
 

 

 

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu  
Teknik Delegesi (TIESF-TD) 

 
 
 
TEKNİK DELEGENİN GENEL SORUMLULUKLARI: 
  
• Seçtiğiniz dönem boyunca belirli spor etkinliklerinin verimli ve etkili yönetiminden 
sorumludur. 
 
• Belirli bir sporun güncel/en son güncellenmiş Uluslararası Spor Federasyonu (ISF), Ulusal 
Spor Federasyonları kuralları ve düzenlemeleri hakkında tam bilgi sahibi olmak. 
 
• Gerektiğinde Kış / Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları, Dünya Avrupa ve Türkiye İşitme 
Engelliler Şampiyonalarında spor müsabakasını denetlemek. 
 
• Kış / Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları, Dünya Avrupa ve Türkiye İşitme Engelliler 
Şampiyonalarında sporun yürütülmesi için prosedürler ve kurallar geliştirmek için TİESF Genel 
Sekreterliği, TİESF Başkanı ve Yönetim kurulu uygun olduğunda TİESF Teknik Komisyonu ve 
yerel organizasyon komitesi ile irtibat kurmak. 
 
• Kış / Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları, Avrupa ve Dünya Sağırlar Şampiyonalarının özel 
ulusal spor programı için yarışma programlarının hazırlanmasında yerel organizasyon 
komitesine tavsiyede bulunun ve yardımcı olmak. 
 
• Yerel organizasyon komitesi tarafından kurulan özel spor Teknik Komitesi ve Protesto/İtiraz 
Komitesinde TİESF'nun resmi temsilcisi olarak hizmet vermek. 
 
• İşitme Engelliler Olimpiyatları, Dünya İşitme Engelliler, Avrupa İşitme Engelliler ve Türkiye 
İşitme Engelliler Şampiyonalarına kayıt yaptıran ancak başlayamayan takım veya bireysel 
sporcuların katılmama durumunu ve sebebini kaydedin ve TIESF Genel Sekreterliği'ne vermek. 
 
• Kış / Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları, Dünya Avrupa ve Türkiye İşitme Engelliler 
Şampiyonaları sırasında günlük yarışmanın sonuçlarını  TIESF Genel Sekreterliğine eksiksiz 
yollamak. 
 
• Kış / Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları Dünya İşitme Engelliler, Avrupa İşitme Engelliler ve 
Türkiye İşitme Engelliler Şampiyonlarının bitiminden bir (1) gün sonra ve Dünya Sağırlar 
Şampiyonalarının bitiminden en geç 15 gün sonra sonuçlar, teknik değerlendirme, tavsiyeleri 
içeren raporu TIESF Genel Sekreterliği'ne gönderin. 
  
 
 



 

 

 
TÜRK TEKNİK DELEGE OLMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR 

1- 30 yaşının üstünde ve başvuru yaptığınız sporu daha önce fiilen yapmış ve bırakmış 
olmalısınız. 

2- En az bir Türkiye, Avrupa, Dünya şampiyonası veya Deaflympics’e katılmış olmalısınız 
veya spor ile ilgili konuda yüksek eğitim görmüş olmalısınız. 

3- 2.maddede yazılı şartları yerine getirip madalya alan kişiler başvuru yaptıklarında diğer 
adaylardan daha avantajlı olacaktır. 

4- Uluslararası işaret dili bilmek gereklidir, bilmeyenler için tertiplenecek kurslara katılım 
mecburidir. 

5- Yazılı İngilizce bilmek tercih sebebidir, Türkçe rapor yazabilmek şarttır, işaretle doğru 
anlatım kabul edilebilir. İngilizce ve Türkçe bilmeyenler için federasyon çeviri desteği 
verecektir 

6- Sporunuzun kuralları, müsabakalarda yapılması gereken güncel konuları takip edip, 
spor kurallarında bilgili olmak zorundasınız. 

7- Talepleri veya şikayetleri halinde sporcu ve antrenörlerin kural hatalarını onlara anlatıp 
spor ahlakıyla ilgili bilgiler vermelisiniz. 

8- Genç ve kabiliyetli sporcu gördüğünüzde o sporcu için kulüp yöneticileri, antrenörlere 
şifahi bilgi vererek uyarmak ve Spor Federasyonuna yazılı rapor gönderip sporcu(ları) 
milli takım aday kadrosuna önermek zorundasınız. 

9- Müsabaka süresince hakem, antrenör, sporcu ve taşkın seyirci ya da yöneticiler 
arasında arabuluculuk yapacak yeterlilikte ve kabiliyette olmalısınız. 

10-  Uluslararası müsabakalarda Uluslararası TD’ler yetkilidir.  
11- Türkiye’de yapılan branşınızla ilgili antrenörlük kurslarında eğitmen yanında görev 

yapacaksınız. 
12- Müsabakalarda kavga veya olay çıkardığı ya da olaya sebep olan sporcuları koruduğu 

hakem veya gözlemci raporuyla kesinleşen teknik delegelerin ihtara veya uyarıya gerek 
kalmadan görevden azledilip atılacağını göreve başlarken kabul edeceksiniz.  

13- Eskiden lisanslı sporcusu veya üyesi olduğunuz kulüpten spor geçmişinizle ilgili bilgiyi 
içeren destek ve tavsiye yazısı almak zorundasınız.  

 
 
Pozisyonlar isteğe bağlıdır ve sporlarına bir şeyler vermek, sporu geliştirmek isteyen ve sporu 
bırakmış olan eski sporcular tarafından doldurulur. TIESF tarafından görevlendirilen teknik 
delegelerin harcırahları verilecek, yol masrafları karşılanacaktır. 
 
 
 
Gerekli belgeler: 
1) Teknik Delege Başvuru Mektubunuz 
2) Özgeçmişinizi en az 3 dk işaret dili ile video gönderebilirsiniz 
 
Lütfen başvurularınızı e-posta ile gönderin: td@tiesf.gov.tr Son tarih 03 Ocak 2021 


