
BSL TEMSİLCİSİ RAPORU  
 

MAÇ BİLGİLERİ 

Müsabaka:  Maç No: 

A Takımı:  

B Takımı:  

Şehir:  Salon: Tarih/Saat:  

Hakem: Hakem: Hakem: 

Masa görevlileri 
Sayı: Süre: 24 Saniye: Yardımcı sayı: 

Periyot sonuçları 
1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

Uzatma periyotları 
1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

Sonuç 
A B Seyirci 

Sayısı 
 

Takım Temsilcisi 
 

TESİS (Maçın önemine göre, müsabakanın başlama saatinden 90/180 dakika saat önce salona gelip, Salon ve/veya 
Kulüp Yetkilisi ile birlikte aşağıdaki konuları kontrol ediniz.) EVET HAYIR 

a. Pota ve çember standartlara uygun mu?   
b. Pota arkalarında iki adet scorebord mevcut mu?   
c. Pota üstünde 24 saniye cihazı mevcut ve kurallara uygun mu?   
d. Pota etrafında çepeçevre kırmızı led ışık mevcut mu?   
e. Yer silici kıyafetleri uygun mu?    
f. Yedek çarpma levhası ve çember mevcut mu?    
g. Yedek scoreboard mevcut mu?    
h. Jeneratör mevcut mu?   
i. UPS mevcut mu?   
j. İstatistik ekibi için bilgisayar ve yazıcı mevcut mu?   
k. Doping Kontrol Odası ve gerekli malzemeler var mı?   
l. Basın Toplantı Odası hazır mı?   
m. Standartlara uygun bir Basın Tribünü var mı?   
n. Fotoğrafçı oturma sıraları mevcut mu?   
o. Medya Internet bağlantısı var mı?   
p. Salon içinde Türk Bayrağı mevcut mu?   
q. Salon içinde TBF Bayrağı mevcut mu?    
r. Saha içi reklam zemin sticker/yapıştırmaları sporcu sağlığına zarar vermeyecek ve yönergelere 

uygun şekilde düzenlenmiş mi? 
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GÜVENLİK (Hayır olarak işaretliler için aşağıda açıklama yapabilirsiniz) EVET HAYIR 

a. Misafir takıma maç öncesi antrenman verildi mi?   
b. Misafir takıma maç öncesi polis eskort hizmeti sağlandı mı?   
c. Misafir takıma antrenman ve maçlarda su ve top sağlandı mı?   
d. Maç süresince salonda sağlık ekibi ve ambulans mevcut mu?   
e. Anons sistemi ve standart anons metinleri var mı?   
f. Yeterli yangınla mücadele tedbiri alınmış mı?   
g. Maç öncesi güvenlik toplantısı yapıldı mı?   

Katılanlar (Yapıldı ise) Adı Soyadı İmza 

Teknik Komiser ……………………………………………………………..…… …………………… 

Resmi Güvenlik Amiri ………………………………………………………………..… …………………… 

Ev Sahibi Takım Temsilcisi ……………………………………………………………..…… …………………… 

Misafir Takım Temsilcisi …………………………………………………………..……… …………………… 

Salon Amiri ………………………………………………………..………… …………………… 

Özel Güvenlik Temsilcisi ………………………………………………………..………… …………………… 

h. Güvenlik personeli sayısı Resmi Güvenlik  Özel Güvenlik  

i. Yapılmadıysa gerekçesi: 

 

 

 

 

j. Güvenlik toplantısında konuşulacak ve tedbir alınması sağlanacak konular İşaretleyin 

• Müsabaka ile ilgili BSL Direktörlüğü, TBF ya da Emniyetin öngördüğü özel güvenlik tedbirleri  

• Misafir takımın şehre ve salona geliş gidişlerinde alınan tedbirler  

• Seyircilerin oturma yerleri, alınacak tedbirler, büfe ve tuvaletlerin planlaması  

• Seyircilerin salona geliş güzergahları, girişleri ve müsabaka sonrası tahliyelerine ilişkin önlemler  

• Üst araması ve kapıların açılış saati  

• Misafir takım yakınlarının salon içi oturma yerleri ve koruma tedbirleri  

• Maçın seyircisiz oynanması durumunda salon dâhilinde kalabileceklerin durumu ve tespiti   

• Salon acil çıkış kapılarının kullanımı ve bunların önünde güvenlik elemanı bulunması  

• Haftaya özel maç öncesi saygı duruşu veya pankartla çıkış varsa planlaması  

k. Güvenlik toplantısında karar alınmasına karşın uygulanmayanlar. (Varsa sebebi ve ihmali olanlar)  
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KAYIT VE BİLGİLER EVET HAYIR 

a. Müsabaka naklen televizyondan yayınladı mı?   
b. Haber amaçlı kamera var mı?   
c. Doping Kontrolü yapıldı mı?   
d. Basın toplantısı yapıldı mı? (Eğer yapıldı ise toplantı tutanağını ekleyin)   
e. Maç kaydı ftp kanalıyla yüklendi mi? (Hayır ise DVD kaydını alınız)   

Satılan bilet sayısı Bilet fiyatları Satılan kombine sayısı Misafir takıma ayrılan ve satılan bilet sayısı 

    

f. Takım formaları Ev Sahibi Takım Misafir Takım 
Ağırlıklı forma rengi   

Forma Reklamı-Ön   

Forma Reklamı-Arka Üst   

Forma Reklamı-Arka Alt   

Şortta Reklam   

Eşofman arkada reklam   

Warm Up önü reklam   

Warm Up arkası reklam   

Forma arkası oyuncu ismi Var  Yok   Var  Yok   

Warm Up arkası oyuncu ismi Var  Yok   Var  Yok   

Formada önde lig logosu Var  Yok   Var  Yok   

Formada arkada lig logosu Var  Yok   Var  Yok   

Şortta lig logosu Var  Yok   Var  Yok   

Eşofman kolda lig logosu Var  Yok   Var  Yok   

Warm Up da lig logosu Var  Yok   Var  Yok   

“HAYIR” olarak işaretlediğiniz veya belirtmek istediğimiz ilave konular varsa bu bölüme yazabilirsiniz: 
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Lütfen aşağıdaki ilgili bölümleri Basketbol Süper Ligi (BSL) Yönetim Esasları Yönergesi'ne göre kontrol 
ediniz. Tüm reklamların TV yayın yönünden okunabilecek şekilde uygulandığından emin olunuz. Uygun 
olmadığını belirlediğiniz ve açıklama ihtiyacı hissettiğiniz konuları detaylı olarak yazınız.  
 

PAZARLAMA (Hayır olarak işaretliler için aşağıda madde numarası belirterek açıklama yapabilirsiniz) EVET HAYIR 

1. Orta saha dairesinde, saha çizgilerini açık bırakacak şekilde kulüp logosu kullanılmış mı?   
2. Oyun sahasının içinde, orta çizginin sağ ve sol tarafında, BSL logosu var mı?    
3. 3 numaralı alanlarda (BSL logolarına simetrik olacak şekilde) reklam kullanılmış mı?   
4. 4 numaralı alanlarda birbiriyle aynı olmak üzere ve oyun sahası çizgilerini açık bırakacak 

şekilde reklam kullanılmış mı?    
5. 5 numaralı alanlarda birbiriyle aynı olmak koşuluyla reklam kullanılmış mı?                     
6. 6 numaralı alanlarda reklam kullanılmış mı?   
7. 7 numaralı alanlarda reklam kullanılmış mı?   
8. 8 numaralı alanlarda reklam kullanılmış mı?   
9. 9 numaralı alanlarda reklam kullanılmış mı?   
10. Her iki takım için ikişer adet olmak üzere (toplamda 4 adet) oyuncu değiştirme küpü var mı? 

Küplere ING Bank veya Para Mara reklamı giydirilmiş mi?    
11. Pota alt, ön, yan ve pota taşıyıcı aksam yüzeylerinde yer alan çarpma minderleri Sony 

Mobile reklamı ile giydirilmiş mi? (Sony Mobile reklamı yok ise BSL logosu olması 
gerekmekte) 

  

12. Pota altı ön ve yan yüzeylerinde yer alan çarpma minderleri üzerinde pota imalatçısının 
markası veya logosu kapatılmış mı?   

13. Çarpma levhası (Arkalık) üzerinde "www.bsl.org.tr" yapıştırması var mı?   
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14. Çarpma levhası üzerinde BSL logosu var mı?   
15. Çarpma levhası üzerinde, tepe üstü kamerası çekim yönüne uygun şekilde yerleştirilmiş 

"www.bsl.org.tr" veya sponsor görünürlüğü var mı?   
16. Skor gösterge panosunun kenarlarında, skor göstergesinin fonksiyonlarına engel olmamak 

ve görüşü kısıtlamamak şartı ile reklam kullanılmış mı?   
17. Görevli masasının ön yüzünde BSL logosu ve görseli kullanılmış mı?   
18. Görevli masasında kullanılan bilgisayarların üzerinde reklam veya imalatçı firma markası, 

logosu var mı?   
19. Yedek sporcuların oturma sıralarının arkalarında ve/veya ayakları çevrelerinde reklam 

kullanılmış mı?   
20. Misafir takım yedek sporcularının oturma sırası arkasında yer alan şeffaf plastik korumanın 

üzerinde reklam kullanılmış mı?   
21. Basın toplantısı arka plan görseli var mı? (Fotoğraf çekiniz) (Oyuncu ya da antrenör 

oturduğu zaman sponsor logoları omuz/baş hizasında görülür olmalı)   
22. Maç öncesi ve sonrası saha içi röportajlarda kullanılacak, taşınabilir reklam panosu var m? 

Maç öncesi, devre arası ve maç sonrası kullanıldı mı? (Fotoğraf çekiniz)   
23. Maçın başlama saatinden en geç bir saat önce, saha kenarında bulunan LED reklam 

panoları çalışmaya başladı mı? (Maç sonu TV yayını kesilince kapatılacak.)   
24. LED reklam panolarında yer alan reklamların, gösterim süreleri BSL Yönetim Esasları 

Yönergesi'ne uygun mu? (Her salon ve maç için geçerli olmak üzere %50 BSL reklamları, 
%50 takım reklamları) 

  

25. Ev sahibi kulüp herhangi bir saha aktivitesi yapacak mı, yaptı mı?   
26. Salon içinde ve dışında bulunan tüm sabit reklam panoları, posterler, yönlendirme tabelaları, 

broşürler, dijital ekranlar vb. reklam unsurları BSL Yönetim Esasları Yönergesi'ne uygun mu? 
(Fotoğraf çekiniz veya birer örnek alınız, detaylı olarak açıklama yazınız) 

  

27. Maç öncesi saha içi aktivite yapıldı mı? (Ürün dağıtımı oldu ise yazınız)   
28. Maç arası saha içi aktivite yapıldı mı? (Ürün dağıtımı oldu ise yazınız)   
29. Maç sonrası saha içi aktivite yapıldı mı? (Ürün dağıtımı oldu ise yazınız)   
30. Salon içinde veya dışında BSL sponsorlarının standı var mı?   
31. Salon içerisine BSL Direktörlüğü tarafından gönderilen BSL bayrağı ve kulüp logolarının yer 

aldığı bayrak herkes tarafından görülebilir ve uygun yerlere asılmış mı?   
32. Hakem formalarının arkasında ve kolunda reklam bulunuyor mu? (Fotoğraf çekiniz.)   
33. Küp skor gösterge tabelasında sponsor videoları oynatıldı mı? (Fotoğraf çekiniz.)   
34. BSL Direktörlüğü tarafından sağlanan fotoğrafçı yelekleri kulüp tarafından dağıtılıp, kullanıldı 

mı? Yayıncı kuruluş yelekleri kullanıldı mı?   
35. BSL Direktörlüğü tarafından sağlanan TV yayıncı kuruluş yelekleri kullanıldı mı?   
36. Maç sonrası basın toplantısı düzenlendi mi? Düzenlendi ise basın toplantısı katılım formunu 

doldurunuz.   
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37. Salon içerisinde sadece medya mensuplarının kullanımına özel olacak şekilde konfigüre 
edilmiş ve yüksek kapasitedeki veri alışverişine imkân sağlayacak nitelikte şifreli bir kablosuz 
internet bağlantısı var mı? 

  

38. BSL Sponsorları için salon içerisinde veya dışında saha içi/dışı aktivite yapıldı mı? Ne 
zaman ve ne şekilde yapıldı?   

Açıklamalar:  

Madde No Açıklama                                                                                                                                                  : 
……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

39. BSL Direktörlüğü ile paylaşılması amacıyla geniş açılı ve müsabaka oynanırken çekilmesi gereken fotoğraflar; 

a. LED reklam panosunda yer alan Metlife reklamı  

b. LED reklam panosunda yer alan Vivident reklamı  

c. LED reklam panosunda yer alan Sony Mobile reklamı   

d. LED reklam panosunda yer alan ING Bank reklamı  

e. LED reklam panosunda yer alan LeasePlan reklamı  

f. Basın toplantısı arka plan panosu (Hem boş, hem kullanılırken çekilecek)  

g. Saha içi röportaj panosu (Hem boş, hem kullanılırken çekilecek)  

Not: 

 

 

 

 

 

Eklemek / Belirtmek istediğiniz ilave konular varsa bu bölüme yazabilirsiniz. 

 

 

 
 
 

BSL TEMSİLCİSİ: 

Adı Soyadı :    Şehir : Telefon : 

İmza :  
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