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DENETÇİ, GÖREVLİ OLDUĞU 

MÜSABAKALARDA

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU VE 

AMATÖR İŞLER KURULU ADINA, MÜSABAKA 

ORGANİZASYONUNU  TALİMATLAR 

KAPSAMINDA DENETLEYEN GÖRDÜKLERİNİ 

VE TANIK OLDUKLARINI RAPORLAYAN 

KİŞİDİR.

DENETÇİ KİMDİR?



DENETÇİLER,

TALİMATLAR KONUSUNDA 

MÜSABAKADAKİ 

EN BİLGİLİ VE DONANIMLI 

GÖREVLİLERDİR.

DENETÇİ;



DENETÇİ ÖĞRETİCİDİR
Denetçiler, 

•Spor Toto BAL Statüsünü,

•Amatör Futbol Liginde Uygulanacak 

Esasları,

•Futbol Müsabaka Talimatını,

•Futbol Disiplin Talimatını,

•Akreditasyon Talimatını,

•vb. talimatları ve yorumlamayı iyi bilmeli.



BAL MÜSABAKALARIDA BİR GÖLZEMCİ VE  

BİR DENETÇİ GÖREVLENDİRİLMEKTEDİR.

GÖZLEMCİLER, HAKEMLERİ İZLEMEKLE 

BİRLİKTE  OLAYLAR İLE İLGİLİ DE  « OLAY 

RAPORU » DÜZENLEMEK ZORUNDADIR.

DENETÇİLER GÖREVLERİ ESNASINDA 

GÖZLEMCİLERE YARDIMCI OLMALIDIR.

GÖZLEMCİ



MÜSABAKALARDA UYGULANACAK ZAMAN ÇİZELGESİ

SAAT/

DAKİKA

TÜM MÜSABAKALARDA GÖREV/UYGULAMA

- 90 dk. Denetçinin ve Gözlemcinin stada gelişi, stad ve sahanın

Denetlenmesi

- 90 dk. Hakemlerin stada gelişi

- 90 dk. Takımların stada gelişi

- 80 dk. Hakemlerin stadı ve oyun alanını kontrolü

- 70 dk. Eşgüdüm Toplantısı: Müsabaka isim listeleri, lisanslar, akreditasyon

listeleri ve forma, şort, tozluk örneklerinin temini ve denetimi

- 45 dk. Hakemlerin ve takımların ısınmak için oyun alanına Çıkması

-20 dk. Hakemlerin ve takımların soyunma odalarına dönmeleri

- 7 dk. Hakemlerin ve takımların oyun alanına çıkması, giysi ve gereçlerin

kontrolü

- 3 dk. Seremoni, kale - top seçimi, kalelerin kontrolü.

0 dk. Müsabakanın başlaması.



STAT DENETİMİ:

Denetçiler; DK. -90 arasında tesis görevlisi ve 4.hakemle

birlikte sahanın futbol oyun kurallarına uygunluğunu denetler,

varsa eksikliklerin müsabaka saatine kadar hazır olmasını

sağlar.

EŞGÜDÜM TOPLANTISI:

Müsabaka Denetçisi, müsabakanın başlamasından 70 dakika

önce ( DK: - 70 ) Müsabaka Güvenlik Amiri, her iki Kulüp

Yöneticisi, Tesis Müdürü, 4. Hakem, Gözlemci ve Saha

Komiseri ile tesisteki en uygun yerde Eşgüdüm Toplantısı

düzenler. Müsabaka Denetçisi başkanlığındaki toplantının

süresi, zorunlu bir neden olmadıkça 20 dakikayı aşmamalıdır.



ZAMANA UYMA

Denetçi,

• Tüm katılımcı ve yarışmacılardan önce 

stadyumda olmaya özen göstermeli.

• Stadyuma adımını attığı andan itibaren 

Akreditasyon Kartını boynuna takmalı 

ki onu gören tüm görevli ve ilgililere 

kartlarını takmaları için örnek 

olmalıdır.



GİYİM - KUŞAM

• Denetçilere, temsil ettikleri kuruma 

yakışır bir biçimde uygun bir kıyafet 

(takım elbise) giymesi ve kravat 

takması önerilir.

• Denetçiler, günlük bakımlarına özen 

göstermelidir.



YEDEK KULÜBESİ BELİRLEME

MADDE 8 - MÜSABAKA 

ORGANİZASYONU

ve SORUMLULUK

(10) Spor Toto BAL  Müsabakalarında 

yedek kulübesini seçme hakkı öncelikli 

misafir takıma aittir.



%5 MADDESİ

MADDE 10 - TRİBÜN DÜZENLENMESİ 

ve ORGANİZASYON 

(6) Ev sahibi kulüp, misafir kulüp 

seyircileri için güvenliği tam olarak 

sağlanmış bir tribünde stadyumun 

oturma kapasitesinin % 5’ i oranında 

yer ayırmak zorundadır.



AMBULANS VE DOKTOR

Ev sahibi kulüp, seyircilerin sahaya

alınmaya başlamasından, sahayı terk

etmelerine kadar geçen sürede statta

ambulans ve bir doktor bulundurmalıdır.

Ambulans ve Doktor Hakemler, Gözlemci

ve Takımlar stattan ayrılana kadar

bekletilmelidir.



GÜVENLİK

Sahalarda, müsabaka başlangıcında,

devamında ve sonrasında sağlık,

güvenlik, tribün düzenlenmesi,

organizasyon, şiddet ve düzensizliğin

önlenmesi ile ilgili tüm düzenlemeleri

gerçekleştirme görevi ev sahibi kulübe

aittir.



Ev sahibi kulüpler, müsabaka öncesinde,

esnasında ve sonrasında saha çevresinde ve

sahanın içinde ilgili kamu kurum ve

kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde hareket

ederek emniyet ve güvenliğin sağlanması

için gerekli her türlü önlemi almak

zorundadırlar.

GÜVENLİK



( B ) GÜVENLİK KONULARI

a ) Misafir takım kafilesi ve seyircilerinin geliş / gidiş güvenliği 

denetimi, 

b ) Misafir takım seyircilerinin statta konuşlanmalarının temini, 

c ) Akreditasyon uygulaması ile ilgili uyarılar, 

d ) Misafir takım yöneticilerinin tribünde güvenli 

konuşlandırılması, 

e) Hakemlerin stada geldiklerinde, devre arasında ve sonunda, 

soyunma odalarına güvenlik içinde erişimleri, hakem odası 

koridorunda alınacak güvenlik önlemleri ve stadyumdan 

güvenli şekilde ayrılmalarının temini. 

DENETÇİ YETKİ ve GÖREVLERİ ile ESASLARI



Her ne kadar; 

güvenlik tedbirleri alınması ev sahibi kulübe ait 

olsa da;

DENETÇİLERİN Eşgüdüm Toplantısı öncesinde 

ve hatta müsabaka sabahından itibaren 

MÜSABAKA GÜVENLİK AMİRİ İLE 

İLETİŞİM İÇİNDE OLMASI GEREKİR.

RESMİ GÜVENLİK İLETİŞİM



SAHA SULANMASI
MADDE 7 – SAHALARIN TESPİTİ VE DÜZENİ

(5) Yeşil zeminin sulanması işleminin müsabaka

başlangıcından 60 dakika önce bitirilmesi

zorunludur. Bununla birlikte Spor Toto BAL denetçisinin

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 Spor Toto BAL

Denetçisi’nin izni şarttır. Suni çim sahalarda aşırı sıcak

havalarda müsabakadan 45 dakika öncesinde ve devre

arasında sulama yapılabilir.



SEDYECİ ve TOP TOPLAYICILAR 

ÇOCUKLAR

• Ev Sahibi Kulüpler, müsabakaların oynanacağı saha

ve tesisleri hazırlamak ve gerekli emniyet tedbirlerini

almakla yükümlüdür.

• Ev sahibi kulüp, en az iki (2) sedye taşıyıcısı

bulunduracaktır.

• 14 ve daha küçük yaşta olmak üzere en az altı (6) top

toplayıcı çocuk bulunduracaktır. Top toplayıcı

çocuklara mutlaka tek tip ve aynı renkteki giysiler

(yelek) giydirilecektir.



AMAÇ; MÜSABAKALARIN OLAYSIZ VE 

KONTROLLÜ OYNANABİLMESİNİ 

SAĞLAMAKTIR.

• Saha içi, soyunma odaları, koridorlar ve basın 

çalışma alanlarında sadece görevli kişilerin 

bulunmasıdır.

• Yeşil zeminde sadece hakemlerin, 

futbolcuların, saha içi giriş kartı olan yönetici 

ve teknik adamlar ve hakemin izin verdiği 

kişilerin olmasıdır.

Akreditasyon Sistemi



Kulüplere ait Yönetici ve Teknik Adam Saha İçi Giriş 

Kartları 

•Kulüp Başkanı Akreditasyon Kartı (1 kişi) 

•TFF Bölge Müdürlükleri tarafından verilen Saha İçi Giriş 

Kartları 

•Yönetici (1 Kişi)

•Teknik Sorumlu (1 kişi)

•Antrenör (1 kişi)

•Kaleci Antrenörü (1 kişi)

•Masör (1 Kişi)

•Doktor veya sağlık görevlisi (1 kişi)

Akreditasyon Sistemi / KARTLAR



• Saha Görevlilerin Akreditasyon Kartları:

• Saha görevlilerinin Akreditasyon kartları kulüplere dağıtılmayacak 

olup, ASKF’lerde kalacaktır. Müsabaka günleri kimlik ibraz edilmesi 

karşılığında kulüplere dağıtılacak, müsabakadan sonra tekrar 

Denetçi tarafından toplanacaktır.

•Stad sorumlusu (1 kişi) 

•Müsabaka müdürü (1 kişi)

•Stad personeli (8 kişi) 

•Sedyeci (2 kişi) 

•Doktor (1 kişi) 

•Ambulans Şoförü (1 kişi) , 

•Sağlık görevlisi (1 kişi) 

Akreditasyon Sistemi / KARTLAR



Akreditasyon Sistemi / KARTLAR

MEDYA KARTLARI

Medya Akreditasyon Kartları önceki 

yıllarda olduğu gibi müsabakada 

görevlendirilen denetçi tarafından 

müsabaka günü medya mensuplarına 

kimlik kartı karşılığı dağıtılacak ve 

müsabakadan sonra tekrar toplanacaktır.



Akredite olmamış kişilerin 

akredite alanlara girmesi durumunda hakem, 

müsabakanın güvenliğinin 

sağlanamadığı gerekçesi ile

gerekli önlemleri aldırmakta yetkilidir.

Denetçilerimiz bu konuda hakeme 

yardımcı olmalıdır.

Akreditasyon Sistemi



TEKNİK ADAM KONUSU

MADDE 5 - TEKNİK ADAMLARIN UYGUNLUĞU

1) 2018-2019 sezonunda Spor Toto BAL’da yer alan takımlarda

teknik sorumlu olarak görev yapacak teknik adamlar, güncel

“UEFA Pro”, “UEFA A” veya “UEFA B” lisansına sahip olmak

zorundadır. 2018-2019 sezonunda yardımcı antrenör (en az TFF

Grassroots C) ve kaleci antrenörü (lisanslı) bulunduran kulüplere

bu kişiler için saha içi giriş izni verilir.

2) Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma

Esasları Talimatı’nın 6.maddesinin 7.fıkrası uyarınca

2017-2018 Sezonunda yerel ligden Spor Toto BAL’a yükselen

takımlarda “TFF Grassroots C” lisansına sahip teknik adamlar

teknik sorumlu olarak görev alabilir.



RAPOR GÖNDERİMİ

• Denetçiler raporlarını e-mail ortamında

müsabakanın bitiş saatinden itibaren

disiplin işlemlerinin zamanında

yapılabilmesi için en geç 24 saat içerisinde

göndermelidir.

• Ayrıca, ıslak imzalı evraklar da yine maçtan

sonra 24 saat içinde kargoya verilmelidir.

(tatil günlerinde ilk mesai günü)



• Müsabakalarda yaşanan olaylar ile 

ilgili bilgi ve belgeler denetçilerin 

kişisel arşivlerinde de tutulmalı. 

• İstenildiğinde kısa süre içerisinde 

ilgili birimlere iletilmeli.

OLAYLAR - NOT



Denetçiler, müsabakanın başında,

devamında ve bitiminde herhangi

sorunla veya olayla karşılaşıldığında

Bölgesel Amatör Lig Sorumlusu’na

bilgi vermelidir.

OLAYLAR - İLETİŞİM


