yöntemi ile BYS üzerindeki form üzerinden 

kaydedilmesi önem arz etmektedir. Rapor gönderildikten sonra size özel sayfanızdan gönderimin başarılı 

olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

Müsabaka süresince sahada yer alan basketbolcu, kenar yönetim elemanları ve takım mensupları tarafından 

yapılan disiplin suçu içeren ve hakemler tarafından teknik faul veya diskalifiye gibi gereken cezası verilen 

olayların rapor edilmesi temsilcilerin sorumluluk kapsamında değildir. Temsilcilerin hakem tarafından 

diskalifiye edilen basketbolcu, teknik adam ve yöneticiyi raporunda belirtmesine gerek yoktur. Çünkü 

hakem konuyu raporunda ayrıntılı olarak yazacaktır. Temsilciler, müsabaka öncesi, sırası ve sonrası oyun 

alanı ve oyun alanını çevreleyen bölümlerde meydana gelen ve disiplin ihlali teşkil olayları, müsabaka 

sonunda hakemlerle görüşür. Temsilci tarafından tespit edilen ve fakat hakemler tarafından görülmeyen veya 

duyulmayan ihlaller ve eylemler, Lig Temsilcileri tarafından rapor edilecektir. Hakemler olayı 

görmüşlerse/duymuşlarsa ve rapor edeceklerini bildirmişlerse, temsilci raporunda konuyla ilgili hiç bir 

yorum yapmamalıdır. Ancak; Hukuk Müşavirliği’nden istenebilecek olası bir ek rapor için not tutulmalıdır.  

Temsilci raporunda yer verilmesinin yerinde olacağı örnekler ekte verilmiştir. 

Müsabaka Raporu 

Müsabakaların ilgili lig talimatları ile belirlenmiş ortamda ve düzgün akış içinde oynanmasına olumsuz 

yansıyacak uygulamalar için Müsabaka Raporu kullanılacaktır.  

Müsabaka raporunda yer alan tüm olumsuzluklar öncelikle ilgili lig birimi yetkilileri tarafından takip 

edilmekte ve olumsuzluğun giderilmesi için kulüp yetkilileri uyarılmaktadır. Olumsuzluğun giderilmemiş 

olduğu ikinci kez rapor edildiği takdirde konu Disiplin Kuruluna sevk edilmektedir. Bu nedenle 

görevlendirildiğiniz müsabakadan bir önceki ev sahibi olarak oynanan müsabakanın temsilcisi ile kısa bir 

görüş alışverişinde bulunulması ve varsa tesis, teknik teçhizat ve reklam alanlarının kullanımı gibi 

olumsuzluğun sürekliliğinin takibi açısından çok yararlı olacaktır. 

Müsabaka raporu; kesinlikle bilgisayar ortamında doldurulmalı, pdf formatına dönüştürülerek uygun dosya 

adı verilmeli ve müsabakanın başlama saatinden itibaren en geç 24 saat içinde elektronik posta ile 

gönderilmelidir. Elektronik postanın konu bölümüne dosya adı yazılmalıdır. 

Müsabaka raporunda; güvenlik ve basın toplantısına katılanların ıslak imzası alınması gerektiğinden 

temsilciler, müsabaka öncesi doldurulması gereken bölümler yazılmış olarak raporun bir kopyasını yanlarına 

almalı ve toplantılarda ıslak imzaları alarak gerektiğinde kullanılmak üzere muhafaza etmelidirler. Islak 

imzaların yer aldığı kopyanın talep edilmediği takdirde Federasyona gönderilmesine gerek yoktur. 

Görevli olunan müsabakada rapor edilecek herhangi bir olumsuz tespit bulunmasa bile raporun diğer 

bölümleri doldurularak usulüne uygun şekilde Federasyona gönderilmesi gereklidir. 
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AKREDİTASYON DENETİMİ İLE İLGİLİ ESASLAR 

Federasyon tarafından düzenlenen lig ve kupa müsabakalarında yer alacak kişilerin görev tarifleri ile bu 

kişilerin görevlerinin gereksinimine göre bulunabilecekleri tesis içi alanlarının belirlenmesi ve bu sayede de 

oluşabilecek güvenlik ihlallerinin önüne geçilmesi için akreditasyon sistemi uygulanmaktadır. 

Akreditasyon sistemi; Basketbol Süper Ligi, Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol Ligi ve 

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde yer alan kulüp yetkililerini ve bu liglerde görev yapacak kişiler ile 

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Kupası ve 

Federasyon Kupası gibi faaliyetler için geçerlidir. Lig temsilcileri sadece bu müsabakalarda akreditasyon 

uygulamasının sağlanmasındaki aksaklıkları tespit ve rapor etmekle sorumludur. Diğer müsabakalarda 

akreditasyon uygulaması bulunmamaktadır. 

Akreditasyon uygulamasına ilişkin tanımlar, görev ve sorumluluklar ile uygulama ihlallerine ilişkin esaslar 

TBF Akreditasyon Talimatı’nda yer almaktadır. Lig temsilcileri bu talimat içeriğini çok iyi bilmek 

durumundadır. Akreditasyon Talimatı ihlali hallerinde Temsilciler doğrudan müdahalede bulunarak kartın 

geri alınması, kartın görünür şekilde takılması veya ilgilinin akedite alanın dışına çıkartılmasının sağlanması 

gibi inzibati ilişkiler içine girmemelidirler. Temsilciler akreditasyon uygulamasında tespit ettiği ihlalleri 

kulüp temsilcisine bildirmeli ve düzeltilmesi veya ihlalin önlenmesi için gereğinin yapılmasını talep 

etmelidir. İhlalin devamı veya kronik hale gelmesi durumunda, bu durum tüm detayları ile raporlanmalıdır. 

İhlali tespit eden Temsilci, ihlalin giderilmesi için kulüp temsilcisi ile temas kuramıyorsa veya kulüp 

temsilcisi ilgisiz davramnıyorsa, herhangi bir uyarıda bulunmaksızın ihlali raporlamalıdır.  

Akreditasyon ihlali önemli bir disiplin suçu içermekte olup bu konudaki ihlaller Temsilci Raporunda yer 

almalıdır. İhlal rapor edilirken; 

 İhlali yapanın kimliği ve hangi kurumu temsil ettiği (kişinin kimliği tespit edilemiyorsa da rapora 

yazılmalıdır), 

 İhlalin türü (salonun hangi alanında ve ne şekilde gerçekleştiği gibi), 

 İhlal ile birlikte başka bir disiplin suçu içeren ihlalin yapılıp yapılmadığı, 

detaylı olarak belirtilecektir. 

Akreditasyon uygulama ihlalleri genel hatlarıyla aşağıdaki şekilde gruplanabilir. 

a. Akredite kişinin görevi ile ilgili olarak yetkilendirildiği alan dışında bulunması (örneğin sadece takım 

soyunma odası için akredite edilen bir kişinin hakem soyunma odasına girmesi),  

b. Başkasına ait akreditasyon kartı kullanması, (genelde bu kişiler kartı resimli tarafı arkada kalacak 

şekilde takmaktadırlar) 

c. Akreditasyon kartı olmadan girilmesine izin verilmeyen alanlara kartsız girme teşebbüsü, 

d. Sadece akreditasyon kartı olan kişilerin bulunabileceği alanlarda boynunda akreditasyon kartı olmayan 

kişi/kişilerin bulunması, 

e. Önceki sezonlar veya başka faaliyetler için düzenlenmiş geçersiz kartları kullanımı, 

f. Kendi kurumlarının tanıtma kartlarını akreditasyon kartı gibi kullanılması, 
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Önceki sezonlar için üretilmiş kartlar genelde bu sezon için geçerli olacak kartlar ile benzer renk ve 

tasarımda olduğundan uzak mesafeden fark edilmesi oldukça zordur. Bu karmaşıklığa bir önlem olması 

adına bu sezon daha önceki sezonlarda kullanılmayan renkte boyun kordonu kullanılacak ve kordonlar karta 

sabit olarak takılacaktır.  

Akreditasyon kart ihlallerini uzaktan yakına aşağıdaki sistematikle takip edebilirsiniz. 

Birinci adım; Bu sezon için sizin boynunuzda bulunan akreditasyon kordonu renk ve tipinde olan 

akreditasyonlar geçerlidir. Diğer renkteki kordonlu akreditasyon kartlarının geri alınmasını Kulüp 

Temsilcisinden isteyebilirsiniz. 

İkinci adım; Bu sezon görevlilerin girebilecekleri alanlar kart renklerine ve bunlara bağlı matris sistemine 

göre tasarlanmıştır. Ekte yer alan akreditasyon kartları ve matris tablosuna göre ihlal yapılıp yapılmadığını 

daha rahat takip edebilirsiniz. Birkaç müsabaka sonrası edineceğiniz tecrübe ile tüm ihlaller zihninizde size 

uyarı verecektir. 

Üçüncü adım; Bu adım kartın doğru kişi tarafından kullanıp kullanılmadığının tespitidir. Bunun için karta 

oldukça yakınlaşmanız gerekir. Özellikle gergin anlarda bunu yapmanızı istemeyiz. Böyle bir durumda 

Kulüp Temsilcisinden yardım veya fotoğraflayarak federasyonun ilgili birimlerinden destek alabilirsiniz.   
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SİZ ÇOK İYİ BİR TEMSİLCİSİNİZ 

Etkin temsilci; 

 Liderlik yapabilen,  

 Paydaşlarının saygınlığını önemseyen, 

 Yönlendirmeyi, yönetmeye tercih eden, 

 Yerinde inisiyatif kullanabilen, 

 Samimi, empati kurabilen, 

 Risk analizi yapıp, hata payını en aza indiren, 

 İnsan psikolojisinden anlayan, iletişim becerisi yüksek, çözümleyici, görevinin tüm gereklerini bilen, 

 İyi bir gözlemci olan ve detayları kaçırmayan, 

 Görev sonrasında yeni dostlar edinen ve görev yerinde güven bırakandır.  

 

Temsilci; 

 Müsabaka organizasyonunun başındaki en yetkili kişidir. 

 Görev aldığı müsabakada TBF’yi ve TBF Başkanı’nı temsil eder.  

 Görevlerini ilgililer ile birlikte koordine ederek yürütür. 

 Bütün kararlarını objektif ve tarafsız bir şekilde alır. 

 Saha içindeki görevlilerle ve yöneticilerle aşırı samimiyette sohbet etmez ve bu izlenimi verecek 

davranış sergilemez. 

 Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında gerek ulusal veya yerel basına ve gerekse de kendi 

sosyal medya hesaplarından müsabaka ile ilgili hiçbir şekilde demeç vermez, yorum yapmaz ve 

görüntü yansıtmaz.  

 Görev esnasında tesis ve kulüp yetkilileriyle tartışmaya girmez.  

 Hakem değerlendiricileri de dâhil hiç kimse ile hakemlerin performansı hakkında konuşmaz. Oyun 

kurallarıyla ve hakem kararlarıyla ilgili yorum yapmaz. 

 Görevi süresince tribünde arkadaşları ile sohbet etmez, cep telefonu ile görev kapsamı dışında 

mesajlaşmaz veya telefonla konuşmaz. 

 Görev süresi boyunca sigara ve/veya alkol kullanma alışkanlığı varsa terk eder. 
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(EK-1) ANONS VE SEYİRİCİLERİN BOŞALTILMASI PROSEDÜRÜ 

1. Lig temsilcileri, anons yapılıp yapılmadığına bakmaksızın, spor alanlarında veya çevresinde 

taraftarların bireysel olarak veya topluluk halinde yaptıkları, TBF mevzuatına göre ihlal teşkil eden, 

müsabakanın akışını bozan veya müsabakaya etki eden, güvenliği ve düzeni tehdit eden, hakaret, 

ırkçılık, mala zarar verme de dahil her türlü suç teşkil eden ve istenmeyen eylemlerini tespit ve rapor 

etmekle yükümlüdür. 

Yukarıda belirtilen istenmeyen eylemler kişi sayısı ve süreye bağlı olmaksızın ve aşağıdakilerle sınırlı 

olmaksızın özellikle şunları içerir: 

a. Çirkin ve kötü tezahürat, 

b. Oyun sahasına yabancı madde atılması ve etkisi, 

c. Tribünlerde meşale yakılması, ses bombası vb. gürültü yapıcı madde kullanımı, 

d. Salona ve demirbaşlara zarar verilmesi, 

e. Siyasi, ırk ve cinsiyet aşağılayıcı, hakaret içerikli ve/veya toplumu galeyana getirici pankart, 

flama ve bayrak açılması, 

f. Tribün, oyun sahası ve/veya soyunma odası koridorlarında münakaşa ve fiziksel temaslar, 

g. Kavga 

Temsilcinin kanaatine göre liste dışında gelişen ve ortamın veya organizasyonun düzenini olumsuz 

etkileyen, müsabaka akışını bozan veya güvenliği tehdit eden olaylar da ayrıca detayları ile rapor 

edilecektir. 

Temsilciler raporlarında istenmeyen olayların; 

a. Kimler veya hangi taraftar grubu tarafından yapıldığını (taraftarın bulunduğu tribün de 

belirtilerek), 

b. Olaya sebebiyet verenlerin tahmini kişi sayısını, 

c. Olayın müsabakanın kaçıncı dakikasında ve ne kadar süre ile gerçekleştiğini, 

d. Olayın detaylarıyla içeriğini, neler yaşandığını, 

e. Olayın nasıl sonlandığını ve etkilerinin neler olduğunu, 

açıkça belirtmek zorundadır. 

2. Müsabaka sırasında hakemler tarafından anons prosedürü başlatılması halinde temsilcilerin davranışı ve 

sorumluluğu aşağıdaki şekilde olacaktır.  

Olay Temsilcinin Sorumluluğu 

a)  Basketbol Disiplin Talimatında belirlenen 

ihlallerin etkinliğin kendisine yahut müsabakanın 

seyrine etki eder hale gelmesi halinde müsabaka 

sürüyor ise durdurularak/durduğu anda aksi 

durumlarda derhal (1) numaralı anons yaptırılır. 

Anons gerekçesini not almak ve raporunda yer 

vermek. 

b)  Yapılan ilk anonstan sonra eylemlerin içerik 

ve/veya niteliğine bakılmaksızın etkinliğin kendisine 

yahut müsabakanın seyrine etki eden eylemlerin ikinci 

Anons gerekçesini not almak ve raporunda yer 

vermek. 
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kez oluşması halinde müsabaka sürüyor ise 

durdurularak/durduğu anda aksi durumlarda derhal (2) 

numaralı anons yaptırılır. 

c)  İlk iki anons sonrasında benzer veya farklı bir 

şekilde eylemlerin devam etmesi halinde müsabaka 

sürüyor ise durdurularak/durduğu anda aksi 

durumlarda derhal  (3) numaralı anons yaptırılır ve 

müsabaka hakemleri soyunma odasına giderler. 

Müsabaka hakemleri, anons yapılmasına neden olan 

olaylar sona erene kadar soyunma odasında kalırlar. 

1. Hakem soyunma odasına giderek durum 

değerlendirmesi yapmak. 

2. Değerlendirme sonuçlarını kulüp ve 

güvenlik elamanları ile uygulamaya 

sokmak ve gerekli tedbirleri almak. 

3. İlgili Lig Direktörlüğüne ve Temsilciler 

Kuruluna bilgi vermek. 

4. Ortamın uygun hale gelmesi durumunda 

hakemlere bilgi vererek müsabakanın 

devamını sağlamak.  

ç)  Yapılan üç uyarı anonsuna rağmen eylemlerin 

sona ermemesi halinde başhakem (4) numaralı anonsu 

yaptıracak, hakemler tekrar soyunma odasına gidecek 

ve anons yapılmasına neden olan olayların dinmesine 

kadar soyunma odasında kalacaklardır. Bu halde 

müsabaka hakemleri, eylemleri gerçekleştirilen 

seyircilerin kısmen yahut tamamen salon dışına 

çıkartılmasına karar vereceklerdir. 

1. Hakem soyunma odasına giderek kararı 

öğrenmek. 

2. İlgili Lig Direktörlüğüne ve Temsilciler 

Kuruluna bilgi vermek.  

3. Hakem kararını kulüp ve güvenlik 

elamanları kanalıyla uygulamaya sokmak. 

4. Ortamın uygun hale gelmesi durumunda 

hakemlere bilgi vererek müsabakanın 

devamını sağlamak.  

3. Anons yapılması kararını müsabakanın başhakemi verir ve takip eder. Kulüpler anons metinlerini 

bulundurmak ve başhakemin talimatları doğrultusunda gereken uygulamaları yapmak zorundadır. 

4. Müsabaka hakemleri gerekli gördükleri her zaman müsabakayı durdurarak anons yapılmasına gerek 

duymaksızın seyircilerin kısmen yahut tamamen salon dışına çıkartılmasına karar verebilirler. Ayrıca 

istenmeyen eylemlerin bireysel olarak yapılması halinde, eylemi gerçekleştirilen kişi veya kişiler hakem 

ve/veya lig temsilcisinin talimatıyla derhal salondan çıkartılır. 

Hakemlerin bu yönde bir kararı olması durumunda kendileri ile temas kurulacak ve karar uygulamaya 

sokulacaktır. 

5. Seyircilerin kısmen yahut tamamen salon dışına çıkartılmasına karar verilmesi durumunda, işlemin 

periyod/devre aralarında yapılmasına özen gösterilerek ve öncelikle ihlali gerçekleştiren kişiler, 

belirlenemiyorsa ihlalin yoğunlukla gerçekleştirildiği tribün kısmında bulunan seyirciler ile nihayet 

mecbur kalınması halinde salonun tamamen boşaltılmasına karar verilecektir. Ancak olayların ağırlığı 

dikkate alınarak derhal alınan bir karar ile salonun tamamını boşaltmak kararı da verilebilecektir. 

6. Tribünlerin tamamen boşaltılması durumunda protokol bölümünde TBF yetkilileri ve basın görevlileri 

dışında, her takımın sezon öncesinde Federasyona gönderilen ve maksimum 25 kişi ile sınırlı olan 

listelerinde isimleri ve görevleri belirtilen yöneticileri ve gerekli salon görevlileri kalabilir. Bu listenin 

sezon öncesi bildirilmemesi durumunda o takım yöneticileri salonu terk etmek zorundadırlar.  
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UYARI ANONSU NO - 1   

DEĞERLİ SEYİRCİLER,  

LÜTFEN MÜSABAKANIN DÜZEN, GÜVENLİK VE DİSİPLİNİNİ BOZABİLECEK İSTENMEYEN 

OLAYLARI SONA ERDİRİNİZ, ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT YAPMAYINIZ.  

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, OLAYLARA SEBEBİYET VERENLERE ENGEL OLMANIZI RİCA 

EDERİZ. 

 

UYARI ANONSU NO - 2   

DEĞERLİ SEYİRCİLER,   

LÜTFEN MÜSABAKANIN DÜZEN, GÜVENLİK VE DİSİPLİNİNİ BOZABİLECEK İSTENMEYEN 

OLAYLARI SONA ERDİRİNİZ, ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRAT YAPMAYINIZ.  

OLAYLARIN AĞIRLIĞI VE TEKRARI GÖZETİLEREK KULÜBÜNÜZE CİDDİ DİSİPLİN 

YAPTIRIMLARI UYGULANABİLECEKTİR.  

İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, OLAYLARA SEBEBİYET VERENLERE ENGEL OLMANIZI RİCA 

EDERİZ.  

 

UYARI ANONSU NO – 3 

DEĞERLİ SEYİRCİLER,    

LÜTFEN MÜSABAKANIN DÜZEN, GÜVENLİK VE DİSİPLİNİNİ BOZABİLECEK İSTENMEYEN 

OLAYLARI SONA ERDİRİNİZ. 

YAPILAN UYARILARA RAĞMEN SONA ERMEYEN OLAYLAR NEDENİYLE UYGUN ORTAMIN 

SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAK ÜZERE MÜSABAKAYA GEÇİCİ OLARAK 

ARA VERİLMİŞTİR. 

GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMASI SONRASINDA UYGUN ORTAM SAĞLANMASI HALİNDE 

MÜSABAKA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEKTİR.  YAPILAN  BU SON UYARIYA 

RAĞMEN, BENZER OLAYLARIN TEKRARLANMASI HALİNDE TRİBÜNLERİN 

BOŞALTILMASINA KARAR VERİLEBİLECEKTİR. 

OLAYLARA SEBEBİYET VERENLERE ENGEL OLMANIZI RİCA EDERİZ. 

 

UYARI ANONSU NO – 4 

DEĞERLİ SEYİRCİLER,   

MÜSABAKANIN DÜZEN, GÜVENLİK VE DİSİPLİNİNİ BOZAN İSTENMEYEN OLAYLAR, SONA 

ERMEDİĞİNDEN TRİBÜNLERİN BOŞALTILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.  

 LÜTFEN GÖREVLİLERİN UYARILARI VE DİREKTİFLERİNE UYGUN OLARAK TRİBÜNLERİ 

BOŞALTINIZ.  

 TEŞEKKÜR EDERİZ. 
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(EK-2) AKREDİTASYON TALİMATI UYGULAMA ANA HATLARI 

Kart sahiplerinin görev alanları, renk ve görev tanımı  

Kullanıcı Renk 
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Federasyon kurul 

üyeleri, yetkilileri, 

görevlileri ve lig 

temsilcileri 

SİYAH        

Liglerde yer alan kulüp 

yetkili ve görevlileri 

Turkuaz, 

Mor, 

Turuncu, 

Lila 

  
 
Not 

(i) 

 
Not 

(ii) 

 
 
Not 

(ii) 

 

Basın mensupları  SARI        

Foto muhabirleri 

SARI 

veya 

YELEK 

       

Yayıncı kuruluş YEŞİL        

Yayıncı kuruluş 

(Kameramanlar) 

YEŞİL 

veya 

YELEK 

 
 
Not 

(iii) 

     

Hakem, hakem 

değerlendiricisi, masa 

görevlisi, istatistik 

görevlisi, video 

operatörü ve anons 

görevlisi 

KIRMIZI 

 
Not 

(iv) 

 
 
Not 

(v) 

    

Güvenlik personeli LACİVERT 

 
Not 

(vi) 

 
Not 

(vi) 

 
Not 

(vi) 

 
Not 

(vi) 

 
Not 

(vi) 

 
Not 

(vi) 

 
Not 

(vi) 

Sponsor etkinlik 

görevlileri 
BEYAZ  

 
Not 

(vii) 
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Notlar: 

 Hakkı vardır. 

 Hakkı yoktur 

i. Kulüp görevlilerinden sadece bir kişi müsabaka öncesi Onaylı Basketbolcu Listesi, müsabaka için 

geçerli basketbolcu ve kenar yönetim listesi ile varsa doping kontrolü için yükümlü olunan belgeleri 

vermek ve müsabaka sonrası belgeleri geri almak üzere hakem soyunma odasına girebilir. 

 Ayrıca; müsabakada itiraz yapılmış ise sadece itirazı yapan takımın basketbolcu ve/veya ilgili 

yöneticisi itiraz prosedürüne uygun işlemleri yapmak üzere hakem odasına gelebilir.  

ii. Arıza veya benzeri gereksinim halinde kulübün ve/veya tesisin teknik personeli arızaya müdahale 

etmek üzere süreli olarak bu alanlarda bulunabilir. 

iii. Federasyon tarafından izin verilen müsabakalarda yayıncı kuruluş kameramanı ve ilgili personeli 

devre arasında ve/veya müsabaka sonunda soyunma odalarına girebilir.  

iv. BSL dışında görev yapan hakem değerlendiricileri kendisine ayrılan tribündeki yerinde oturabilir. 

v. Kulüp temsilcisi ve anons görevlisi sadece hakemlerin daveti halinde bu alana girebilir. 

vi. Güvenlik personeli ihtiyaç duyulması halinde tesisin tüm alanlarına girip görev yapabilir. 

vii. Sponsor etkinlik görevlileri sadece kendilerine tahsis edilen soyunma odasına giriş yapabilir. 

Akreditasyon kart sahiplerinin tesise girişten görev alanlarına ulaşım ve ihtiyaçlarını 

karşılayacakları büfe ve/veya tuvalet gibi bölgelere gidiş güzergâhları da görev alanı olarak kabul 

edilir 

viii. Takım sıra bölgesinde sadece her müsabaka için kulüpler tarafından teslim edilmiş müsabaka isim 

listesinde yer alan en fazla on iki (12) basketbolcu ve dokuz (9) kenar yönetim elemanı bulunabilir. 

 Takım sıra bölgesinde yer alan kenar yönetim elemanından bir kişi çeyrek ve devre araları ile 

müsabaka sonunda masa görevlileri alanına girerek istatistik çıktısı alabilir. 

ix. Oyun sahasında sadece hakemler, basketbolcular ve kendileri için belirli alanda olmak şartı ile baş 

antrenörler veya baş antrenörün yönetmediği anlarda yardımcı antrenörler bulunabilir. 

 Ancak; 

 Görevine özel kıyafeti ve akreditasyon kartı takmak kaydı ile ihtiyaç duyulan anlarda yer silici 

personel, 

 Gerek duyulması halinde arızaya müdahale edecek veya kamera yerleştirecek personel, 

 Müsabaka öncesi, devre arasında veya sonrasında röportaj yapmak için yayıncı kuruluş 

kameraman ve muhabiri, 

 Müsabaka öncesi, molalarda ve/veya devre arasında sponsor etkinlik görevlileri, 

 hakem ve/veya lig temsilcisinin bilgisi veya izni dahilinde oyun sahasına girebilir. 
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Kart renklerine göre görev alanları  
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Akreditasyon kart örnekleri        

Federasyon mensupları ve müsabaka görevlileri tarafından kullanılacak kartlar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulüp mensupları ve görevlileri tarafından kullanılacak kartlar: 

 

 

SİYAH AKREDİTASYON 

(Federasyon mensupları) 

 

KIRMIZI AKREDİTASYON 

(Müsabaka görevlileri) 

 

TURKUAZ AKREDİTASYON 

(Basketbol Süper Ligi takımları) 

 

TURUNCU AKREDİTASYON 

(Türkiye Basketbol Ligi takımları) 

 

MOR AKREDİTASYON 

(Kadınlar Basketbol Süper Ligi 

takımları) 
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Medya ve yayıncı kurum tarafından kullanılacak kartlar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LİLA AKREDİTASYON 

(Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 

takımları) 

 

SARI AKREDİTASYON 

(Medya mensupları) 

 

YEŞİL AKREDİTASYON 

(Yayıncı kurum görevlileri) 

 

BEYAZ AKREDİTASYON 

(Sponsorluk aktiviteleri görevlileri) 

Aktivitenin yapılacağı lige kart 

adı göre değişir. 
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Güvenli personeli tarafından kullanılacak kartlar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişiye özel çıkarılacak kart üzeri kullanım alanları: 

 

 

 

LACİVERT AKREDİTASYON 

(Resmi güvenlik personeli) 

 

LACİVERT AKREDİTASYON 

(Özel güvenlik personeli) 

 

Kart sahibinin fotoğrafı 

Geçerli lig logosu 
Takımın yer alacağı diğer 

faaliyetlere ait logo 

Kart sahibinin kimliği 
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(EK-3) 2022-2023 SEZONU LİG MÜSABAKALARI VE FEDERASYON FAALİYETLERİ İÇİN 

MÜSABAKA TAZMİNATI, YOL, KONAKLAMA VE DİĞER ÖZLÜK HAKLARI 

A. Lig müsabakaları  

Lig Temsilcisi görev tazminatları;  

BSL KBSL TBL TKBL TB2L EBBL/KBBL/BGL 

1.200 TL 800 TL 800 TL 600 TL 600 TL 500 TL 

Ulaşım 

a. Basketbol Süper Ligi (BSL), Kadınlar Basketbol Süper Ligi (KBSL) ve Türkiye Basketbol Liginde 

(TBL) görev yapan lig temsilcilerine görevli oldukları müsabakalarda uçak biletleri Federasyon 

tarafından kestirilip kendilerine gönderilir. Uçak ulaşımı söz konusu olmayan hallerde temsilciler 

otobüs/tren veya kendi özel araçları ile ulaşım sağlayabilirler.  

b. Diğer liglerde görev yapan temsilciler otobüs/tren ile ulaşım sağlayabilirler. 

c. Lig temsilcilerinin, görevlendirdiği il ile ikamet ettiği il arası mesafe 500 km’den daha uzak ise görevli 

oldukları lige bakılmaksızın uçak ile seyahat etmelerine izin verilir. 

d. Uçak veya kendi araçları ile ulaşım söz konusu olmayan hallerde görevlilere Federasyon Rayiç Bedel 

Listesi üzerinden ödeme yapılır. 

e. Özel araçla ulaşım için Temsilciler Kurulu sekretaryasından onay alınması zorunludur. Özel araç ile 

seyahat edilmesi durumunda TBF Harcırah Talimatı dâhilinde ve Karayolları Genel Müdürlüğü 

tarafından ilan edilen kilometre dikkate alınarak sponsorluk karşılığı temin edilen yakıt tahsisi yapılır.  

Yakıt tahsisi yapılabilmesi için temsilcilerin sezon öncesi araçlarına sponsor firmanın taşıt tanıma sistemi 

cihazını taktırmaları gerekir.  

2022-2023 sezonunda yakıt gideri (özel durumlar haricinde) belge karşılığı nakit olarak karşılanmayacaktır.    

Konaklama 

a. Lig müsabakalarında görev yapacak kişiler, ihtiyaç duyulması halinde, Federasyon tarafından sezon 

öncesi anlaşma yapılan otellerde konaklar. Konaklama bedelleri Federasyon tarafından merkezden 

ödenir. 

Konaklamalar tek kişilik odada, oda + kahvaltı olarak yapılır.  

b. Konaklama yapılacak anlaşmalı otellerde yer olmaması veya müsabakaların oynanacağı şehirde ön 

anlaşma yapılmış otel bulunmadığı takdirde otelden alacakları fatura karşılığında; 

 Süper ligler görevlilerine 700 TL’ye kadar, 

 Diğer ligler görevlilerine 600 TL’ye kadar, 

 Bölgesel ve gençler ligi görevlilerine 550 TL’ye kadar, 

ödeme yapılır. 

Yemek 

a. Uçak veya kendi araçları ile ulaşım yapan görevlilere,  
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b. Otobüs ile seyahat edecek görevliler için Federasyon Rayiç Bedel Listesi yemek ihtiyacı göz önünde 

bulundurularak otobüs firmaları tarafından alınmış fiyatların (%10) fazlası dikkate alınarak 

hazırlandığından, 

ayrıca yemek için ödeme yapılmaz. 

B. Yurtiçi faaliyetleri 

Federasyon Temsilcisi görev tazminatları 

Eleme grubu, Bölge Şampiyonası ve Türkiye Şampiyonası Müsabaka günleri için günlük 500 TL 

Ulaşım 

a. Faaliyetin organize edildiği ilin dışından görevlendirilmiş federasyon temsilcisine otobüs veya tren 

biletlerini ibraz etmeleri halinde yol parası ödenir. Bilet ibrazı yapılamadığı hallerde; yol parası için 

ödenecek bedel, görevlinin kayıtlı olduğu il ile organizasyonun yapıldığı il arasındaki mesafenin yer 

aldığı aşağıdaki tabloda yer alan tutarları geçemez.  

Görevlinin kayıtlı olduğu il ile organizasyonun yapıldığı arasındaki karayolu mesafe; 

 000 – 150 km. arası ise   Tek yön için toplam         200 TL   

 151 - 250 km. arası ise   Tek yön için toplam   350 TL 

 251 - 400 km. arası ise   Tek yön için toplam   400 TL 

 401 - 600 km. arası ise   Tek yön için toplam   500 TL 

 601 - 800 km. arası ise   Tek yön için toplam  600 TL 

 801 km. den fazla olması halinde ise tek yön için toplam 800 TL olarak hesaplanır. 

b. Temsilcilere ayrıca harcırah ödemesi yapılmaz. 

Temsilciler kurulunun uygun görmesi halinde zaruri ve istisnai hallerde federasyon temsilcisine uçak ile 

seyahat etme hakkı verilebilir. 

Konaklama 

Yurtiçi faaliyetlerinde görev yapacak kişiler Federasyon tarafından sezon öncesi anlaşma yapılan otellerde 

konaklar. Konaklama bedelleri Federasyon tarafından merkezden ödenir. 
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(EK – 4) LİG TEMSİLCİSİ GÖREV KAZANIM VE HATA PUANLARI 

Temsilcilerin görev başarıları ve gelecek sezonlara yansıyacak performanslarını belirlemek üzere 

Temsilciler Kurulu tarafından belirlenen kriterler ve sezon boyunca uygulanacak Ödül ve Hata Puanlama 

Sistemi aşağıdaki şekildedir. 

Hata Puanları 

1) Genel sorumluluk 

Sıra Eylem Hata grubu 

a.  Temsilciler kurulu tarafından gönderilen talimat ve genelgeleri zamanında almaması 

ve uygulamaması 

(B) 

b.  Sezon içinde yapılan on line seminerlere katılmaması veya katılım kurallarına uygun 

davranış sergilememesi 

(C) 

c.  Görevi vaktinde onaylamaması (A) 

d.  Görevlendirme yapıldıktan sonra geçersiz mazeret beyanında bulunması (C) 

e.  Görevi onaylamasına rağmen mazeretsiz olarak müsabakaya gitmemesi (D) 

f.  Her türlü medya, iletişim organlarında Federasyonun, ilgili organlarının ve kurulun 

saygınlığını zedeleyecek ayrıca görevli olduğu veya olmadığı müsabakalar ile ilgili 

paylaşım, demeç, yorumda bulunması 

(D) 

2) Görev sorumluluğu 

Sıra Eylem Hata grubu 

a.  Görünüş (Kılık – kıyafet, kişisel bakım) (B) 

b.  Zaman yönetimi (Görev yerine geliş, gidiş, organizasyon zaman çizelgesine uyumun 

sağlanmasına yönelik çaba) 

(B) 

c.  Liderlik Vasfı (Müsabakadan önce yapılan Güvenlik Toplantısı Hâkimiyeti / 

Müsabakada öncesi, esnası ve sonrası durum) 

(B) 

d.  Önleyici temsilcilik becerisi (Müsabaka öncesi ve sırasında karşılaşılan eksiklikleri ve 

krizleri önceden görüp tedbir alması, uyarılarda bulunması) 

(C) 

e.  Davranış ve İletişim becerisi (B) 

f.  Görev aldığı diğer temsilciler ile uyumlu çalışması (Birden fazla temsilci atanan 

müsabakalarda) 

(B) 

g.  Müsabaka sonrası tutum (Görev tanımına uygun hareket, raporların zamanında 

gönderilmesi) 

(B) 

h.  Müsabaka görevlileri ile uyumlu çalışma (B) 

i.  Basketbol bilgisi (Görevi ile ilgili talimatlar doğrultusunda çalışma becerisi) (B) 

3) Raporlama 

Sıra Eylem Hata grubu 

a.  Müsabaka raporuna dosya adı yanlış verilmesi (A) 

b.  E-Posta konu bölümüne yanlış/eksik yazmak (A) 
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c.  Rapor ön bilgileri eksik ya da yanlış. (A) 

d.  Olayları talimatlara göre ve gerçeğe uygun şekilde yansıtamamak. (C) 

e.  Bilgiler, ilgisi olmayan bölümlere yazmak (A) 

f.  Rapor bölümlerine, ilgisiz ve gereksiz açıklamalar yapmak (A) 

g.  Organizasyon bölümü özensiz (A) 

h.  Güvenlik bilgileri bölümünde gerekli ve yeterli açıklama yok. (A) 

i.  Raporlar ve ilgili dokümanlar talimatlara uygun şekilde gönderilmemiş. (B) 

j.  Müsabakaya ilişkin raporlama hatalarının doğurduğu telafisi zor sonuçlar nedeniyle 

Federasyonun diğer kurul ve birimlerinin zor duruma düşmesi 

(D) 

Hata puanları 

Raporlar ile diğer dokümanların düzenlenmesinde tespit edilen şekilsel ve içeriksel eksiklik ve yanlışlıklara, 

kurul üyelerinin görev performansı değerlendirmeleri ile talimat ve uygulamalara aykırı tutum ve 

davranışlara, önemi ve ağırlığına göre Temsilciler Kurulu tarafından (– 0.5) ile (-10) puan arasında değişen 

Hata Puanı uygulanır.  

HATA GRUBU HATA PUANI 

A GRUBU -0,5 

B GRUBU -1 

C GRUBU -2 

D GRUBU -10 

Ödül Puanları 

Sıra Eylem Puan 

a.  Lig müsabaka sayısı (Görev aldığı her müsabaka için)  2 

b.  Yurtiçi Organizasyon sayısı (Her müsabaka günü için) 1 

c.  Temsilciler Kurulu tarafından verilen Ödül puanı ** 1-5 

d.  Yazılı sınav notu *** 

Örnek: Yazılı notu: 100 ise Ödül puan: 100/20= 5 puan 

Not/20 

Puan 

* Gelişim Semineri sonrası başlayacak faaliyetler için geçerlidir. 

** Temsilcilerin görevleri sırasındaki üstün performanslar ile kurul üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 

Temsilciler Kurulu tarafından +1 ile + 5 arasında Ödül Puanı verilir. 

*** Yazılı Sınav Puanı hesaplanmasında, sınavların her biri 100 puan üzerinden değerlendirilir ve birden 

fazla yazılı sınav yapıldığında, sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınır.  

Temsilcilerin nihai puanları, aşağıdaki formüle ve puanlama kriterlerine göre belirlenir.  

( Maç Puanı + Yazılı Sınav Puanı + Ödül Puanı ) – Hata Puanı = Nihai Puan  

Belirtilen hata puanlarından bir sezonda bir defada ( -10 ) veya toplamda (-10) hata puanı alanlar Aktif 

Temsilci Listesinden çıkartılırlar. 
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(EK – 5) TEMSİLCİ RAPORUNDA YER ALACAK KONU BAŞLIKLARI VE ÖRNEKLER 

Raporun düzenlenmesinde; Temsilci El Kitabı temel olmak üzere; seminer aktarımları, Temsilciler Kurulu 

talimat ve genelgeleri ile Federasyon mevzuatı esas alınmalıdır. 

Temsilci raporunda temel olarak disiplin suçu ihtiva eden konular yer alacak olup bunlara ilişkin ana 

başlıklar aşağıdaki gibidir. 

a. Çirkin ve kötü tezahürat, 

b. Sahaya yabancı madde atılması, 

c. Yanıcı ve patlayıcı madde kullanılması (meşale, ses bombası vs) 

d. Seyirci olayları, (Kavga, galeyana neden olma, kargaşa, saldırı, vb.) 

e. İhlal ve/veya suç teşkil edecek nitelikte afiş, pankart vs asılması veya kullanılması, 

f. Soyunma odaları koridorlarında gerçekleşecek fiili ve/veya sözlü saldırılar, 

g. Ev sahibi takım tarafından avantaj sağlamaya yönelik talimatlara aykırı organizasyonlar, (Anons 

sisteminin seyirciyi yönetmek için kullanılması, sabit ses sisteminden müzik yayını, bando ve 

hoparlör yerleşimi vb.) 

h. Ambulans gecikmesi veya bulunmaması, 

i. Salon kapasitesinin üstünde seyirci alımı,  

j. Merdiven boşluklarının dolu olması, 

k. Cezalı kişilerle ilgili kısıtlamaların ihlali, 

l. Takımların on basketbolcudan daha az sayıda sahaya çıkması, 

m. Akreditasyon Talimatının ve uygulamasının ihlalleri, 

n. Müsabakanın gecikmesine sebep olan teknik teçhizat aksaklıkları ve tesiste yaşanan olumsuzluklar, 

(Çatı akması, elektrik kesintisi vb.) 

Raporlama ile ilgili örnekler: 

a. Tahmini seyirci sayısı, bir ihlalin açıklanmasında gerçek ve mantıksal değerlere uygun olmalı ve Ev 

Sahibi Kulüp yetkililerinden alınacak salon kapasitesi ve varsa bilet satış raporları doğrultusunda 

değerlendirilmelidir. Biletsiz veya kapasite üstü seyirci ihlaline yönelik olarak somut verilere dayalı bir 

tespit söz konusu olmadığında; tahmini seyirci sayısı, kulübün verdiği toplam seyirci sayısı ile uyumlu 

olmalıdır. Seyirci sayısı ile ilgili bölümler boş bırakılmamalı, seyirci yok ise (0) sıfır rakamı 

yazılmalıdır. 

b. Olaylar ve ihlallerin raporlanmasına yönelik zaman tespiti net ve aşağıdaki standartta olmalıdır. 

Zaman Örnek 

Müsabakanın başlaması öncesi-dakika Müsabaka öncesi -Dk. 16  

Müsabaka süresi içinde; çeyrek sayısı-dakika 3. çeyrek - Dk. 6  

2. uzatma - Dk.4  

Devre arası - dakika Devre arası -Dk. 1 

Müsabaka sonrası + dakika Müsabaka sonrası +Dk. 12  
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c. Olayların rapor edilmesinde; 

 Olayı yapanın ve olaya karışanların kimlik bilgileri (takımı, adı, numarası, görev unvanı vb) 

 Olayda yer alan kişi / kişilerin akredite olup olmadığı, 

 Olayın olduğu tam zaman, 

 Olayın gerçekleştiği yer (tribün, soyunma odası koridoru vb) 

 Olayın cereyan ediş süresi, 

 Olayın kronolojik gelişimi ve nasıl sona erdiği, 

 Olayın sonuçları ve etkileri (olay nedeniyle müsabaa durdu mu, yaralanan veya madde isabet eden 

oldu mu, madde atıldıysa nereye isabet etti vb), 

 Olay anındaki kişilerin (yönetici veya görevliler) - diğer basketbolcuların, takım kaptanı ve 

yedeklerin davranışları,  

ayrıntılı olarak yazılmalıdır. 

d. Temsilci raporu, ev sahibi ve misafir takımın neden olduğu ihlallerin ayrı bölümlerde yazılacak şekilde 

düzenlenmiştir.   

Disiplin Kurulu kararlarına ışık tutacak bu rapor, olaylar açısından çok daha özenli, ayrıntılı, eksiksiz 

ve objektif olarak düzenlenmelidir. Bu düzenleme sırasında; hangi takımın seyircisi oldukları, 

bulundukları tribün, tribündeki seyirci sayısı ve zamanı ile olayların gelişimi ve sonuçları tüm 

ayrıntıları ile yazılmalıdır. 

e. Salonlarda toplu şekilde, söz veya hareketlerle ya da pankart ve benzeri araçlar ile aşağılayıcı, tahrik 

veya taciz edici nitelikte tezahüratta bulunulması halinde eyleminin; 

 Toplu olarak yapılıp yapılmadığı,  

 Tribün ve katılımcı sayısı,  

 Zamanı (müsabakanın kaçıncı dakikası veya öncesi, devre arası veya sonrası), 

 Süresi (saniye / dakika), 

 Tekrar sayısı, 

 Toplam süre, 

 İçeriği, 

mutlaka belirtilmelidir.  

Rapor içeriğinde; kötü ve çirkin tezahürat, toplu olarak, küfür, teşebbüs, saldırı ve ırkçı ifadeleri 

kullanılmamalı, bunun yerine slogan, tezahürat ve sözler aynen belirtilmelidir. Yapılan söylem bi küfür 

ise bile, herhangi bir sansür uygulanmadan aynen söylendiği ve duyulduğu şekilde açıkça rapora 

yazılmalıdır 

Yazım standardı sıralaması; SIRA NO / DAKİKA / TRİBÜN / KİŞİ / SLOGAN / SANİYE / 

TEKRAR / TOPLAM SÜRE şeklinde olmalıdır. 

Tahmini seyirci sayılarının belirlenmesinde yüz kişiye kadar on ve on beşlik katlar, yüz ila beş yüz arası 

ellinin katları üstünde ise yüzün katları esas alınarak yuvarlama yapılmalıdır. 
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Tahmini seyirci sayısı Rapora yansıyacak 

seyirci sayısı 

Tahmini seyirci sayısı Rapora yansıyacak 

seyirci sayısı 

8 10 118 100 

13 15 128 150 

22 20 276 300 

48 50 313 300 

68 50 613 600 

78 100 655 700 

Örnek rapor-1 (EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) 3. çeyrek -Dk. 6/Hakem masasından bakıldığında sol tarafında yer alan; yaklaşık 480 kişinin 

bulunduğu Pota Arkası Alt (125) bloktaki seyircilerin yaklaşık 300 kişisi “ (yapılan tezahürat açık 

olarak yazılacak) ” şeklinde her biri 2 saniye süren tezahüratı 5 tekrarlı, toplam 10 saniye süre ile 

seslendirmiştir. 

Örnek rapor-2 (EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) Müsabaka öncesi -Dk. 25 /Hakem masasından bakıldığında sol tarafında yer alan; yaklaşık 200 

kişinin bulunduğu Pota Arkası Alt (125) bloktaki seyircilerin yaklaşık 100 kişisi “(yapılan tezahürat 

açık olarak yazılacak)” şeklindeki tezahüratı toplam 10 saniye süre ile seslendirmiştir. Bu esnada 

solondaki toplam seyirci sayısı 300 kişidir. 

(2) 1. çeyrek -Dk. 2/Hakem masasından bakıldığında sol tarafında yer alan; yaklaşık 480 kişinin 

bulunduğu Pota Arkası Alt (125) bloktaki seyircilerin yaklaşık 300 kişisi “ (yapılan tezahürat açık 

olarak yazılacak) ” şeklinde her biri 2 saniye süren tezahüratı 5 tekrarlı, toplam 10 saniye süre ile 

seslendirmiştir. 

(3) Müsabaka sonrası + Dk. 1/Müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte hakem masasının karşısında yer 

alan alt sıra (105) blokta bulunan 50 seyirci “ (yapılan tezahürat açık olarak yazılacak) ” şeklinde 

tezahüratı 10 saniye süre ile seslendirmiştir. 

Örnek rapor-3 (MİSAFİR TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) 2. Uzatma -Dk. 4/Takım antrenörlerinin hakem tarafından diskalifiye edilmesi sonrasında hakem 

masasından bakıldığında sağ tarafında yer alan; yaklaşık 100 kişinin bulunduğu Pota Arkası Üst (315) 

bloktaki seyircilerin yaklaşık 20 kişisi “ (yapılan tezahürat açık olarak yazılacak) ” şeklinde her biri 10 

saniye süren tezahüratı 2 tekrarlı, toplam 20 saniye süre ile seslendirmiştir. 

Örnek rapor-4 (EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) 1. çeyrek -Dk. 4/Hakem masasından bakıldığında sol tarafında yer alan; Pota Arkası Alt (125) 

bloktaki seyircilerin yaklaşık 300 kişisi “ (yapılan tezahürat açık olarak yazılacak) ” şeklinde 10 saniye 

süren tezahüratına karşılık olarak hakem masasının karşısında yer alan üst sıra (205) blokta bulunan 

aynı takımın 50 kişilik seyirci grubu “ (yapılan tezahürat açık olarak yazılacak) ” şeklinde tezahüratı 10 

saniye süren tezahürat ile karşılık vermiştir. Karşılıklı yapılan bu tezahürat 3 tekrarlı olmak üzere 

toplam 60 saniye sürmüştür. 
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Örnek rapor-5 (MİSAFİR TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) Devre arası -Dk. 1/Müsabakanın ikinci yarısının tamamlanması sonrasında hakem masasından 

bakıldığında sağ tarafında yer alan; yaklaşık 100 kişinin bulunduğu Pota Arkası Üst (315) bloktaki 

seyircilerin tamamı “ (yapılan tezahürat açık olarak yazılacak) ” şeklinde her biri 10 saniye süren 

tezahüratı 2 tekrarlı, toplam 20 saniye süre ile seslendirmiştir. 

 Örnek rapor-6 (EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) Müsabaka öncesi -Dk. 3 /Hakem masasından bakıldığında sol tarafında yer alan; Pota Arkası Alt 

(125) bloktaki seyirciler tarafından üzerinde“ (yapılan tezahürat açık olarak yazılacak) ” yazılı pankart 

toplam 10 saniye süre ile açılmıştır. Pankart güvenlik güçlerinin müdahalesi ile toplatılmış ve eylemi 

yapan kişiler hakkında işlem yapılmak üzere salon dışına alınmıştır. 

f. Sahaya yabancı madde atılması veya tribünde yanıcı ya da patlayıcı madde kullanılması halinde; 

 Zamanı - Dk. - ( müsabakanın kaçıncı dakikası veya öncesi, devre arası veya sonrası ), 

 Hangi Tribün 

 Tribündeki yaklaşık seyirci sayısı 

 Hangi blok veya bloklar ( her blok ayrı değerlendirilmelidir ) 

 Blok(lar) daki yaklaşık seyirci sayısı 

 Maddelerin cinsi 

 Patlamanın yeri, yanıcı maddenin yanma süresi 

 Patlayıcı veya yabancı maddenin nereden hangi yöne atıldığı  

 Sayısı 

 Büyüklük 

 Atılan maddelerin düştüğü yerler, isabet edip etmediği, oyunun durup durmadığı, diğer sonuçları, 

 Güvenlik mensuplarının davranışı 

tüm detayları ile raporlanmalıdır. 

Örnek rapor-1 (EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) 3. çeyrek -Dk. 6/Hakem masasından bakıldığında sol tarafında yer alan; yaklaşık 480 kişinin 

bulunduğu Pota Arkası Alt (125) bloktan oyun sahasına bir adet madeni para atılmıştır. Atılan bu cisim 

kimseye çarpmamış ve yuvarlanarak saha dışına çıkmıştır. 

Örnek rapor-2 (EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) Müsabaka öncesi -Dk. 1 /Hava atışının başlaması öncesinde hakem masasından bakıldığında sol 

tarafında yer alan; yaklaşık 200 kişinin bulunduğu Pota Arkası Alt (125) bloktaki seyirciler ve birlikte 

hakem masasının karşısında yer alan alt sıra (105) blokta bulunan 150 seyirci tarafından aynı anda 

sahaya yaklaşık 100 adet tuvalet kâğıdı rulosu konfeti şeklinde atılmıştır. Açılan rulolar nedeniyle 

kâğıtlar sahanın tamamını kaplamış ve temizlenmesi 8 dakika sürmüştür. Ruloların bazıları hava atışı 

için sahada bulunan basketbolculara isabet etmiş ancak herhangi bir yaralanmaya neden olmamıştır. 

(2) 1. çeyrek -Dk. 2/Hakem masasından bakıldığında sol tarafında yer alan; yaklaşık 480 kişinin 

bulunduğu Pota Arkası Alt (125) bloktaki seyircilerin yaklaşık 300 kişisi “ (yapılan tezahürat açık 
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olarak yazılacak) ” şeklinde her biri 2 saniye süren tezahüratı 5 tekrarlı, toplam 10 saniye süre ile 

seslendirmiştir. 

(3) 2. Çeyrek -Dk. 9/ Hakem masasından bakıldığında sol tarafında yer alan; yaklaşık 300 kişinin 

bulunduğu Pota Arkası Alt (125) bloktan misafir takım tarafından alınan mola esnasında oyun sahasına 

2 adet 500 cc. lik içi dolu ağzı kapalı pet su, 8 adet çakmak ve 2 adet metal para atılmış, cisimler 

kimseye isabet etmemiştir. Cisimler mola esnasında oyun durmuşken atıldığından yer siliciler 

tarafından temizlenmiştir. Seyircilerin bu eylemi müsabakanın akışına engel olmamıştır. Ev sahibi 

takım yöneticileri cisimlerin atıldığı tribünlere müdahale ederek istenmeyen eylemin sürdürülmesini 

engellemek üzere gayret göstermişlerdir. 

(4) Müsabaka sonrası +Dk. 1/Müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte hakem masasının karşısında yer 

alan ve 50 seyircinin bulunduğu alt sıra (105) bloktan oyun sahasına bir adet çakmak atılmıştır.  Atılan 

çakmak sahada bulunan hakemlerden birine isabet etmiş ve hakemin kaşı açılmıştır. (Hakemin 

tedavisinin ne kadar sürdüğü, oyuna devam edip edemediği ve bu olay nedeniyle müsabakanın ne kadar 

durduğu da rapora yazılmalıdır.) 

Örnek rapor-3 (MİSAFİR TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) 2. Uzatma -Dk. 4/Takım antrenörlerinin hakem tarafından diskalifiye edilmesi sonrasında hakem 

masasından bakıldığında sağ tarafında yer alan; yaklaşık 100 kişinin bulunduğu Pota Arkası Üst (315) 

bloktan bir adet 500 cc. lik içi dolu ve ağzı açık pet oyun sahasına atılmıştır. Suyun oyun sahasında 

geniş bir alanı ıslatması nedeniyle müsabaka hakemler tarafından durdurulmuş ve saha temizlenmiştir. 

Bu nedenle müsabaka beş dakika durmuştur. 

Örnek rapor-4 (EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) 4. Çeyrek -Dk. 6/ Hakem masasından bakıldığında sol tarafında yer alan; yaklaşık 300 kişinin 

bulunduğu Pota Arkası Alt (125) bloktan oyun sahasına müsabaka devam ederken üç adet çakmak ve 

bir adet teneke içecek kutusu (içi dolu) atılmıştır. Dolu teneke kutu sahada bulunan misafir takım 

basketbolcusunun omzuna isabet etmiştir. Bu nedenle hakemler tarafından müsabaka durdurulmuş ve 

yaralanan basketbolcu tedavi edilmek üzere oyun sahası dışına alınmıştır.  Hakemler tarafından bir 

numaralı anons yaptırılmıştır. Sahanın temizlenmesi için oyun beş dakika durmuştur.   

Örnek rapor-4 (EV SAHİBİ VE/VEYA MİSAFİR TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) 3. Çeyrek -Dk. 4/; Hakem masasının karşısında yaklaşık 300 kişilik ev sahibi takım seyircilerinin 

bulunduğu Alt (105) bloğun sağ tarafından, aynı bloğun sol tarafında yer alan ve yaklaşık 20 kişilik 

misafir takım takım seyircilerinin bulunduğu tarafa doğru arada güvenlik güçleri tarafından boş 

bırakılan alanın üzerinden 300 cc. lik 2 pet su şişesi ile 2 adet çata pat isimli patlayıcı madde atılmıştır. 

Atılan maddelerden bir adet pet su şişesi ve bir adet çata pat atıldığı yöne doğru geri atılmıştır. 

Karşılıklı atılan maddeler nedeniyle herhangi bir yaralanma olmamıştır. 

Örnek rapor-5 (EV SAHİBİ VE/VEYA MİSAFİR TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) Müsabaka öncesi -Dk. 10 / Hakem masasından bakıldığında sol tarafında yer alan; yaklaşık 800 

kişinin bulunduğu Pota Arkası Üst (225) blokta ev sahibi takım taraftarları tarafından ses bombası 

olarak nitelendirilen madde patlatılmıştır. Bunun akabinde hakem masasından bakıldığında sağ 

tarafında yer alan; yaklaşık 400 kişinin bulunduğu Pota Arkası Üst (245) blokta ev sahibi takım 

taraftarları tarafından meşale yakılmıştır. Yakılan meşaleye güvenlik güçleri anında müdahale etmiş ve 
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duman fazla yayılmadan madde dışarı çıkarılmıştır. Dumanın yayılmamış olması sahada ısınmakta olan 

basketbolcuları etkilemediğinden müsabaka bir gecikme olmaksızın vaktinde başlamıştır. 

 Örnek rapor-6 (EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) Müsabaka öncesi -Dk. 1 /Hava atışının başlaması öncesinde hakem masasından bakıldığında sol 

tarafında yer alan; yaklaşık 400 kişinin bulunduğu Pota Arkası Alt (125) bloktaki seyirciler tarafından 

iki adet meşale yakılmıştır. Meşalelerden biri oyun sahasına atılmış diğeri ise 30 saniye süreyle 

seyircilerin ellerine yanarak sönmüş olup, salonu kaplayan yoğun duman nedeni ile her iki takım 

basketbolcuları soyunma odalarına giderek 15 dk. sonra oyun alanına dönmüştür. Bu sırada tribünde 

özel ve resmi güvenlik güçleri ile meşale yakan ve sahaya atanlar arasında gerginlik yaşanmıştır. 

Müsabakadan sonra resmi güvenlik amirinden alınan bilgiye göre hiçbir seyirci hakkında işlem 

yapılmadığı öğrenilmiştir. 

Örnek rapor-7 (EV SAHİBİ VE/VEYA MİSAFİR TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) 4. Çeyrek -Dk. 6/ Hakem masasından bakıldığında sol tarafında yer alan; yaklaşık 300 kişinin 

bulunduğu Pota Arkası Alt (125) bloktan müsabaka devam ederken serbest atışları kullanmakta olan 

basketbolcunun gözleri hedeflenerek lazer pointer tutulmuş, basketbolcu etkilenmemiş fakat atışını 

tamamlamıştır. Bu tespit üzerine hakemler güvenlilik ekibinin gereken tedbirleri almasını ve olayın 

tekrarlanmamasını talep etmişlerdir. Ev sahibi takım temsilcisi ve özel güvenlik amiri ile yapılan 

görüşmeler sonucunda olayın kaynağı olan bölgede eleman sayısı artırılmış ve olay tekerrür etmemiştir. 

g. Müsabakalarda genelde misafir takım, nadiren de olsa müsabakanın seyrine veya sonucuna bağlı olarak 

ev sahibi takım mensup ya da taraftarları tarafından tesise muhtelif şekilde hasar verilmektedir. Bu 

durumun tazmini ve/veya cezai müeyyideye tabi tutulması için tespitin doğru yansıtılması 

gerekmektedir. 

Bunun en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için tesise girdiğinizde görevinizle ilgili yoğunluk 

başlamadan göz kontrolü yaparak önemli oranda tribünde önceden kalmış kırık koltuk, soyunma odaları 

bölümünde veya koridorunda kırık cam veya benzeri hasar bulunup bulunmadığını hafızanıza kayıt 

etmenizde yarar olacaktır. 

Böyle bir eylem şahitliğinizde oluştuğunda veya size bilgi verildiğinde tespitinizi takım temsilcisi 

ve/veya tesis amiri ile yapmanız ve bu kişilerle paylaşarak raporlamanız önem arz etmektedir. 

Örnek rapor-1 (EV SAHİBİ VE/VEYA MİSAFİR TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) Müsabaka sonrası +Dk. 5/Müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte saha içi koltuklardaki yerinden 

kalkan misafir takım yöneticisi (mümkünse kimlik bilgileri ve akreditasyon kartı taşıyıp taşımadığı 

yazılacak) kendisini engellemeye çalışan özel güvenlik elemanlarını da iterek hakem soyunma odası 

koridoruna yönelmiştir. Koridora giriş kapsının kilitlenmiş olması sebebiyle giriş yapamamış buna 

karşın kapıyı tekmeleyerek kapının alt bölümünde yer alan kontrplak tabakayı kırmıştır. (İmkalar 

dahilinde ise hasar fotoğraflanacaktır.) 

(2) Müsabaka sonrası +Dk. 20/Tesis amiri (ve/veya ev sahibi kulüp temsilcisi) tarafından verilen bilgi 

üzerine müsabakadan sonra misafir takım tribününde ve kendileri için tahsis edilen kullanım alanında 

yapılan denetimde; 10 adet yakılan plastik koltuk dâhil 72 adet plastik koltuk, 7 adet PVC kapı 

(200X80 cm ebatlarında), 6 adet seramik pisuar, 6 adet seramik pisuar ara bölmesi, 6 adet seramik 
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lavabo, 6 adet seramik tuvalet taşı, 2 adet ayna (60X40 cm ebatlarında), 3 adet toplam alanı 200X300 

cm olan betopan levhanın kırıldığı ve kullanılamaz halde olduğu görülmüştür. 

Müsabaka öncesi tesise girmiş olduğum anda yapmış olduğum genel kontrolde tesisin tribün 

bölümünde ve basketbolcular tarafından kullanılan soyunma odaları ve koridorlarında hasar olarak 

nitelendirilebilecek olumsuz bir tespitim olmamıştır. 

h. Müsabaka oynanırken, devre arasında veya sonrasında saha içi koltuklarda oturan seyircilerde dâhil 

olmak üzere protesto eylemi, kargaşa yaratmak, saldırı, kabul edilebilir sınırların üstünde sevinç 

gösterisi gibi çeşitli nedenlerle oyun sahasına tecavüzler vuku bulabilir. 

Basketbol müsabakalarında seyircilerin olabildiğince oyun sahasına yakın ve önlerinde aşılması zor bir 

engel bulunmaksızın izlediği bilinen ve seyir zevki açısından güzel bir ortam yaratılmasına yönelik 

desteklenen bir gerçektir. Bu nedenle seyirciler ile basketbolcular ile seyirciler birbirleriyle kolayca 

temas edebilecek durumdadır. 

Bu noktada önemli olan bu yakınlaşmanın niyeti, oyunun devamını engelleyip engellemediği, 

basketbolcular açısından bir olumsuzluğa neden olup olmadığı ve basketbolun imajına zarar verip 

vermediği tespitinin çok doğru bir şekilde yapılmış olmasıdır. 

Teorik olarak; etrafındaki iki metre genişliğinde ek boyalı alan da dâhil olmak üzere 28 x 15 oyun 

sahasına basketbolcular, sahaya çıkış kartına sahip teknik adam ve diğer yöneticiler dışında hiç kimse 

giremez. Ayrıca; hakemler, yer silici personel ve naklen yayın ekibinden görevli kişilerde görev tarifleri 

kapsamında bu alanda yer alacaktır. 

Böyle bir olayla karşılaştığınızda gerçekleşen eylemi yukarıda belirtilen ana fikirler çerçevesinde 

değerlendirmeniz ve kanaatinize göre olayın disiplin cezasını gerektiği düşüncesinde olmanız halinde,  

 Yeri, süresi ve kronolojik gelişimi, 

 Kaç kişinin olayın içinde olduğu, 

 Başlatan neden ve oluşan tehlike, 

 Güvenlik mensuplarının davranışı, 

 Oyun sahasının hangi bölümüne girildiği, 

 Basketbolcu, teknik ekip, yönetici ve hakemler ile diğer görevlilere fiili müdahale olup 

olmadığı, 

 Olaylar sırasında kulüp görevlilerinin davranışları, 

 Fiili müdahaleye kalkışanların sayısı ve olayın sonuçları, 

 Takım kaptanları, basketbolcular ve oyun sahasında bulunma hakkına sahip tutumları, 

 Olay anında hakemlerin bulundukları yer, tutum, davranış, karar ve uygulamaları, 

olay tüm ayrıntıları ile raporlanmalıdır. 

Örnek rapor-1 (EV SAHİBİ VE/VEYA MİSAFİR TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) 4. Çeyrek -Dk. 6/ Hakem masasından bakıldığında sol tarafında yer alan; (…… takım taraftarı) 

yaklaşık 300 kişinin bulunduğu Pota Arkası Alt (125) bloktan müsabaka devam ederken üzerinde 

sahada yer alan takımlarla özdeşleşecek herhangi bir giysi veya emare bulunmayan bir kişi bulunduğu 

yerden atlayarak oyun sahasına doğru koşmaya başlamıştır. Bu kişi atladığı anda göğsünden çıkardığı 
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bez parçasını (tespit edildiyse tüm detayları yazılacaktır) sallamaya başlamıştır. Kişi pota altı dip 

çizgisini geçer geçmez yakında bulunan güvenlik elemanları tarafından tutulmuş ve derhal saha dışına 

alınmıştır. Bu olay nedeniyle müsabaka 3 dakika durmuştur. Müsabaka Güvenlik Amiri'nden alınan 

bilgiye göre, şahıs hakkında adli işlem yapıldığı (veya yapılmadığı) öğrenilmiştir. 

Örnek rapor-2 (EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) Devre arası -Dk. 3/  Müsabakanın devre arasında hakemler oyun sahasını terk ettikten sonra saha içi 

koltuklarında oturan bir seyirci yedek sırasında bulunan topu alarak altı yaşlarında bir çocuğa potaya 

attırmaya başlamıştır. Bunu gören diğer çocuklar ve veliler aynı eylemi yaptırmak üzere sahaya girmeye 

başlamışlardır. Sahada yeterli sayıda top olmamasına karşın yaşları beş ila on arasında değişen yaklaşık 

elli çocuk ile on yetişkin saha içinde koşturmaya başlamıştır. Uyarım üzerine özel güvenlik elemanları 

sahaya boşaltmaya çalışmışlarsa da ikinci yarının başlama süresine kadar başarılı olamamışlardır. Bu 

eylem sonucunda zemin tozlandığından basketbolcular yeterince ısınamamış ve zeminin temizliği 

nedeniyle ikinci yarı beş dakika geç başlamıştır. 

Not: Örnek raporda yer alan olay birkaç çocuk tarafından gerçekleşmiş olması ve güvenlik güçlerinin 

anında müdahalesi sonucunda olumsuzluğa neden olmadıysa rapor edilmeyecektir. 

Lig temsilcisini kanaatine göre bu olay sonraki müsabakalarda olumsuzluğa neden olma eğiliminde 

potansiyel bir tehdit ise bu durum telefonla veya Müsabaka Raporuna yazılarak ilgili lig sorumlularının 

bilgi edinmesi sağlanmalıdır.  

Örnek rapor-3 (EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) Müsabaka sonrası +Dk. 1/ Müsabakanın bitiş düdüğü ile birlikte kazanılan bir basket sonucunda 

elde edilen galibiyet nedeniyle saha içi koltuklarda oturan seyircilerin tamamına yakını oyun sahasına 

girerek kendi takım basketbolcuları ile sevinç gösterisinde bulunmaya başlamışlardır. Gerek son 

saniyede gelen mağlubiyet gerekse sahada çok sayıda taraftar bulunmasının yarattığı kargaşa misafir 

takım basketbolcu ve kenar yönetimini tedirgin etmiş ve gerginliğe neden olmuştur. Yaşanan bu 

gerginlik nedeniyle oyun sahasında bulunan misafir takım mensupları sözlü tacize maruz kalmışlardır. 

Misafir takım basketbolcusu (forma no ve adı gibi açık bilgileri yazılacak) iki seyirci arasında kalmış ve 

kendine yol açmak için bu kişileri sertçe ittiği görülmüştür. Daha sonra yayıncı kuruluşun yayın 

aracındaki görüntülerin incelenmesi sonucunda basketbolcunun bu iki seyircinin biri kolundan diğeri 

ise formasından tutarak çekmeye çalıştığı bunun üzerine basketbolcunun tacizden kurtulmak için itmek 

durumunda kaldığı tespit edilmiştir. Yayıncı kuruluş görüntüleri ektedir. 

i. Basketbolda sayısı çok fazla olmasa da bazı müsabakalarda öncesi ve sonrasında rakip takım 

seyircilerinin neden olduğu taciz olayları yaşanmaktadır. Bu tür olaylar genelde önceden tahmin 

edilmekte ve özellikle resmi güvenlik güçleri tarafından gereken önlemler alınmaktadır. 

Böyle bir olaya şahit olunması halinde tüm detaylara raporda yer verilecektir. Kısmen veya tümüyle 

size aktarılan olayların şahit olunan bölümü sizin ağzınızdan aktarılan bölümü ise aktarıldığı şekli ile 

rapor edilecek ve size kim tarafından aktarıldığı da belirtilecektir. 

Örnek rapor-1 (EV SAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİ) 

(1) Müsabaka öncesi -Dk. 60/ Misafir takım kafilesinin salona gelişini beklediğim sırada üzerinde 

XXXX Turizm yazılı misafir takım otobüsünün salonun otoparkına giriş yapacağı esnada yaklaşık 200 

kişilik ev sahibi takım taraftarı tarafından takım otobüsüne yaklaşık 20 adet taş ve 5 adet 500 cc lik pet 
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su şişesi atıldığı görülmüştür. Olay yerinde tedbir almış olan Çevik Kuvvet ve Toma tarafından gerek 

fiziki gerekse su sıkarak yapılan müdahale ile kalabalık dağıtılmış, barikat kurularak otobüs otopark 

içine alınmıştır. Otopark bölümünde müsabaka güvenlik amiri ve misafir takım yöneticisi ile yaptığımız 

kontrolde otobüse isabet eden taşlardan dolayı otobüsün sol yan taraf 2. ve 3. camlarının ve ön camın 

kırılmış olduğu görülmüştür. Müsabaka Güvenlik Amiri'nden alınan bilgiye göre, olaya karışan şahıslar 

hakkında adli işlem yapıldığı öğrenilmiştir. 
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(EK – 6) MÜSABAKA RAPORU İÇİN KONTROL LİSTESİ 

GENEL 

a. Bu kılavuz görevli olduğunuz müsabaka için geçerli olan talimatlar dikkate alınarak size yardımcı 

olması amacıyla hazırlanmıştır. Müsabakalardaki tetkikleriniz bu kılavuzda yer alan konularla kısıtlı 

değildir. Aşağıda size yardımcı olması için hazırlanmış kontrol amaçlı listede yer alan sorulardan 

sadece olumsuz olarak tespit ettiklerinizi rapor ediniz. Raporunuzu doldurmadan önce olumsuz olarak 

tespit ettiğiniz aksaklıkların görevli olduğunuz ligin talimatında yer alıp almadığını kontrol ediniz. 

b. Bu rapor; bilgisayar ile doldurularak pdf formatında ve uygun dosya ismi verilmiş şekilde en geç 24 

saat içinde; temsilcilerkurulu@tbf.org.tr ve görevli olduğunuz müsabakaya bağlı olarak 

erkekligleri@tbf.org.tr, kadınligleri@tbf.org.tr veya basketbolgenclerligi@tbf.org.tr adresine elektronik 

posta olarak gönderilecektir. Gerek duymanız halinde ayrı bir kâğıda ek rapor yazabilir, sunmak 

istediğiniz fotoğrafları ekleyebilirsiniz. 

c. Raporun dosya adı aşağıdaki şekilde verilecektir. 

Lig Adı_Sezon (Kısaltma)_A takım adı_B takım adı.pdf  

Örnek: BSL_2223_fenerbahce_anadoluefes.pdf 

GÜVENLİK 

a. Misafir takıma müsabaka öncesi polis koruma aracı hizmeti sağlandı mı? 

b. Anons sistemi ve standart anons metinleri var mı? 

c. Müsabaka öncesi güvenlik toplantısı yapılmadıysa gerekçesi: 

d. Güvenlik toplantısında karar alınmasına karşın uygulanmayanlar. (Varsa sebebi ve ihmali olanlar) 

MEDYA, İLETİŞİM 

a. Medya için özel ve yüksek kapasitede şifreli Internet bağlantısı var mı? 

b. Müsabaka sonrası basın toplantısı yapıldı mı? (Sadece TBL müsabakaları) 

c. Müsabaka sonrasında kazanan ve kaybeden takım antrenörleri röportaj verdi mi? (Sadece BSL 

müsabakaları) 

d. Oturanların sponsor logolarını engellemeyen basın toplantısı arka plan panosu var mı? 

e. Basın toplantılarına katılanlar talimatların öngördüğü kişiler miydi? 

ORGANİZASYON 

a. Misafir takıma müsabakadan bir gün önce müsabaka saatinde antrenman verildi mi? 

b. Misafir takıma müsabaka sabahı antrenman saati verildi mi? (Sadece BSL ve KBSL müsabakaları) 

c. Misafir takıma antrenman ve müsabakalarda su ve top sağlandı mı? 

d. Doping Kontrolü yapıldı mı? (yapıldıysa seçilen basketbolcuların isimleri ve gelen ekip Sağlık Kurulu 

tarafından görevlendirilen ekip dışında ise ekibin kimlik kartlarının fotoğraflanarak rapora eklenmesi ) 

TESİS (Salon ve/veya Kulüp Yetkilisi ile birlikte aşağıdaki konuları kontrol edilmelidir.) 

a. Lig temsilcisi ve hakem değerlendiricisi için talimatlara uygun yer ayrılmış mı? 

b. Basketbol saha çizgileri ilgili lig talimatına uygun mu? 

mailto:temsilcilerkurulu@tbf.org.tr
mailto:erkekligleri@tbf.org.tr
mailto:kadınligleri@tbf.org.tr
mailto:basketbolgenclerligi@tbf.org.tr
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c. Pota üstünde kurallara uygun 24 saniye cihazı mevcut ve sorunsuz çalıştı mı? 

d. Çarpma levhası üzerinde 24 saniye süresi dolduğunda sarı renkte yanan şerit ışık mevcut mu? 

b. Pota etrafında çepeçevre kırmızı LED ışık mevcut ve müsabaka süresince sorunsuz çalıştı mı? 

c. Yedek çarpma levhası ve çember mevcut mu? (Sadece BSL ve KBSL müsabakaları) 

d. Yedek Skor Gösterge Panosu (skoreboard) mevcut mu? (Sadece BSL müsabakaları) 

e. Hakem değerlendiricisi ve video operatörü için gerekli şartlar sağlanmış mı? (Sadece BSL 

müsabakaları)  

f. Kulüp doktoru için takım sırası veya yakınında yer mevcut mu? (Sadece BSL müsabakaları) 

g. İstatistik ekibi tek tip kıyafetli ve bilgisayar ve yazıcı mevcut mu? (Sadece istatistik tutulan 

müsabakalar) 

h. Hazır bir Doping Kontrol Odası ve gerekli malzemeler var mı? 

i. Hazır bir Basın Toplantı Odası ve gerekli donanım var mı? (Sadece TBL müsabakaları) 

PAZARLAMA 

a. Salon içinde Türk Bayrağı ve TBF Bayrağı mevcut mu? 

b. Lig ve kulüp logoları bayrağı görülebilir ve uygun yerlere asılmış mı? 

c. Müsabaka naklen televizyondan yayınladı mı? Yayınlandıysa hangi kanal? 

d. Saha içi yapıştırmalar ilgili lig talimatına uygun ve saha çizgilerini açık bırakacak şekilde mi? 

e. Çarpma levhası üzerinde, tepe üstü kamerası çekim yönüne uygun şekilde yerleştirilmiş 

“www.tbf.org.tr” veya sponsor görünürlüğü var mı? 

f. Çarpma levhası üzerinde ilgili ligin logosu var mı? 

g. Ev sahibi kulüp, Lig ve/veya Takım Sponsorları tarafından salon içerisinde/dışında aktivite ya da satış 

yapıldı mı? (Ürün dağıtımı oldu ise aşağıdaki bölümüne yazınız) 

h. Görevli masasındaki bilgisayarların üzerinde reklam/imalatçı firma markası, logosu var mı? 

i. Potanın desteklerinde yanlarda bulunan imalatçısının markası veya logosu kapatılmış mı? 

j. Müsabaka öncesi ve sonrası saha içi röportajlarda kullanılacak, taşınabilir reklam panosu var m? 

Müsabaka öncesi, devre arası ve müsabaka sonrası kullanıldı mı? 

k. Başlama saatinden en geç bir saat önce, (varsa) LED reklam panoları çalışmaya başladı mı ve müsabaka 

boyunca sorunsuz çalıştı mı? 

l. Salon içinde veya dışında BSL ve/veya takım sponsorlarının standı var mı? 

m. Küp skor gösterge tabelasında (varsa) sponsor videoları oynatıldı mı? 

n. Lige özgün foto muhabiri ve TV yayıncı kuruluş yelekleri kulüp tarafından dağıtılıp, kullanıldı mı? 

o. Yer silici kıyafetleri ilgili lig talimatında belirtildiği şekilde mi? 

p. Basketbolcu, kenar yönetim, hakem, masa ve istatistik görevlileri kıyafetleri üzerindeki reklamlar da 

dâhil talimatlara uygun mu? 

q. Oyun sahası ve teknik teçhizat üzerindeki reklamlar talimatlara uygun mu? 
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(EK – 7) RAPORLARDA SIKÇA YAPILAN HATALAR 

Lig Temsilcileri tarafından yapılan raporlama hataları genelde üç gruba toplanmaktadır. 

1. grup; Teknoloji kullanımından kaynaklı raporlama hataları, 

a. Rapor gönderim sürelerinin aşılması. 

Görevli olduğunuz müsabakaya ilişkin; 

i. Temsilci Raporu, en geç müsabakanın oynandığı günün sonuna kadar, BYS üzerinden, 

ii. Müsabaka Raporu, müsabaka bitiminden en geç yirmi dört (24) saat içinde elektronik posta 

kanalıyla gönderilmelidir. 

b. Çeşitli kaynaklarda açıkça belirtilmiş olmasına karşın rapora yanlış dosya adı verilmesi, e-posta konu 

bölümüne yanlış yazılması.  

Raporlar e-posta kanalı ile gönderilirken konu kısmı boş bırakılmaktadır. Oysa konu kısmına 

müsabakanın adı yazılması gerekmektedir. Gönderilen Müsabaka Raporu’nun adı konu kısmına yazılan 

müsabaka ile aynı olmasına dikkat edilmelidir. 

c. Müsabaka raporunun bilgisayar ile doldurulması gerekirken elle doldurulması ve pdf formatı dışında 

(jpg, word) formatlarda gönderilmesi. 

d. Özellikle cep telefonlarından gönderilen raporlarda yazılan ifadelerin silinmesi, eksik gönderilmesi 

veya internet zafiyeti nedeniyle gönderim yapılamaması. 

Bazı temsilciler tarafından, müsabaka sonrası unutkanlık, beceri noksanlığı, acele etmek veya bilgisayar 

kullanım zafiyeti gibi çeşitli nedenlerle Temsilci Raporları sisteme yanlış/eksik girilmektedir. Bu 

hatadan daha kötüsü, yanlışlıklarını kabul etmeyerek (gizleyerek) hatanın sistem hatasıymış gibi 

göstermeye çalışılmasıdır. Oysa her hafta ortalama 40 ila 50 müsabaka sisteme doğru giriş yapıldığı bir 

ortamda sadece bir temsilcinin sistem hatası nedeniyle girilemediği yaklaşımı doğru bir yaklaşım 

olmamaktadır. 

2. grup; Rapora esas olacak tespitlerin içerik açısından uygun şekilde doğru raporda yer verilmemesi, 

a. Müsabaka görevlilerinin yetki ve sorumlulukları açıkça belirtilmiştir. Bu kapsamda; hakemlerin 

sorumluluk alanına giren konularda müdahil olunmaması ve rapor edilmemesi gerekir. 

Örneğin; müsabaka oynanırken takım sırasından (antrenör, yardımcısı veya yedek sırasında bulunan 

kişiler tarafından) sahaya su atılması hakemler tarafında cezalandırılacak bir konudur. Yine buna bağlı 

olarak ıslanan yerin silinmesi için müsabakanın duraksaması hakemler tarafından rapor edilmelidir. 

Bu konuda diğer bir hata ise yine müsabaka devam ederken kenar yönetimi veya saha içindeki 

basketbolcular eğer hakeme küfür ediyorsa bu hakemler tarafından cezalandırılmalı ve rapor 

edilmelidir. Sizlerin ayrıca rapor etmelerine gerek yoktur. 

Böyle durumlarda tüm olaylar tarafınızca kaydedilmeli, hakemler tarafından yardım talebi olduğunda 

ve/veya daha sonra sizden ek rapor istendiğinde kaydettiğiniz bilgiler ilgili kişilere aktarılmalıdır. 

b. Temsilci raporu yerine müsabaka raporunda yer verilen veya gereksiz yere rapor edilen örnekler 

bölümün sonunda verilmiştir. 
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3. grup; Rapor edilen olayın tam olarak ifade edilememesi, ifade bozuklukları, içerik yetersizliği veya dil 

bilgisi hataları, 

a. Müsabakalarda, başta çirkin ve kötü tezahürat olmak üzere salon içinde seyircilerin neden olduğu 

olumsuzlukların cezalandırılmasında tek dayanak Temsilci Raporu olmaktadır. Bu konuda Disiplin 

Kurulumuz gereken hassasiyeti göstermekte ve rapor edilen her husus titizlikle değerlendirilerek gerekli 

disiplin yargılaması yapılmaktadır. 

Kulüplerimizden bugüne kadar rapor edilen konularda herhangi bir şikâyet gelmemiştir. 

Kulüplerimizin, özelikle de deplasmanda oynayanların şikâyeti bazı temsilcilerin salon içinde yaşanan 

çirkin ve kötü tezahüratlar konusunda yeterince titiz davranılmadığı şeklindedir. 

Geçmiş senelerde bir kulüp yöneticimiz deplasmanda oynandığı bir müsabakada edilen küfürleri dakika 

dakika, kaç kişi tarafından ve ne kadar süreyle yapıldığını not etmiş ve bunların önemli bir bölümünü 

ise video kaydına almıştır. Bunları kurulumuzla paylaştığında raporda not edilen olayların hiçbirinin 

olmadığı üzülerek görülmüştür. 

b. Çirkin ve kötü tezahüratların kişi sayısı ve süre açısından eksik yazılması ve yapılan tezahüratın açık 

yazmak yerine rumuz kullanarak (sinkaflı küfür edildi, galiz ifadeler kullanıldı) veya yapılan hareketin 

tam olarak anlaşılmasını sağlamayacak şekilde (tribüne doğru el kol hareketi yaptı) ifade edilmektedir 

ki bunların hepsi yanlıştır.  

c. Bariz akreditasyon ihlalleri fark edilememesi nedeniyle yazılmamakta veya görmezden gelinmektedir. 

d. Basketbol terimleri kullanılırken Uluslararası Basketbol Oyun Kuralları’nda tanımlanan ifadeler 

kullanılmalıdır. (periyot yerine çeyrek, panya yerine arkalık, 24 saniye cihazı yerine şut saati cihazı) 

Müsabaka raporu yerine temsilci raporunda yer verilen veya gereksiz yere rapor edilme örnekleri 

Temsilci Raporunda yer verilen ifade Gereksiz olma nedeni 

İşler durumda kantin yoktu. Bu olumsuzluk neyi etkiledi? Salonda iki takım 

taraftarı doluydu ve bunların kantine gitmeleri 

sorun mu oldu? Eğer yazılacaksa daha açıklayıcı 

bilgi ile desteklenmeli. Aksi takdirde olumsuzluk 

canlandırılmıyor. 

Müsabaka tanıtım broşüründe standartlar 

sağlanmamıştır, Örneğin ligin ismi yanlış 

yazılmış, ligin genel durumu ve istatistik bilgilere 

ve idari kadro bilgileri verilmemiştir.  

Müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 

Salonda internet bulunmamaktadır, 

Her iki tarafta bulunan lig logoları stikerı farklı 

yönlere bakmaktadır. 

Yapılan güvenlik toplantısına Resmi güvenlik ve 

salon amiri katılmamıştır, Resmi güvenliğin 

gecikmesinden dolayı toplantıya 16:05 te takım 

temsilcileriyle başlanmıştır. 

Müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 

B takımı 6 (altı) no.lu basketbolcu, 

arkadaşlarından farklı olarak siyah çorap giydi. 

Basketbolcu ve kulüp yönetimi ikaz edilmiş 

midir? Hata düzeltilebilir miydi? Ayrıca 

müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 
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TV kamera açısı içerisinde reklamlar bulunmakta. Müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 

Salon kapasitesi 1400 kişidir. Müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 

Hakem masası ve Basın Toplantı odasının 

giydirmeleri gönderilmemiş. 

Müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 

11 numaralı oyun sahası alanında takım logosu 

olan sticker mevcut değildi. 

Müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 

A takımının şortlarında bulunan lig logosu şortun 

yan bölümü reklam alanına basilmiş. 

Müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 

Saha içerisindeki lig logosu masa görevlilerinin 

bulunduğu taraftan bakıldığında masaya yakın 

olan tarafa ters olarak yapıştırılmıştır. 

Müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 

Seyirciler müsabaka ya biletsiz alınmıştır.  Bilet 

satışı olmamıştır.  Ev sahibi takım yaklaşık 60 kişi 

Müsabakası izlemiştir. Misafir takım seyircisi 

yoktur. 

Gereksiz bilgi 

Çarpma levhaları üzerinde TBF ve www.tbf.org.tr 

logosu bulunmuyor. 

Müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 

Salon aydınlatması yeterli seviyede değildi Aydınlatmanın yetersiz oluşu neye göre tespit 

edildi? Müsabaka raporunda yer verilmesi 

gerekirdi. 

Basın toplantı odası standartlara uygun değildir. 

Binanın sporcu girişi kapatılarak camlı bir oda 

görünümü verilmiştir.  

Arka plan panosu, TBF, lig logosu, yoktu. 

Orta saha dairesi boş bırakılmıştır. Misafir takım 

odasında taktik panosu bulunmamaktadır. 

Müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 

 

Lig logolu bayrak mevcut değildir. Müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 

Bilet satışı yapılmamıştır. Müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 

A takımından 23 forma numaralı basketbolcunun 

ayakkabısının sol ayağındaki renk sarı ağırlıklı, 

sağ ayağındaki ise pembe ağırlıklı görünümdeydi. 

Bu olumsuzluk Uluslararası Basketbol Oyun 

Kuralları hükmü olup hakemlerin rapor etmesi 

gereken bir tespittir. 

Hakem masasının önünde şehir adı yerine Süvari 

reklamı bulunmaktadır. 

Müsabaka raporunda yer verilmesi gerekirdi. 

Misafir takım oturma sırası arkasında şeffaf 

koruyucu panel yoktur.  

Salonun yapısı itibariye takım sıra bölgelerinin 

arkası salonun duvarı olduğundan koruyucu 

panele ihtiyaç yoktur. 
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(EK – 8) YURTİÇİ FAALİYETLER İLE İLGİLİ MALİ BİLGİLER: 

Takımlar: 

(1) 12 basketbolcu, 1 antrenör ve 1 idareci olmak üzere toplam 14 kişiye müsabakaların başlangıç günü 

öncesi (teknik toplantıya katılanlar takımlar için), müsabakaların oynadığı günler ve müsabakaların 

bitimini takip eden bir gün olmak üzere, kişi başı günlük 110 TL brüt harcırah ödenir.  

(2) Takımlara yol ödemesi yapılmaz. 

(3) Müsabakalarda sahadan diskalifiye olmuş (kurallar gereği hariç) basketbolcu, antrenör ve/veya 

idarecilere harcırah ödemesi yapılmaz ve bu kişiler bordroya yazılmaz. Eğer olay son gün olmuş ve 

bordrolar tanzim edilmiş ise bu kişilerin isimleri bordro üzerinde çizilir ve Federasyon Temsilcisi 

tarafından bordro üzerine not yazılarak imzalanır. 

(4) Teknik Toplantıya katılmayan takımlara bir gün eksik harcırah ödemesi yapılır.  

Görevliler: 

(1) Faaliyetin organize edildiği ilin dışından görevlendirilmiş federasyon temsilcisi, hakem, hakem 

değerlendiricileri ve diğer görevlilere otobüs veya tren biletlerini ibraz etmeleri halinde yol parası 

ödenir. Bilet ibrazı yapılamadığı hallerde; yol parası için ödenecek bedel, görevlinin kayıtlı olduğu il ile 

organizasyonun yapıldığı il arasındaki mesafenin yer aldığı aşağıdaki tabloda yer alan tutarları 

geçemez.  

 Görevlinin kayıtlı olduğu il ile organizasyonun yapıldığı arasındaki karayolu mesafe; 

- 000 – 150 km. arası ise   Tek yön için toplam         200 TL   

- 151 - 250 km. arası ise   Tek yön için toplam   350 TL 

- 251 - 400 km. arası ise   Tek yön için toplam   400 TL 

- 401 - 600 km. arası ise   Tek yön için toplam   500 TL 

- 601 - 800 km. arası ise   Tek yön için toplam  600 TL 

- 801 km. den fazla olması halinde ise tek yön için toplam 800 TL olarak hesaplanır. 

(2) Görevlilere harcırah ödemesi yapılmaz. 

(3) Temsilciler kurulunun uygun görmesi halinde zaruri ve istisnai hallerde federasyon temsilcisine uçak 

ile seyahat etme hakkı verilebilir. 
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İl Personeli Görev Ücretleri: 

(1) Yurtiçi faaliyetlerinde İl Müdürlüğü görevli personel ödemeleri aşağıdaki şekilde yapılır. 

Görev Görevli Personel Sayısı(2) Seans ücreti (3) Seans ücreti (4) 

(GSB PERSONELİ) Türkiye 

Şampiyonaları 

Bölge ve Anadolu 

Şampiyonaları 

Müsabaka Müdürü 1 kişi 1 kişi 70,26 TL 105,38 TL 

İl Temsilcisi, Saha 

Komiseri, Tesis Amiri, 

Saha Tanzim, Mutemet 

8 kişi 6 kişi 70,26 TL 105,38 TL 

Doktor veya  

Sağlık Memuru 
1 kişi 1 kişi 

168,62 TL veya 

70,26 TL 

252,92 TL veya 

105,38 TL 

(2) Faaliyetlerde doktor görevlendirilmemesi halinde başka bir kişiye veya başka bir görev adı altında 

kesinlikle ödeme yapılmaz. Görevli ödemelerinin yapılabilmesi için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüğünde ilgili organizasyonlarda görevlendirildiklerini gösterir görevlendirme yazısı alınmalıdır. 

Ödemelerin ortak bir hesaba yatırılabilmesi için ise mutemet yazısı da gerekmektedir. 

(3) Yurtiçi faaliyetleri organizasyonlarında seans toplamları aşağıdaki esaslar doğrultusunda belirlenir. 

Müsabaka Günleri Günde 

1-2 müsabaka 

Günde 

3-4 müsabaka 

Günde 

5 müsabaka ve üzeri 

Mesai günleri 1 seans 1.5 seans 2 seans 

Resmi tatil günleri 1.5 seans 2 seans 3 seans 

 

 

                                                 

2 Müsabaka oynanan salon başına görevli sayısı  
3 Görevli personel ödemeleri seans ücretleri katsayıya bağlı olarak değiştiği takdirde değişim oranında artış yansıtılır. 
4 Görevli personel ödemelerine esas seans ücretleri katsayıya bağlı olarak değiştiği takdirde değişim oranında artış 

yansıtılır. 



TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU 

TEMSİLCİ EL KİTABI 

 

Temsilci El Kitabı Sayfa 59 / 64 2022-2023 Sezonu (S1) 

 (EK – 9) GEREKLİ İLETİŞİM BİLGİLERİ: 

 

ERKEK LİGLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ erkekligleri@tbf.org.tr  

Özgün Önver  Direktör 0 (533) 470 5255 ozguno@tbf.org.tr 

Erkan Hacıoğlu Müdür 0 (535) 889 9723 erkanh@tbf.org.tr  

Oktay Yılmaz Bölgesel Ligler 0 (535) 384 1844 oktayy@tbf.org.tr 

Miray Çelik Sekretarya 0 (505) 451 0094 mirayc@tbf.org.tr 

KADIN LİGLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ kadınligleri@tbf.org.tr  

İlker Kırbaş Müdür 0 (534) 983 4116 ilker.kirbas@tbf.org.tr 

Esra Erden Atacan Yetkili 0 (533) 514 41 01 EsraE@tbf.org.tr  

Kader Taşkıran Sekretarya 0 (534) 356 1955 kadert@tbf.org.tr 

BGL VE ALTYAPI FAALİYETLERİ altyapi@tbf.org.tr basketbolgenclerligi@tbf.org.tr 

Gökhan Sunter Müdür 0 (536) 884 7089 gokhan.sunter@tbf.org.tr 

Serdar Çelik Yetkili 0 (530) 232 7508 serdarc@tbf.org.tr 

Leyla Yelkenci BGL Kızlar 0 (543) 588 0098 leylay@tbf.org.tr 

Bartu Hürman Altyapılar 0 (533) 649 4999 bartuh@tbf.org.tr 

DİSİPLİN KURULU 

Emre Üstel Sekretarya 0 (530) 478 8063 emreu@tbf.org.tr 

DİSİPLİN MÜFETTİŞLİĞİ 

Muhammet Noğman  0 (535) 949 1975 muhammetn@tbf.org.tr 

MERKEZ HAKEM KURULU 

Çağdaş Subutay Sekretarya 0 (530) 568 3730 cagdass@tbf.org.tr 

PAZARLAMA DİREKTÖRLÜĞÜ 

Mana Tokatlı  0 (532) 652 5925 ManaT@tbf.org.tr  

Lal Çeliker  0 (530) 067 1597 lalc@tbf.org.tr 
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mailto:oktayy@tbf.org.tr
mailto:mirayc@tbf.org.tr
mailto:kadınligleri@tbf.org.tr
mailto:ilker.kirbas@tbf.org.tr
mailto:EsraE@tbf.org.tr
mailto:kadert@tbf.org.tr
mailto:altyapi@tbf.org.tr
mailto:basketbolgenclerligi@tbf.org.tr
mailto:gokhan.sunter@tbf.org.tr
mailto:serdarc@tbf.org.tr
mailto:leylay@tbf.org.tr
mailto:bartuh@tbf.org.tr
mailto:emreu@tbf.org.tr
mailto:muhammetn@tbf.org.tr
mailto:cagdass@tbf.org.tr
mailto:ManaT@tbf.org.tr
mailto:lalc@tbf.org.tr


 

 

NOT 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 


