
2020-2021 SEZONU

BÖLGESEL AMATÖR LİG MÜSABAKALARI

DENETÇİ EĞİTİM SEMİNERİ NOTLARI



DENETÇİ KİMDİR ?

• Denetçi görevli olduğu müsabakalarda Türkiye 

Futbol Federasyonu ve Amatör İşler Kurulu adına, 

müsabaka organizasyonunu Talimatlar kapsamında 

denetleyen gördüklerini ve tanık olduklarını 

raporlayan kişidir.



DENETÇİ

• Denetçiler Talimatlar konusunda müsabakadaki en bilgili 

ve donanımlı görevlilerdir.

• Müsabaka organizasyonunun başındaki yetkilidir.

• Görevlerini ilgililer ile birlikte koordine ederek yürütür.

• Müsabakayı protokol tribünde rahat bir konumda 

izleyebileceği ve herhangi bir olay anında kısa sürede saha 

içine inebileceği bölümde takip eder.

• Müsabaka; 4.hakeminin müsabaka denetçisinde onayını 

aldıktan sonra hakeme vereceği işaretle başlar.



ATAMA

• BAL kapsamında oynanacak bütün 

müsabakalarda Amatör İşler Kurulu onayı ile; o 

ilin TASKK’a üye ASKF Başkanlığı, ASKF’nın

olmadığı İllerde Futbol İl Temsilciliği tarafından 

her maç için bir denetçi görevlendirilir.



GİYİM KUŞAM

• Denetçiler, temsil ettikleri kuruma yakışır bir 

biçimde uygun bir kıyafet (Takım Elbise) giymesi 

ve kravat takması gereklidir.

• Denetçiler günlük bakımlarına özen göstermelidir.



DENETÇİ AKREDİTASYON KARTI

• Denetçi diğer görevlilere de örnek olması 

açısından, saha içerisine adımını atar 

atmaz akreditasyon kartını takmalıdır.



MÜSABAKA DENETÇİSİNİN GENEL 
GÖREVLERİ

• Tesisi denetlemek,
• Oyun sahasının Uluslararası Futbol oyun kuralları 

kapsamında hazırlanmasını sağlamak, 
• Müsabaka başında, devamında ve bitiminde sorunla veya 

olayla karşılaştığında Bölgesel Amatör Lig Sorumlusuna 
bilgi vermek,

• Sahaya gireceklerin denetimlerini BAL Ligi Akreditasyon 
Kurallarına uygun olarak yapmak,

• Müsabakayı izleyecek basın mensuplarının ve foto 
muhabirlerinin akreditasyon işlemlerini kurallara uygun 
olarak yapmak,

• Müsabaka öncesi, esnası ve sonrası meydana gelen 
olaylarla ilgili not tutmak,



DENETÇİNİN BİLMESİ VE 
YORUMLAMASI GEREKEN TALİMATLAR

• Bölgesel Amatör Lig Statüsünü,

• Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar Kitapçığı,

• Futbol Müsabaka Talimatı, 

• Futbol Disiplin Talimatı,

• Akreditasyon Talimatı gibi talimatları bilmelidir.



GÖZLEMCİ

• BAL müsabakalarında bir gözlemci ve bir 
denetçi görevlendirilmektedir.

• Gözlemciler, hakemleri izlemekle birlikte 
olaylar ile ilgili de “Olay Raporu” 
düzenlemek zorundadır.

• Denetçiler görevleri esnasında 
gözlemcilere yardımcı olmalıdırlar.



KÖŞE GÖNDERİ BAYRAKLARI 
Stadyumda köşe gönderi bayraklarının 
kırılması halinde müsabakada bir sıkıntının 
yaşanmaması için 4 adet yedek köşe gönderi 
bayrak direği  bulundurulmalıdır.



ANONS

• Sahalarda Anons sistemi veya megafon 
çalışır vaziyette olmalı ve kesin tarafsız bir 
şekilde kullanılmalıdır. 

• Anons sistemi veya megafon ev sahibi 
takımı destekleyici şekilde rakip takıma 
karşı ve siyasi amaçlı tanıtım ve duyurular 
için kullanılmaz.

• Anonslar anlaşılır ve duyulur şekilde 
yapılmalıdır.



YEŞİL ZEMİNİN SULANMASI

• Yeşil zeminin sulanması işleminin müsabaka 
başlangıcından 60 dakika önce bitirilmesi zorunludur. 

• Bununla birlikte BAL denetçisinin (atanması halinde TFF 
temsilcisinin) izninin alınması şartıyla müsabakanın 
başlamasına 60 dakikadan daha az bir süre kala da sulama 
yapılabilir. 

• Sulama işleminin tüm sahayı kapsaması zorunludur. 
• Yeşil zeminin devre arasında sulanabilmesi için her iki 

takımın temsilcilerinin talebi ile BAL Denetçisinin izni 
şarttır.

• Suni çim sahalarda aşırı sıcak havalarda müsabakadan 45 
dakika öncesinde ve devre arasında sulama yapılabilir.



MÜSABAKA ORGANİZASYONU VE SORUMLULUK

• Ev sahibi kulüp, müsabaka başlamadan 45 dakika önce 
statta ambulans ve bir doktor bulunduracak olup, 
takımların ve görevlilerin sahayı terk etmelerine kadar 
geçen sürede statta ambulans ve doktor görev yapmaya 
devam edecektir.

• Görevlendirilen doktorun sezon boyunca kulüple 
sözleşmesi olabilir ya da anılan müsabakaya istinaden 
geçici olarak görevlendirilebilir.

• Sözleşmesi olan doktorun ismi müsabaka isim listesine 
yazılır.

• Geçici olarak görevlendirilen doktorun isminin müsabaka 
isim listesine yazılması ile birlikte belgesi de müsabaka 
hakemine ibraz edilir.



SEDYECİ VE TOP TOPLAYICI

Ev sahibi kulüp, en az iki (2) sedye taşıyıcı 
• 18-22 yaş arasında dört (4) top toplayıcı bulundurmak
• Müsabakaların oynanacağı saha ve tesisleri hazırlamak ve 

gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

YEDEK KULÜBESİNİ BELİRLEME HAKKI

Müsabakalarda yedek kulübesini belirleme hakkı öncelikli 
olarak misafir takıma aittir.



YEDEK OYUNCULARIN ISINMASI
• Yedek futbolcuların ısınma alanları TFF 

talimatları çerçevesinde oyun alanının 
konumuna göre müsabaka öncesi hakem 
tarafından belirlenir ve ilgililere bildirilir.

• Müsabaka esnasında her iki takımdan en fazla 
üçer yedek futbolcunun ısınmasına izin verilir.

•

ZAMAN ÇİZELGESİ
Kulüpler aşağıdaki zaman çizelgesine uygun hareket 

etmek zorundadırlar.



SAHALARIN TESPİTİ VE DÜZENİ
Sahalar sezon öncesi TFF Bölge Müdürlükleri 
ve ASKF yetkilileri tarafından incelenmiş ve 
uygun görülmüştür.

STAD DENETİMİ

(-90 Dk.)tesis görevlisi ve 4.hakemle birlikte 
sahanın futbol oyun kurallarına uygunluğunu 
denetler, varsa eksiklikler müsabaka süresine 
kadar hazır hale getirmesini sağlar.



MÜSABAKA ORGANİZASYON TOPLANTISI

• Müsabaka denetçisi müsabakanın başlamasına 75 
dakika kala (Dk:-75)stada uygun bir yerde 
müsabaka organizasyon toplantısı yapar.

• Müsabaka Denetçisi,
• Müsabaka güvenlik amiri,
• Her iki kulüp yöneticisi,
• Tesis Amiri,
• 4.Hakem,
• Gözlemci ,
• Saha Komiseri,
• TFF tarafından görevlendirilen Sağlık Tedbirleri 

Kontrolörü.
Toplantının süresi 20 dakikayı aşmamalıdır.



SAHAYA GİREBİLCEK VE MÜSABAKA İSİM LİSTESİNİ 
İMZALAYACAK YETKİLİLER

Müsabakalarda yedek kulübesinde oturmaları 
kaydıyla sahaya en fazla 7 yedek futbolcu ile saha içi 
giriş kartı olan;
• Bir yönetici,
• Bir teknik sorumlu,
• Bir eşofmanlı antrenör, 
• Bir eşofmalı kaleci antrenörü,
• Bir masör, 
• Bir doktor girebilir.



TRİBÜN DÜZENLENMESİ VE ORGANİZASYON

2020-2021 sezonu BAL grup ve bölge birinciliği müsabakaları Covid-19 
salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacaktır.
(Covit -19, II-2) 
• Müsabakalara, ev sahibi kulüpten 15 kişi, 
• Misafir kulüpten 15 kişi, 
• TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilecek kişiler, 
• Müsabakanın oynandığı İlin Valisi veya görevlendireceği Vali Yardımcısı, 
• İlçelerde Kaymakam, 
• İl/İlçe Belediye Başkanı, 
• Emniyet Müdürü,
• Jandarma Bölgelerinde İl/İlçe Jandarma Komutanı,
• İl Spor Savcısı,
• Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürü,
• TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve üyeleri, 
• AFDK Başkanı ve üyeleri,
• TFF Bölge Müdürü,
• İlin ASKF Başkanı 
• İlin Futbol İl Temsilcisi,
• Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüğünün 1(bir) protokol görevlisi girebilir. 
• Protokol tribününe girecek olan kişilerin listesi (Adı Soyadı, T.C. Kimlik 

No, HES Kodu içeren) TFF, Kulüpler ve Tesis Amiri tarafından müsabaka 
organizasyon toplantısında TFF Denetçisine verilir.



FORMA SETLERİ

• Takımlar, biri açık renk, diğeri ise koyu renk olmak 
üzere en az 2 adet forma seti kullanmak ve 
müsabaka saatinde yanlarında bulundurmak 
zorundadırlar. 

• BAL liginde forma seti sayısı sınırlaması yoktur. 
• Takımlar 1’den 99’a kadar forma numarası ile 

müsabakalara çıkabilirler. BAL takımları 
formalarının arkasına futbolcuların isimlerini 
yazdırabilirler.



RESMİ GÜVENLİKLE İLETİŞİM

Her ne kadar güvenlik tedbirleri alınması ev sahibi kulübe ait 
olsa da;
Denetçiler organizasyon toplantısı öncesinde hatta 
müsabaka sabahından itibaren müsabaka güvenlik amiri ile 
iletişim içinde olmalıdır.



AKREDİTASYON SİSTEMİ

• Saha içi soyunma odaları, koridorlar ve basın çalışma 
alanlarında sadece görevli kişilerin bulunması gerekir.

• Yeşil zeminde sadece hakemlerin, futbolcuların, saha içi 
giriş kartı olan yönetici, teknik kişiler ve hakemlerin izin 
verdiği kişiler olmalıdır.



BASIN AKREDİTASYONU 

• Medya mensupları stadyuma en erken maçtan 30 dakika 
önce giriş yapabilirler.

• Müsabakaya akredite olan en fazla 8 (sekiz) medya 
mensubu sadece Basın Tribünü alanlarını kullanabilir. 

• Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında sahada Foto 
Muhabiri dışında medya mensubu bulunamaz. 

• Saha içinde görev yapan foto muhabirleri (En fazla 4 kişi) 
ev sahibi kulübün sorumluluğu ve gözetiminde sadece 
kale arkasında 4 korner direği ile kale direkleri arasında en 
az 1,5(bir buçuk) metre aralıklarla konumlanacak şekilde 
görev yapacaklardır. 

• Foto muhabirleri tüm süreçte oyunculara 4 metreden 
daha fazla yaklaşmamalıdırlar. 

• Gerekli kontrol müsabaka boyunca müsabakada görevli 
olan TFF BAL Denetçileri tarafından sağlanır. 

• Stadyumda röportaj ve basın toplantıları yapılmaz.



VİDEO VE TV ÇEKİMİ

-Bölgesel Amatör ligde ev sahibi kulüp, misafir kulüp, 3.bir 
kulüp yada bir kişi müsabakanın eğitim amaçlı görüntü ve ses 
kaydını yapabilir.
-Bunun için müsabaka denetçisine bilgi verip izin istemesi 
gerekir.
-Bu çekimler sadece tribünde yapılabilir.
-Bu kişiler saha içine ve soyunma odalarına giremez.
-Bir medya kuruluşun haber amaçlı çekim yapması için 
öncelikle müsabaka denetçisinden müsabaka öncesinde (en 
az 1 saat) basın mensubu olduğunu kanıtlayarak 
akreditasyon kartı alması gerekir.



CANLI YAYIN

-BAL müsabakalarından birini canlı yayınlamak isteyen bir 
medya kuruluşu ev sahibi kulüpten yazılı izin almak 
zorundadır. 
-Canlı yayın ancak ev sahibi kulübün yazılı izniyle yapılabilir.
-İzin veren ev sahibi kulüp müsabaka denetçisini 
müsabakadan 1 saat önce bilgilendirir.
-Müsabaka denetçisi canlı yayın ekibine akreditasyon kartını 
verir.



SONUÇ BİLDİRME

-Her bölgenin TFF’ce belirlenmiş bölge sorumluları vardır. 
-Bunların iletişim bilgileri denetçilere bildirilecektir. 
-Denetçiler müsabaka bittikten sonra müsabaka sonucunu 
kendi bölge sorumlusuna bildirecek ayrıca herhangi bir olay 
varsa onu da öncelikle bölge sorumlusuna bildirecektir.
-Bölge sorumluları da aldıkları sonuçları TFF yetkililerine 
bildireceklerdir.



DENETÇİ RAPORLARI

-Denetçiler raporlarını titizlikle talimatlara ve forma 
uygun şekilde doldurduktan sonra her sayfasını 
imzalamalıdır.
-Denetçiler raporlarını e-mail ortamında 
müsabakanın bitiş saatinden itibaren disiplin 
işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için en geç 24 
saat içerisinde gönderir.
-Ayrıca ıslak imzalı evraklar da yine maçtan sonra 24 
saat içinde kargoya verilmelidir.
-Denetçiler; gönderdikleri evrak ve formların birer 
örneğini muhafaza etmelidir.



OLAYLAR NOT EDİLMELİ

• Müsabakalarda yaşanan olaylar ile ilgili bilgi ve belgeler 
denetçilerin kişisel arşivlerinde tutulmalıdır.

• İstenildiğinde kısa süre içerisinde ilgili birimlere 
iletilmelidir.

İLETİŞİM 

Denetçiler, müsabakanın başında devamında ve bitiminde 
herhangi bir sorunla veya olayla karşılaştığında Bölgesel 
Amatör Lig Sorumlusuna bilgi vermelidir. 


