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TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
FUTBOL SAHA KOMİSERLERİ TALİMATI
BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ
Madde 1- Bu talimatın amacı Türkiye Futbol Federasyonunca düzenlenen her tür
futbol müsabakalarında görev alan "SAHA KOMİSERLERİ"nin yetki ve
sorumluluklarını belirlemektir.
KAPSAM
Madde 2- Bu Talimat, amatör ve profesyonel futbol müsabakalarına katılan kulüpleri,
bu kulüplerin yöneticileri, futbolcular ve diğer ilgililer hakkında uygulanır.
DAYANAK
Madde 3- Bu Talimat, 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun ve Ana Statü hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.
TANIMLAR
Madde 4a)
FEDERASYON: Türkiye Futbol Federasyonu'nu,
b)
FEDERASYON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ: Türkiye Futbol
Federasyonu Bölge Müdürlük, Temsilcilik veya Sicil-Lisans Şefliklerini,
c)
FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ: Kulüpler tarafından seçilen il Futbol
Temsilcini,
d)
KULÜP: Futbol dalında faaliyeti bulunan, mevzuata uygun olarak
kurulmuş ve Federasyonca tescil edilmiş dernek veya şirketleri,
e)
YÖNETİCİ: Amatör ve Profesyonel futbol faaliyetlerinde görevli idari
ve teknik elemanları, yöneticilerini, futbol hakemleri, gözlemci, temsilci ve saha
komiserlerini,
f)
AMATÖR FUTBOLCU: Futbol faaliyetine katılması ile ilgili zorunlu
giderler (konaklama, malzeme, sigorta ve antreman giderleri) dışında herhangi bir
ücret almayan futbolcuları,
g)
PROFESYONEL FUTBOLCU: Futbol faaliyetine katılması ile ilgili
zorunlu giderler dışında, ayrıca kulübünden ücret alan ve kulübü ile bu hususta bir
sözleşmesi bulunan futbolcuları,
h)
SAHA KOMİSERİ: Bu Talimat hükümleri gereğince futbol
müsabakalarında stad ve saha içinde görev yapan kişileri,
i)
İLGİLİ KURULUŞLAR: Futbol Federasyonunca yetki verilen ilerdeki
Saha Komiserleri Dernek ve Şubelerini ifade eder.
SAHA KOMİSERİ OLMANIN ŞARTLARI
Madde 5- Saha Komiseri olacaklarda aranacak şartlar şunlardır;
a)
25 yaşından küçük, 60 yaşından büyük olmamak,

b)
En az Lise mezunu olmak. (Bu yönetmelik yayınlandığında 5 yıllık
görev süresini tamamlamış olanlarda bu şart aranmaz.)
c)
Saha Komiserliği yapmasında bir engel bulunmadığını belirtir,
herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı sağlık raporu almış olmak, (Sağlık Raporu
her sezon başında yeniden alınmalıdır.)
d)
Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymediğini belirtir "Adli Sicil Kaydı"
belgesini getirmek,
e)
Saha Komiseri olarak görevlendirildiği anda spor kulüplerinin yönetim
ve/veya diğer organlarında faal görevde bulunmamak,
f)
Bu talimatın eki olan başvuru formunu (EK: 1) eksiksiz ve gerçeğe
uygun bir şekilde doldurmak ve bu maddenin c, d, e bentlerindeki belgelerle birlikte
Futbol İl Temsilciliğine vermek. (Başvuru formundaki beyanların gerçeğe aykırı
olduğunun öğrenilmesi halinde adayın başvurusu işlemden kaldırılır, göreve
başlamışlar ise görevlerine son verilir.)
BÖLÜM II
SAHA KOMİSERLERİNİN GÖREVLERİ VE
GÖREVLENDİRİLMELERİ
GÖREVLERİ
Madde 6- Saha Komiserlerinin görevleri;
a)
Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkardığı tüm Talimat, Genelge ve
emirleri bilmek ve bunlara uygun hareket etmek,
b)
Profesyonel müsabakalardan en az 2 (iki) saat, amatör müsabakalardan
en az 1 (bir) saat önce görev yerinde hazır bulunmak,
c)
Görevini, oyun sahasının hudutlarını belirleyen çizgi dışında ve
etrafında yapmak, belirli bir yerde oturmadan müsabakayı yakından izlemek,
d)
Dördüncü Hakemin atanmış olduğu müsabakalarda, Dördüncü
Hakemin yapılmasını istediklerini yerine getirmek,
Dördüncü Hakemin atanmadığı müsabakaların öncesinde, devamında ve bitiminde
Hakem, Federasyon Temsilcisi ve Gözlemcisi ile işbirliği yapmak, her türlü idari
önlemleri ve güvenlik önlemlerini almak,
e)
Hakem odalarının güvenliği ile birlikte, müsabaka öncesi ve sonrasında
hakemlerin sağlıklı olarak odalarına giriş ve çıkışlarını sağlamak üzere gerekli
emniyet tedbirlerini aldırmak,
f)
Müsabakanın başlamasından en çok 60 en az 15 dakika öncesinden;
saha durumunun, oyuncu değiştirme levhalarının, takımların sağlık tedbirlerinin,
ambulansın, doktorun ve sağlık memurunun hazır olduğunu Hakeme bildirmek,
g)
Stadda hakem raporunu, oyuncu değiştirme formunu, müsabaka isim
listelerini, yedek futbol toplarını, formaların aynı olması halinde kullanılacak yedek
formaları kontrol etmek, yoksa temin edilmesini sağlamak,
h)
Taraflardan herhangi birinin takım isim listelerine, futbolcu
lisanslarına, kullanılacak futbol toplarına itirazı halinde Hakeme durumu bildirmek,
i)
Federasyon Kurullarınca haklarında idari tedbir alınmış olanlara ait
karar ve emirleri hakemin talimatı ile kulüplere tebliğ ederek oyun sahası içerisine
girmelerini önlemek,
j)
Hakemin görevini yapmasına engel olacak her türlü hareketin
önlenmesi için tedbir almak,
k)
Foto muhabirlerinin kale ve taç çizgilerine belirlenen mesafeden daha
fazla yaklaşmasına ve suni ışık yaratabilecek flaş kullanmalarına engel olmak,
l)
Hakemin oyun sahasından çıkmasını istediği kişilerin, hakemin
görmediği anlarda oyunun gidişatına engel olacak kişilerin ve oyundan ihrac edilen

sporcuların, yöneticilerin ve teknik kadronun oyun sahasının dışına çıkarılmasını
sağlamak,
m)
Top toplayıcıların, zaman geçirmelerini önlemek için önceden
uyarmak,
n)
Takımların yedek kulübelerine foto muhabiri, kameraman ve saha
içinde bulunan diğer görevlilerin yaklaşmalarını engellemek,
o)
Federasyonca yayınlanmış talimatlarda saha içerisine girmelerine
müsaade edilen kişilerin Federasyon tarafından verilmiş "Sahaya Giriş Kartlarının"
müsabaka öncesi hakeme verilmesini sağlamak ve sahaya girmelerine müsaade
etmek,
p)
Doktor, sağlık memuru, top toplayıcıları, emniyet mensupları,
üzerlerinde özel yelekleri olmak şartı ile foto muhabirleri ve TV naklen yayın ekibi ile
Federasyon gözlemcisi ve temsilcisi dışındaki kişilerin sahaya girmelerini
engellemek,
r)
Tribünler dahil sahada emniyet önlemlerinin alınmasını sağlamak,
s)
Sona eren müsabaka sonrasında lisansların ilgili kulüp yöneticilerine
verilmesini sağlamaktır.
GÖREVLENDİRİLMELERİ
Madde 7- Saha Komiserlerinin görevlendirilmeleri;
a)
Saha Komiseri olacaklar, Futbol İl Temsilcisi ve Saha Komiserleri
Derneği'nin önerisi ile Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerince belirlenir. Saha
Komiserlerinin görevlendirilmeleri Futbol Federasyonu Bölge Müdürünün bilgi ve
denetiminde her ilde bulunan Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılır. Futbol İl
Temsilcisi bu görevini Saha Komiserleri Derneği ile işbirliği yaparak yürütür.
b)
Görevlendirmeler her sezon başlamadan önce yapılır. Faaliyeti
aksatacak bir durum olmadığı takdirde sezon içinde başka bir görevlendirme
yapılmaz.
c)
Türkiye Futbol Federasyonu, Saha Komiserlerini doğrudan
görevlendirme, belirli süre veya süresiz görev verilmemesi veya listeden çıkarılması
konularında re'sen karar verebilir.
d)
Saha Komiseri sayısı o ildeki tescilli Futbol kulübü sayısından fazla
olamaz. İllerdeki saha komiserlerinin sayısını Futbol İl Temsilciliği ile varsa Saha
Komiserleri Derneği birlikte belirler ve kesin sayıyı Futbol Federasyonu Bölge
Müdürlüğüne bildirir. Zorunlu olmadıkça bu sayı sezon içinde arttırılmaz.
e)
Türkiye Profesyonel 1. Süper lig, 2. lig A ve B kategorileri, 3. lig ve
Türkiye Kupası müsabakalarında en fazla 2 (iki) saha komiserine görev verilir.
Bayanlar Ligi, PAF Ligi, Deplasmanlı Süper Gençler Ligi ve Amatör
müsabakalarda en fazla 1 (bir) saha komiserine görev verilir.
f)
Her Saha Komiserinin görev süresi bir maçla sınırlıdır. Ancak Minikler
Kategorisindeki müsabakalar için üst üste oynanan iki maça bir saha komiseri
görevlendirilir.
g)
Futbol İl Temsilciliği, Saha Komiserleri Derneği ile işbirliği yaparak
aday saha komiserleri listesi ile, sezon boyunca görev yapan saha komiserlerinin
başarı derecelerini belirleyerek listeleri onay için Saha Komiseri vize formları ile
birlikte (Ek: 2) Futbol Federasyonu'nun ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderir. Onay
verilmeden hiçkimse görevlendirilmez. Futbol Federasyonu görevlendirmeye dair
onayı, Futbol sezonu başlamadan önce Saha Komiserinin eline geçecek şekilde Futbol
İl Temsilciliğine gönderir.
h)
Aday Saha Komiserlerinin görevlendirilmesinde daha önce
antrenörlük, yöneticilik, futbol hakemliği, gözlemcilik veya temsilcilik yapmış

olanlarla lisanslı olarak futbol oynamış kişilere bu durumlarını belge ile kanıtladıkları
takdirde öncelik tanınır.
i)
Görevlendirmesi yeni yapılan bir Saha Komiseri aşağıdaki sürelerden
kısa olmamak koşulu ile ilk sezon yalnızca Amatör müsabakalarda,
İkinci Sezon, Amatör Türkiye Şampiyonaları, Bayanlar Ligi, PAF Ligi, Deplasmanlı
Süper Gençler Ligi müsabakalarında,
Üçüncü Sezon, Türkiye İkinci ve Üçüncü Ligi müsabakalarında,
Dördüncü Sezon, Türkiye Birinci Süper Ligi müsabakalarında görev yapabilir.
Saha Komiseri hangi kademede bulunursa bulunsun kendi kademesinde görevi
olmadığında görev verilecek herhangi bir kademede görev yapmak zorundadır.
j)
Futbol İl Temsilciliği, Saha Komiserleri Derneği ile birlikte sezon
sonunda onaya gönderecekleri listede kademe atlayacak ve kademesi düşecek Saha
Komiserlerini belirlerler. Saha Komiserleri gösterecekleri başarı doğrultusunda
kademe atlama yılı beklenmeksizin bir üst kademeye çıkarılabildikleri gibi
başarısızlıkları halinde aynı usulle kademeleri düşürülebilir veya liste dışı
bırakılabilirler. Saha Komiserlerinin terfi ve tenzillerinde çıktıkları maç sayıları,
kademe farklılıkları ve temsil kabiliyetleri dikkate alınır. Bu gibi durumlarda Futbol İl
Temsilciliği'nin vereceği bilgi üzerine Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüğü'nün
onayı alınır.
BÖLÜM III
SAHA KOMİSERİ RAPORU
RAPOR VERME ZORUNLULUĞU
Madde 8- Saha Komiserleri görev yaptıkları profesyonel müsabakalarda rapor
düzenlemezler. Müsabaka hakemi, gözlemci, temsilci gerek duyduğunda saha
komiserinden bilgi alır.
Saha Komiserleri görev yaptıkları amatör müsabakalar için (Ek: 3) de örneği bulunan
raporu düzenlerler.
RAPOR SÜRESİ
Madde 9- Her rapor 2 (iki) nüsha olarak tanzim edilir. Bu raporun bir nüshası 24
(yirmidört) saat içinde Futbol İl Temsilciliğine teslim edilir. Bu raporlar hakem
raporları ile birlikte değerlendirilerek aynı müsabaka dosyasında saklanır.
RAPORUN İÇERİĞİ VE TARAFSIZLIK İLKESİ
Madde 10- Müsabaka öncesi, devamı ve sonrasında hakem tarafından görülsün veya
görülmesin cezayı gerektiren bir durum gözlemlediğinde bunu raporunda belirtir.
Raporunda taraf tutmadan, olayları tüm açıklığı ile yazar.
Raporunu Hakeme, Gözlemciye veya başka birine danışıp aldığı cevaba göre
hazırlayamaz. Olayları kendi gördükleri ve kendi duydukları gibi yazıp bildirmek
zorundadır.
Saha Komiseri asıl veya ek olsun tüm raporlarında müsabaka esnasında taraftar,
yönetici, antrenör ve futbolcu tarafından Futbol Federasyonu'na, Hakeme,
Gözlemciye ve rakip takım aleyhine yapılan tezahürat, açılan pankart ve atılan
sloganları (Aynı ifade ile) yazarak, ayrıca müsabaka disiplinini bozucu olayların
tümünü raporunda belirtmek zorundadır.
Meydana gelen olayları raporunda tüm açıklığı ile ayrıntılı ve tarafsız olarak izah
etmeye ve bildirmeye zorunludur.
RAPORUN GİZLİLİĞİ
Madde 11- Saha Komiserleri ilgili kurullarca bir karar alınmadığı sürece, raporundaki
hususları hiçbir yerde açıklayamazlar. Kamuoyuna ve yayın kuruluşlarına izin
almadan bilgi veremezler, beyanda bulunamazlar.
TALİMATLARA AYKIRI RAPOR DÜZENLEME

VE SONUÇLARI
Madde 12- Talimatlara aykırı rapor düzenleme ve sonuçları;
a)
Gerçeğe aykırı olarak rapor düzenleyen,
b)
Talimat, genelge ve emirlere karşın, tarafsız olmayan veya taraf
tuttukları Hakem ve Gözlemci raporundan veya ihbar ile belirlenen,
c)
İkaz edilmesine karşın görevini aksatmayı alışkanlık haline
getiren,
d)
Saha Komiserliği yetkisini kullanarak takımlardan kendine
maddi ve manevi çıkar sağlayan,
e)
Futbol Federasyonu ve Federasyon yetkilileri hakkında
karalayıcı açıklamalar yapan,
f)
Talimat ve Genelgelere aykırı davranan Saha Komiserleri,
haklarında Futbol Federasyonunca işlem yapılmak üzere Amatör Disiplin
Kuruluna sevk edilirler. 6 aydan fazla hak mahrumiyeti cezası alan Saha
Komiserlerinin görevlerine son verilir. Bir daha kendilerine görev verilmez ve
listeden çıkarılır.
BÖLÜM IV
DİĞER HÜKÜMLER
SAHA KOMİSERLERİNİN EĞİTİMİ
Madde 13- Futbol Federasyonu Bölge Müdürlükleri, Futbol İl Temsilcisini
görevlendirerek Saha Komiserinin bilmesi gereken konular hakkında İl Saha
Komiserleri Derneği ile birlikte sezon içinde eğitim toplantıları düzenler,
basılı Talimat, Genelge ve Emirleri çoğaltıp, dağıtılmasını sağlar.
SAHA KOMİSERİNİN KIYAFETİ
Madde 14- Saha Komiserleri kendilerinin temin ettiği lacivert ceket, beyaz
gömlek, tek tip kravat ve gri pantolondan oluşan kıyafeti giyerler. Ceketin sol
üst cebinde Futbol Federasyonu'nun amblemi ile "Saha Komiseri" yazılı bir
işaretin belirgin bir biçimde yer alması gereklidir.
SAHA KOMİSERİ KARTI
Madde 15- Futbol Federasyonu Bölge Müdürlüklerince, Saha Komiserlerine
her sezon başında görevini belirten, seri numaralı ve fotoğraflı tanıtma kartı
verilir. Verilen bu kartlar sadece tanıtım amaçlı kullanılır, kimlik yerine
geçmez. Saha Komiserinin görevine son verilmesi veya istifa etmesi halinde
bu tanıtma kartı geri alınır.
ÜCRET
Madde 16- Saha Komiserlerinin ücretleri her sezon öncesi profesyonel ve
amatör müsabakalar için ayrı ayrı olmak üzere Futbol Federasyonu Yönetim
Kurulunca belirlenir. Profesyonel müsabakalarda görev yapan Saha
Komiserlerinin ücretleri kulüpler tarafından, amatör müsabakalarda görev
yapan Saha Komiserlerinin ücretleri ise Futbol Federasyonunca ödenir.
YÜRÜRLÜK
Madde 17- Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan bu talimat, ekleri ile
birlikte Resmi Gazete'de ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
YÜRÜTME
Madde 18- Bu talimatı Türkiye Futbol Federasyonu yürütür.
Madde 19- 27 Ağustos 1996 tarih ve 22741 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan
Futbol Saha Komiserleri Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu talimat 30.11.2004 tarih ve 25656 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir.

SAHA KOMİSERLİĞİ GÖREVİNE BAŞVURU FORMU
1- ADI VE SOYADI :
2- DOĞUM YERİ VE TARİHİ
:
3- TAHSİL DURUMU
:
4- İŞİ :
5- EV ADRESİ-TELEFONU
:
6- İŞ ADRESİ-TELEFONU :
7- CEP TEL :
8- FAX NO :
9- LİSANSLI FUTBOL
: KULÜP:
SÜRE:
OYNADIĞINIZ
10- SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLİĞİ HAKEMLİK, GÖZLEMCİLİK,
TEKNİK DİREKTÖRLÜK, ANTRENÖRLÜK, MASÖRLÜK
YAPTIYSANIZ
......................../...................... yılları arası ......................... yıl
...................... görevinde bulundum.
(Bu görevi yaptığına dair belge eklenecektir.)
11- FUTBOL FEDERASYONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
..................................İl'nde futbol saha komiserliği görevine talibim. Herhangi
bir futbol kulübünün yönetim ve/veya diğer unsurlarında görevim yoktur.
Atanmamı onayınıza arz ederim.
....... / ........ /200....
ADI-SOYADI
İMZA
Ek: 1- Lise Diploması
2- Sağlık Raporu
3- Adli Sicil Kaydı
12.......................................................
FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİNE
Yukarıda kimliği
yazılı..................................................................................................................'n
ın 200...... / 200..... sezonundan itibaren futbol saha komiserliği yapmasına
onay verilmiştir.
....... / ........ /200....
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BÖLGE MÜDÜRÜ
İMZA

SAHA KOMİSERİ VİZE FORMU
1- ADI VE SOYADI :
2- DOĞUM YERİ VE TARİHİ
:
3- İŞİ :
4- SAHA KOMİSERİ GÖREVİNE :
BAŞLANGIÇ TARİHİ
5- EV ADRESİ-TELEFONU
:
6- İŞ ADRESİ-TELEFONU :
7- CEP TEL :
8- FAX NO :
9- FUTBOL FEDERASYONU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
..................................İl'nde futbol saha komiserliği görevi yapıyorum. 200......
/ 200...... sezonunda bu görevime devam etmek istiyorum.
Onayınıza arz ederim.
....... / ........ /200....
ADI-SOYADI
İMZA
Ek: 1- Sağlık Raporu
10....................................................... FUTBOL İL
TEMSİLCİLİĞİNE
Yukarıda kimliği
yazılı..................................................................................................................'n
ın 200...... / 200..... sezonunda futbol saha komiserliği görevinin devam
etmesine onay verilmiştir.
....... / ........ /200....
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BÖLGE MÜDÜRÜ
İMZA

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
AMATÖR FUTBOL MÜSABAKASI SAHA KOMİSERİ RAPORU
MÜSABAKANIN YAPILDIĞI YER :
STAD ADI :
--------------------KULÜP ADI--------------------SKOR
MÜSABAKA TARİHİ :
1. TAKIM
MÜSABAKA SAATİ :
2. TAKIM
MÜSABAKA KATEGORİSİ:
VAR
YOK
HAKEM
:
VAR
YARDIMCI HAKEM
:
YOK
YARDIMCI HAKEM
:
VAR
GÖZLEMCİ :
YOK
İHRAÇLAR
FORMA NO ADI SOYADI FORMA
NO ADI SOYADI

SEYİRCİ TAŞKINLIKLARI, YÖNETİCİ VE FUTBOLCULARIN
HAREKET VE TUTUMLARI VE DİĞER OLAYLAR

TARİH

İMZA SAHA KOMİSERİNİN ADI SOYADI

