FUTBOL SAHA KOMİSERLERİ DERNEĞİ
GENEL BAŞKANLIĞI

FUTBOL SAHA KOMİSERİ EL KİTABI

FSKD-EĞİTİM KURULU
AĞUSTOS-2013

SUNUŞ
1958 yılından bu yana Futbol Müsabakalarında görev yapan
ve 17.04.2000 tarihinde Dernek çatısı altında toplanarak Türkiye
genelinde 55 şubesi ve 2550 üyesi Bulunan Futbol Saha Komiserleri
Derneği, İllerde bulunan Şube Başkanlıkları kanalıyla hafta içi ve
hafta sonu yaklaşık 80 000 müsabakada; yağmur, çamur, kar, soğuk,
sıcak demeden, futbol aşkıyla büyük fedakarlıklar göstererek
sahalara kendi imkanları ile ulaşan ve maç öncesinde, devamında ve
sonrasında TFF Saha Komiserleri Talimatı’nda üzerine yükümlenen
müsabaka organizasyonu görevlerini eksiksiz yerine getiren tüm Saha
Komiserlerini
yürekten
kutluyorum.
Ayrıca
Derneğimizin
Kuruluşundan bu yana emeği geçen Kurucu Başkanlara, Onursal
Başkanlara, Genel Başkanlara, kişi ve kurumlara teşekkür ederiz.
Futbol Saha Komiserleri Derneği olarak amacımız, Futbol
Federasyonunun
genel
prensipleri
çerçevesinde,
futbolun
yaygınlaştırılması,
sporun sporcuya katkılarını içeren bilimsel
yayınların, toplumun her kesime ulaştırılmasının sağlanması, futbolun
bölgesel platformda ve fair play çerçevesi içinde centilmenlik,
hoşgörü ve rakibe saygı gibi kavramlarının oluşmasına teşvik etme ve
katkı sağlama, bu konudaki kişi ve kurumların örnek davranışlarının
fair play ödülüne aday gösterilmek üzere İl Tertip Komitelerine
bildirmek, sporda şiddetin ve küfürün önlenmesi için gerekli çabayı
harcamak, etik kurallar çerçevesinde Futbol camiasındaki tüm gerçek
ve tüzel kişilerle nezaket ve karşılıklı saygı anlayışı içeresinde hareket
etme, taraftarlara ve izleyicilere örnek olma ödevlerini hem Bölgesel,
hemde ulusal boyutta yerine getirecektir.
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TFF emrinde ve futbol ailesi içinde yer alan Derneğimize ve
Futbol saha komiserlerine yardım ve desteklerini esirgemeyen başta
Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürü Sayın, Mehmet BAYKAN’a,
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın, Yıldırım DEMİRÖREN ve
Yönetim Kurulu Üyeleri ile TFF Genel Sekreteri Prof.Dr.Sayın Emre
ALKİN’e; TFF Teşkilatı Yönetici ve Müdürlerine, TFF Yönetim Kurulu
Üyesi, TASKK Genel Başkanı ve TFF Amatör İşler Kurulu Başkanı Sayın,
Ali DÜŞMEZ’e, Amatör İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı
Sayın, Adnan ERSAN’a; TFFHGD Genel Başkanı Sayın, Abdurrahman
ARICI’ya, TÜFAD Genel Başkanı Sayın, İsmail DİLBER’e; Bölgesel
anlamda, dayanışma ve koordinasyon içinde çalışan ve bizlere
destekte bulunan TFF Bölge Müdürlerine, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl
Müdürlerine, ASKF Genel Başkanlarına, TFF Futbol İl Temsilcilerine,
TFF İl Hakem Kurulu Başkanlarına, TFFHGD Şube Başkanlarına,
TÜFAD Şube Başkanlarına ve tüm çalışanlarına teşekkür ederiz.
2013-2014 Futbol Sezonunun sevgi, saygı, centilmenlik ve
hoşgörü çerçevesinde geçmesini temenni eder, Türkiye’nin dört bir
tarafında görev yapan saha komiserine aktif, disiplinli, objektif,
tarafsız ve etkin görev anlayışıyla, vazifelerinde başarılar dilerim.
Saygılarımla,
Hüseyin DOĞAN
FSKD GENEL BAŞKANI
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AMATÖR MÜSABAKALARDA UYGULAMALAR

1-

23-

4-

5-

6-

MÜSABAKA ÖNCESİ:
Müsabakalara 1 saatten daha önce (BAL Liginde 90 dakika
önce) gidilerek, kale ağları, korner bayrakları ve yedekleri,
oyun sahası ve teknik alan çizgileri kontrolünün yapılması,
eksiklikler varsa kulüp yetkililerine bildirilerek, giderilmesinin
sağlanması, oyuncu değişiklik tabelalarının kontrolü ve
ardışık sıraya dizilmesi, saha kenarında yan hakemlerin ve
sporcuların sakatlanmalarına meydan verecek techizatların
kaldırılmasının sağlanması.
Hakem odası, takımların soyunma odalarının temiz olup,
olmadığının kontrolü edilmesi.
Statlarda Olağanüstü durumlarda Acil çıkış kapılarının kilitli
olup, olmadığının, kapıların stat dışına açılıp, açılmadığının
kontrolü ve gerekli tedbirlerin alınması.
Hakemlerin karşılanması; hakemlerin sağlıklı bir şekilde
odalarına giriş çıkışlarını sağlamak üzere gerekli emniyet
tedbirlerini önceden almak.
Ev sahibi ve Misafir takımların karşılanması, Kafilenin misafir
ve ev sahibi giriş kapılarından, kolayca içeriye alınmaların
sağlanması için yönlendirilmesi, koridorlarda gerekli emniyet
tedbirlerinin sağlanması.
Her iki kulüpten, oyuncu şort, tişört, tozluk, kaleci ve yedek
kaleci forma, şort ve tozluklarının birer örneklerinin alınması,
şayet her iki takımın forma renklerinin bire bir aynı olması
durumunda ev sahibi (Merkez takımları arasında, fikstürde
ismi önce yazılı) kulübe forma değişiklik yapılmasının
istenilmesi ve sonra müsabaka hakemine forma örneklerinin
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89-

1011-

12-

1314-

gösterilmesi, (Bal liginde, müsabakanın başlamasına 60
dakika kala Eşgüdüm toplantısında hazır hale getirilmesi için
gerekli koordinasyonun sağlanması. Gözlemci, 4.Hakem,
Kulüp Yetkilisi, Denetçi ve Saha Komiseri ile birlikte toplantıya
katılınması ve alınacak kararların uygulanması)
Takımların oyuncu listesinin kulüp yetkililerine karşılıklı
imzalatılması, lisansların ve akredite kartlarının alınması ve
hakeme verilmesi,
Oyun toplarının ev sahibi takımdan alınarak, hakemlere
verilmesi,
Taraflardan herhangi birinin takım isim listesine ve futbolcu
lisanslarına, kullanılacak futbol toplarına itirazı halinde,
durumu hakeme bildirmek,
Top toplayıcıların, zaman geçirmelerini önlemek için önceden
uyarmak,
Müsabaka saatinden 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,
Federasyonca idari tedbir alınanların saha içine girmelerinin
önlenmesi, tribünler dahil olmak üzere gerekli güvenlik
tedbirleri almak.
Müsabaka başlamadan önce, akredite kartları olanların
dışındaki kişilerin saha içine ve kenarına girmelerini önlemek.
Takımların müsabaka saatinden önce sahada hazır olmaları
için davet etmek ve tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra
müsabakanın hakemine bildirmek.
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MÜSABAKA DEVAMINDA
1- Müsabaka devamında hakemlerin görevlerini yapmalarına
engel olacak her türlü hareketin önlenmesi için gerekli
tedbirleri almak, foto muhabirlerinin kendilerine belirlenen
kale arkasında 5 metre, kale arkası korner bayrağı arasında
3 metre mesafedan daha fazla yaklaşmasını önlemek,
2- Hakemin oyun sahasından çıkmasını istediği kişilerin,
hakemin görmediği anlarda oyunun gidişatına engel olacak
kişilerin ve oyundan ihraç edilen sporcuların, yöneticilerin ve
teknik sorumluların oyun sahasının dışına çıkarılmasını
sağlamak,
3- Müsabaka esnasında Hakem, saha ve seyirci güvenliği ile ilgili
mevcut güvenliğin yeterli bulunmadığı kanaati oluştuğu
takdirde, güvenlik görevlileri ile irtibata geçilerek, güvenlik
ekibinin arttırılması için girişimde bulunmak.
4- Saha ve Statlarda görevli Gözlemci, Temsilci, Denetçi, Gençlik
Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve Şube Müdürü, TFF Bölge
Müdürü, TFF Amatör işler Kurul Üyeleri, ASKF Başkanları ve
Futbol İl Temsilcisi ve Müsabaka listesinde yazılı kişiler
dışındaki görevli olmayan kişilerin sahaya girmelerini
önlemek,
5- Oyuncu değişiklikleri olduğu takdirde, oyuncu listesinden
kontrol edilerek, yan hakeme oyuncu değişikliğini bildirmek,
oyuncunun hızlı bir şekilde oyuna girmesini sağlamak.
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6-

Oyun esnasında Sporcu
sağlığının ciddi anlamda
tehlikeye girdiği, sağlık ekibi
tarafından bildirildiğinde, 112
Acil Ambulans çağrısı
yapmak.

DEVRE ARASINDA
1- Müsabakanın ilk yarısının sona ermesiyle birlikte,
soyunma odalarına giden koridorların, akredite olmayan
kişilerden arındırılması ve koridorların boşaltılmasını
sağlamak.
2- Hakemlerin rahat ve güvenli bir şekilde odalarına
dönmeleri için Gerekli güvenlik tedbirleri almak.
3- Devre arası dinlenme süresinin bitmesini müteakip,
takımları sahaya davet etmek.
4- Sahada emniyet ve Sağlık ekiplerinin varlığını ikinci kez
Kontrol etmek, eksikliği halinde durumu hakeme
bildirmek.
5- Müsabakanın oynanacağı alanda ve saha kenarında
akredite olmayan kişilerin dışarıya çıkarılmasını nezaketle
sağlamak.
6- İkinci yarı oyuncu değişikliği olup, olmadığını takımlara
sormak, değişiklik varsa durumu hakeme bildirmek.
7- Takımların sahaya çıkmasından sonra müsabakanın hazır
olduğunu hakeme bildirmek.
MÜSABAKA SONUNDA:
1- Müsabakanın sona ermesi ile birlikte hakemlerin ve
sporcuların soyunma odalarına giden koridorların
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akredite olmayan kişilerden girmelerini önlemek için
gerekli tedbirleri almak.
2- Hakemlerin ve takımların rahat ve problemsiz bir şekilde
odalarına dönmeleri için gerekli güvenlik tedbirlerini
almak.
3- Hakem kart raporunu ve sporcu lisanslarını kulüplere
vermek.

SAHA KOMİSERİ MÜSABAKA RAPORU DÜZENLENMESİ
1- Müsabaka öncesi, devamı ve sonrasında hakem
tarafından görülsün veya görülmesin cezayı gerektiren bir
durum gözlemlediğinde bunu raporunda belirtir.
2- Saha içinde her iki takımın teknik sorumlunun sahada
olup olmadığını raporlarına yazmak zorundadır.
3- Raporunu Hakeme, Gözlemciye veya başka birine danışıp
aldığı cevaba göre hazırlayamaz. Olayları kendi
gördükleri ve kendi duydukları gibi yazıp bildirmek
zorundadır
4- 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
5- Meydana gelen olayları raporunda tüm açıklığı ile
ayrıntılı ve tarafsız olarak izah etmeye ve bildirmeye
zorunludur.
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6- Saha Komiserleri ilgili kurullarca bir karar alınmadığı
sürece, raporundaki hususları hiçbir yerde
açıklayamazlar. Kamuoyuna ve yayın kuruluşlarına izin
almadan bilgi veremezler, beyanda bulunamazlar

T.F.F.TALİMATLARI ve GENELGELER
Futbol Saha Komiserleri,” T.F.F.Saha Komiserleri
Talimatı”nın Bölüm 2, 6-a maddesinde “Türkiye Futbol
Federasyonunun çıkardığı tüm talimat, genelge ve emirleri
bilmek ve bunlara göre hareket etmek” zorundadır
denilmektedir. Bu bağlamda, bu kitapçıkta T.F.F.talimat ve
genelgelerin saha komiserlerinin görev anında bilinmesi
gerekenlere yer verilmiştir. Talimat ve Genelgelerin tamamı
www.tff.org sayfasından okunmalı ve bu kapsamda
sorumlulukla hareket edilmelidir.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
Futbol Saha Komiserleri Talimatı(Ocak 2005)
BÖLÜM II
SAHA KOMİSERLERİNİN GÖREVLERİ VE
GÖREVLENDİRİLMELERİ
Madde 6- Saha Komiserlerinin görevleri;
a) Türkiye Futbol Federasyonu'nun çıkardığı tüm Talimat,
Genelge ve emirleri bilmek ve bunlara uygun hareket etmek,
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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,
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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 ihraç 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,
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r) Tribünler dahil sahada emniyet önlemlerinin
alınmasını sağlamak,
s) Sona eren müsabaka sonrasında lisansların ilgili
kulüp yöneticilerine verilmesini sağlamaktır.

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.
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T.F.F.2013-2014 SEZONU AMATÖR FUTBOL LİGLERİNDE
UYGULANACAK ESASLAR ( TEMMUZ 2013)
Not: “2013-2014 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde uygulanacak esaslar”
kitapçığındaki hükümlerin bazı maddeleri bu kitapçıkta kısmen yer almıştır.
Kitapçığın tamamı ve Diğer hükümleri www.tff.org sayfasındadır.
KATEGORİLERİNE GÖRE OYUNCU LİSTELERİNE YAZILACAK OYUNCU SAYISI,
DEĞİŞİKLİK SAYISI, MÜSABAKA SÜRESİ ve DİĞER ŞARTLARI BELİRTEN ÖZET TABLO
KATEGORİ

Oyuncu
Sayısı
Yedek
Oyuncu
Oyuncu
Değişikli
k Sayısı
Müsaba
ka Süresi
Uzatma
Süresi
Saha ve
Kale
Ölçü.
Doğum
Tarihi
Şartı
Sahaya
Girecek
Kişiler

Esame
Listesi
dışında
sahaya
girecek
kişiler

A2
11

U19
11

U17
11

U16
11

U15
11

U14
11

U13
11

U11
8

7

7

7

7

7

7

7

8

5

3

5

5

5

5

5

8

2x45

2x45

2x40

2x40

2x35

2x35

2x30

2x25

2X15

2x15

2x10

2x10

yok

yok

yok

yok

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

Normal

45x90
metre

½

19911996

1995

1997

1998

1999

1999

2001

2003
2004

(7+1)

2x5

1 Yönetici,
1 Teknik Sorumlu (Eşofmanlı – Sadece Teknik Direktör sivil giyinebilir.)
1 Antrenör (Eşofmanlı),
1 Kaleci Antrenörü (Eşofmanlı)
1 Doktor veya Sağlık Görevlisi
1 Masör
Görevli Temsilci, Gözlemci, Denetçi ve Saha Komiseri dışında, Gençlik Hizmetleri
ve Spor İl Müdürü, Şube Müdürü, TFF Bölge Müdürü, TFF Amatör İşler
Kurul Üyeleri, ASKF Genel Başkanları, İl Hakem Kurulu Başkanı ve İl Temsilcileri

NOT: Yukarıdaki bilgiler “Amatör Futbol Liglerinde Uygulanacak Esaslar”
Kitapçığından derlenerek özet tablo haline getirilmiştir.
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BAL LİGİ MÜSABAKALARINDA UYGULANACAK ZAMAN ÇİZELGESİ

SAAT
DAKİKA
-90 dk.
-90 dk.
-90 dk.
-60 dk.

TÜM MÜSABAKALARDA GÖREV UYGULAMA

-45 dk.

Hakemlerin ve Takımların ısınmak için oyun alanına
çıkması
Takımların ve Hakemlerin oyun alanına çıkması, giysi ve
gereçlerin kontrolü
Seremoni, kale-top seçimi, kalelerin kontrolü
Müsabaka Denetçisi’nden “başla” işareti ve müsabakanın
başlaması.

-5 dk.
-3 dk.
0 dk.

Tesisin Denetlenmesi
Hakemlerin stada gelişi ve sahanın denetimi
Takımların stada gelişi
Eşgüdüm Toplantısı:
Oyuncu isim listeleri
Lisanslar
Akdeditasyon listeleri
Forma, Şort ile Tozluk
Örneklerinin temini ve denetimi

EV SAHİBİ TAKIMIN FORMA DEĞİŞTİRME ZORUNLULUĞU
İki takımın forma rengi aynı olduğunda ev sahibi takım forma
değiştirir. Bu sorun merkez takımları arasında çıktığında fikstürde
ismi önce yazılı takım ev sahibi durumunda olup formayı o takım
değiştirir. Yedek forması olmayan takım yüzünden müsabaka
oynanmadığında, bu müsabakanın hakem, gözlemci ve personel
ücretleri kulüpten tahsil edilir.
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YEDEK KULÜBE BELİRLENMESİ
Yedek kulübeyi seçme hakkı misafir takıma aittir. Aynı ilin iki takımı
aynı sahayı kullanıyorsa fikstürde ismi önce yazılı takım ev sahibi
konumunda olup yedek kulübesini diğer takım seçer.
FORMA NUMARALARI
Yerel Amatör Ligler ile Türkiye Şampiyonalarında Takımlar 1’den 99’a
kadar forma numarası ile müsabakalara çıkabilirler.
SAHA İÇİNE GİRECEK GÖREVLİLER VE
TEKNİK ADAMLARLA İLGİLİ ESASLAR
SAHAYA GİRECEK GÖREVLİLER
Amatör Futbol lig müsabakalarının oynandığı saha ve stadlarda
görevli temsilci, gözlemci, denetçi ve saha komiseri dışında görevli
personel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ve Şube Müdürü, TFF
Bölge Müdürü, TFF Amatör İşler Kurul Üyeleri, ASKF Başkanları, İl
Hakem Kurulu Başkanı ve Futbol İl Temsilcileri sahaya girebilirler.
SAHAYA GİRECEK KULÜP YETKİLİLERİ
Amatör Futbol lig müsabakalarında; saha kenarına düzenlenmiş özel
yerlerde oturmaları kaydıyla, yedek futbolcular (ihraç hariç) ve
oyundan çıkan oyunculardan başka her iki kulübün Federasyonca
sahaya giriş kartı verilen:
1 Yönetici
1 Teknik Sorumlu (Eşofmanlı - Teknik Direktör sivil giyinebilir)
Varsa 1 Antrenör (Eşofmanlı)
Varsa 1 Kaleci Antrenörü (Eşofmanlı)
1 Doktor veya Sağlık Görevlisi
1 Masör
Müsabakalarda görevli kabul edilirler.
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YÖNETİCİ SAHA İÇİ GİRİŞ KARTI
Sahaya girecek yönetici, antrenör ve listede yazılı olan diğer saha içi
giriş kartı sahibi kişilerin bizzat kendilerinin saha içerisinde olmaları
şarttır. Bu kart sahiplerinin yerine bir başkası girdiğinde kulüp ve kart
sahibi kişi Disiplin Kuruluna sevk edilir.
MÜSABAKALARDA SAHA İÇİ GİRİŞ KARTLARININ BOYUNA ASILMASI
ZORUNLULUĞU
TFF Bölge Müdürlüklerince kulüplerin yönetici, antrenör, masör ve
sağlık görevlilerin müsabakada saha içine girecek olanlara saha için
giriş kartları verilirken kartların gireceği kart poşeti ve kart askısıda
beraberinde verilecektir. Saha içine girecek yetkililer, kartların hakem
tarafından müsabaka öncesi kontrolü yapıldıktan sonra kartlarını kart
poşetine koyarak müsabaka süresince boyunlarına asmak zorundadır.
MÜSABAKALARDA FUTBOLCULARIN LİSANSLARINDA TAHRİFAT
OLMASI VEYA KENDİSİNE AİT OLMAYAN LİSANSLA OYNAMASININ
BELİRLENMESİ
Yerel Müsabakalarda ve Türkiye Şampiyonalarında müsabaka öncesi,
müsabaka anında, devre arası ve müsabakanın bitiminde takımlardan
birinin, rakip takımın bir veya birkaç futbolcusunun, başkasına ait
lisansla oynadığına, lisans tahrifatı, lisansdaki fotoğrafın değiştirilmesi
vb. konularında yazılı bir itiraz olduğunda, hakem tarafından, bu kişi
veya kişilerin kimlik kontrolu yapılarak fotoğrafı, müsabaka hakemi
ile birlikte çekilir. Hakem bu fotoğrafı, itiraz müsabakanın ilk yarısında
yapılıyorsa devre arasında, ikinci yarısında yapılıyorsa müsabaka
sonunda çektirir. İtiraz edilen futbolcu oyuncu değişikliği yapılarak
oyundan alınıyorsa, hakem fotoğrafı oyuncu değişikliği anında
çektirir.
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Fotoğraf çektirilemediği takdirde hakkında itiraz edilen futbolcunun
lisansındaki fotoğraf ile kimlik bilgilerinin karşılaştırılması yapılır.
Hakem bu inceleme sonucu kanaatini raporuna yazar. Kimlik kontrolu
yaptırmaktan veya fotoğraf çektirmekten kaçındığı takdirde bu
durum hakem tarafından raporunda belirtilir. İtiraz eden kulüp
yetkilisinin, müsabaka isim listesine itirazının olmadığı imzası atması,
yeni bir itiraza engel teşkil etmek. Sahtecilik eylemine TFF yetkilileri,
Amatör İşler Kurulu Üyeleri, ASKF Başkanı ve Futbol İl Temsilcisi
bizzat tanık olduğunda raporunu tutar
AMATÖR TAKIMLARDA ZORUNLU TEKNİK KADROLAR
Futbol Federasyonu Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması
Talimatı’nın 13/(8). Maddesi amatör ligler için aşağıdaki şekilde
uygulanır. Amatör kulüpler en az bir teknik sorumlu ile anlaşmak
zorundadır. Müsabaka hakemi ve saha komiseri teknik kişinin sahada
olup olmadığını raporlarına yazar. Futbol İl Temsilcisi teknik kişilerin
sahada olup olmadıklarının kontrolu için hakem ve saha komiseri
raporlarından konuyu titizlikle takip eder. Bu zorunluluğu yerine
getirmeyen kulüpler hakkında Futbol İl Temsilciliklerince Futbol
Müsabaka ve Futbol Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
MÜSABAKA KADROLARI VE İSİM LİSTELERİNİ İMZALAYACAK YETKİLİLER

Bir takım dokuz kişiden daha az bir kadro ile müsabakaya
başlayamaz. Müsabaka başlamadan önce müsabaka isim listesinin
imzalanarak hakeme ibraz edilmesi zorunludur. Müsabaka isim
listesine 11 futbolcu yazılmasına rağmen 11 futbolcudan daha az bir
kadro ile (en az 9 futbolcu) müsabakaya başlanması halinde,
müsabaka isim listesinde ismi yazılı futbolculardan eksik olanlar
sonradan gelerek müsabakaya dahil olabilirler. Müsabakadan önce,
müsabaka isim listesi ve futbolcu lisansları rakip takımlar tarafından
incelenir, imzalanarak kabul edilir.
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Yerel Amatör Lig ve Türkiye Şampiyonaları müsabakalarında
Federasyonca sahaya giriş kartı verilen yönetici, teknik direktör,
teknik sorumlu veya antrenör müsabaka isim listelerini bizzat
imzalayarak müsabaka hakemine vereceklerdir. Amatör futbol
müsabakalarında takım kaptanı veya futbolcu müsabaka isim listesini
imzalayamaz. Amatör müsabakalarda saha içi giriş kartı bulunmayan
yönetici, teknik direktör, teknik sorumlu veya antrenör müsabaka
isim listesini imzalayamaz. Müsabaka isim listesini imzalayan kişi,
oyun başlamadan veya oyun sırasında müsabakayı terk ederse, o
anda saha içinde imzaya yetkili başka kimse de yok ise müsabakayı
terk eden, imza atan kişi İl Disiplin Kuruluna sevk edilir. Müsabaka
gününde cezalı olan yönetici, teknik direktör, teknik sorumlu veya
antrenör isim listesini imzalayamaz.
Müsabaka isim listesini imzalayacak yetkili bulunmaması halinde
müsabaka hakem tarafından oynatılmadığı takdirde bu müsabakanın
hakem, gözlemci ve saha personeli masrafları ilgili kulüpten tahsil
edilir. BAL, yerel veya Türkiye şampiyonalarında müsabaka isim
listesini imzalayan yönetici veya teknik kişi, oyun sırasında hakem
tarafından ihraç edildiği taktirde, yedek kulübesinde imza yetkisi olan
bir başka yönetici veya teknik sorumlu yok ise müsabakanın devam
eden bölümünde ve müsabaka Türkiye Şampiyonası grup maçları ise
sonraki grup maçlarında oyuncu değişikliği kartını ve müsabaka isim
listesini takım kaptanı imzalayabilir.
T.F.F.FAİR PLAY TALİMATI (EYLÜL 1999)
AMAÇ :
Madde 1 – Bu talimatın amacı, futbolda "Fair Play"i düzenlemek, Fair
Play çerçevesinde centilmenlik ve spor dürüstlüğü hareketlerini teşvik
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için alınacak tedbirleri belirlemek ve ödüllendirmenin esaslarını tesbit
etmektir.
KAPSAM :
Madde 2 – Bu Talimat futbol konusunda faaliyet gösteren kulüpleri,
oyuncuları, hakemleri, teknik yönetici, öğretici ve eğiticileri ve
seyircileri kapsar.
FAİR PLAY TANIMI :
Madde 5 – Futbol oyununu dürüstlük içinde oynama, rakibine
sportmence davranma düşüncesinden hareketle, müsabakalara
katılan kulüpler, oyuncular, hakemler, teknik yönetici, öğretici ve
eğiticiler ve seyircilerin:
a– Oyun ve yarışma kurallarına riayet etmeleri,
b– Karşı takım oyuncularına, maçı yönetenlere, maçla ilgili diğer
görevlilere,
seyircilere, basın ve yayın temsilcilerine sportmence davranmaları ve
bu konuda her türlü çabayı harcamaları,
c– Maçlara katılan herkesin, maçtan önce, maç sırasında ve maç
sonrasında, maçın sonucuna ve maçı yönetenlerin verdiği kararlara
saygılı davranmaları, Fair play hareketleridir.

T.F.F.ETİK KURULU TALİMATI (ARALIK 2009)
ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ
MADDE 10 - GENEL YÜKÜMLÜLÜK
Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler, evrensel “fair play”
kurallarına uygun olarak; Türkiye’nin bağlı olduğu ulusal ve
uluslararası futbol kuruluşları ve TFF tarafından konulan ve gözetilen
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bağlılık, dürüstlük ve sportmenlik prensiplerine bağlı kalmak ve buna
göre davranmak, futbolun marka değerini korumak zorundadır.
MADDE 11 - NEZAKET ve SAYGILI OLMA
Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler, birbirleriyle ve
medya, taraftar gibi futbolun diğer paydaşlarıyla ilişkilerinde nezaket
ve karşılıklı saygı anlayışı çerçevesinde davranacaklardır.
MADDE 12 - TAHRİK EDİCİ DAVRANIŞLARDAN KAÇINMA
Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler;
a) Heyecanlı, kontrol dışı, ön yargılı ve suçlayıcı,
b) Kulüpler arasında çatışmaya yol açacak, dostane duyguları zaafa
uğratacak,
c) Taraftarların ve izleyicilerin kötü tezahürat da dahil olmak üzereolumsuz tüm davranışlarını özendirecek, tahrik ve teşvik edecek
beyan ve davranışlardan kaçınmak zorundadır.
MADDE 13 - ÖRNEK OLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler, taraftarlara ve
izleyicilere davranışlarıyla örnek olmalı; onların olumsuz
davranışlarda bulunmasını engellemek amacıyla üstlerine
düşen tüm ödevleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
MADDE 14 - KASITLI DAVRANIŞLAR
Futbol camiasındaki kişiler, aldatmaya yönelik, yaralayıcı ve
sakatlama olasılığı bulunan kasıtlı davranışların futbolun sportif ve
ahlaki değerleriyle bağdaşmadığını kabul ederler.
MADDE 15 - KAYIRMACILIK
Anlaşmalı müsabakaların yanı sıra, arkadaşlık, hemşerilik, akrabalık,
coğrafi yakınlık gibi olgular veya herhangi bir aidiyet hali nedeniyle
sportif performansın olumsuz etkilenmesi, kayırmacılık ve futbolun
etik değerleriyle bağdaşmayan davranışlar olarak kabul edilir.
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MADDE 16- NESNELLİK
(1) Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler, eylem ve
işlemlerinde adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket
ederler; görevlerini yerine getirirken dil, din,inanç, siyasi düşünce, ırk,
cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapamazlar.
(2) Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler öncelikli,
ayrıcalıklı, taraflı ve eşitlik İlkesine aykırı muamele ve uygulama
yapamazlar; herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya
zararını hedef alan davranışlarda bulunamazlar.

MADDE 20 - İHLAL BİLDİRİMİ ZORUNLULUĞU
(1) Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler, bu talimatta
belirlenen etik davranış ilkeleriyle bağdaşmayan iş ve eylemlerde
bulunmalarının talep edilmesi halinde veya hizmetlerini yürütürken
bu tür bir eylem veya işlemden haberdar olduklarında durumu
yetkililere bildirmek zorundadırlar.
(2) Yetkililer, ihbarda bulunan görevlinin kimliğini gizli tutmakla
yükümlüdürler.
MADDE 21 - KİŞİSEL HAKLARIN KORUNMASI ve SADAKAT
(1) Futbol camiasındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler, istihdam veya
hizmet ilişkisi içinde bulundukları kişilerin kişisel haklarının
korunması ve bu kişilerin güvenliğinin sağlanması konularında azami
özeni göstereceklerdir.
(2) İstihdam veya hizmet ilişkisi içinde herhangi bir kulübe veya sair
bir tüzel kişiliğe bağlı olan kişiler, bağlı bulundukları tüzel kişiliğe karşı
saygı ve sadakat içinde olacaklardır.
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SPORDA ŞİDDET ve DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN
(6222 SAYILI)
Not: Yasanın bazı maddeleri bu kitapçıkta kısmen yer almıştır. Yasanın
tamamı değildir. Diğer hükümler 6222 sayılı Kanun metni içerisindedir.

Hakaret içeren tezahürat
MADDE 14 – (1) Spor alanlarında veya çevresinde taraftarların
grup halinde veya münferiden belirli bir kişiyi hedef veya muhatap
alıp almadığına bakılmaksızın duyan veya gören kişiler tarafından
hakaret olarak algılanacak tarzda aleni olarak söz ve davranışlarda
bulunmaları halinde, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, şikayet şartı aranmaksızın, failler hakkında
onbeş günden az olmamak üzere adli para cezasına hükmolunur.
Yasak alanlara girme
MADDE 16 – (1) Müsabaka için seyircilerin kabulüne
başlanmasından itibaren müsabaka sonrası tamamen tahliyesine
kadarki zaman zarfında yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma
odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine giren kişi
(Değişik ibare: 6259-10.12.2011/5.m.) “yirmi günden az olmamak
üzere adli para” cezası ile cezalandırılır.
(2) Fiilin müsabakanın seyrini veya güvenliğini bozması halinde,
fail hakkında (Değişik ibare: 6259-10.12.2011/5.m.) “üç aydan bir
yıla kadar” hapis cezasına hükmolunur.
Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar
verilmesi
MADDE 17 – (1) Spor alanlarında kasten yaralama suçunun
veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde şikayet şartı
aranmaksızın 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun
ilgili maddelerine göre cezaya hükmolunur. Spor alanları ve bu
alanlardaki eşya, mala zarar verme suçu bakımından kamu malı
hükmündedir.
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(2) Birinci fıkra kapsamına giren suçların işlenmesi suretiyle
spor alanlarına ve bu alanlardaki eşyaya zarar verilmiş olması
halinde, meydana gelen zararların tazmini hususunda zarar veren
kişiler ve onların taraftarı olduğu spor kulübü meydana gelen
zarardan müteselsilen sorumludur. Zararı gideren spor kulübünün
sorumlu taraftarlarına rücu hakkı saklıdır.
MADDE 18- (7) Alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişi, spor alanına alınmaz. Bu
şekilde spor alanlarına giren ve dışarı çıkmamakta ısrar eden kişi zor
kullanılarak dışarı çıkarılır ve bu madde hükümlerine göre bir yıl
süreyle spor müsabakalarını seyirden yasaklanır.

T.F.F. ARREDİTASYON TALİMATI
(AĞUSTOS 2013)
Not: Bu talimat profesyonel müsabakalar için geçerlidir. Bölgesel
Amatör Ligdeki Akreditasyon uygulaması, TFF İnternet Sisteminde
BAL sayfasında ayrıntılı olarak belirtilmektedir.
MADDE 6- AKREDİTE KİŞİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
(1) Akredite kişiler;
a) Yanlarında nüfus cüzdanı ya da ehliyet benzeri resmi bir kimliği
bulundurarak görevliler tarafından talep edilirse göstermek,
b) Görevlerinin gerektirdiği süreler dışında akredite alanlarda
bulunmamak,
c) Akredite edilmedikleri alanlarda bulunmamak, müsabakanın
güvenliğini tehlikeye sokacak hareketlerden kaçınmak, seyir zevkini
bozacak ve görüntü kirliliği yaratacak şekilde saha içerisinde
dolaşmamak, oyuncular, hakemler, teknik görevliler ve izleyiciler gibi
kişilere sözlü ve fiziki müdahalede bulunmamak,
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ç) Akreditasyon kartlarını çoğaltmamak, başkasının kullanımına izin
vermemek, kartların korunması ve kaybolmaması için gerekeni
yapmak,
d) Akreditasyon sistemine kayıt sırasında TC Kimlik Numarasını
(Yabancılar için Yabancı Kimlik No. veya Pasaport No.) belirtmek,
e) Akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmak ve
akredite alanlarda bulundukları süreler boyunca boyunlarından
çıkarmamak zorundadırlar.
(2) Akredite kişiler, temsilci veya hakemin talebi üzerine, özel
güvenlik sorumlusu tarafından, bulundukları akredite alandan
çıkartılabilir.
(3) Kulüp Başkanları ve Teknik Sorumlular akredite alanlarda
bulundukları süreler boyunca akreditasyon kartlarını boyunlarına
asmaları ve görünür bir şekilde takmaları zorunlu değildir. Ancak
Kulüp Başkanları ve Teknik Sorumlular, akredite alanlarda
bulundukları süreler boyunca akreditasyon kartlarını yanlarında
taşımak ve müsabaka görevlilerinin talebi halinde ibraz etmek
zorundadırlar.
MADDE 9 – BASIN MENSUPLARI ve FOTO MUHABİRLERİ
AKREDİTASYONU
(1) Müsabakayı izleyecek basın mensupları, ilgili basın
kuruluşu tarafından müsabakadan en geç 8 saat önce FYS sistemine
girilerek akredite edilirler. Ev sahibi kulüp, kendisine ilgili basın
kuruluşu tarafından FYS üzerinden bildirilen basın mensuplarını
akredite alanlara almakla yükümlüdür.
(2) Müsabakayı izlemek amacıyla akredite edilen basın
mensupları, müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında TFF’nin
tüm düzenlemelerine uygun davranmakla yükümlüdürler. Ev sahibi
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kulüp, ilgili basın kuruluşu görevlileri ile işbirliği yaparak, ilgili
müsabaka için akreditasyon kartı olmayan basın mensuplarının
akredite alanlara girmesini engellemekle yükümlüdür.
(3) Akredite edilen foto muhabirleri Ek-2 de tanımlanan ilgili basın
kuruluşu tarafından verilen akreditasyon yeleklerini giyeceklerdir. Bu
şahıslar, TFF düzenlemelerine uygun görev yapmakla yükümlüdür.
(4) Bir müsabaka için verilecek basın tribünü akreditasyon kartı sayısı,
müsabakanın oynanacağı stadyumun basın tribünü kapasitesiyle
sınırlıdır.
MADDE 11 – HABER AMAÇLI GÖRÜNTÜ ALAN YAYINCI
KURULUŞLARIN AKREDİTASYONLARI
TFF tarafından verilen haber amaçlı görüntü belgesini haiz kuruluşlar,
müsabakanın başlamasından 8 saat önce ilgili basın kuruluşu’na
başvurarak akredite olmak zorundadırlar.
MADDE 12- DENETLEME
Akreditasyon sistemi müsabakada görevli Federasyon Temsilcisi
tarafından denetlenir.
MADDE 13– TALİMATA AYKIRILIK
(1) Bu talimata ve eklerine aykırı hareket eden kişi ve
kulüpler hakkında Futbol Disiplin Talimatı ve sair mevzuat hükümleri
uygulanır.
(2) Bu talimat hükümlerine aykırı hareket eden kişiler bağlı
bulundukları kuruluşlara bildirilir.
AKREDİTE NUMARALARI KATEGORİLERİ:
(1) Numaralı alan soyunma odasını temsil eder. Bu alana kimlerin
girebileceği tabloda belirlenmiştir.
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(2) Numaralı alan soyunma odası ve hakem odası koridorlarını temsil
eder. Özellikle misafir takım oyuncuları, misafir takım delegasyonu ve
TFF görevlilerinin soyunma odaları ile sahaya çıkışları sırasında
kullanacakları güzergahı temsil eder.
(3) Numaralı alan saha içi oyun alanı ile seyirci tribünleri arasında
kalan alanı temsil eder. Bu alanda bulunacak kişiler için iki ayrı zaman
kavramı mevcuttur.
Müsabaka esnasında saha içerisinde görev yapacak kişilerin
akreditasyon kartlarında, yeşil zemin üzerine “3” rakamının
bulunması veya “T Alanı” ifadesinin yer alması zorunludur. Bunun
dışında sahaya giriş yetkisi olan kişiler müsabakanın başlamasından
18 dakika öncesinde sahayı terk eder, müsabaka bitiminde rakip
takım futbolcuları ile hakemler müsabaka alanından ayrılıncaya
kadar bu alanlarda bulunamazlar.
Bu kişilerle ilgili son kararı müsabakanın temsilcisi verecektir.
Müsabaka güvenliği açısından o kişinin saha içinde bulunması tehlike
oluşturuyor ise temsilci yada dördüncü hakem kişinin saha içinde
bulunmasını kısıtlayabilir.
(4) Numaralı alan hakem odası, temsilci odası gibi TFF çalışanları için
ayrılmış alanı temsil eder.
(5) Numaralı alan doping kontrol odasını temsil eder. Doping kontrol
elemanları görevleri gereği akredite olmazlar. Sabit akreditasyon
kartları ile görev yaparlar.
(6) Numaralı alan spor muhabirleri ve yazarlarının çalıştığı tribünü
temsil eder.
(7) Numaralı alan foto muhabirlerinin çalıştığı alanları temsil eder.
(8) Numaralı alan basın toplantısı salonunu temsil eder.
(9) Numaralı alan Karma Alanı temsil eder.
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FSKD GENEL BAŞKANLIĞI
GENEL BAŞKAN : Hüseyin DOĞAN
GSM NO
: 0 532 3278562
İrtibat Adresi :Futbol Saha Komiserleri Derneği Genel Başkanlığı
Soğuksu Mah.Kazım Karabekir Cad.Aygün Apt.55/3
MURATPAŞA/ANTALYA
Telefon ve Faks : 0 242 2483562
Wep adresi
: www.fskd.org
Mail Adresi
: fskd@hotmail.com.tr
FUTBOL SAHA KOMİSERLERİ DERNEK ŞUBELERİ ve TELEFONLARI
1- ADANA
BAŞKAN : MUZAFFER AYBAR
GSM NO: 0 541 4606360
WEB
: www.adanasahakomiserleri.org
2- ADIYAMAN
BAŞKAN : NAİF DÜNEK
GSM NO: 0 532 4941214
WEB
: www.fskdadıyaman.org
3- AFYONKARAHİSAR
BAŞKAN : ARİF YAVAŞ
GSM NO: 0 555 2460161
4- AKSARAY
BAŞKAN : ALİ TÜRKÇÜ
GSM NO : 0 532 4742203
5- ANKARA
BAŞKAN : ŞÜKRÜ ŞENTÜRK
GSM NO : 0 535 8937199
WEB
: www.tfskd-ankara.org
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6- ANTALYA
BAŞKAN : HASAN ALİ ÇAYIR
GSM NO : 0 546 8653636
WEB
: www.fskd-antalya.com
7- ARDAHAN
BAŞKAN : ERDAL ACAR
GSM NO : 0 535 7964154
8- AYDIN
BAŞKAN : BAYRAM KURŞUNEL
GSM NO : 0 538 7441124
WEB
: www.aydınfskd.org
9- BALIKESİR
BAŞKAN : ALİ HİKMET AKTAŞ
GSM NO : 0 535 3869077
10- BİTLİS
BAŞKAN : ERCAN GÜZELKAYA
GSM NO : 0 532 6510335
11- BOLU
BAŞKAN : BAHATTİN GÜNGÖR
GSM NO : 0 532 7265290
WEB
: www.bolusahakomiserleri.com
12- BURDUR
BAŞKAN : DURAN URHAN
GSM NO : 0 542 6346328
13- BURSA
BAŞKAN : ERCAN ÜTÜCÜ
GSM NO : 0 0 530 8751611
WES
: www.bfskd.org
14- ÇANAKKALE
BAŞKAN : MAHMUT TONKA
GSM NO : 0 537 8442857
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15- DENİZLİ
BAŞKAN : HAYRETTİN COŞKUN
GSM NO : 0 542 6819551
16- DİYARBAKIR
BAŞKAN : ERCAN ÇELİK
GSM NO : 0 532 4249785
17- DÜZCE
BAŞKAN : HÜSNÜ OVALI
GSM NO : 0 506 3670284
18- ELAZIĞ
BAŞKAN : SABRİ BAŞ
GSM NO : 0 506 2346088
19- ERZİNCAN
BAŞKAN : EYÜP ŞENOL ÇİVİT
GSM NO : 0 542 4700308
20- ERZURUM
BAŞKAN : MEHMET AKSAKALLI
GSM NO : 0 535 2692671
21- ESKİŞEHİR
BAŞKAN : ŞENER ARSLAN
GSM NO : 0 532 7440788
22- GAZİANTEP
BAŞKAN : ALİ KÖMÜRCÜ
GSM NO : 0 532 6128272
23- GİRESUN
BAŞKAN : MURAT BALOĞLU
GSM NO : 0 537 3739327
24- GÜMÜŞHANE
BAŞKAN : HASAN ŞAHİN
GSM NO : 0 530 7706529
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25- HATAY
BAŞKAN : ALİ GÖRÜN
GSM NO : 0 533 5636468
26- IĞDIR
BAŞKAN: MURAT IŞIK
GSM NO: 0 507 6301526
27- ISPARTA
BAŞKAN : ALİ ÖZGÜN
GSM NO : 0 538 7977881
WEB
: www.ispartasahakomiserleri.tr.gg
28- İSTANBUL
BAŞKAN : ALİ OSMAN ÖZGÜL
GSM NO : 0 542 5754916
WEB
: www.ifskd.org
29- İZMİR
BAŞKAN : CÜNEYT MERALBAYSAL
GSM NO : 0 530 2913626
WEB
: www.izmirtfskd.com
30- KAHRAMANMARAŞ
BAŞKAN : AKİF ARSLAN
GSM NO : 0 506 6019860
31- KASTAMONU
BAŞKAN : ALİ AYDEMİR
GSM NO : 0 532 6473017
32- KARS
BAŞKAN : KAYA KURTOĞLU
GSM NO : 0 542 4146826
33- KAYSERİ
BAŞKAN : ŞİNASİ ACAR
GSM NO : 0 530 5260297
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34- KIRIKKALE
BAŞKAN : ÖMER VESKE
GSM NO : 0 538 7177494
35- KİLİS
BAŞKAN : İSMAİL GÖKALP
GSM NO : 0 541 8909054
36- KOCAELİ
BAŞKAN : SÜLEYMAN KARADAŞ
GSM NO : 0 541 4410941
WEB
: www.tfskdkocaeli.org
37- KONYA
BAŞKAN : AHMET ÖZEN
GSM NO : 0 537 7189065
38- KÜTAHYA
BAŞKAN : EROL KARATEKE
GSM NO : 0 507 9942453
WEB
: www.kutahyaskd.tr.gg
39- MALATYA
BAŞKAN : RECEP MENEVŞE
GSM NO : 0 536 3780542
40- MANİSA
BAŞKAN : AHMET AKSAKAL
GSM NO : 0 537 5285769
41- MARDİN
BAŞKAN : AHMET DEMİR
GSM NO : 0 544 2242647
42- MERSİN
BAŞKAN : MACİT BOZLU
GSM NO : 0 532 3767606
WEB
: www.mersinsahakomiserleri.com
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43- MUĞLA
BAŞKAN : ÜMİT SEFA GİRGİN
GSM NO : 0 532 7315104
44- MUŞ
BAŞKAN : ALP İSKENDER HAS
GSM NO : 0 532 6765040
45- ORDU
BAŞKAN : METİN KUL
GSM NO : 0 532 4540004
46- RİZE
BAŞKAN : ABDULHAMİT KOPUZ
GSM NO : 0 532 5013485
47- SAKARYA
BAŞKAN : MAHMUT GÜZEL
GSM NO : 0 538 8573190
48- SİİRT
BAŞKAN : İSMET ERMAN
GSM NO : 0 533 4962350
49- SİVAS
BAŞKAN : ŞÜKRÜ KARAHAN
GSM NO : 0 533 4936363
50- ŞANLIURFA
BAŞKAN : ABDULLAH CANBEYLİ
GSM NO : 0 532 4003353
51- TRABZON
BAŞKAN : MEHMET ALİ BIYIKLI
GSM NO : 0 532 3252207
52- VAN
BAŞKAN : ABDULMUTTALİP DEMİR
GSM NO : 0 533 7762980
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53- YALOVA
BAŞKAN : ŞABAN OK
GSM NO : 0 533 4763236
WEB
: www.77sahakomiserleri.com
54- YOZGAT
BAŞKAN : YAŞAR KARABOĞA
GSM NO : 0 544 2281692
55- ZONGULDAK
BAŞKAN : NAİM ACAR
GSM NO : 0 535 8749074
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