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OYUN KURALLARI HAKKINDA NOTLAR
De¤iﬂiklikler
Ulusal federasyonun anlaﬂmas›na ba¤l› olarak yürürlükteki kurallar ile ilgilendirilen ve
uygulanan kurallar, kendi liglerindeki 16 yaﬂ alt›, bayan futbolcular ve veteran futbolcular
(35 yaﬂ üstü) ve özürlü futbolcular için de¤iﬂtirilerek uygulanabilir.
Aﬂa¤›daki de¤iﬂikliklerden herhangi birinin veya tamam›n›n uygulanmas›na izin verilir:
• Oyun alan›n›n ölçüleri,
• Topun büyüklü¤ü, a¤›rl›¤› ve malzemesi,
• ‹ki kale dire¤i aras›ndaki geniﬂlik ve üst kale dire¤inin zeminden yüksekli¤i,
• Oyun bölümlerinin süresi,
• Yedekler,
‹lave de¤iﬂikliklere sadece Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu'nun onay› ile izin verilir.
Erkek ve Bayan
Oyun Kurallar›nda hakemlerin, yard›mc› hakemlerin, oyuncular›n ve di¤er ilgililerin “üçüncü
erkek ﬂah›s” olarak yaz›lmas› sadece kolayl›k içindir ve bu yaz› hem erkek, hem bayanlar›
kapsar. (Türkiye Futbol Federasyonu notu: ‹ngilizce’de “üçüncü ﬂah›s” zamiri erkek ve bayan
için ayr› kelimeler oldu¤undan bu aç›klama yap›lm›ﬂt›r).
‹ﬂaretler
Sol taraftaki tek çizgi kurallardaki yeni de¤iﬂiklikleri göstermektedir.
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KURAL 1 - OYUN ALANI

Alan Zemini
Maçlar Müsabaka yönetmelikleri do¤rultusunda do¤al veya yapay zeminlerde oynanabilir.
Yapay zeminlerin rengi yeﬂil olmal›d›r.
Gerek FIFA’ya üye federasyonlar›n ulusal tak›mlar› aras›ndaki maçlarda, gerekse uluslararas›
kulüp maçlar›nda yapay yüzeylerin kullan›ld›¤› sahalar›n FIFA taraf›ndan özel izin verilmedikçe,
FIFA Futbol Çim Kalite Konseptinin koﬂullar›na veya Uluslararas› Yapay Çim Standard›na
uygun olmas› gerekir.
Oyun Alan›n›n ‹ﬂaretlenmesi
Oyun alan› dikdörtgen ﬂeklinde olmal› ve çizgilerle iﬂaretlenmelidir. Bu çizgiler s›n›rlar›n›
belirledikleri alanlara dahildir.
‹ki uzun s›n›r çizgisi taç çizgisi olarak adland›r›l›r. ‹ki k›sa s›n›r çizgisi kale çizgisi olarak
adland›r›l›r.
Oyun alan› her iki taç çizgisinin orta noktas›n› birleﬂtiren bir yar› alan çizgisi ile iki yar›ya ayr›l›r.
Orta nokta orta alan çizgisinin orta noktas›nda yer al›r. 9.15 m (10 yarda) yar›çap›ndaki bir
daire ile çevrelenir.
Köﬂe vuruﬂu yap›laca¤› zaman savunma oyuncular›n›n bu mesafeye çekilmesini sa¤lamak
üzere köﬂe yay›ndan 9.15 m (10 yarda) mesafede ve kale çizgileri ile taç çizgilerine dik aç›l›
olarak oyun alan› iﬂaretlenebilir.
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Ölçüler
Taç çizgisinin uzunlu¤u kale çizgisinin uzunlu¤undan fazla olmal›d›r.
Uzunluk (taç çizgisi):
Geniﬂlik (kale çizgisi):

En az
En fazla
En az
En fazla

90 m
120 m
45 m
90 m

(100 yarda)
(130 yarda)
(50 yarda)
(100 yarda)

Tüm çizgiler ayn› geniﬂlikte olmal› ve çizgi geniﬂli¤i 12 cm.'yi (5 inç) aﬂmamal›d›r.
Uluslararas› Maçlar
Uzunluk:
Geniﬂlik:

En az
En fazla
En az
En fazla

100 m
110 m
64 m
75 m

(110 yarda)
(120 yarda)
(70 yarda)
(80 yarda)

Kale Alan›
Kale direklerinin iç kenarlar›ndan 5,5 m. (6 yarda) uzakl›kta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir.
Bu çizgiler, saha içine do¤ru 5,5 m. (6 yarda) dik uzat›l›r ve kale çizgisine paralel bir çizgi ile
birleﬂtirilir. Bu çizgiler ve kale çizgisi ile s›n›rl› bu alan kale alan›d›r.
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KURAL 1 - OYUN ALANI

Ceza Alan›
Kale direklerinin iç kenarlar›ndan 16,5 m. (18 yarda) uzakl›kta kale çizgisine dik iki çizgi çizilir.
Bu çizgiler, saha içine do¤ru 16,5 m. (18 yarda) dik uzat›l›r ve kale çizgisine paralel bir çizgi
ile birleﬂtirilir. Bu çizgiler ve kale çizgisi ile s›n›rl› bu alan ceza alan›d›r.
Her bir ceza alan› içinde kale direklerinden eﬂit uzakl›kta ve kale çizgisine 11 m. (12 yarda)
mesafede bir penalt› noktas› iﬂaretlenir.
Ceza alan› d›ﬂ›na merkezi penalt› noktas› olan 9.15 m. (10 yarda) yar›çapl› bir daire yay› çizilir.
Bayrak Direkleri
Her köﬂeye, en az 1,5 m. (5 feet) yüksekli¤inde, ucu sivri olmayan ve bayrak tak›lan bir direk
dikilir.
Bayrak direkleri ayr›ca, orta saha çizgisi hizas›nda, taç çizgisinin en az 1 m. (1 yarda) d›ﬂ›na
dikilebilir.
Köﬂe Yay›
Her bir köﬂe bayrak dire¤inden itibaren oyun alan› içine 1 m. (1 yarda) yar›çapl› çeyrek daire
yay› çizilir.
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Kaleler
Her bir kale çizgisinin ortas›na bir kale yerleﬂtirilir.
Bir kale, bayrak direklerinden eﬂit uzakl›kta yukar› do¤ru dik iki direkle bunlar› birleﬂtiren
yatay bir üst direkten oluﬂur. Kale direkleri ve üst direk tahta, metal veya onaylanm›ﬂ di¤er
cins malzemeden yap›lmal›d›r. ﬁekilleri, kare, dikdörtgen, yuvarlak veya elips olabilir ve
oyunculara tehlike yaratmamal›d›r.
‹ki direk aras›ndaki mesafe içten içe 7.32 m. (8 yarda), üst dire¤in alt kenar›n›n yerden
yüksekli¤i 2.44 m. (8 feet)’dir.
Her iki kale dire¤i ve üst direk ayn› geniﬂlik ve derinli¤e sahip olmal› ve bu da 12 cm.'yi (5 inç)
aﬂmamal›d›r. Kale çizgileri, kale direkleri ve üst direk ile ayn› geniﬂlikte olmal›d›r. Kalelere
kale a¤lar›, direklere üst dire¤e ve yere iyice tutturulmak ve kaleciye hareket serbestisi
vermek ﬂart› ile tak›labilir.
Kale direkleri ve üst direkler beyaz olmal›d›r.
Güvenlik
Kaleler yere sa¤lam ve güvenli bir ﬂekilde sabitlenmelidir. Taﬂ›nabilir kaleler sadece bu ﬂart›
karﬂ›lamas› halinde kullan›lmal›d›r.
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Oyun Alan›

Köﬂe Bayrak Direkleri
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Metrik Ölçüler

‹ngiliz Ölçüleri
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KURAL 1 – OYUN ALANI

Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu Kararlar›
Karar 1
Teknik alan varsa, bu alan bu yay›n›n Teknik Alan baﬂl›kl› k›sm›nda yer alan Uluslararas› Futbol Birli¤i
Kurulu Kararlar› ile onaylanan ﬂartlara uygun olmal›d›r.

KURAL 2 – TOP
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Nitelikler ve Ölçüler
Top;
• yuvarlak biçimde olmal›,
• deriden veya bir di¤er uygun malzemeden imal edilmiﬂ,
• çevresi en çok 70 santimetre (28 inç), en az 68 santimetre (27 inç),
• a¤›rl›¤› oyunun baﬂlang›c›nda en çok 450 gr (16 onz), en az 410 gr (14 onz),
• bas›nc› deniz seviyesinde 0.6 -1.1 atmosfer (600 gr/cm2 - 1100 gr/cm2;
8.5 lbs/sq.in. – 15.6 lbs/sq.in.) aras›nda olacakt›r.
Kusurlu Topun De¤iﬂtirilmesi
Topun maç s›ras›nda patlamas› veya kusurlu hale gelmesi durumunda:
• oyun durdurulur.
• oyun kale alan› içerisinde durmad›¤› sürece, ilk topun kusurlu hale geldi¤i yerden yedek
top ile yap›lacak hakem at›ﬂ› ile oyun yeniden baﬂlat›l›r; oyunun kale alan› içerisinde
durmuﬂ olmas› durumunda, hakemin oyun durdu¤u anda topun bulundu¤u yere en yak›n
kale çizgisine paralel kale alan› çizgisi üzerindeki bir noktadan yapaca¤› hakem at›ﬂ› ile
oyun yeniden baﬂlar.
Topun baﬂlama vuruﬂu, kale vuruﬂu, köﬂe vuruﬂu, penalt› vuruﬂu, serbest vuruﬂ ya da taç
at›ﬂ› s›ras›nda patlamas› ya da kusurlu hale gelmesi durumunda:
•

oyun uygun ﬂekilde baﬂlat›l›r.

Top oyun süresince hakemin onay› olmadan de¤iﬂtirilemez.
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Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu Kararlar›
Karar 1
Kural 2 ﬂartlar›na ilave olarak FIFA veya konfederasyonlar gözetiminde düzenlenen resmi bir
turnuvada oynanan maçlarda topun kullan›ma kabulü topun ﬂunlardan birini taﬂ›mas›na ba¤l›d›r:
•
•
•

Resmi "FIFA ONAYLI" “FIFA APPROVED” logosu
Resmi "FIFA DENET‹ML‹" “FIFA INSPECTED” logosu
"ULUSLARARASI MAÇ TOPU STANDARDI"
“INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD” logosu

Top üzerindeki böyle bir logo, topun Kural 2'de düzenlenen asgari ﬂartlara ilave olarak, her bir logo
için özel teknik ﬂartlara göre test edildi¤i ve bunlara uygun bulundu¤u anlam›na gelir. Her bir logoya
has ilave ﬂartlar›n listesinin Uluslararas› F.B. Kurulu taraf›ndan onaylanmas› gereklidir. Testleri
uygulayan kuruluﬂlar FIFA'n›n onay›na tabiidir.
Üye Federasyon turnuvalar›nda da bu üç logodan herhangi birini taﬂ›yan toplar›n kullan›lmas›
gereklidir.
Karar 2
FIFA’n›n resmi maçlar›nda ve konfederasyonlarla ulusal federasyonlar›n sorumlulu¤u alt›nda
düzenlenen resmi maçlarda topun üzerine, maç›n, maç› düzenleyen kurumun, topu üreten firman›n
arma ve markas› (amblemi) d›ﬂ›nda hiç bir ticari reklâm konulamaz. Konulacak arma ve markalar›n
boyutlar› ve çeﬂidi müsabaka yönetmeli¤i ile belirlenebilir.

KURAL 3 – OYUNCULARIN SAYISI
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Oyuncular
Oyun, biri kaleci olmak üzere her biri en çok 11 oyuncudan oluﬂan iki tak›m aras›nda oynan›r.
E¤er tak›mlardan birinde 7’den az oyuncu varsa, o maç baﬂlat›lamaz.
Resmi Maçlar
FIFA’n›n, konfederasyonlar›n veya ulusal federasyonlar›n düzenledi¤i maçlarda en çok üç
oyuncu de¤iﬂtirilebilir.
Müsabaka yönetmeli¤inde, üç ile yedi aras›nda olmak üzere yedek oyuncu say›s› belirtilmelidir.
Di¤er Maçlar
Ulusal A tak›m maçlar›nda en fazla alt› oyuncu de¤iﬂikli¤i yap›labilir.
Di¤er tüm maçlarda, aﬂa¤›dakilerin sa¤lanmas› durumunda daha fazla say›da oyuncu
de¤iﬂikli¤i yap›labilir:
• tak›mlar maksimum say› üzerinde anlaﬂ›rlar,
• hakeme müsabakadan önce bilgi verilir.
E¤er hakeme bilgi verilmezse veya maç›n baﬂlamas›ndan önce herhangi bir anlaﬂmaya
var›lamazsa, alt›dan fazla oyuncu de¤iﬂikli¤ine izin verilmez.
Bütün Maçlar
Bütün maçlarda, yedek oyuncular›n isimleri maç baﬂlamadan önce hakeme verilmelidir.
‹smi verilmeyen yedek oyuncular maçta oynayamazlar.
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Oyuncu De¤iﬂtirme Yöntemi
Oyuncu de¤iﬂtirmelerde ﬂu ﬂartlara uyulmal›d›r:
• oyuncu de¤iﬂikli¤i yap›lmadan önce hakem bilgilendirilmelidir.
• yedek oyuncu ancak ç›kan oyuncu oyun alan›n› terk ettikten ve hakem iﬂaret verdikten
sonra oyun alan›na girebilir.
• yedek oyuncu yaln›z orta alan çizgisinden ve oyundaki bir duraklama s›ras›nda oyun
alan›na girebilir.
• oyuncu de¤iﬂikli¤i yedek oyuncu oyun alan›na girdikten sonra tamamlan›r.
• bu andan itibaren yedek oyuncu, oyuncu olur ve yerini ald›¤› oyuncu de¤iﬂtirilmiﬂ oyuncu
haline gelir.
• de¤iﬂtirilmiﬂ oyuncu maça tekrar kat›lamaz.
• oyuna girsin veya girmesin bütün yedek oyuncular ve de¤iﬂtirilmiﬂ oyuncular, hakemin
otorite ve karar yetkisine tabidir.
Kalecinin De¤iﬂtirilmesi
Di¤er oyunculardan herhangi biri:
• hakeme önceden haber verilmek,
• de¤iﬂme oyunun durdu¤u bir anda yap›lmak
ﬂart› ile kalecisi ile yer de¤iﬂtirebilir.
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‹hlaller ve Cezalar
Bir yedek oyuncu ya da de¤iﬂtirilmiﬂ oyuncunun hakemin izni olmadan
sahaya girmesi durumunda:
• hakem oyunu durdurur.
(yedek ya da de¤iﬂtirilmiﬂ oyuncunun oyuna müdahalesi yoksa hemen de¤il).
• hakem sportmenlik d›ﬂ› davran›ﬂ› nedeniyle oyuncuya ihtar verir ve
oyun alan›n› terk etmesini ister.
• e¤er hakem oyunu durdurmuﬂsa rakip tak›m lehine, oyunun durdu¤u s›rada topun
bulundu¤u yerden bir endirekt serbest vuruﬂ ile oyun yeniden baﬂlat›l›r
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
E¤er bir oyuncu, de¤iﬂiklik yap›lmadan önce hakemin iznini almadan kaleci ile yer de¤iﬂtirirse:
• hakem oyunun devam›na izin verir.
• hakem, top oyun d›ﬂ› oldu¤unda ilgili oyunculara ihtar verir.
Bu kural›n di¤er bütün ihlallerinde:
• ilgili oyunculara ihtar verilir.
• rakip tak›m oyuncusunun, oyunun durdu¤u s›rada topun bulundu¤u yerden bir endirekt
serbest vuruﬂ yapmas› ile oyun yeniden baﬂlat›l›r
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
Oyuncular ve Yedek Oyuncular›n ‹hrac›
Oyun baﬂlamadan önce ihraç edilen bir oyuncunun yerine ismi bildirilmiﬂ bir yedek oyuncu
al›nabilir.
E¤er ismi bildirilmiﬂ bir yedek oyuncu, maç›n baﬂlamas›ndan önce veya sonra ihraç edilmiﬂse,
yerine baﬂka yedek oyuncu al›nmaz.
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KURAL 4 – OYUNCULARIN G‹YS‹ VE GEREÇLER‹

Güvenlik
Bir oyuncu, kendisine veya bir baﬂka oyuncuya tehlikeli olabilecek herhangi bir giysi giymemeli
veya (her çeﬂit tak›lar da dahil) gereçler taﬂ›mamal›d›r.
Zorunlu Giysi ve Gereçler
Bir oyuncunun giymek zorunda oldu¤u temel giysi ve gereçler aﬂa¤›daki ayr› parçalar› kapsar:
• kollu bir forma veya gömlek (e¤er iç çamaﬂ›r› giyilmiﬂse kolun rengi forman›n veya
gömle¤in kolunun ana rengi ile ayn› olmal›d›r).
• ﬂort (ﬂort alt› giysi kullan›lmas› durumunda bunlar ﬂortlar›n ana rengi ile ayn› renkte
olmal›d›r).
• tozluklar,
• tekmelikler,
• futbol ayakkab›lar›.
Tekmelikler
•
•
•

tozluklar ile tamamen örtülmelidir.
uygun bir maddeden (lastik, plastik veya benzeri) yap›lmal›d›r.
yeterli bir koruma sa¤lamal›d›r.

Renkler
•
•

iki tak›m, her birini di¤erinden ve ayn› zamanda hakem ile yard›mc› hakemlerden ay›rt
edici renkte giyinmelidir.
her bir kaleci kendisini di¤er oyunculardan, hakem ve yard›mc› hakemlerden ay›rt edici
renkte giyinmelidir.
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‹hlaller ve Cezalar
Bu kural›n herhangi bir ihlali halinde:
• oyunun durdurulmas› ﬂart de¤ildir.
• giysi ve gereçleri uygun olmayan oyuncuya hakem taraf›ndan gerekli düzeltmeleri yapmas›
için oyun alan›ndan ç›kmas› bildirilir.
• oyuncu, e¤er topun ilk oyun d›ﬂ› oldu¤u ana kadar uygun olmayan giysi ve gereçlerini
düzeltmemiﬂse, topun ilk oyun d›ﬂ› oldu¤u anda oyun alan›ndan ç›kar.
• giysi ve gereçlerini düzeltmek için oyun alan›ndan ç›kan oyuncu, hakemin izni olmadan
oyun alan›na tekrar giremez.
• hakem, oyuncunun oyun alan›na girmesine izin vermeden önce giysi ve gereçlerini
düzeltti¤ini kontrol eder.
• oyuncu, yaln›z topun oyun d›ﬂ› oldu¤u anda oyuna girebilir.
Bu kural›n ihlalinden dolay› oyun alan›ndan ç›kart›lan bir oyuncuya e¤er hakemin izni olmadan
oyun alan›na tekrar girerse ihtar verilir.
Oyunun Tekrar Baﬂlamas›
E¤er oyun hakem taraf›ndan ihtar vermek için durdurulursa:
• oyun, hakemin oyunu durdurdu¤u s›rada topun bulundu¤u yerden, rakip tak›m›n bir
oyuncusu taraf›ndan yap›lan bir endirekt serbest vuruﬂla yeniden baﬂlat›l›r.
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
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Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu Kararlar›
Karar 1
Oyuncular, slogan veya reklam içeriyorsa formalar›n›n alt›ndaki iç çamaﬂ›rlar›n› gösteremezler.
Giymek zorunda oldu¤u temel giysiler, herhangi bir politik, dini veya kiﬂisel ifadeler içermemelidir.
Formas›n› ç›kararak slogan veya reklâm gösteren oyuncular, müsabakay› organize eden kuruluﬂ
taraf›ndan cezaland›r›lacakt›r. Giymek zorunda oldu¤u temel giysilerinde politik, dini veya kiﬂisel
sloganlar veya ifadeler taﬂ›yan oyuncunun tak›m› müsabakay› organize eden kuruluﬂ veya FIFA
taraf›ndan cezaland›r›lacakt›r.

KURAL 5 – HAKEM
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Hakemin Yetkisi
Her maç, oyun kurallar›n› uygulamada tam yetkili olarak atanan bir hakem taraf›ndan yönetilir.
Yetki ve Görevleri
Hakem,
• oyun kurallar›n› uygular,
• oyunu, yard›mc› hakemler ve varsa dördüncü hakem ile iﬂbirli¤i içinde yönetir,
• kullan›lan her topun Kural 2’de belirtilen özelliklere uygun olup olmad›¤›n› kontrol eder,
• oyuncular›n giysilerinin Kural 4’te belirtilen özelliklere uygunlu¤una karar verir,
• oyunun suresini belirler ve oyun ile ilgili kay›tlar›n› tutar,
• kurallar›n herhangi bir ﬂekilde ihlalinde veya di¤er bir sebepten gerekli
görürse, oyunu durdurur, geçici olarak erteler veya tatil eder,
• herhangi bir harici müdahale halinde oyunu durdurur,
geçici olarak erteler veya tatil eder,
• bir oyuncunun ciddi sakatland›¤› kan›s›na var›rsa oyunu durdurur ve o oyuncunun oyun
alan›ndan ç›kar›lmas›n› sa¤lar, sakatlanan futbolcu oyun alan›na ancak oyun yeniden
baﬂlad›ktan sonra dönebilir,
• bir oyuncunun hafif sakatland›¤› kan›s›na var›rsa oyunu top oyun d›ﬂ› oluncaya kadar
devam ettirir,
• kanayan yaras› olan bir oyuncunun oyun alan›ndan ç›kar›lmas›n› sa¤lar. Bu oyuncu,
ancak hakemin kanaman›n durdu¤una kanaat getirmesi halinde hakemin iﬂareti ile
oyun alan›na dönebilir,
• oyunu durdurmakla, ihlali yapan tak›ma bir avantaj sa¤layaca¤› hallerde oyunu devam
ettirir. Düﬂündü¤ü avantaj›n oluﬂmamas› halinde yap›lan ihlali cezaland›r›r,
• bir oyuncunun ayn› anda birden fazla ihlal yapt›¤› durumlarda daha a¤›r olan ihlali
cezaland›r›r,
• ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlali yapan oyuncuyu gerekli ﬂekilde cezaland›r›r. Gerekeni
o anda yapmazsa, topun oyun d›ﬂ› oldu¤u ilk anda yapmal›d›r.
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sorumlu bir ﬂekilde hareket etmeyen tak›m yetkililerini cezaland›r›r ve gerekirse oyun
alan›ndan ve çevresinden uzaklaﬂt›r›r,
kendisinin göremedi¤i olaylarda, yard›mc› hakemlerin verdi¤i bilgiye göre hareket eder,
yetkili olmayan kiﬂilerin oyun alan›na girmemesini sa¤lar,
durmuﬂ olan oyunu tekrar baﬂlat›r,
oyunculara ve / veya tak›m yetkililerine ve maç öncesinde, maç s›ras›nda ve maç sonras›nda
meydana gelen olaylara karﬂ›n al›nan disiplin tedbirleri hakk›nda bilgi içeren maç raporunu
ilgili kurumlara verir.

Hakemin Kararlar›
Hakemin bir golün kabul edilip edilmemesi ve maç sonucu da dahil oyunla ilgili kararlar›
nihaidir.
Hakem, oyunu yeniden baﬂlatmam›ﬂ veya maç› bitirmemiﬂ olmas› kayd› ile, bir karar›n›
sadece yanl›ﬂ oldu¤unu fark etti¤inde, yard›mc› hakem ya da dördüncü hakemin tavsiyesi
üzerine, kendi takdirine dayanarak de¤iﬂtirebilir.
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Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu Kararlar›
Karar 1
Bir hakem (veya görevliyse bir yard›mc› hakem veya dördüncü hakem) aﬂa¤›daki durumlardan
sorumlu tutulamaz:
Bir oyuncu, yönetici veya seyircinin herhangi bir ﬂekilde yaralanmas›ndan veya sakatlanmas›ndan,
herhangi bir mala gelebilecek zararlardan,
Oyun kurallar›na dayal› olarak, hakemin bir maç› durdurmas›, oynatmas› veya yönetmesi ile ilgili
alaca¤› kararlar dolay›s›yla herhangi bir kiﬂi, kulüp, ﬂirket, dernek veya di¤er kuruluﬂlar›n u¤rad›klar›
veya u¤rayacaklar› kay›plardan.
Bunun kapsam› içinde olanlar:
• oyun alan›n›n veya çevresinin durumu veya koﬂullar›ndan veya hava ﬂartlar›ndan dolay› bir maç›n
oynan›p oynanmamas› ile ilgili alaca¤› karar,
• herhangi bir nedenle bir maç›n tatil edilmesi ile ilgili alaca¤› karar,
• bir oyunda kullan›lan bütün gereç ve malzemenin (kale direkleri, bayrak direkleri ve top dâhil)
durumu ile ilgili alaca¤› karar,
• bir oyunun seyirci müdahalesi veya tribünlerdeki olaylar dolay›s›yla durdurulup durdurulmamas›
ile ilgili alaca¤› karar,
• sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksad› ile oyun alan›ndan ç›kar›lmas› için oyunun durdurulup
durdurulmamas› ile ilgili alaca¤› karar,
• sakatlanan bir oyuncunun tedavi maksad› ile oyun alan›ndan ç›kar›lmas›n› istemesi ve ›srar
etmesi ile ilgili alaca¤› karar,
• bir oyuncunun herhangi bir gereç veya giysisine izin verilip verilmemesi ile ilgili alaca¤› karar,
• oyun alan› çevresinde herhangi bir kimsenin (tak›m ve stad görevlileri, güvenlik personeli,
foto¤rafç›lar veya di¤er medya mensuplar› dâhil) bulunmas›na müsaade edilip edilmemesi (bu
konuda yetkili ise) ile ilgili alaca¤› karar,
• oyun kurallar›na göre verdi¤i veya FIFA, konfederasyon, ulusal federasyon veya lig yöntem ve
yönetmeliklerine göre oynanan bir maçtaki yetkilerine ba¤l› olarak verdi¤i herhangi bir karar.
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Karar 2
Atand›¤› turnuva veya müsabakalarda dördüncü hakemin görev ve rolü Uluslararas› Futbol Birli¤i
Kurulu taraf›ndan onaylanan ve bu yay›nda yer alan rehberlere uygun olmal›d›r.

KURAL 6 - YARDIMCI HAKEMLER
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Görevler
Karar yetkisi hakemde olmak üzere, görevi aﬂa¤›daki durumlar› iﬂaret etmek olan iki yard›mc›
hakem atan›r:
• topun ne zaman tamam›yla oyun alan›ndan ç›kt›¤›n›,
• hangi tak›m›n köﬂe vuruﬂu, kale vuruﬂu veya taç at›ﬂ› yapaca¤›n›,
• bir oyuncunun pozisyonu dolay›s› ile ne zaman ofsayt olarak cezaland›r›laca¤›n›,
• oyuncu de¤iﬂikli¤i istendi¤ini,
• hakemin göremedi¤i fena hareketleri ve di¤er olaylar›,
• pozisyona hakemden daha yak›n olduklar›nda meydana gelen ihlalleri (bu,
baz› özel durumlarda, ceza alan› içinde meydana gelen ihlalleri de kapsar),
• penalt› vuruﬂlar›nda kalecinin topa vurulmadan önce ileri hareket etti¤ini ve
topun gol çizgisini geçti¤ini.
Yard›m
Yard›mc› hakemler, hakemin maç› oyun kurallar›na göre yönetmesine yard›mc› olurlar. Baz›
durumlarda 9,15 m. mesafenin kontrolü için oyun alan›na girebilirler.
Bir yard›mc› hakemin gereksiz müdahale veya yak›ﬂ›ks›z hareketleri oldu¤unda, hakem onun
görevine son verecek ve durumu yetkili kurumlara rapor edecektir.
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KURAL 7 – MAÇIN SÜRES‹

Oyunun Devreleri
Hakem ve oynayan iki tak›m aralar›nda baﬂka ﬂekilde anlaﬂmam›ﬂlarsa bir oyun 45’er dakikal›k
iki eﬂit devreden oluﬂur. Oyunun devre sürelerini de¤iﬂtirme karar› (örne¤in, havan›n kararmas›
yüzünden 40’ar dakikal›k iki devreye indirmek) oyun baﬂlamadan önce verilmeli ve müsabaka
yönetmeliklerine uygun olmal›d›r.
Devre Aras› Süre
Oyuncular›n devre aras› dinlenmeye haklar› vard›r.
Devre aras› süre 15 dakikay› aﬂmamal›d›r.
Müsabaka yönetmeliklerinde devre aras› süre belirtilmelidir.
Devre aras› süre ancak hakemin izni ile de¤iﬂtirilebilir.
Kay›p Zaman ‹çin Ek Süre
Aﬂa¤›daki durumlar nedeniyle kaybolan süre ait oldu¤u devreye eklenecektir:
• oyuncu de¤iﬂiklikleri,
• oyuncu sakatlanmalar›n›n de¤erlendirilmesi,
• sakatlanan oyuncular›n tedavi için oyun alan›ndan ç›kar›lmalar›,
• zaman geçirilmesi,
• herhangi bir di¤er neden dolay›s›yla.
Eklenecek süre hakemin takdirine ba¤l›d›r.
Penalt› Vuruﬂu
Bir penalt› vuruﬂu yap›lacak ya da tekrar edilecekse, o yar›n›n süresi penalt› vuruﬂu
tamamlanana kadar uzat›l›r.
Maç›n Tatil Edilmesi
Müsabaka yönetmelikleri aksini belirtmedi¤i sürece tatil edilen maçlar yeniden oynan›r.

KURAL 8 – OYUNUN BAﬁLAMASI VE TEKRAR BAﬁLAMASI
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Baﬂlama Vuruﬂundan Önce
Para at›ﬂ› yap›l›r ve at›ﬂ› kazanan tak›m birinci yar›da hücum edece¤i kaleyi seçer.
Di¤er tak›m oyunun baﬂlama vuruﬂunu yapar.
Para at›ﬂ›n› kazanan tak›m ikinci yar›da baﬂlama vuruﬂunu yapar.
Maç›n ikinci yar›s›nda tak›mlar kalelerini de¤iﬂtirip di¤er kaleye hücum ederler.
Baﬂlama Vuruﬂu
Oyunu baﬂlatmak veya tekrar baﬂlatmak için yap›lan baﬂlama vuruﬂu:
• maç baﬂlang›c›nda,
• bir gol at›ld›ktan sonra,
• maç›n ikinci yar›s›n›n baﬂlang›c›nda,
• e¤er oynan›rsa, her iki uzatma devresinin baﬂlang›c›nda yap›l›r.
Baﬂlama vuruﬂundan do¤rudan do¤ruya bir gol yap›labilir.
Yöntem
•
•
•
•
•
•

bütün oyuncular kendi yar› alanlar›nda bulunur,
baﬂlama vuruﬂunu yapan tak›m›n rakipleri top oyuna girinceye kadar toptan en az
9.15 m. (10 yarda) uzakta olurlar,
top orta noktada hareketsiz bir ﬂekilde durur,
hakem iﬂaret verir,
top, vuruﬂ yap›l›p ileri do¤ru hareket etti¤i anda oyunda olur,
vuruﬂu yapan oyuncu, top bir baﬂka oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez
dokunamayacakt›r.

Bir tak›m›n kazand›¤› her golden sonra baﬂlama vuruﬂu di¤er tak›m taraf›ndan yap›lacakt›r.
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‹hlaller ve Cezalar
Vuruﬂu yapan oyuncu, top bir baﬂka oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunursa:
• rakip tak›m lehine ihlalin yap›ld›¤› yerden bir endirekt serbest vuruﬂ verilir.
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
Baﬂlama vuruﬂu yönteminin herhangi bir baﬂka surette ihlali durumunda:
• vuruﬂ tekrar edilir.
Hakem At›ﬂ›
Top oyundayken, oyunun oyun kurallar›nda belirtilmeyen herhangi bir nedenle geçici olarak
durdurulmas› halinde, oyun bir hakem at›ﬂ› ile yeniden baﬂlat›l›r.
Yöntem
Oyun kale alan› içerisinde durdurulmad›¤› sürece, hakem oyunu, topun oyun durduruldu¤u
anda bulundu¤u yerden topu yere b›rakarak baﬂlat›r; oyunun kale alan› içinde geçici olarak
durdurulmas› halinde, oyunu tekrar baﬂlatmak için yap›lacak hakem at›ﬂ›, oyun durdu¤u
anda topun bulundu¤u yere en yak›n kale çizgisine paralel kale alan› çizgisi üzerindeki bir
noktadan yap›l›r.
Top yere de¤di¤inde oyun tekrar baﬂlam›ﬂ olacakt›r.
‹hlaller ve Cezalar
Hakem at›ﬂ›, aﬂa¤›daki hallerde tekrarlanacakt›r:
• top yere de¤meden önce bir oyuncu topa dokunursa,
• top, yere de¤dikten sonra, hiç bir oyuncuya de¤meden oyun alan› d›ﬂ›na ç›karsa.

KURAL 9 – TOPUN OYUNDA VE OYUN DIﬁINDA OLMASI
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Topun Oyun D›ﬂ›nda Olmas›
Top aﬂa¤›daki hallerde oyun d›ﬂ›d›r:
• top kale çizgisini veya taç çizgisini havadan veya yerden tamamen geçti¤i zaman,
• oyun hakem taraf›ndan durduruldu¤u zaman.
Topun Oyunda Olmas›
Top ﬂu durumlar da dahil olmak üzere di¤er tüm zamanlarda oyundad›r:
• kale dire¤ine, üst dire¤e veya köﬂe bayrak dire¤ine çarp›p, dönerek oyun alan› içinde kal›rsa,
• oyun alan› içinde bulunduklar› s›rada hakeme veya yard›mc› hakeme çarp›p dönerse.
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KURAL 10 - GOL YAPMA YÖNTEM‹

Gol Yapma
Bir gol, golü atan tak›m›n gol öncesi oyun kurallar›n› ihlal etmemiﬂ olmas› ﬂart›yla, topun
tamam›n›n kale direkleri aras›ndan ve üst dire¤in alt›ndan kale çizgisini geçmesi ile yap›l›r.
Kazanan Tak›m
Bir maçta daha fazla gol atan tak›m maç› kazanm›ﬂ say›l›r. Her iki tak›m›n eﬂit say›da gol
atm›ﬂ olmas› veya hiç gol at›lmam›ﬂ olmas› durumunda ise maç berabere sonuçlanm›ﬂ olur.
Müsabaka Yönetmeli¤i
Müsabaka Yönetmeliklerinin bir maç ya da rövanﬂ maçlar› sonras›nda mutlaka kazanan bir
tak›m›n olmas›n› gerektirmesi durumunda,kazanan tak›m› belirlemek için sadece Uluslararas›
Futbol Birli¤i Kurulu (IFAB) taraf›ndan onaylanan aﬂa¤›daki usullere izin verilir:
• deplasmanda at›lan goller yöntemi,
• uzatma devreleri,
• penalt› noktas›ndan yap›lan vuruﬂlar.

KURAL 11 – OFSAYT
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Ofsayt Pozisyonu
Sadece ofsayt pozisyonunda bulunmak bir ihlal de¤ildir.
Bir oyuncu e¤er:
• rakip kale çizgisine toptan ve sondan ikinci rakip oyuncudan daha yak›n ise ofsayt
pozisyonundad›r.
Bir oyuncu e¤er:
• kendi yar› alan›nda ise, veya
• sondan ikinci rakip oyuncu ile ayn› hizada ise, veya
• son iki rakip oyuncu ile ayn› hizada ise,
ofsayt pozisyonunda de¤ildir.
‹hlal
Ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu, topun tak›m arkadaﬂ›na dokundu¤u veya tak›m arkadaﬂ›n›n
topla oynad›¤› anda hakemin kanaatine göre:
• oyuna müdahale ederek, veya
• rakibe müdahale ederek, veya
• bulundu¤u pozisyondan avantaj elde ederek
aktif oyuna dahil olursa ofsayt olarak cezaland›r›l›r.
‹hlal Olmamas›
Oyuncunun topu do¤rudan do¤ruya
• kale vuruﬂundan, veya
• taç at›ﬂ›ndan, veya
• köﬂe vuruﬂundan
almas› durumunda bir ofsayt ihlali yoktur.
‹hlaller ve Cezalar
Bir ofsayt ihlali durumunda hakem, rakip tak›m lehine ihlalin yap›ld›¤› yerden bir endirekt
serbest vuruﬂ verir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).

32

KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

Fauller ve Fena Hareketler aﬂa¤›daki ﬂekillerde cezaland›r›l›r:
Direkt Serbest Vuruﬂ
Bir oyuncunun aﬂa¤›daki yedi ihlalden birini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya
aﬂ›r› güç kullanarak yapmas› durumunda rakip tak›m lehine bir direkt serbest vuruﬂ verilir:
• rakibe tekme atarsa veya tekme atmaya teﬂebbüs ederse,
• rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teﬂebbüs ederse,
• rakibin üzerine s›çrarsa,
• rakibe ﬂarj yaparsa,
• rakibe vurursa veya vurmaya teﬂebbüs ederse,
• rakibini iterse,
• rakibe ayakla müdahale (tackle) ederse.
Ayr›ca, oyuncunun aﬂa¤›daki üç ihlalden birini yapmas› halinde rakip tak›m lehine bir direkt
serbest vuruﬂ verilir:
• rakibini tutarsa,
• rakibine tükürürse,
• bilerek topa elle müdahalede bulunursa (kendi ceza alan›ndaki kaleci hariç).
Direkt serbest vuruﬂ ihlalin oldu¤u yerden yap›l›r (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
Penalt› Vuruﬂu
E¤er yukar›da belirtilen on ihlalden birisi bir oyuncu taraf›ndan kendi ceza alan› içinde yap›l›rsa,
topun oyunda olmas› koﬂuluyla, topun pozisyonuna bak›lmaks›z›n bir penalt› vuruﬂu verilir.
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Endirekt Serbest Vuruﬂ
Kalecinin kendi ceza alan›nda aﬂa¤›daki dört ihlalden birini yapmas› halinde rakip tak›m
lehine bir endirekt serbest vuruﬂ verilir:
• topu oyuna b›rakmadan önce eliyle alt› saniyeden daha uzun süre kontrol ederse,
• topu oyuna b›rakt›ktan sonra, top baﬂka bir oyuncuya de¤meden önce topa tekrar
eliyle dokunursa,
• tak›m arkadaﬂ› taraf›ndan ayakla bilerek kendisine verilen topa eliyle dokunursa,
• tak›m arkadaﬂ›n›n taç at›ﬂ›ndan do¤rudan gelen topa eliyle dokunursa.

Bir oyuncunun hakemin kanaat›na göre aﬂa¤›daki ihlallerden birini yapmas› halinde rakip
tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ verilir:
• tehlikeli bir tarzda oynarsa,
• rakibinin ilerlemesine mani olursa,
• kalecinin elindeki topu oyuna sokmas›na engel olursa,
• daha önce Kural 12’de belirtilmeyen bir nedenden dolay› oyuncunun ihtar veya
ihraç edilmesi için oyunun durdurulmas›na neden olan bir ihlalde bulunursa.
Endirekt serbest vuruﬂ ihlalin oldu¤u yerden yap›l›r
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
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Disiplin Cezalar›
Bir oyuncuya, yedek oyuncuya ya da de¤iﬂtirilmiﬂ oyuncuya ihtar verildi¤ini belirtmek amac›yla
sar› kart kullan›l›r.
Bir oyuncu, yedek oyuncu ya da de¤iﬂtirilmiﬂ oyuncunun ihraç edildi¤ini belirtmek amac›yla
k›rm›z› kart kullan›l›r.
Yaln›zca bir oyuncuya, yedek oyuncuya veya de¤iﬂiklikle oyundan ç›kan oyuncuya k›rm›z› veya
sar› kart gösterilebilir.
Hakem, oyun alan›na girdi¤i andan bitiﬂ düdü¤ü sonras›nda oyun alan›n› terk edinceye kadar
disiplin cezas› verme yetkisine sahiptir.
Bir oyuncu oyun alan› içinde veya d›ﬂ›nda rakibe, tak›m arkadaﬂ›na, hakeme, yard›mc› hakeme
veya herhangi bir di¤er kiﬂiye karﬂ› ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlal yaparsa ihlalin ﬂekline
göre cezaland›r›l›r.
‹htar Verilecek Haller
E¤er bir oyuncu, aﬂa¤›daki yedi ihlalden birini yaparsa ihtar verilip sar› kart gösterilir:
• sportmenli¤e ayk›r› davran›ﬂtan suçlu ise,
• hakeme veya hakemin kararlar›na sözle veya hareketle itiraz ederse,
• oyun kurallar›n› devaml› ihlal ederse,
• oyunun tekrar baﬂlamas›n› geciktirirse,
• oyun bir köﬂe vuruﬂu, serbest vuruﬂ veya taç at›ﬂ› ile tekrar baﬂlarken
gerekli mesafeye aç›lmaz ise,
• hakemin izni olmaks›z›n oyun alan›na ilk kez girer veya tekrar girerse,
• hakemin izni olmaks›z›n oyun alan›n› kas›tl› olarak terk ederse.
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Yedek bir oyuncu ya da de¤iﬂtirilmiﬂ bir oyuncu, aﬂa¤›daki ihlallerden birini yaparsa, hakem
taraf›ndan ihtar verilip sar› kart gösterilir:
• sportmenlik d›ﬂ› davran›ﬂlarda bulunursa,
• sözle ya da hareketle itiraz ederse,
• oyunun tekrar baﬂlamas›n› geciktirirse.
‹hraç Verilecek Haller
E¤er bir oyuncu, yedek bir oyuncu ya da de¤iﬂtirilmiﬂ bir oyuncu aﬂa¤›daki yedi ihlalden birini
yaparsa k›rm›z› kart gösterilip oyundan ihraç edilir:
• ciddi faullü oyundan suçlu ise,
• ﬂiddetli hareketten suçlu ise,
• rakibe veya bir baﬂkas›na tükürürse,
• topla bilerek elle oynay›p rakip tak›m›n bariz golünü veya gol atma ﬂans›n› önlerse
(kendi ceza alan›ndaki kaleci hariç),
• kaleye do¤ru ilerleyen rakibin bariz gol atma ﬂans›n› serbest vuruﬂ veya
penalt› vuruﬂu gerektiren bir ihlal ile önlerse,
• sald›rgan, hakaret edici veya küfürlü bir ﬂekilde konuﬂursa ve / veya baﬂ ve
el kol hareketleri yaparsa,
• ayn› maçta ikinci bir ihtar al›rsa.
‹hraç edilen oyuncu, yedek oyuncu ya da yedek oyuncu ile de¤iﬂtirilen oyuncu oyun alan›n›n
çevresini ve teknik alan› terk etmelidir.
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KURAL 13 – SERBEST VURUﬁLAR

Serbest Vuruﬂ Çeﬂitleri
Serbest vuruﬂlar direkt veya endirekttir.
Direkt Serbest Vuruﬂ
Topun Kaleye Girmesi
• e¤er, bir direkt serbest vuruﬂ do¤rudan do¤ruya rakibin kalesine girerse, gol verilir.
• e¤er, bir direkt serbest vuruﬂ do¤rudan do¤ruya tak›m›n kendi kalesine girerse
rakip tak›m lehine bir köﬂe vuruﬂu verilir.
Endirekt Serbest Vuruﬂ
‹ﬂareti
Hakem bir endirekt serbest vuruﬂu, kolunu baﬂ›n›n üstünden yukar› do¤ru kald›rarak iﬂaret
eder. Vuruﬂ yap›l›p top baﬂka bir oyuncuya de¤inceye veya oyun d›ﬂ› kal›ncaya kadar kolunu
bu durumda tutar.
Topun Kaleye Girmesi
Ancak topun kaleye girmeden önce bir baﬂka oyuncuya dokunmas› halinde gol olabilir.
•
•

e¤er, bir endirekt serbest vuruﬂta topun do¤rudan do¤ruya rakibin kalesine girmesi
halinde bir kale vuruﬂu verilir.
e¤er bir endirekt serbest vuruﬂta topun do¤rudan do¤ruya tak›m›n kendi kalesine girmesi
halinde rakip tak›m lehine köﬂe vuruﬂu verilir.

Yöntem
Hem direkt hem de endirekt serbest vuruﬂlarda, vuruﬂ yap›l›rken top hareketsiz durmal› ve
vuruﬂu yapan oyuncu baﬂka bir oyuncu dokunmadan önce topa dokunmamal›d›r.
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Serbest Vuruﬂun Pozisyonu
Ceza alan› içinde serbest vuruﬂ
Savunan tak›m lehine direkt veya endirekt serbest vuruﬂ:
• bütün rakip oyuncular toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunmal›d›r,
• bütün rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar ceza alan› d›ﬂ›nda kalmal›d›r,
• top, do¤rudan do¤ruya ayakla vurularak ceza alan› d›ﬂ›na ç›k›nca oyuna girmiﬂ olur,
• kale alan› içinde verilen bir serbest vuruﬂ, kale alan›n›n içinde herhangi bir yerden
yap›labilir.
Hücum eden tak›m lehine endirekt serbest vuruﬂ:
• bütün rakip oyuncular, kendi kale direkleri aras›ndaki kale çizgisi üstünde bulunmalar›
d›ﬂ›nda, top oyuna girinceye kadar toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunmal›d›rlar,
• top, vuruﬂ yap›l›p hareket etti¤i anda oyundad›r,
• kale alan› içindeki bir endirekt serbest vuruﬂ, kale çizgisine paralel olan kale alan›
çizgisi üstündeki ihlalin yap›ld›¤› yere en yak›n noktas›ndan yap›l›r.
Ceza alan› d›ﬂ›nda serbest vuruﬂ:
• bütün rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunurlar,
• top, vuruﬂ yap›l›p hareket etti¤i anda oyundad›r,
• serbest vuruﬂ ihlalin yap›ld›¤› yerden veya ihlalin yap›ld›¤› anda topun bulundu¤u yerden
yap›l›r (ihlale göre).
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KURAL 13 – SERBEST VURUﬁLAR

‹hlaller ve Cezalar
E¤er bir serbest vuruﬂ s›ras›nda rakip oyuncu topa gerekli mesafeden daha yak›nsa:
• vuruﬂ tekrarlan›r.
E¤er, savunan tak›m taraf›ndan kendi ceza alan› içinden yap›lan bir serbest vuruﬂta top,
do¤rudan do¤ruya ceza alan› d›ﬂ›na gönderilmemiﬂse:
• vuruﬂ tekrarlan›r.
Kaleciden baﬂka bir oyuncu taraf›ndan yap›lan serbest vuruﬂ
E¤er, top oyuna girdikten sonra, vuruﬂu yapan oyuncu (elle oynamas› hariç), top baﬂka bir
oyuncuya de¤meden önce topa ikinci kez dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
E¤er, top oyuna girdikten sonra, vuruﬂu yapan oyuncu baﬂka bir oyuncuya dokunmadan önce
bilerek topla elle oynarsa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu),
•

e¤er ihlal, vuruﬂu yapan oyuncunun ceza alan› içinde olmuﬂsa bir penalt› vuruﬂu verilir.

39
Kaleci taraf›ndan yap›lan serbest vuruﬂ
E¤er, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynamas› d›ﬂ›nda), baﬂka bir oyuncuya dokunmadan
önce topa ikinci kez dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu),
E¤er, top oyuna girdikten sonra ve baﬂka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci bilerek topla
elle oynarsa:
• ihlal kalecinin ceza alan› d›ﬂ›nda yap›lm›ﬂsa, yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir
direkt serbest vuruﬂ verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu),
• ihlal kalecinin ceza alan› içinde yap›lm›ﬂsa, yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt
serbest vuruﬂ verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
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KURAL 14 - PENALTI VURUﬁU

Bir penalt› vuruﬂu, top oyunda iken, cezas› direkt serbest vuruﬂ olan on ihlalden birini kendi
ceza alan› içinde yapan bir tak›m›n aleyhine verilir.
Bir penalt› vuruﬂundan do¤rudan do¤ruya bir gol yap›labilir.
Her iki devrenin sonunda veya uzatma devrelerinin sonunda verilen bir penalt› vuruﬂu için
gerekli süre verilir.
Top ve Oyuncular›n Pozisyonu
Top:
• penalt› noktas›na konur.
Vuruﬂu yapacak oyuncu:
• aç›kça belirlenir.
Savunmadaki kaleci:
• vuruﬂ yap›l›ncaya kadar kale direkleri aras›nda kendi kale çizgisi üzerinde
yüzü vuruﬂu yapacak oyuncuya dönük durumda bulunur.
Di¤er bütün oyuncular:
• oyun alan› içinde,
• ceza alan› d›ﬂ›nda,
• penalt› noktas›n›n gerisinde,
• penalt› noktas›ndan en az 9.15 m. (10 yarda) mesafede bulunurlar.
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Yöntem
•
•
•
•

oyuncular bu kural do¤rultusunda pozisyonlar›n› ald›ktan sonra hakem, penalt› vuruﬂunun
yap›lmas› için iﬂaret verir,
vuruﬂu yapan oyuncu topu ileri do¤ru vurmal›d›r,
vuruﬂu yapan oyuncu, top baﬂka bir oyuncuya dokunmadan önce topla ikinci kez oynayamaz,
top, vuruﬂ yap›l›p ileri do¤ru hareket etti¤i anda oyundad›r.

Oyunun normal süresi içinde veya penalt› vuruﬂunun yap›labilmesi veya tekrarlanmas› için
devre sonunda ya da süre sonunda verilen ek sürede bir penalt› vuruﬂu kullan›ld›¤›nda:
• top kale direklerinden herhangi birine ya da her ikisine ve/veya üst direk ve/veya kaleciye
dokunduktan sonra, kale direkleri aras›ndan ve üst dire¤in alt›ndan geçerse gol yap›lm›ﬂ
say›l›r.
Penalt› vuruﬂunun ne zaman tamamland›¤›na hakem karar verir.
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KURAL 14 - PENALTI VURUﬁU

‹hlaller ve Cezalar
E¤er hakem bir penalt›n›n at›lmas› için iﬂaret verdikten sonra ve top oyuna girmeden önce
aﬂa¤›daki durumlardan birisi olursa:
Vuruﬂu yapan oyuncu oyun kurallar›n› ihlal ederse:
• hakem vuruﬂa izin verir,
• top kaleye girerse vuruﬂ tekrarlan›r,
• top kaleye girmezse, hakem oyunu durdurur ve savunma yapan tak›m lehine ihlalin
oldu¤u yerden bir endirekt serbest vuruﬂla oyunu tekrar baﬂlat›r.
Kaleci oyun kurallar›n› ihlal ederse:
• hakem vuruﬂa izin verir,
• top kaleye girerse gol yap›lm›ﬂ olur,
• top kaleye girmezse vuruﬂ tekrarlan›r.
Vuruﬂu yapan›n tak›m arkadaﬂ› oyun kurallar›n› ihlal ederse:
• hakem vuruﬂa izin verir,
• top kaleye girerse vuruﬂ tekrarlan›r,
• top kaleye girmezse, hakem oyunu durdurur ve savunma yapan tak›m lehine ihlalin
oldu¤u yerden bir endirekt serbest vuruﬂla oyunu tekrar baﬂlat›r.
Kalecinin tak›m arkadaﬂ› oyun kurallar›n› ihlal ederse:
• hakem vuruﬂa izin verir,
• top kaleye girerse, gol yap›lm›ﬂ olur,
• top kaleye girmezse, vuruﬂ tekrarlan›r.
Hem savunma yapan hem de hücum eden tak›m›n birer oyuncusu oyun kurallar›n› ihlal
ederse:
• vuruﬂ tekrarlan›r.
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Penalt› vuruﬂu yap›ld›ktan sonra, e¤er:
Vuruﬂu yapan oyuncu (elle oynamas› d›ﬂ›nda), top baﬂka bir oyuncuya dokunmadan önce
topa ikinci kez dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
Vuruﬂu yapan oyuncu, top baﬂka bir oyuncuya dokunmadan önce bilerek topla elle oynarsa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
Top ileri do¤ru hareket ederken bir d›ﬂ etkene dokunursa:
• vuruﬂ tekrarlan›r.
Top kaleciden, üst direkten veya direklerden geri döndükten sonra bir d›ﬂ etkene dokunursa:
• hakem oyunu durdurur,
• topa dokunan d›ﬂ etken kale alan› içerisinde olmad›¤› sürece, oyun d›ﬂ etkenin topa
dokundu¤u yerden bir hakem at›ﬂ› ile tekrar baﬂlat›l›r. Topa dokunan d›ﬂ etkenin kale
alan› içerisinde olmas› durumunda, oyunu tekrar baﬂlatmak için yap›lacak hakem at›ﬂ›,
oyun durdu¤u anda topun bulundu¤u yere en yak›n kale çizgisine paralel kale alan› çizgisi
üzerindeki bir noktadan yap›l›r.
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KURAL 15 - TAÇ ATIﬁI

Taç at›ﬂ›, oyunu tekrar baﬂlatma yöntemidir.
Taç at›ﬂ›, topun tamam› havadan veya yerden, taç çizgisini geçti¤i zaman, topun taç çizgisini
geçti¤i yerden, topa son dokunan oyuncunun rakibi taraf›ndan yap›l›r.
Taç at›ﬂ›ndan do¤rudan do¤ruya bir gol yap›lamaz.
Yöntem
Taç at›ﬂ›n›n yap›ld›¤› anda, at›ﬂ› yapan oyuncu:
• vücudunun cephesi ile oyun alan›na do¤ru döner,
• her iki aya¤› veya ayaklar›n›n bir k›sm› ile taç çizgisine veya taç çizgisinin d›ﬂ›nda
yere basar,
• her iki elini kullan›r,
• topu, baﬂ›n›n arkas›ndan ve üzerinden atar,
• topu, oyun alan›n› terk etti¤i noktadan atar.
Tüm rakip oyuncular, taç at›ﬂ›n›n yap›ld›¤› noktadan en az 2 metre (2 yarda) geride durmal›d›rlar.
Top oyun alan›na girer girmez oyunda olur.
Tac› atan, top baﬂka bir oyuncuya dokunmadan önce topa tekrar dokunamaz.
‹hlaller ve Cezalar
Taç at›ﬂ› kaleciden baﬂka bir oyuncu taraf›ndan yap›l›rsa:
Top oyuna girdikten sonra, tac› atan (elle oynamas› d›ﬂ›nda), top baﬂka bir oyuncuya dokunmadan
önce, topa ikinci kez dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
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Top oyuna girdikten sonra ve baﬂka bir oyuncuya dokunmadan önce, tac› atan bilerek topa
elle müdahalede bulunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu),
• ihlal, tac› atan›n ceza alan› içinde yap›ld›ysa bir penalt› vuruﬂu verilir.
Taç at›ﬂ› kaleci taraf›ndan yap›l›rsa:
Top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynamas› d›ﬂ›nda), top baﬂka bir oyuncuya dokunmadan
önce, topa ikinci kez dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
E¤er, top oyuna girdikten sonra ve baﬂka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci bilerek topu
elle oynarsa:
• ihlal kalecinin ceza alan› d›ﬂ›nda yap›lm›ﬂsa, yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir direkt
serbest vuruﬂ verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu),
• ihlal kalecinin ceza alan› içinde yap›lm›ﬂsa, yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt
serbest vuruﬂ verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
E¤er, bir rakip oyuncu tac› atan oyuncuyu sportmence olmayan ﬂekilde ﬂaﬂ›rt›r veya engellerse:
• sportmenli¤e ayk›r› davran›ﬂ›ndan dolay› ihtar verilir.
Bu kural›n di¤er herhangi bir ﬂekilde ihlalinden sonra:
• taç at›ﬂ› rakip tak›m›n bir oyuncusu taraf›ndan yap›l›r.
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KURAL 16 - KALE VURUﬁU

Kale vuruﬂu oyunu tekrar baﬂlatma yöntemidir.
Bir kale vuruﬂu, topun tamam›, en son hücum eden tak›m›n bir oyuncusuna dokunduktan
sonra havadan veya yerden ve Kural 10’a göre yap›lm›ﬂ nizami bir gol d›ﬂ›nda, kale çizgisini
geçince verilir.
Kale vuruﬂundan sadece rakip tak›m›n kalesine do¤rudan do¤ruya bir gol yap›labilir.
Yöntem
•
•
•
•

vuruﬂ, savunan tak›m›n kale alan› içindeki herhangi bir noktadan yap›l›r,
rakip oyuncular, top oyuna girinceye kadar ceza alan› d›ﬂ›nda dururlar,
vuruﬂu yapan, top bir baﬂka oyuncuya dokunmadan önce topla ikinci kez oynayamaz,
top, do¤rudan do¤ruya ceza alan› d›ﬂ›na ç›k›nca oyuna girmiﬂ olur.

‹hlaller ve Cezalar
E¤er kale vuruﬂunda top do¤rudan do¤ruya ceza alan› d›ﬂ›na ç›kmam›ﬂsa:
• vuruﬂ tekrarlan›r.
Kaleciden baﬂka bir oyuncu taraf›ndan yap›lan kale vuruﬂunda:
Top oyuna girdikten sonra, vuran oyuncu (elle oynamas› d›ﬂ›nda), top bir baﬂka oyuncuya
dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
E¤er, top oyuna girdikten sonra ve baﬂka bir oyuncuya dokunmadan önce, vuruﬂu yapan
oyuncu bilerek topla elle oynarsa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu),
• ihlal, vuruﬂu yapan›n ceza alan› içinde yap›ld›ysa bir penalt› vuruﬂu verilir.
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Kaleci taraf›ndan yap›lan kale vuruﬂunda:
E¤er, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynamas› d›ﬂ›nda), top baﬂka bir oyuncuya
dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
E¤er, top oyuna girdikten sonra ve baﬂka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci bilerek topla
elle oynarsa:
• ihlal kalecinin ceza alan› d›ﬂ›nda yap›lm›ﬂsa, yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir
direkt serbest vuruﬂ verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu),
• ihlal kalecinin ceza alan› içinde yap›lm›ﬂsa, yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine endirekt
serbest vuruﬂ verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
Bu kural›n herhangi bir baﬂka ihlalinde:
• vuruﬂ tekrarlan›r.
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KURAL 17 - KÖﬁE VURUﬁU

Köﬂe vuruﬂu, oyunu tekrar baﬂlatma yöntemidir.
Topun tamam›, en son, savunma yapan tak›m›n bir oyuncusuna dokunduktan sonra havadan
veya yerden ve Kural 10’a göre yap›lm›ﬂ nizami bir gol d›ﬂ›nda, kale çizgisini geçince köﬂe
vuruﬂu verilir.
Köﬂe vuruﬂundan sadece rakip tak›m›n kalesine do¤rudan do¤ruya bir gol yap›labilir.
Yöntem
• top, topun kale çizgisini geçti¤i noktaya en yak›n köﬂe bayrak dire¤inin köﬂe yay› içine
konur,
• bayrak dire¤i yerinden oynat›lamaz,
• rakip oyuncular, top oyuna girinceye kadar, köﬂe yay›ndan en a z 9.15 m. (10 yarda) uzakta
bulunurlar,
• vuruﬂ, hücum eden tak›m›n bir oyuncusu taraf›ndan yap›l›r,
• top, vuruﬂ yap›l›p hareket edince oyuna girmiﬂ olur,
• vuruﬂu yapan oyuncu, top bir baﬂka oyuncuya dokunmadan önce topla ikinci kez oynayamaz.
‹hlaller ve Cezalar
Köﬂe vuruﬂu kaleciden baﬂka bir oyuncu taraf›ndan yap›l›rsa:
E¤er, top oyuna girdikten sonra, vuruﬂu yapan oyuncu (elle oynamas› d›ﬂ›nda), top bir baﬂka
oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
E¤er top oyuna girdikten sonra ve baﬂka bir oyuncuya dokunmadan önce, vuruﬂu yapan
bilerek topla elle oynarsa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu),
• e¤er ihlal, vuruﬂu yapan›n ceza alan› içinde yap›ld›ysa bir penalt› vuruﬂu verilir.
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Köﬂe vuruﬂu kaleci taraf›ndan yap›l›rsa:
E¤er, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynamas› d›ﬂ›nda), top baﬂka bir oyuncuya
dokunmadan önce, topa ikinci kez dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
E¤er top oyuna girdikten sonra ve baﬂka bir oyuncuya dokunmadan önce, kaleci bilerek topu
elle oynarsa:
• ihlal kalecinin ceza alan› d›ﬂ›nda yap›lm›ﬂsa, yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir direkt
serbest vuruﬂ verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu),
• ihlal kalecinin ceza alan› içinde yap›lm›ﬂsa, yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt
serbest vuruﬂ verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
Bu kural›n herhangi di¤er bir ﬂekilde ihlalinde:
• vuruﬂ tekrarlan›r.
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RÖVANﬁLI MAÇLAR DA DAH‹L MAÇIN GAL‹B‹N‹ BEL‹RLEME YÖNTEMLER‹

Deplasmanda at›lan gol say›s›, uzatma devreleri ve penalt› noktas›ndan yap›lan vuruﬂlar,
müsabaka yönetmeliklerinin bir maç›n, (rövanﬂl› maçlar da dahil) berabere bitmesinden
sonra galip tak›m›n belirlenmesi için öngördü¤ü yöntemlerdir.
Deplasmanda At›lan Goller
Müsabaka yönetmelikleri tak›mlar›n birbiriyle kendi evinde ve deplasmanda oynamalar›n›
ﬂart koﬂtu¤unda ikinci maçtan sonra at›lan gollerin eﬂit olmas› halinde, rakip tak›m›n sahas›nda
at›lan her bir gol iki gol say›lacakt›r.
Uzatma Devreleri
Müsabaka yönetmelikleri, 15 dakikay› geçmemek üzere iki eﬂit uzatma devresinin oynanmas›n›
ﬂart koﬂabilir. Bu durumda Kural 8’in hükümleri uygulanacakt›r.
Penalt› Noktas›ndan Yap›lan Vuruﬂlar
Yöntem
• Hakem, vuruﬂlar›n yap›laca¤› kaleyi seçer,
• Hakem para at›ﬂ› yapar ve at›ﬂ› kazanan tak›m›n kaptan› ilk vuruﬂu veya ikinci vuruﬂu
yapmaya karar verir,
• Hakem yap›lan vuruﬂlar›n kayd›n› tutar,
• Aﬂa¤›daki durumlara ba¤l› olarak, her tak›m 5’er vuruﬂ yapar,
• Vuruﬂlar tak›mlar aras›nda s›ra ile yap›l›r,
• E¤er, her iki tak›m 5’er vuruﬂu tamamlamadan tak›mlardan birisi di¤er tak›m›n 5 vuruﬂu
tamamlasa dahi yapamayaca¤› kadar gol yapm›ﬂsa vuruﬂlara son verilir,
• E¤er, her iki tak›m da 5’er vuruﬂ yapt›ktan sonra eﬂit say›da gol yapm›ﬂ veya hiç gol
yapmam›ﬂlarsa, vuruﬂlar ayn› s›ra ile ve eﬂit say›daki vuruﬂlar sonucu bir tak›m›n di¤er
tak›mdan bir fazla gol yapmas›na kadar devam eder,
• E¤er bir kaleci vuruﬂlar s›ras›nda sakatlan›r ve kalecili¤e devam edemezse, tak›m› da
müsabaka yönetmeli¤inde belirtilen say›da oyuncu de¤iﬂtirmemiﬂse, kalecinin yerine
listedeki bir yedek oyuncu geçebilir,
• Yukar›da belirtilen kaleci de¤iﬂmesi d›ﬂ›nda, yaln›z normal maç süresinin veya yap›lm›ﬂsa
uzatma sürelerinin sonunda oyun alan›nda bulunan oyuncular penalt› noktas›ndan yap›lan
vuruﬂlara kat›labilirler,
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Her vuruﬂ bir baﬂka oyuncu taraf›ndan yap›l›r ve bir oyuncu ancak kendi tak›m›nda vuruﬂ
hakk›na sahip bütün oyuncular birer vuruﬂ yapt›ktan sonra ikinci vuruﬂunu yapabilir,
Vuruﬂlar s›ras›nda oyun alan›ndaki bir oyuncu kalecisi ile yer de¤iﬂtirebilir,
Vuruﬂlar s›ras›nda oyun alan›nda sadece vuruﬂ hakk›na sahip oyuncular ve maç›n hakemi
ile yard›mc› hakemleri bulunacakt›r,
Vuruﬂu yapan oyuncu ve iki kaleci d›ﬂ›nda, bütün oyuncular orta yuvarlak içinde olacaklard›r,
Vuruﬂ yapan oyuncunun tak›m arkadaﬂ› olan kaleci, oyun alan›n›n içinde, vuruﬂlar›n
yap›ld›¤› ceza alan›n›n d›ﬂ›nda, gol (kale) çizgisinin ceza alan› s›n›r çizgileri ile buluﬂtu¤u
noktada durmak zorundad›r,
Penalt› noktas›ndan yap›lan vuruﬂlarda, aksine bir karar belirtilmedi¤i sürece, ilgili Oyun
Kurallar› ve IFAB Kararlar› uygulan›r,
Bir tak›m rakibine göre daha fazla say›da oyuncuyla maç› tamamlad›¤›nda, rakibinin
oyuncu say›s› ile eﬂit olmas› için kendi tak›m›n›n oyuncu say›s›n› rakip tak›m›n oyuncu
say›s›na indirecek ve ç›kart›lan her oyuncunun isim ve forma numaralar› tak›m kaptan›
taraf›ndan hakeme bildirilecektir. Bu ﬂekilde ç›kar›lan futbolcu penalt› noktas›ndan yap›lan
vuruﬂlara kat›lamaz,
Hakem, penalt› noktas›ndan yap›lan vuruﬂlar baﬂlamadan önce her iki tak›mdan da eﬂit
say›daki oyuncunun orta yuvarlak içinde olmas›n› sa¤layacak ve penalt› vuruﬂlar› bu
oyuncular taraf›ndan yap›lacakt›r.

PENALTI NOKTASINDAN YAPILAN VURUﬁLAR
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TEKN‹K ALAN

Teknik alan, aﬂa¤›da belirtildi¤i gibi, özellikle teknik görevliler ve yedek oyuncular için ayr›lm›ﬂ
oturma yerleri olan stadyumlarda oynanan maçlarla ilgilidir.
Teknik alanlar›n boyutlar› ve konumu her stadyumda farkl› olabilece¤i için, ana hatlar aﬂa¤›da
genel olarak belirtilmiﬂtir:
• teknik alan, özel oturma yerinin iki yan›nda 1 m. (1 yarda) yana do¤ru ve taç çizgisinin 1
m. (1 yarda) yak›n›na kadar öne do¤ru olan alan› kaplar.
• bu alan› belirtecek iﬂaretlerin kullan›lmas› tavsiye edilir.
• teknik alanda bulunacak kiﬂilerin say›s› müsabaka yönetmeli¤inde belirtilir.
• teknik alanda bulunacaklar›n kimli¤i oyunun baﬂlamas›ndan önce, müsabaka yönetmeli¤ine
göre tan›mlan›r.
• her seferinde yaln›z bir kiﬂinin teknik alandan taktik bilgiler verme yetkisi vard›r.
• teknik direktör ve di¤er görevliler, örne¤in sakatlanan bir oyuncuyu kontrol etmek için
doktor veya masörün hakemin izni ile oyun alan›na girmesi gibi özel durumlar d›ﬂ›nda
teknik alan›n içinde kalmal›d›rlar.
• teknik direktör ve teknik alanda bulunanlar sorumlu davran›ﬂlar içinde bulunmal›d›rlar.

DÖRDÜNCÜ HAKEM VE YEDEK YARDIMCI HAKEM
•

•

•
•
•

•

•

•

•
•
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Dördüncü hakem müsabaka yönetmeli¤ine göre atanabilir. Yedek bir yard›mc› hakem
atanmam›ﬂsa ve hakemlerden biri göreve devam edemezse onun yerine görev yapar.
Dördüncü hakem her zaman hakeme yard›mc› olur.
Müsabakan›n baﬂlamas›ndan önce, müsabakay› düzenleyen kuruluﬂ, hakemin oyuna
devam edememesi halinde onun yerini dördüncü hakemin mi alaca¤›n› yoksa hakemin
yerine k›demli yard›mc› hakemin geçip, dördüncü hakemin yard›mc› hakem mi olaca¤›n›
aç›k bir ﬂekilde belirler.
Dördüncü hakem, maç öncesi, maç süresi ve maç sonras›ndaki her türlü idari görevde
hakemin istedi¤i ﬂekilde yard›mc› olur.
Dördüncü hakem, maç s›ras›nda oyuncu de¤iﬂtirme iﬂine yard›mc› olmaktan sorumludur.
Oyun alan›na girmeden önce yedeklerin giysi ve gereçlerini kontrol etme yetkisine sahiptir.
Yedek oyuncular›n giysi ve gereçlerinin oyun kurallar›na uygun olmamas› durumunda
hakemi bilgilendirir.
Dördüncü hakem, gerekti¤inde yedek toplar› kontrol eder. E¤er maç s›ras›nda maç topu
de¤iﬂecekse, hakemin talimat›na göre yedek top temin ederek zaman kayb›n›n en aza
inmesini sa¤lar.
Dördüncü hakem, hatal› tespit yüzünden yanl›ﬂ oyuncuya ihtar verildi¤inde veya ikinci
defa ihtar ald›¤› halde oyuncu ihraç edilmedi¤inde veya hakemin ya da yard›mc› hakemlerin
görüﬂü d›ﬂ›nda meydana gelen ﬂiddetli hareketler oldu¤unda hakeme haber vermek
zorundad›r. Bununla birlikte, hakem oyunla ilgili tüm hususlarda karar verme yetkisini
korur.
Dördüncü hakem maçtan sonra, hakemin ve yard›mc› hakemlerin görmedi¤i her türlü
fena hareket veya di¤er olaylar› yetkili makamlara rapor edecektir. Dördüncü hakem
yazd›¤› rapor hakk›nda hakeme ve yard›mc› hakemlere bilgi verecektir.
Teknik alanda bulunanlar›n tümünün sorumsuz davran›ﬂlar›n› hakeme bildirme yetkisine
sahiptir.
Müsabaka yönetmeli¤ine göre yedek bir yard›mc› hakem atanabilir. Onun tek görevi
devam edemeyecek olan yard›mc› hakemin yerini almak veya gerekti¤inde dördüncü
hakemin yerini almakt›r.
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Oyun
kurallar›n›n
yorumlanmas›
ve hakemler
için rehber
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KURAL 1 – OYUN ALANI

Oyun Alan›n›n ‹ﬂaretlenmesi
Oyun alan›n›n kesik, k›r›k çizgiler veya yar›klar ile iﬂaretlenmesine izin verilmez.
E¤er bir oyuncu aya¤›yla oyun alan›na izin verilmeyen iﬂaretler yaparsa, sportmenlik d›ﬂ›
davran›ﬂtan dolay› ihtar verilecektir. E¤er hakem, bunun maç s›ras›nda yap›ld›¤›n› fark ederse,
top oyun d›ﬂ› oldu¤u zaman kusurlu oyuncuya sportmenlik d›ﬂ› davran›ﬂtan dolay› ihtar
vermelidir.
Oyun alan› sadece Kural 1’de belirtilen çizgilerle iﬂaretlenecektir.
Kaleler
E¤er üst direk yerinden ç›kar veya k›r›l›rsa, oyun üst direk tamir edilip yerine tak›l›ncaya kadar
durdurulur. E¤er tamir imkân› yoksa oyun tatil edilmelidir. Üst direk yerine ip kullan›lmas›na
izin verilmez. E¤er üst direk tamir edilebilirse oyun, kale alan› içinde durdurulmam›ﬂsa,
oyunun durduruldu¤u anda topun bulundu¤u yerden yap›lacak hakem at›ﬂ› ile tekrar baﬂlat›l›r.
E¤er oyun top kale alan› içindeyken durdurulmuﬂsa, oyunu tekrar baﬂlatmak için yap›lacak
hakem at›ﬂ›, oyun durdu¤u anda topun bulundu¤u yere en yak›n kale çizgisine paralel kale
alan› çizgisi üzerindeki bir noktadan yap›l›r.
Ticari Reklam
Ticari reklamlar oyun alan›n› çevreleyen çizgilerden en az 1 metre (1 yarda) uzakta olacakt›r.
Tak›mlar›n oyun alan›na giriﬂ an›ndan, devre aras›nda oyun alan›ndan ayr›lmalar›na ve tekrar
oyun alan›na dönmelerinden maç›n bitimine kadar, oyun alan›na ve oyun alan›ndaki gereçlere
(kale direkleri ve kale a¤lar› ile bunlar›n s›n›rlad›¤› alan da dahil) her türlü hakiki veya sanal
ticari reklâm koymak yasakt›r. Özellikle kalelere, a¤lara, bayrak direkleri ve bayraklar›na hiç
bir reklâm malzemesi konamaz. Bu gereçlere hiç bir yabanc› madde (kamera, mikrofon vs.)
tak›lamaz.
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Logolar ve Amblemler
Oyun süresince, oyun alan›nda ve oyun alan›ndaki gereçlerde, kale a¤lar› ve çevirdikleri
alanlar da dahil, FIFA’n›n, konfederasyonlar›n, ulusal federasyonlar›n, liglerin, kulüplerin
veya di¤er kurumlar›n hakiki veya sanal arma veya marka (logo veya amblem) reklamlar›n›
yapmak yasakt›r.
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KURAL 2 – TOP

‹lave Toplar
Kural 2 gereksinimlerini karﬂ›lamak ve kullan›mlar› hakemin kontrolü alt›nda olmak kayd›yla,
maç s›ras›nda kullanmak için oyun alan› etraf›na ilave toplar yerleﬂtirilebilir.
Oyun Alan›nda Fazla Toplar
E¤er maç s›ras›nda fazladan bir top oyun alan›na girerse, hakem sadece oyunun engellemesi
durumunda oyunu durdurmal›d›r. Oyun kale alan› içerisinde durdurulmam›ﬂsa, oyunun
durduruldu¤u anda topun bulundu¤u yerden yap›lacak bir hakem at›ﬂ› ile oyun tekrar
baﬂlat›lmal›d›r. E¤er oyun, top kale alan› içindeyken durdurulmuﬂsa, oyunu tekrar baﬂlatmak
için yap›lacak hakem at›ﬂ›, oyun durdu¤u anda topun bulundu¤u yere en yak›n kale çizgisine
paralel kale alan› çizgisi üzerindeki bir noktadan yap›l›r.
Maç s›ras›nda e¤er fazla bir top oyuna müdahale etmeden oyun alan›na girerse, hakem topu
mümkün olan ilk f›rsatta oyun alan›ndan ç›kartmal›d›r.

KURAL 3 – OYUNCULARIN SAYISI
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Oyuncu De¤iﬂtirme Yöntemi
•
•
•
•
•
•
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Oyuncu de¤iﬂikli¤i sadece oyunun durdu¤u bir s›rada yap›labilir.
Yard›mc› hakem, oyuncu de¤iﬂikli¤inin istendi¤ini iﬂaret eder.
E¤er oyuncu, oyun kurallar›na uygun nedenlerden dolay› oyun alan› d›ﬂ›nda de¤ilse,
de¤iﬂtirilecek oyuncu oyun alan›n› terk etmek için hakemin iznini al›r.
Hakem yedek oyuncunun oyun alan›na girmesine izin verir.
Yedek oyuncu oyun alan›na girmeden önce, yerine geçece¤i oyuncunun oyun alan›n› terk
etmesini bekler.
De¤iﬂtirilen oyuncu oyun alan›n› orta çizgiden terk etmek zorunda de¤ildir.
Oyuncu de¤iﬂtirme iste¤i baz› durumlarda reddedilebilir. Örne¤in, e¤er yedek oyuncu
oyun alan›na girmek için haz›r de¤ilse.
Oyun alan›na ad›m›n› atarak oyuncu de¤iﬂtirme iﬂlemini tamamlamayan bir yedek oyuncu
taç at›ﬂ› veya köﬂe vuruﬂu kullanarak oyunu tekrar baﬂlatamaz.
E¤er de¤iﬂtirilecek oyuncu, oyun alan›n› terk etmeyi reddederse, oyun devam eder.
E¤er oyuncu de¤iﬂikli¤i devre aras›nda veya uzatmalardan önce yap›l›rsa, iﬂlemin ikinci
devre veya uzatma devresi için baﬂlama vuruﬂu yap›lmadan önce tamamlanmas› gerekir.
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KURAL 3 – OYUNCULARIN SAYISI

Oyun Alan›nda Fazladan Kiﬂilerin Bulunmas›
Saha D›ﬂ› Kiﬂiler
Oyuncu, yedek oyuncu veya tak›m yetkilisi olarak tak›m listesinde belirtilmeyen ve ayn›
zamanda oyundan at›lan bir oyuncu saha d›ﬂ› kiﬂi olarak kabul edilir.
E¤er saha d›ﬂ› kiﬂi olarak adland›r›lan bir ﬂah›s oyun alan›na girerse:
• hakem oyunu durdurmal›d›r (Saha d›ﬂ› kiﬂinin oyuna müdahalesi yoksa hemen de¤il),
• hakem bu kiﬂinin oyun alan›ndan ve çevresinden ç›kart›lmas›n› istemelidir,
• e¤er hakem oyunu durdurursa ve oyun kale alan› içerisinde durdurulmam›ﬂsa, oyunun
durduruldu¤u anda topun bulundu¤u yerden yap›lacak bir hakem at›ﬂ› ile oyun tekrar
baﬂlat›lacakt›r. E¤er oyun, top kale alan› içindeyken durdurulmuﬂsa, oyunu tekrar
baﬂlatmak için yap›lacak hakem at›ﬂ›, oyun durdu¤u anda topun bulundu¤u yere en yak›n
kale çizgisine paralel kale alan› çizgisi üzerindeki bir noktadan yap›l›r.
Tak›m Görevlileri
E¤er bir tak›m yetkilisi oyun alan›na girerse:
• hakem oyunu durdurmal›d›r (tak›m yetkilisinin oyuna müdahalesi yoksa veya avantaj söz
konusu ise durdurmamal›d›r),
• hakem, onun, oyun alan›ndan ç›kart›lmas›n› isteyecek ve e¤er davran›ﬂlar› sorumsuz ise,
oyun alan›ndan ve çevresinden uzaklaﬂt›rmal›d›r,
• e¤er hakem oyunu durdurursa ve oyun kale alan› içerisinde durdurulmam›ﬂsa, oyunun
durduruldu¤u anda topun bulundu¤u yerden yap›lacak bir hakem at›ﬂ› ile oyun tekrar
baﬂlat›lacakt›r. E¤er oyun, top kale alan› içindeyken durdurulmuﬂsa, oyunu tekrar
baﬂlatmak için yap›lacak hakem at›ﬂ›, oyun durdu¤u anda topun bulundu¤u yere en yak›n
kale çizgisine paralel kale alan› çizgisi üzerindeki bir noktadan yap›l›r.
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Oyun Alan› D›ﬂ›ndaki Oyuncu
‹zin verilmeyen bir malzemesini düzeltmek, sakatl›¤›n› veya herhangi bir kanamas›n› tedavi
ettirmek için veya baﬂka bir sebepten dolay› hakemin izni ile oyun alan›n› terk ettikten sonra,
e¤er bir oyuncu hakemin izni olmadan oyun alan›na tekrar girerse, hakem:
• oyunu durdurur (oyuncunun oyuna müdahalesi yoksa veya avantaj söz konusu ise hemen
durdurmamal›d›r),
• izinsiz oyun alan›na girdi¤i için oyuncuya ihtar vermelidir,
• e¤er gerekirse, oyuncunun oyun alan›n› terk etmesini istemelidir
(örne¤in Kural 4 ihlali için).
E¤er hakem oyunu durdurursa, oyun aﬂa¤›daki ﬂekilde tekrar baﬂlamal›d›r:
• e¤er baﬂka bir ihlal söz konusu de¤ilse, oyun durdu¤unda topun bulundu¤u yerden rakip
tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ ile (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu),
• oyuncu Kural 12’yi ihlal etmiﬂse bu kural uyar›nca.
E¤er bir oyuncu istemeden oyun alan›n› çevreleyen çizgilerden birini geçerse, ihlal yapm›ﬂ
olarak yorumlanmaz. Oyun alan› d›ﬂ›na ç›k›ﬂ› hareketinin gere¤idir ve oyunun bir parças›
olarak düﬂünülür.
Yedek Oyuncu veya De¤iﬂtirilen Oyuncu
E¤er bir yedek oyuncu veya de¤iﬂtirilen oyuncu hakemin izni olmadan oyun alan›na girerse:
• hakem oyunu durdurmal›d›r (oyuncunun oyuna müdahalesinin olmad›¤› durumlarda
avantaj uygular),
• hakem oyuncuya sportmenlik d›ﬂ› davran›ﬂtan dolay› ihtar vermelidir,
• oyuncu oyun alan›n› terk etmelidir.
E¤er hakem oyunu durdurursa, oyun durduruldu¤unda topun bulundu¤u yerden rakip tak›m
lehine bir endirekt serbest vuruﬂ ile tekrar baﬂlat›lmal›d›r
(bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
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Oyun Alan›nda Fazla Bir Kiﬂinin Bulundu¤unda Gol At›lmas›
Gol at›ld›ktan sonra, oyun tekrar baﬂlamadan önce e¤er hakem golün at›ld›¤› anda oyun
alan›nda fazla bir kiﬂinin bulundu¤unu anlarsa:
• Hakem aﬂa¤›daki durumlarda golü geçersiz saymal›d›r. E¤er:
- fazla kiﬂi d›ﬂar›dan bir kiﬂi ise ve oyuna müdahale etmiﬂ ise,
- fazla kiﬂi golü atan tak›ma ait olan bir oyuncu, yedek oyuncu, de¤iﬂtirilen bir oyuncu
veya tak›m yetkilisi ise.
•

Hakem aﬂa¤›daki durumlarda golü geçerli saymal›d›r. E¤er:
- fazla kiﬂi oyuna müdahale etmeyen d›ﬂar›dan bir kiﬂi ise,
- fazla kiﬂi golü yiyen tak›ma ait bir oyuncu, yedek oyuncu, de¤iﬂtirilen oyuncu veya
tak›m yetkilisi ise.

En Az Oyuncu Say›s›
E¤er müsabaka kurallar›, baﬂlama vuruﬂu yap›lmadan önce bütün oyuncular›n ve yedeklerin
isimlerinin verilmesi gerekti¤ini ifade ederse ve bir tak›m maça 11 oyuncudan daha az say›da
oyuncu ile baﬂlarsa, sadece baﬂlama kadrosunda isimleri bulunan oyuncular geliﬂlerinde
11’ i tamamlayabilirler.
E¤er herhangi bir tak›mda yedi oyuncudan daha az say›da oyuncu kal›rsa maç BAﬁLAYAMASA
da maç›n DEVAM EDEB‹LMES‹ için bir tak›mda olmas› gerekli en az oyuncu say›s›n› belirleme
yetkisi üye federasyonlara b›rak›lm›ﬂt›r. Ancak Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu tak›mlardan
birinde yediden daha az say›da oyuncu olmas› durumunda maç›n devam etmemesi
görüﬂündedir.
E¤er, bir veya daha fazla oyuncu kas›tl› olarak oyun alan›n› terk etti¤inden dolay› bir tak›mda
yedi oyuncudan daha az say›da oyuncu kalm›ﬂsa, hakem maç› durdurmak zorunlulu¤unda
de¤ildir ve avantaj› uygulayabilir. Böyle durumlarda, top oyun d›ﬂ› olduktan sonra e¤er bir
tak›m asgari yedi oyuncu say›s›na sahip de¤ilse, hakem maç›n tekrar baﬂlamas›na izin
vermemelidir.
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Zorunlu Giysiler
Renkler:
• ‹ki kalecinin formas›n›n ayn› renkte olmas› ve hiç birinin de¤iﬂtirecek bir formas› olmamas›
durumunda hakem oyunun baﬂlamas›na izin verecektir.
E¤er bir oyuncunun ayakkab›s› istemeden aya¤›ndan ç›kar ve hemen topla oynar ve/veya gol
atarsa, bir ihlal söz konusu de¤ildir ve gol geçerli say›l›r çünkü ayakkab›s› istemeden aya¤›ndan
ç›km›ﬂt›r.
Kaleciler, eﬂofman alt›n›, zorunlu giysilerinin bir parças› olarak kullanabilir.
Di¤er Giysi ve Gereçler
Tek amac› kendisini fiziki olarak korumak olan bir oyuncu, kendisine veya baﬂka bir oyuncuya
zarar vermemek koﬂuluyla, zorunlu giysi ve gereçler d›ﬂ›nda baﬂka malzeme kullanabilir.
Zorunlu giysi ve gereçler d›ﬂ›ndaki tüm giyecek veya malzeme, hakem taraf›ndan kontrol
edilmeli ve zarars›z oldu¤una karar verilmelidir.
Yumuﬂak, hafif, dolgulu malzemeden yap›lan baﬂl›k, yüz maskeleri, diz ve kol koruyucular›
gibi modern koruyucu malzemeler tehlikeli olarak düﬂünülmez ve kullan›lmalar›na bu nedenle
izin verilir.
Yeni teknoloji, spor müsabakalar›n› hem oyuncunun kendisi hem de di¤er oyuncular için
daha güvenli k›lm›ﬂt›r. Hakemler, genç oyuncular›n bu tür malzemeler kullanmas›na tolerans
gösterme konusunda yetkilendirilmiﬂtir. Maç›n baﬂ›nda kontrol edilen ve tehlikeli olmad›¤›
belirlenen giysi veya malzeme maç s›ras›nda tehlikeli hale gelir ve tehlikeli ﬂekilde kullan›l›rsa,
kullan›m›na art›k izin verilmemelidir.
Oyuncular ve/veya teknik kadro aras›nda telsizle iletiﬂim sisteminin kullan›lmas›na izin
verilmez.
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Tak›lar
Tüm tak›lar (kolye, yüzük, küpe, deri veya plastik bantlar, vb) kesinlikle yasakt›r ve ç›kart›lmal›d›r.
Tak›lar› kapatmak için bant kullan›m› kabul edilmez.
Hakemlerin de tak› takmalar› yasakt›r (maç zaman›n› tutmak için saat veya benzeri ayg›t
d›ﬂ›nda).

Disiplin Cezalar›
Oyuncular maç baﬂlamadan önce, yedek oyuncular ise oyun alan›na girmeden önce kontrol
edilmelidir. E¤er hakem bir oyuncunun oyun alan›nda izin verilmeyen bir giysi veya tak›
kulland›¤›n› fark ederse:
• söz konusu giysi veya tak›n›n ç›kar›lmas› konusunda oyuncuya talimat verir,
• e¤er oyuncu bu talimat› yerine getiremez veya yerine getirmek istemezse, oyunun ilk
durdu¤u anda oyun alan›n› terk etmesi talimat›n› verir,
• e¤er oyuncu bilerek talimata uymay› kabul etmez, giysi veya tak›y› ç›karmas› söylenmesine
ra¤men, tekrar kullanmaya devam ederse, oyuncuya ihtar verir.
E¤er oyun, oyuncuya ihtar vermek için durdurulmuﬂsa, oyun durdu¤unda topun oldu¤u
yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ verilir (bak›n›z Kural 13 – Serbest Vuruﬂ
Pozisyonu).
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Yetkileri ve Görevleri
E¤er kanaatine göre, saha ›ﬂ›klar›n›n yetersiz oldu¤unu düﬂünürse, hakem oyunu durdurmaya
yetkilidir.
E¤er seyirci taraf›ndan at›lan bir cisim hakeme veya yard›mc› hakemlerden birine veya
oyuncuya veya tak›m yetkilisine çarparsa, olay›n ciddiyetine ba¤l› olarak, hakem maç›n devam
etmesine izin verebilir, oyunu geçici olarak durdurabilir veya tatil edebilir. Bütün durumlarda
olaylar› gerekli mercilere rapor etmelidir.
Hakem, devre aras›nda ve maç bittikten sonra, ayn› zamanda uzatma zaman› s›ras›nda ve
penalt› noktas›ndan yap›lan vuruﬂlar s›ras›nda sar› veya k›rm›z› kart göstermekle yetkilidir,
çünkü bu zamanlarda da maç hakemin karar yarg› yetkisi alt›ndad›r.
E¤er hakem herhangi sebepten dolay› geçici olarak oyunu yönetemeyecek hale gelirse, top
oyun d›ﬂ›na ç›kana kadar oyun yard›mc› hakemlerin denetimi alt›nda devam edebilir.
E¤er bir seyirci düdük çalar ve hakem düdük sesinin oyuna müdahale etti¤ini düﬂünürse
(örne¤in, oyunun durduruldu¤unu zannederek bir oyuncu topu eliyle tutarsa), hakem oyunu
durdurur ve oyun durduruldu¤u s›rada top kale alan› içerisinde de¤ilse, oyun durduruldu¤unda
topun bulundu¤u yerden bir hakem at›ﬂ› ile tekrar baﬂlat›r. E¤er oyun top kale alan› içindeyken
durdurulmuﬂsa, oyunu tekrar baﬂlatmak için yap›lacak hakem at›ﬂ›, oyun durdu¤u anda
topun bulundu¤u yere en yak›n kale çizgisine paralel kale alan› çizgisi üzerindeki bir noktadan
yap›l›r.
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Avantaj
Bir ihlal veya kusur oluﬂtu¤unda hakem avantaja izin verebilir.
Hakemler, avantaj uygulamak veya oyunu durdurmak karar›n› verirken aﬂa¤›daki durumlar›
göz önüne almal›d›r:
• ihlalin ciddiyeti: sonucunda bir bariz gol ﬂans› yoksa, e¤er ihlal durumu oyundan atmay›
gerektiriyorsa, hakem oyunu durduracak ve oyuncuyu ihraç edecektir.
• ihlalin yap›ld›¤› yer: rakibin kalesine ne kadar yak›n ise, o kadar etkili olabilir.
• rakibin kalesine ani, umut vadeden hücum ﬂans›,
• maç›n atmosferi.
‹lk ihlali cezaland›rma karar› birkaç saniye içinde al›nmal›d›r.
E¤er ihlal ihtar› gerektiriyorsa, oyunun ilk durduruldu¤unda verilecektir. Ancak, aç›k bir
avantaj durumu yoksa, hakemin derhal oyunu durdurmas› ve oyuncuya ihtar vermesi tavsiye
edilir. E¤er ihtar, oyunun ilk durdurulmas›nda VER‹LMEZSE, daha sonra verilemez.
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Sakatlanan Oyuncular
Hakem sakatlanan oyuncularla ilgili olarak prosedürlere ba¤l› kalacakt›r:
• e¤er hakemin görüﬂüne göre, bir oyuncu hafif ﬂekilde sakatlanm›ﬂ ise, top oyun d›ﬂ›
oluncaya kadar oyunu devam ettirir,
• e¤er, hakemin görüﬂüne göre, bir oyuncu ciddi ﬂekilde sakatlanm›ﬂ ise, oyun durdurulur,
• sakatlanan oyuncu ile konuﬂtuktan sonra, hakem sakatlanma durumunu de¤erlendirmek
için bir veya en fazla iki doktoru oyun alan›na girmesi için yetkilendirir ve oyuncunun oyun
alan›ndan güvenli ve süratle ç›kar›lmas›n› sa¤lar,
• oyuncunun süratle ç›kar›lmas›na olanak sa¤lamak için doktorlarla birlikte sedye taﬂ›y›c›lar
sedye ile beraber oyun alan›na girmelidir,
• hakem, sakatlanan bir oyuncunun oyun alan›ndan emniyetli ﬂekilde ç›kart›lmas›n› temin
etmelidir,
• bir oyuncunun oyun alan›nda tedavi olmas›na izin verilmez,
• bir yaradan dolay› kanamas› olan bir oyuncu, oyun alan›n› terk etmelidir. Hakem,
kanaman›n durdu¤undan emin olana kadar geri dönemez. Üzerinde kan olan giysiyi
oyuncunun giymesine izin verilmez,
• hakem, doktorlara oyun alan›na girmeleri için izin vermesinden sonra oyuncu sedye
üzerinde veya yürüyerek oyun alan›n› terk etmelidir. E¤er oyuncu bu duruma uymazsa,
sportmenlik d›ﬂ› davran›ﬂtan dolay› ihtar verilecektir,
• sakatlanan bir oyuncu oyun alan›na ancak maç tekrar baﬂlad›ktan sonra dönebilir,
• top oyunda oldu¤unda, sakatlanan oyuncu tekrar oyun alan›na taç çizgisinden girmelidir.
Top oyun d›ﬂ› oldu¤unda, sakatlanan oyuncu tekrar oyun alan›na oyun alan›n› çevreleyen
çizgilerin herhangi birinden girebilir,
• topun oyunda olup olmad›¤›na bak›lmaks›z›n, sakatlanan bir oyuncunun tekrar oyun
alan›na girmesine izin verme konusunda sadece hakem yetkilidir,
• yard›mc› veya dördüncü hakem, oyuncunun haz›r oldu¤unu do¤rularsa; hakem sakatlanan
oyuncunun oyun alan›na dönmesine izin verebilir,
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e¤er oyun baﬂka bir nedenden dolay› durdurulmam›ﬂsa veya bir oyuncu taraf›ndan maruz
kal›nan sakatlanma Oyun Kurallar›n›n ihlali sonucu meydana gelmediyse ve oyun top
kale alan› içerisindeyken durdurulmad›ysa oyun topun oyun durduruldu¤u s›rada bulundu¤u
yerden bir hakem at›ﬂ› ile tekrar baﬂlat›lmal›d›r. E¤er oyun top kale alan› içindeyken
durdurulmuﬂsa, oyunu tekrar baﬂlatmak için yap›lacak hakem at›ﬂ›, oyun durdu¤u anda
topun bulundu¤u yere en yak›n kale çizgisine paralel kale alan› çizgisi üzerindeki bir
noktadan yap›l›r,
hakem, sakatlanmadan dolay› kaybedilen zaman› hesaplayarak ait oldu¤u devrenin
sonuna eklemelidir,
hakem sakatlanan ve tedavi için oyun alan›n› terk etmesi gereken bir oyuncuya kart
göstermeye karar vermiﬂse, kart› oyuncuya oyun alan›n› terk etmeden önce göstermelidir.

Bu kural›n istisnalar› aﬂa¤›dad›r:
• kaleci sakatland›¤›nda,
• bir kaleci ve baﬂka bir oyuncu çarp›ﬂ›r ve derhal tedaviye ihtiyaç olursa,
• ciddi bir sakatlanma meydana geldi¤inde, örne¤in, içeri çekilmiﬂ dil, bay›lma, k›r›k bacak.
Ayn› Anda Birden Fazla ‹hlalin Meydana Gelmesi
•

•

Ayn› tak›mdan iki oyuncu taraf›ndan yap›lan ihlaller:
- oyuncular ayn› anda birden fazla kusur iﬂlediklerinde hakem en ciddi kusuru
cezaland›rmal›d›r,
- oyun, yap›lan en ciddi ihlale göre tekrar baﬂlat›lmal›d›r.
Farkl› tak›mlardan oyuncular taraf›ndan yap›lan ihlaller:
- hakem oyunu durdurmal› ve oyun top kale alan› içerisindeyken durdurulmad›ysa,
topun oyun durduruldu¤u s›rada bulundu¤u yerden bir hakem at›ﬂ› ile tekrar
baﬂlat›lmal›d›r. E¤er oyun top kale alan› içindeyken durdurulmuﬂsa, oyunu
tekrar baﬂlatmak için yap›lacak hakem at›ﬂ›, oyun durdu¤u anda topun bulundu¤u
yere en yak›n kale çizgisine paralel kale alan› çizgisi üzerindeki bir noktadan
yap›l›r.
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Top Oyundayken Yer Alma
Tavsiyeler
• Oyun, hakem ile o yar› alan› kontrol eden yard›mc› hakem aras›nda olmal›d›r.
• Yard›mc› hakem, hakemin görüﬂ alan› içinde olmal›d›r. Hakem geniﬂ diyagonal sistem
kullanmal›d›r.
• Oyunun d›ﬂ taraf›na do¤ru yer almak oyunun ve yard›mc› hakemin görüﬂ alan› içinde
tutulmas›n› daha kolaylaﬂt›r›r.
• Hakem, oyuna müdahale etmeden, oyunu görebilmek için mümkün oldu¤u kadar
pozisyona yak›n olmal›d›r.
• “Görülmesi gereken” her zaman topun civar›nda de¤ildir. Hakem, ayn› zamanda ﬂunlara
da dikkat etmelidir:
- topsuz alanda oyuncunun agresif davran›ﬂlar›,
- oyunun yönlendi¤i alanda muhtemel ihlaller,
- top oynan›p uzaklaﬂt›ktan sonra meydana gelen kusurlu hareketler.
Duran Toplarda Hakemin Yeri
En iyi yer, hakemin do¤ru karar verebildi¤i yerdir. Yer alma hakk›ndaki bütün tavsiyeler
ihtimallere dayanmaktad›r ve o ana kadar maç içinde tak›mlar, oyuncular ve olaylar hakk›ndaki
belirli bilgiler kullan›larak ayarlanmal›d›r.
Aﬂa¤›daki grafiklerde önerilen pozisyonlar temeldir ve hakemlere tavsiye edilir. Bir “bölgeye”
yap›lan referans, her önerilen pozisyonun gerçekten hakemin etkisini en üst seviyeye
ç›kartabilece¤i bir alan oldu¤unu kuvvetle belirtmek içindir. Söz konusu andaki durumlara
ba¤l› olarak, bölge daha büyük, daha küçük veya farkl› ﬂekilde olabilir.
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1. Duran toplarda hakemin yeri – baﬂlama vuruﬂu

2. Duran toplarda hakemin yeri – kale vuruﬂu
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3. Duran toplarda hakemin yeri – köﬂe vuruﬂu (1)

4. Duran toplarda hakemin yeri - köﬂe vuruﬂu (2)
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5. Duran toplarda hakemin yeri - serbest vuruﬂ (1)

6. Duran toplarda hakemin yeri – serbest vuruﬂ (2)
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7. Duran toplarda hakemin yeri – serbest vuruﬂ (3)

8. Duran toplarda hakemin yeri – serbest vuruﬂ (4)
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9. Duran toplarda hakemin yeri – penalt› vuruﬂu

HAKEM‹N ‹ﬁARETLER‹

Direkt serbest vuruﬂ

Avantaj

Endirekt serbest vuruﬂ

Sar› kart

K›rm›z› kart
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Düdü¤ün Kullan›lmas›
Düdü¤ün kullan›lmas› ﬂunlar için gereklidir:
• oyunu baﬂlatmak için (1.-2. devre), gol at›ld›ktan sonra,
• aﬂa¤›daki durumlarda oyunu durdurmak için:
- bir serbest vuruﬂ veya penalt› vuruﬂu için,
- e¤er oyun geçici olarak durdurulmuﬂ veya tatil edilmiﬂ ise,
- zaman sona erdi¤i için her devreye ait süre bitti¤inde.
• aﬂa¤›daki durumlarda oyunun tekrar baﬂlat›lmas› için:
- baraj uygun mesafeye geri çekildikten sonra vuruﬂun kullan›lmas›na
izin vermek için,
- penalt› vuruﬂlar›nda.
• aﬂa¤›dakilerden dolay› oyun durdurulduktan sonra tekrar baﬂlat›lmas› için:
- hatal› davran›ﬂtan dolay› sar› veya k›rm›z› kart›n gösterilmesi,
- sakatlanma,
- oyuncu de¤iﬂikli¤i.
Düdü¤ün kullan›lmas›na gerek OLMAYAN haller:
• aﬂa¤›daki durumlarda oyunu durdurmak için (topun oyun d›ﬂ› oldu¤unu belirtmek için):
- kale vuruﬂu, köﬂe vuruﬂu veya taç at›ﬂ›,
- gol.
• aﬂa¤›dakilerden dolay› oyunu tekrar baﬂlatmak için:
- serbest vuruﬂ, kale vuruﬂu, köﬂe vuruﬂu, taç at›ﬂ›.
Gereksiz olarak s›kl›kla kullan›lan düdük, gerekti¤i zaman daha az etkili olacakt›r. Oyunu
düdükle baﬂlataca¤› durumlarda, hakemin oyunu tekrar baﬂlatman›n bu iﬂaret verilene kadar
yap›lamayaca¤›n› aç›kça bildirmesi gerekir.
Beden Dili
Beden dili, hakemin aﬂa¤›dakiler için kulland›¤› etkili bir araçt›r:
• maç› kontrol etmesinde ona yard›mc› olur.
• otoritesini ve kendine güvenini gösterir.
Beden dili aﬂa¤›daki durum için kullan›lmaz:
• bir karar›n aç›klanmas› için.
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Görevler ve Sorumluluklar
Yard›mc› hakemler, oyun kurallar› uyar›nca maç› kontrol etmek için hakeme yard›mc› olurlar.
Ayn› zamanda, hakemin iste¤i ve talimat› do¤rultusunda maç›n yönetilmesi ile ilgili tüm di¤er
konularda hakeme yard›m ederler. Bu, genelde aﬂa¤›daki konular› içerir:
• sahay›, kullan›lan toplar› ve oyuncular›n giysi ve gereçlerini kontrol etmek,
• giysi ve gereçlerin veya kanama ile ilgili problemlerin çözüldü¤ünü belirlemek,
• de¤iﬂiklik iﬂleminin prosedüre göre yap›lmas›n› takip etmek,
• zaman, goller ve fena hareketlerin kay›tlar›n› tutmak.
Yer Alma ve Tak›m Çal›ﬂmas›
1. Baﬂlama Vuruﬂu
Yard›mc› hakemler sondan ikinci savunma oyuncusu ile ayn› hizada olmal›d›r.
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2. Maç Esnas›nda Genel Pozisyon Alma
Yard›mc› hakemler, en son ikinci savunma oyuncusu ile veya e¤er top, sondan ikinci savunma
oyuncusundan kale çizgisine daha yak›n ise, top ile ayn› hizada olmal›d›r. Yard›mc› hakemlerin
yüzleri her zaman oyun alan›na dönük olmal›d›r.
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3. Kale Vuruﬂu
1. Yard›mc› hakemler ilk önce topun kale alan› içinde oldu¤unun kontrolünü yapmal›d›r:
• e¤er top do¤ru olarak yerleﬂtirilmemiﬂse, yard›mc› hakem yerinden hareket etmemeli,
hakem ile göz göze gelmeli ve bayra¤›n› kald›rmal›d›r.
2. Top kale alan› içine do¤ru yerleﬂtirildi¤inde, yard›mc› hakem topun ceza alan›n› terk
etti¤ini (topun oyuna girmesi koﬂuluyla) ve hücum oyuncular›n›n d›ﬂar›da oldu¤unu kontrol
etmek için ceza alan›n›n ön çizgisine do¤ru hareket etmelidir:
• e¤er sondan ikinci savunma oyuncusu kale vuruﬂunu kullan›rsa, yard›mc› hakem direkt
olarak ceza alan›n›n ön çizgisine hareket etmelidir.
3. Son olarak, yard›mc› hakem, her zaman öncelik taﬂ›yan ofsayt çizgisini kontrol etmek
için yer almal›d›r.
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4. Kalecinin Topu Elden Ç›karmas›
Yard›mc› hakemler ceza alan›n›n ön çizgisi ile ayn› hizada yer almal› ve kalecinin ceza alan›
d›ﬂ›nda topa elle müdahale edip etmedi¤ini kontrol etmelidirler.
Kaleci topu elinden ç›kard›¤›nda yard›mc› hakemler, her zaman öncelik taﬂ›yan ofsayt çizgisini
kontrol etmek için yer almal›d›rlar.
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5. Penalt› Vuruﬂu
Yard›mc› hakem kale çizgisi ve ceza alan›n›n kesiﬂti¤i noktada yer almal›d›r. E¤er kaleci topa
vurulmadan önce bariz ﬂekilde ileri do¤ru hareket ederse ve gol olmazsa, yard›mc› hakem
bayra¤›n› kald›rmal›d›r.
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6. Penalt› Noktas›ndan Yap›lan Vuruﬂlar
Bir yard›mc› hakem kale çizgisi ve kale alan›n›n kesiﬂti¤i noktada yer almal›d›r. Esas görevi
topun çizgiyi geçip geçmedi¤ini kontrol etmektir.
• top aç›kça kale çizgisini geçti¤inde, yard›mc› hakem ilave bir iﬂaret vermeden hakem ile
göz temas›nda bulunmal›d›r,
• gol at›lm›ﬂ fakat topun çizgiyi geçip geçmedi¤i konusunda bir tereddüt do¤muﬂsa; yard›mc›
hakem önce hakemin dikkatini çekmek için bayra¤›n› kald›rmal› ve sonra golü teyit
etmelidir.
Di¤er yard›mc› hakem her iki tak›mdan di¤er oyuncular› kontrol etmek için orta yuvarlakta
bulunmal›d›r.
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7. Gol Say›lma – Say›lmama Durumlar›
Bir gol at›ld›¤›nda ve kararda hiçbir ﬂüphe olmad›¤›nda, hakem ve yard›mc› hakem göz
temas›nda bulunmal› ve yard›mc› hakem daha sonra süratle orta çizgiye do¤ru taç çizgisi
boyunca 25-30 metre bayra¤›n› kald›rmadan koﬂmal›d›r.
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Golün at›ld›¤›, ancak topun halen oyunda gözüktü¤ü durumlarda, yard›mc› hakem önce
hakemin dikkatini çekmek için bayra¤›n› kald›rmal›, sonra orta çizgiye do¤ru taç çizgisi
boyunca 25-30 metre süratle koﬂarak normal gol prosedürünü yerine getirmelidir.

Topun tamam›n›n kale çizgisini geçmedi¤i ve bu nedenle bir golün at›lmad›¤› ve oyunun
normal devam etti¤i durumlarda; hakem, yard›mc› hakem ile göz temas›nda bulunmal› ve
e¤er gerekirse gizli bir el iﬂareti yapmal›d›r.
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8. Köﬂe Vuruﬂu
Bir köﬂe vuruﬂu için yard›mc› hakemin konumu, kale çizgisi ile ayn› hizada ve köﬂe bayra¤›n›n
arkas›nda olmal›d›r. Bu pozisyonda yard›mc› hakem köﬂe vuruﬂunu kullanan oyuncuyu
engellememelidir. Topun köﬂe yay› içine do¤ru kondu¤unu kontrol etmelidir.
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9. Serbest Vuruﬂ
Bir serbest vuruﬂ için yard›mc› hakemin konumu öncelik taﬂ›yan ofsayt çizgisini kontrol
etmek için sondan ikinci savunma oyuncusu ile ayn› hizada olmal›d›r. Ancak, e¤er kaleye
direkt bir vuruﬂ olursa, köﬂe bayra¤›na do¤ru taç çizgisinden hareket ederek topu takip etmek
için haz›r olmal›d›r.
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El Kol Hareketleri
Genel kural olarak, yard›mc› hakem belirgin el iﬂaretleri yapmamal›d›r. Ancak, baz› durumlarda
belirgin olmayan bir el iﬂareti hakeme çok faydal› olabilir. El iﬂareti aç›k bir anlam ifade
etmelidir. Bu anlam, maç öncesi konuﬂmalarda tart›ﬂ›lm›ﬂ ve anlaﬂmaya var›lm›ﬂ olmal›d›r.
Koﬂma Tekni¤i
Genel kural olarak yard›mc› hakem koﬂarken yüzü sahaya dönük olmal›d›r. Yan yan koﬂular
k›sa mesafeler için kullan›lmal›d›r. Bu, özellikle ofsayt durumuna karar verirken önemlidir
ve yard›mc› hakeme daha iyi görüﬂ imkan› verir.
Bipli Sinyal Sistemi
Bipli sinyal sisteminin, hakemin dikkatini çekmek için sadece gerekti¤inde kullan›lan bir ilave
iﬂaret oldu¤u konusu hakemlere hat›rlat›l›r.
Bipli sinyal sisteminin faydal› oldu¤u durumlar ﬂunlard›r:
• ofsayt,
• fauller (hakemin görüﬂ alan›n›n d›ﬂ›nda),
• taç at›ﬂ›, köﬂe vuruﬂu veya kale vuruﬂu (çok kritik kararlar),
• gol durumlar› (çok kritik kararlar).
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Oyuncu
De¤iﬂtirme

Hücum Eden ‹çin
Taç At›ﬂ›

Kale Vuruﬂu

Savunma ‹çin
Taç At›ﬂ›

Köﬂe Vuruﬂu
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Ofsayt

Sahan›n yak›n
taraf›nda ofsayt

Savunma oyuncusu
taraf›ndan faul

Sahanın ortasında
ofsayt

Sahanın uzak
tarafında ofsayt

Hücum oyuncusu
taraf›ndan faul
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Bayrak Tekni¤i ve Tak›m Çal›ﬂmas›
Yard›mc› hakem koﬂarken bayra¤› her zaman hakemin görece¤i ﬂekilde, aç›k vaziyette ve
hareketsiz tutmal›d›r.
Bir iﬂaret verirken, yard›mc› hakem koﬂmay› durdurmal›, yüzü oyun alan›na dönük olmal›,
hakem ile göz göze gelerek ve belirgin hareketlerle (telaﬂl› veya abart›l› de¤il) bayra¤›
kald›rmal›d›r. Bayrak kolun bir uzant›s› gibi olmal›d›r.
Yard›mc› hakemler, bir sonraki iﬂaret için de ayn› eli kullanarak bayra¤› kald›rmal›d›r. E¤er
durumda de¤iﬂiklik olur ve bir sonraki iﬂaret için di¤er elin kullan›lmas› gerekirse, yard›mc›
hakem bayra¤›n› bel alt›nda di¤er ele geçirmelidir.
Yard›mc› hakem, topun oyun d›ﬂ›nda oldu¤unu iﬂaret etti¤i durumlarda, hakem teyit edene
kadar iﬂareti vermeye devam edecektir.
Yard›mc› hakemin ﬂiddet içeren bir hareket için iﬂaret verdi¤i ve iﬂaretin an›nda görülmedi¤i
durumda:
• e¤er oyun disiplin cezas› verilmek üzere durdurulmuﬂsa, oyunun tekrar baﬂlat›lmas›
kurallara göre olmal›d›r (serbest vuruﬂ, penalt› vuruﬂu, vb),
• e¤er oyun tekrar baﬂlat›lm›ﬂsa, hakem halen disiplin cezas› uygulayabilir ancak ihlali
serbest vuruﬂ veya penalt› vuruﬂu ile cezaland›ramaz.
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Taç At›ﬂ›
Top, yard›mc› hakemin bulundu¤u yere yak›n bir yerden taç çizgisini geçti¤inde, taç at›ﬂ›n›n
yönünü belirtmek için direkt bir iﬂaret yapmal›d›r.
Top, yard›mc› hakemin bulundu¤u yerden uzakta taç çizgisini geçti¤inde ve taç at›ﬂ› karar›
bariz ise, yard›mc› hakem taç at›ﬂ›n›n yönünü belirtmek için yine bir direkt iﬂaret yapmal›d›r.
Top, yard›mc› hakemin bulundu¤u yerden uzakta taç çizgisini geçmesine ra¤men hala oyunda
gibi göründü¤ünde veya yard›mc› hakemin herhangi bir ﬂüphesinin oldu¤u durumda, yard›mc›
hakem topun oyun d›ﬂ›nda oldu¤unu hakeme belirtmek için bayra¤›n› kald›rmal›, hakem ile
göz temas› sa¤lamal› ve hakemin iﬂaretine uymal›d›r.

Köﬂe Vuruﬂu / Kale Vuruﬂu
Top, yard›mc› hakemin bulundu¤u yere yak›n yerden kale çizgisini geçti¤inde, kale vuruﬂu
veya köﬂe vuruﬂu oldu¤unu belirtmek için yard›mc› hakem sa¤ eli ile (daha iyi görüﬂ çizgisi)
direkt bir iﬂaret yapmal›d›r.
Top, yard›mc› hakemin bulundu¤u yere yak›n yerden kale çizgisini geçmesine ra¤men hala
oyunda gibi göründü¤ünde, yard›mc› hakem topun d›ﬂar›da oldu¤unu hakeme bildirmek için
önce bayra¤›n› kald›rmal›, sonra kale vuruﬂu veya köﬂe vuruﬂu oldu¤unu belirtmelidir.
Top, yard›mc› hakemin bulundu¤u yerden uzakta kale çizgisini geçti¤inde, yard›mc› hakem
topun d›ﬂar›da oldu¤unu hakeme bildirmek için bayra¤›n› kald›rmal›, göz temas› sa¤lamal›
ve hakemin karar›na uymal›d›r. E¤er karar belirgin ise, yard›mc› hakem de bir direkt iﬂaret
yapabilir.
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Ofsayt
Bir ofsayt karar›ndan sonra yard›mc› hakemin yapt›¤› ilk hareket bayra¤›n› kald›rmakt›r. Daha
sonra, bayra¤›n› ihlalin yap›ld›¤› sahan›n bölgesini belirtmek için kullan›r.
E¤er bayrak hakem taraf›ndan an›nda görülmemiﬂse, iﬂaret teyit edilene kadar veya top
aç›kça savunma tak›m›n›n kontrolüne geçinceye kadar yard›mc› hakem iﬂaret etmeye devam
etmelidir.
Yard›mc› hakeme daha iyi görüﬂ çizgisi sa¤lamak için bayrak sa¤ el kullan›larak kald›r›lmal›d›r.
Oyuncu De¤iﬂikli¤i
Oyuncu de¤iﬂikli¤i iﬂleminde, yard›mc› hakem önce dördüncü hakem taraf›ndan haberdar
edilmelidir. Yard›mc› hakem daha sonra maç›n ilk durdu¤u anda oyuncu de¤iﬂiklik istendi¤ini
hakeme iﬂaret etmelidir. Dördüncü hakem, oyuncu de¤iﬂikli¤i prosedürünü yerine getirdi¤i
için, yard›mc› hakemin orta çizgiye gitmesine gerek yoktur.
E¤er dördüncü hakem bulunmuyorsa, yard›mc› hakem oyuncu de¤iﬂikli¤i prosedürlerine
yard›mc› olmal›d›r. Bu durumda, hakem oyunu tekrar baﬂlatmadan önce yard›mc› hakemin
yerine geri dönmesini beklemelidir.
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Fauller
Yard›mc› hakem, hemen yak›n›nda veya hakemin görüﬂ alan› d›ﬂ›nda bir faul veya hatal›
davran›ﬂ yap›ld›¤›nda, bayra¤›n› kald›rmal›d›r. Di¤er bütün durumlarda, beklemeli ve
gerekti¤inde fikrini belirtmelidir. Böyle bir durumda, yard›mc› hakem neler gördü¤ünü, neler
iﬂitti¤ini ve hangi oyuncular›n kar›ﬂt›¤›n› hakeme aktarmal›d›r.
Bir ihlal için iﬂaret vermeden önce, yard›mc› hakem ﬂunlar› göz önünde bulundurmal›d›r:
• ihlalin hakemin görüﬂ alan›n›n d›ﬂ›nda olmas› veya hakemin görüﬂünün engellenmiﬂ
olmas›,
• hakemin ihlali görüp avantaj kural›n› uygulamayacak olmas›.
Bir faul veya fena hareket yap›ld›¤›nda, yard›mc› hakem aﬂa¤›dakileri yerine getirmelidir:
• faul hangi yöne kullan›lacaksa o taraftaki eliyle faul için bayra¤›n› kald›rmal›d›r. Bu,
faulün kime yap›ld›¤›n› hakeme aç›kça gösteren bir iﬂarettir,
• hakem ile göz göze gelir,
• bayra¤›n› hafif ﬂekilde ileri geri sallar (aﬂ›r› veya abart›l› hareketlerden kaç›nmal›d›r),
• e¤er gerekirse, elektronik bipli sinyalini kullan›r.
Yard›mc› hakem oyunun devam etmesine olanak sa¤lamak için “bekle ve gör tekni¤i”
kullanmal› ve ihlale maruz kalan tak›m avantajdan yararlanacaksa, bayra¤›n› kald›rmamal›d›r.
Bu durumda, yard›mc› hakemin hakem ile göz göze gelmesi önemlidir.
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Ceza Alan› D›ﬂ›ndaki Fauller:
Ceza alan› d›ﬂ›nda (ceza alan› çizgisine yak›n) faul yap›ld›¤›nda, hakemin nerede bulundu¤u
ve nas›l bir karar verdi¤ini belirlemek için yard›mc› hakem, hakem ile göz temas›nda
bulunmal›d›r. Yard›mc› hakem ceza alan› ön çizgisi hizas›nda durmal› ve gerekirse bayra¤›n›
kald›rmal›d›r.
Kontra-atak (karﬂ›t hücum) durumlar›nda, bir faulün yap›l›p yap›lmad›¤› ve her durumda
öncelik taﬂ›yan, faulün ceza alan› içinde veya d›ﬂ›nda oldu¤u ve hangi cezan›n verilece¤i
konusu gibi bilgileri yard›mc› hakemin verebilmesi gerekmektedir.
Ceza Alan› ‹çindeki Fauller:
Hakemin görüﬂ alan› d›ﬂ›nda, bilhassa yard›mc› hakemin bulundu¤u yere yak›n, ceza alan›
içinde bir faul yap›lm›ﬂ ise, yard›mc› hakem hakemin nerede bulundu¤unu ve ne karar
verdi¤ini belirlemek için ilk önce hakem ile göz göze gelmelidir. E¤er hakem hiçbir karar
vermemiﬂse, yard›mc› hakem bayra¤›n› kald›rmal› ve elektronik bip sinyalini kullanmal› ve
bariz ﬂekilde köﬂe gönderine do¤ru taç çizgisinden hareket etmelidir.
Birçok Oyuncunun Kar›ﬂt›¤› Kavga ve Benzeri Durumlar:
Bu tür durumlarda, hakeme yard›mc› olmak için en yak›n yard›mc› hakem oyun alan›na
girebilir. Di¤er yard›mc› hakem de olay› gözlemlemeli ve detaylar› kaydetmelidir.
Bilgi Paylaﬂ›m›
Ceza gerektiren konularda, yard›mc› hakemin hakemle göz göze gelmesi ve sadece hakemin
görebilece¤i anlaﬂ›l›r bir el iﬂareti vermesi baz› durumlarda yeterli olabilir.
Do¤rudan bilgi paylaﬂ›m›n›n gerekli oldu¤u durumlarda, e¤er gerekirse, yard›mc› hakem
oyun alan› içine 2-3 metre kadar ilerleyebilir. Konuﬂtuklar› zaman, hakem ve yard›mc› hakem,
baﬂkalar› taraf›ndan duyulmamalar› için oyun alan›na dönük olmal›d›rlar.
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Baraj Mesafesi
Yard›mc› hakemin bulundu¤u yere yak›n, taç çizgisi civar›nda bir serbest vuruﬂ verildi¤inde,
baraj›n toptan 9.15 m mesafede oldu¤unu temin etmede hakeme yard›mc› olmak için yard›mc›
hakem oyun alan›na girebilir. Yard›mc› hakem, açt›r›lan mesafenin korunmas›nda ›srarc›
olmal›d›r. Bu durumda, hakem oyunu tekrar baﬂlatmadan önce yard›mc› hakemin yerine
geri dönmesini beklemelidir.
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Kay›p Zaman ‹çin ‹lave Zaman›n Verilmesi
Oyun içindeki ço¤u duraklamalar tamamen do¤ald›r (örne¤in, taç at›ﬂlar›, kale vuruﬂlar›).
Sadece bu duraklamalar aﬂ›r› miktarda oldu¤unda ilave zaman verilir.
Dördüncü hakem, oyunun her devresinin son dakikas› sonunda hakem taraf›ndan belirlenen
en az ilave zaman› belirtir.
‹lave zaman›n bildirilmesi maçta geri kalan tam zaman miktar›n› belirtmez. E¤er hakem
uygun görürse zaman artt›r›labilir fakat asla azalt›lamaz.
Birinci devrede yap›lan zaman tutma yanl›ﬂl›¤›n› hakem ikinci devrenin süresini artt›rarak
veya azaltarak ayarlayamaz.

KURAL 8 - OYUNUN BAﬁLATILMASI VE TEKRAR BAﬁLATILMASI

97

Hakem At›ﬂ›
Herhangi bir oyuncu topu kazanmak için hakem at›ﬂ›na kat›labilir (kaleci dahil). Bir hakem
at›ﬂ›na kat›lma konusunda gerekli en az veya en çok oyuncu say›s› yoktur. Hakem, bir hakem
at›ﬂ›na kimin kat›laca¤›na karar veremez.
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KURAL 9 - TOPUN OYUN ‹Ç‹NDE VE DIﬁINDA OLMASI

Oyun Alan› ‹çindeki Topun, Oyuncunun D›ﬂ›ndaki Bir Kiﬂiye Çarpmas›
Top oyun içinde oldu¤unda, e¤er hakeme veya geçici olarak oyun alan›nda bulunan yard›mc›
hakeme çarparsa, oyun devam eder. Çünkü hakem ve yard›mc› hakem oyunun parças›d›r.

KURAL 10 - GOL ATMA YÖNTEM‹
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Gol Olmamas›
Bir hakemin top gol çizgisini tamamen geçmeden gol iﬂareti vermesi ve an›nda hatas›n› fark
etmesi durumunda, oyunun durduruldu¤u s›rada top kale alan› içerisinde de¤ilse, topun
bulundu¤u yerden hakem at›ﬂ› ile oyun yeniden baﬂlat›lacakt›r. E¤er oyun; top, kale alan›
içindeyken durdurulmuﬂsa, oyunu tekrar baﬂlatmak için yap›lacak hakem at›ﬂ›, oyun durdu¤u
anda topun bulundu¤u yere en yak›n kale çizgisine paralel kale alan› çizgisi üzerindeki bir
noktadan yap›l›r.
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Tan›mlar
Kural 11 - Ofsayt'›n içeri¤ine ba¤l› olarak aﬂa¤›daki tan›mlar uygulan›r:
• “rakip kale çizgisine daha yak›n” ifadesi, o oyuncunun kafas›n›n, vücudunun veya ayaklar›n›n
herhangi bir bölümünün rakip kale çizgisine toptan ve ikinci savunma oyuncusundan
daha yak›n oldu¤u anlam›na gelmektedir. Kollar bu tan›ma dâhil edilmemiﬂtir,
• “oyuna müdahale”, bir tak›m arkadaﬂ› taraf›ndan verilen veya dokunulan topla oynama
veya dokunma anlam›na gelir,
• “rakibe müdahale etmek”, rakibin görüﬂ çizgisini veya hareketlerini aç›kça engelleyerek
veya hakemin düﬂüncesine göre, rakibi aldatan veya dikkatini da¤›tan bir jest veya hareket
yaparak, rakibin topla oynamas›n› veya oynayabilmesini engelleme anlam›na gelir,
• “bulundu¤u pozisyondan avantaj elde etme”, ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncunun
kale direkleri veya rakibinden seken topla oynamas› anlam›na gelir.
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‹hlaller
Bir ofsayt ihlali meydana geldi¤inde hakem, hücum eden oyuncunun kendi tak›m
arkadaﬂlar›ndan birinin topu en son kendisine gönderdi¤i zaman bulundu¤u noktadan
kullan›lmak üzere bir endirekt serbest vuruﬂ verir.
Hakemin izni olmadan herhangi bir nedenle oyun alan›n› terk eden bir savunma oyuncusu
oyundaki bir sonraki duruﬂa kadar ofsayt amac›yla kendi kale çizgisinde veya taç çizgisinde
say›lacakt›r. E¤er futbolcu oyun alan›n› kasten terk ederse topun bir sonraki oyun d›ﬂ› oluﬂunda
ihtar görmelidir.
Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncunun aktif olarak oyuna müdahale etmedi¤ini hakeme
göstermek için oyun alan› d›ﬂ›na ç›kmas› bir ihlal de¤ildir. Ancak, hakem bu oyuncunun taktik
sebeplerden dolay› oyun alan›n› terk etti¤ini ve oyun alan›na tekrar girmekle haks›z bir avantaj
sa¤lad›¤›n› düﬂünürse, oyuncuya sportmenlik d›ﬂ› davran›ﬂtan dolay› ihtar vermelidir.
Oyuncunun oyun alan›na tekrar girmesi için hakemin iznini almas› gerekir.
E¤er bir hücum oyuncusu top kaleye girerken kale direkleri aras›nda ve kale a¤lar› içinde
sabit olarak durursa, gol geçerli say›lmal›d›r. Ancak, hücum oyuncusu rakip oyuncunun
dikkatini da¤›t›rsa gol geçersiz say›lmal› ve oyuncuya sportmenlik d›ﬂ› hareketten dolay› ihtar
verilmelidir. Oyunun durduruldu¤u s›rada top kale alan› içerisinde de¤ilse, topun bulundu¤u
yerden hakem at›ﬂ› ile oyun yeniden baﬂlat›lmal›d›r. E¤er oyun top kale alan› içindeyken
durdurulmuﬂsa, oyunu tekrar baﬂlatmak için yap›lacak hakem at›ﬂ›, oyun durdu¤u anda
topun bulundu¤u yere en yak›n kale çizgisine paralel kale alan› çizgisi üzerindeki bir noktadan
yap›l›r.
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Rakibine müdahalesi bulunmayan ofsayt pozisyonundaki hücum oyuncusu (A), topa dokunuyor.
Yard›mc› hakem, oyuncu topa dokundu¤u anda bayra¤›n› kald›rmal›d›r.

Rakibine müdahalesi bulunmayan ofsayt pozisyonundaki hücum oyuncusu (A),
topa dokunmuyor.
Oyuncu topa dokunmad›¤› için ofsaytla cezaland›r›lamaz.
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Ofsayt pozisyonundaki hücum oyuncusu (A) topa do¤ru koﬂuyor ve ofsayt pozisyonunda
bulunmayan tak›m arkadaﬂ› (B) de topa do¤ru koﬂuyor ve topla oynuyor.
(A) oyuncusu ofsaytla cezaland›r›lmaz, çünkü topa dokunmam›ﬂt›r.

Hakemin kanaatine göre ofsayt olmayan baﬂka bir tak›m arkadaﬂ› topla oynama ﬂans›na
sahip de¤ilse, ofsayt pozisyonundaki hücum oyuncusu (A) topla oynamadan veya topa
dokunmadan önce cezaland›r›labilir.
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Ofsayt pozisyonunda bulunan hücum oyuncusu (1) topa do¤ru koﬂar ve topa dokunmaz.
Yard›mc› hakem “kale vuruﬂunu” iﬂaret etmelidir.

Ofsayt pozisyonundaki bir hücum oyuncusu (A) kalecinin görüﬂ çizgisini engelliyor. Oyuncu,
rakibin oynamas›n› veya topla oynayabilmesini engelledi¤i için cezaland›r›lmal›d›r.
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Ofsayt pozisyonundaki bir hücum oyuncusu (A) kalecinin görüﬂ çizgisini engellemiyor veya
rakibini aldatan veya dikkatini da¤›tan bir jest ya da hareket yapm›yor.

Ofsayt pozisyonundaki bir hücum oyuncusu (A) topa do¤ru koﬂuyor fakat rakibinin topla
oynamas›n› ya da oynayabilmesini önlemiyor.
(A), (B)'yi yan›ltan veya dikkatini da¤›tan bir jest ya da hareket yapm›yor.
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Ofsayt pozisyonundaki bir hücum oyuncusu (A), topa do¤ru koﬂarak rakibinin (B) topla
oynamas›n› veya topla oynayabilmesini engellemektedir.
Oyuncu (A), oyuncu (B)'yi yan›ltan veya dikkatini da¤›tan bir jest ya da hareket yap›yor.

Tak›m arkadaﬂ› (A) taraf›ndan at›lan ﬂut, kaleciye çarparak daha once ofsayt pozisyonunda
olan ve topla oynad›¤› için cezaland›r›lmas› gereken oyuncu (B)'ye geliyor.
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Tak›m arkadaﬂ› (A) taraf›ndan at›lan ﬂut kaleciden geri dönüyor. Oyuncu (B) ofsayt pozisyonunda
de¤ildir ve topla oynuyor.
Ofsayt pozisyonunda olan oyuncu (C) cezaland›r›lmaz. Çünkü topa dokunmuyor ve bulundu¤u
pozisyondan bir avantaj sa¤lam›yor.

Hücum oyuncusu (A)'n›n rakibinden seken top, daha önce ofsayt pozisyonunda bulunan
tak›m arkadaﬂ› (B)'ye geliyor. (B) topla oynad›¤› için ofsaytt›r.
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Rakibine müdahale etmeyen hücum oyuncusu (C) ofsayt pozisyonunda iken tak›m arkadaﬂ›
(A) rakip kaleye do¤ru koﬂan ve ofsayt pozisyonunda bulunmayan oyuncuya (B1) pas veriyor
ve oyuncu (B2) tak›m arkadaﬂ› (C)'ye pas veriyor. Hücum oyuncusu (C) ofsaytla cezaland›r›lamaz.
Çünkü top kendisine at›ld›¤› anda ofsayt pozisyonunda de¤ildir.
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Faul Oluﬂumunda Gerekli ﬁartlar
Bir kusurun faul olarak nitelendirilmesi için aﬂa¤›daki koﬂullar›n oluﬂmas› gerekmektedir:
• bir oyuncu taraf›ndan yap›lmal›,
• oyun alan›nda meydana gelmeli,
• top oyundayken meydana gelmeli.
Hakem oyunu oyun sahas› d›ﬂ›nda meydana gelen bir müdahaleden dolay› durdurduysa (top
oyundayken), oyunun top kale alan› d›ﬂ›ndayken durdurulmuﬂ olmas› halinde, oyunun
durduruldu¤u anda topun bulundu¤u yerden yap›lacak bir hakem at›ﬂ› ile oyun baﬂlat›l›r.
Oyun top kale sahas› içerisindeyken durdurulmuﬂ ise, oyun durduruldu¤unda topun bulundu¤u
noktaya en yak›n yerden kale alan› içerisinde kale çizgisine paralel bir hakem at›ﬂ› ile oyun
baﬂlat›lmal›d›r.
Dikkatsiz, Kontrolsüz, Aﬂ›r› Kuvvet Kullanma
“Dikkatsiz”, oyuncunun mücadeleye girdi¤inde dikkatsiz ve düﬂüncesiz davrand›¤› veya
tedbirsiz hareket etti¤i anlam›na gelmektedir.
• E¤er bir faule dikkatsiz olarak hüküm verilmiﬂse, baﬂka bir cezai yapt›r›ma gerek yoktur.
“Kontrolsüz”, oyuncunun rakibi için tehlike veya sonuçlar›n› hiçbir ﬂekilde düﬂünmeden
hareket etti¤i anlam›na gelmektedir.
• Kontrolsüz ﬂekilde oynayan bir oyuncuya ihtar verilmelidir.
“Aﬂ›r› kuvvet kullanma”, oyuncunun gerekenden çok fazla kuvvet kulland›¤› ve rakibini
sakatlama durumunda oldu¤u anlam›na gelmektedir.
• Aﬂ›r› kuvvet kullanan bir oyuncu oyundan ihraç edilmelidir.
Rakibe ﬁarj:
ﬁarj hareketi, kollar› veya dirsekleri kullanmadan, topla oynama mesafesinde fiziki temasla,
bir alan için mücadele etmektir.
Aﬂa¤›daki durumlarda rakibe ﬂarj yapmak bir ihlaldir.
• dikkatsiz ﬂekilde,
• kontrolsüz ﬂekilde,
• aﬂ›r› kuvvet kullanarak.
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Rakibi Tutmak
Rakibi tutmak, elleri, kollar› veya vücudu kullanarak rakibin kendisini geçmesine engel olmay›
içermektedir.
Özellikle serbest vuruﬂ veya köﬂe vuruﬂlar› s›ras›nda ceza alan› içinde oyuncular aras›ndaki
tutma ihlallerine erken ve kararl› biçimde müdahale etmeleri gerekti¤i hakemlere hat›rlat›l›r.
Bu durumlarla ilgili olarak;
• top oyunda olmadan önce rakibi tutan bir oyuncuyu hakem uyarmal›d›r,
• top oyunda olmadan önce tutma eylemi devam ederse oyuncuya ihtar verilmelidir,
• e¤er top oyunda oldu¤unda meydana gelirse, direkt serbest vuruﬂ veya penalt›yla birlikte
oyuncuya ihtar verilmelidir.
E¤er bir savunma oyuncusu bir hücum oyuncusunu ceza alan› d›ﬂ›nda tutmaya baﬂlar fakat
ceza alan› içinde tutmaya devam ederse, hakem bir penalt› vuruﬂu karar› vermelidir.
Disiplin Yapt›r›mlar›
• Bir oyuncu bir rakibini topa sahip olmas›n› veya avantajl› bir pozisyon almas›n› engellemek
için tutarsa, sportmenlik d›ﬂ› davran›ﬂtan dolay› ihtar verilmelidir.
• Bir oyuncu bir rakibini tutarak bariz gol ﬂans›n› engellerse oyundan ihraç edilmelidir.
• Di¤er rakibi tutma durumlar›nda baﬂka disiplin cezas› verilmemelidir.
Oyunun Tekrar Baﬂlamas›
• ‹hlalin meydana geldi¤i yerden direkt serbest vuruﬂ (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ
Pozisyonu) veya ihlal ceza alan› içinde meydana geldiyse bir penalt› vuruﬂu verilir.
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Topu Elle Tutmak
Topu elle tutmak, oyuncunun eli veya kolu ile topa kasti olarak temas›n› içerir. Bir ihlal olup
olmad›¤› konusunda hakem aﬂa¤›dakileri göz önüne almal›d›r:
• elin topa do¤ru hareketi (topun ele do¤ru hareketi de¤il),
• rakip ve top aras›ndaki mesafe (beklenmeyen top),
• elin pozisyonu mutlaka bir ihlalin oldu¤u anlam›na gelmez,
• elde tutulan bir cisim ile (giysi ve tekmelik vb.) topa dokunmak bir ihlal olarak de¤erlendirilir,
• at›lan bir cisim ile (ayakkab› ve tekmelik vb.) topa vurmak bir ihlal say›l›r.
Disiplin Yapt›r›mlar›
Bir oyuncu, kas›tl› olarak topu elle tuttu¤u veya oynad›¤›nda sportmenlik d›ﬂ› davran›ﬂtan
dolay› ihtar verilmesi gereken durumlar vard›r. Örne¤in, e¤er bir oyuncu:
• kasti olarak ve aç›k ﬂekilde bir rakibin topa sahip olmas›n› engellemek için topu
elle tutarsa,
• kas›tl› olarak topla elle oynayarak gol atmaya çal›ﬂ›rsa.
Ancak, topla kas›tl› olarak elle oynayarak bir golü veya bariz gol ﬂans›n› engellerse, bu oyuncu
oyundan ihraç edilir. Bu ceza, oyuncunun kasti olarak topla elle oynama hareketinden dolay›
de¤il, fakat golün at›lmas›n› engelleyen kabul edilmez ve adil olmayan müdahaleden
kaynaklanmaktad›r.
Oyunun Tekrar Baﬂlamas›
• ‹hlalin meydana geldi¤i yerden direkt serbest vuruﬂ (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ
Pozisyonu) veya penalt› vuruﬂu.
Kaleci, kendi ceza alan› d›ﬂ›nda topu elle oynama konusunda di¤er herhangi bir oyuncu ile
ayn› k›s›tlamalara sahiptir. Kendi ceza alan› içinde kaleci direkt serbest vuruﬂ gerektiren bir
elle oynama ihlali veya topu elle oynama ile ilgili herhangi hatal› davran›ﬂtan dolay› suçlu
olamaz. Ancak, bir endirekt serbest vuruﬂ gerektirebilecek birkaç ihlalden suçlu say›labilir.
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Kaleci Taraf›ndan Yap›lan ‹hlaller
Kalecinin topu elinde alt› saniyeden fazla tutmas›na izin verilmez. Kaleci aﬂa¤›daki durumlarda
topa sahip olmuﬂ say›l›r:
• top ellerinde veya eli ile herhangi bir yüzey aras›nda (örne¤in, zemin, kendi vücudu)
oldu¤unda,
• uzanm›ﬂ aç›k eli ile topu tutarken,
• yerde z›plat›rken veya havaya att›¤›nda,
Bir kaleci elleri ile topa sahip oldu¤unda bir rakip taraf›ndan müdahale edilemez.
Bir kalecinin aﬂa¤›daki durumlarda kendi ceza alan›nda eli ile topa dokunmas›na izin verilmez:
• elinden topu ç›kard›ktan ve baﬂka bir oyuncuya temas etmeden topa tekrar eli ile müdahale
ederse:
- topun kaleciden tesadüfen geri geldi¤i durum hariç, örne¤in, bir kurtar›ﬂ yapt›ktan
sonra, elleri veya kollar›n›n herhangi k›sm› ile dokundu¤unda kalecinin topun kontrolünde
oldu¤u düﬂünülür.
- kas›tl› olarak topa vurdu¤unda da kaleci topa sahip olmuﬂ olur
• Bir tak›m arkadaﬂ› taraf›ndan top kas›tl› olarak kaleciye pas olarak vuruldu¤unda topa
elleri ile dokunursa,
• Bir tak›m arkadaﬂ› taraf›ndan taç at›ﬂ›ndan do¤rudan gelen topa elleri ile dokunursa.
Oyunun Tekrar Baﬂlamas›
• ‹hlalin meydana geldi¤i yerden endirekt serbest vuruﬂ
(bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).

113
Kaleciye Karﬂ› Yap›lan ‹hlaller
•
•
•

Bir oyuncunun kalecinin ellerinden topu ç›karmas›na engel olmas› ihlaldir.
Kaleci topu elinden ç›kar›rken bir oyuncu e¤er topa vurur veya vurmaya çal›ﬂ›rsa, oyuncu
tehlikeli ﬂekilde müdahale etti¤inden dolay› cezaland›r›lmal›d›r.
Bir kalecinin hareketini adil olmayan ﬂekilde engelleyerek onu k›s›tlamak bir ihlaldir,
örne¤in, köﬂe vuruﬂlar› kullan›l›rken.

Tehlikeli ﬁekilde Oynamak
Tehlikeli ﬂekilde oynamak, topla oynamaya çal›ﬂ›rken baﬂkas›n› sakatlamaya teﬂebbüs
(oyuncunun kendisi dahil) etme hareketi olarak tan›mlan›r. Bir rakip yak›nda oldu¤unda
yap›l›r ve sakatlanma korkusundan dolay› rakibinin topla oynamas›n› önler.
Hakemin görüﬂüne göre, rakibe tehlikeli olmamak kayd›yla makas veya bisiklet vuruﬂuna
izin verilir.
Tehlikeli ﬂekilde oynama durumu oyuncular aras›nda fiziki temas içermez. E¤er fiziki bir
temas varsa, hareket bir direkt serbest vuruﬂ veya penalt› vuruﬂu ile cezaland›r›labilen bir
ihlal haline gelir. Fiziki temas olmas› durumunda hakem, büyük olas›l›kla bir ihlal oldu¤unu
göz önüne almal›d›r.
Disiplin Cezalar›
• E¤er bir oyuncu “normal” bir mücadelede tehlikeli ﬂekilde oynarsa, hakem herhangi bir
disiplin cezas› vermemelidir. E¤er hareket belirgin ﬂekilde sakatlanma riski taﬂ›yarak
yap›lm›ﬂsa, hakem oyuncuya ihtar vermelidir.
• E¤er bir oyuncu tehlikeli ﬂekilde oynayarak bariz gol ﬂans›n› engellerse, hakem oyuncuyu
oyundan ihraç etmelidir.
Oyunun Tekrar Baﬂlamas›
• ‹hlalin meydana geldi¤i yerden endirekt serbest vuruﬂ (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ
Pozisyonu).
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• E¤er temas varsa, farkl› bir ihlal yap›lm›ﬂt›r ve bir direkt serbest vuruﬂ veya penalt› vuruﬂu
ile cezaland›r›labilinir.
Bir Rakibin ‹lerlemesine Engel Olmak
Bir rakibin ilerlemesine engel olmak, top her iki oyuncunun oynama mesafesinde olmad›¤›nda,
engel teﬂkil etmek, durdurmak, yavaﬂlatmak veya rakibinin yönünü de¤iﬂtirmeye zorlamak
amac›yla rakibinin önünü kesmek anlam›na gelmektedir.
Tüm oyuncular oyun alan›nda pozisyon alma hakk›na sahiptir. Bir rakibin yolu üzerinde olmak
bir rakibin önüne do¤ru hareket etmek anlam›na gelmez.
Topu korumaya (saklamaya) izin verilir. Top oynama mesafesinde tutuldu¤u takdirde ve
oyuncu rakibini kollar› veya vücudu ile tutmuyorsa, taktik sebeplerden dolay› top ile rakip
aras›na giren bir oyuncu bir ihlal yapmam›ﬂ olur. E¤er top oynama mesafesi içinde ise, bu
oyuncuya adil bir ﬂekilde rakibi taraf›ndan ﬂarj yap›labilir.
Kart Göstermek ‹çin Oyunun Baﬂlamas›n› Geciktirme
Hakem bir kart göstermeye karar verdi¤inde, ihtar vermek veya bir oyuncuyu ihraç etmek
için, yapt›r›m yerine getiriline kadar oyunu tekrar baﬂlatmamal›d›r.
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Sportmenlik D›ﬂ› Davran›ﬂtan Dolay› ‹htarlar
Sportmenlik d›ﬂ› davran›ﬂtan dolay› bir oyuncuya ihtar verilmesi gereken farkl› durumlar
mevcuttur, örne¤in, e¤er bir oyuncu:
• direkt serbest vuruﬂa hükmedilebilecek yedi kusurdan birini kontrolsüz bir ﬂekilde
yaparsa,
• umut vaadeden bir hücumu önlemek için taktik nedenlerle rakibe müdahale ederek veya
bozarak bir faul yaparsa,
• taktik sebepten dolay› rakibini çekerek toptan uzaklaﬂt›rma veya rakibin topa ulaﬂmas›n›
engelleme amac›yla rakibi tutarsa,
• rakibin topa sahip olmas›n› veya bir hücum geliﬂtirmesini engellemek için topa elle
müdahale ederse (kendi ceza alan› içindeki kaleci d›ﬂ›nda),
• gol atmak niyetiyle topa elle müdahale ederse (niyetin baﬂar›l› olup olmamas› söz konusu
de¤ildir),
• sakatlanma numaras› yaparak veya faul yap›ld›¤› izlenimi vererek (taklit) hakemi aldatmaya
çal›ﬂ›rsa,
• oyun s›ras›nda veya hakemin izni olmadan kaleci ile yer de¤iﬂtirirse,
• oyuna karﬂ› sayg›s› olmad›¤›n› gösterecek ﬂekilde (oyunu sabote edecek ﬂekilde) hareket
ederse,
• oyun alan›n› terk etmesi için izin verildikten sonra oyun alan›ndan ç›karken topla oynarsa,
• oyun s›ras›nda veya tekrar baﬂlamada rakibin dikkatini sözel olarak da¤›t›rsa,
• oyun alan›na izin verilmeyen iﬂaretler yaparsa,
• kaleci topa elleriyle dokunsun ya da dokunmas›n, top halen oyundayken topu kendi
kalecisine geçirmek için kafas›, gö¤sü, dizi, vb. ile kural›n uygulanmas›n› önlemek amac›yla
bilerek hile yaparsa. Oyuncu taraf›ndan Kural 12'nin hem metin hem de ruhunun
uygulanmas›n› önlemek amac›yla ihlal yap›lm›ﬂt›r ve oyun endirekt serbest vuruﬂla
yeniden baﬂlat›l›r.
• serbest vuruﬂ yaparken topu kendi kalecisine aktarmak için, kural›n uygulanmas›n›
önlemek amac›yla bilerek hile yapmas› (oyuncuya ihtar verildikten sonra serbest vuruﬂ
tekrarlanmal›d›r).
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Bir Golün Kutlanmas›
Bir gol at›ld›¤›nda oyuncunun sevincini göstermesine izin verilmesine ra¤men, kutlama
aﬂ›r›ya kaçmamal›d›r.
Mant›kl› kutlamalara izin verilir fakat aﬂ›r› zaman kayb›na sebep olduklar›nda koreografik
(önceden planlanm›ﬂ figürler içeren) kutlamalar›n uygulamas› teﬂvik edilmemelidir ve
hakemlere böyle durumlarda müdahale etmeleri talimat› verilmiﬂtir.

Aﬂa¤›daki durumlarda bir oyuncuya ihtar verilmelidir:
• hakemin görüﬂüne göre, tahrik edici, alayc› veya k›ﬂk›rt›c› hareketler yaparsa,
• gol at›ld›ktan sonra kutlamak için oyun alan›n› çevreleyen parmakl›klara (tel örgülere)
t›rman›rsa,
• formas›n› ç›kar›r veya baﬂ›n› formas›yla kapat›rsa,
• baﬂ›n› veya yüzünü bir maske ya da benzer bir ﬂeyle kapat›rsa.
Bir golü kutlamak için oyun alan›n›n d›ﬂ›na ç›kmak tek baﬂ›na ihtar verilebilecek bir ihlal
de¤ildir. Fakat mümkün olan en k›sa zamanda oyuncular›n oyun alan›na dönmesi ﬂartt›r.
Gol kutlamalar› ile baﬂa ç›kmak için hakemlerin sa¤duyuyla ve önleyici bir tav›rla hareket
etmeleri beklenir.
Söz veya Davran›ﬂ ile ‹tiraz Etmek
Hakemin karar›n› protesto ederek, itirazdan (sözle veya hareket ile) suçlu bir oyuncuya ihtar
verilmelidir.
Oyun Kurallar›na göre bir tak›m›n kaptan› özel statüye veya imtiyazlara sahip de¤ildir. Fakat
tak›m›n›n davran›ﬂlar›ndan bir dereceye kadar sorumludur.
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Oyunun Tekrar Baﬂlamas›n› Geciktirmek
Aﬂa¤›da belirtilen taktikler ile oyunun tekrar baﬂlamas›n› geciktiren oyunculara hakemler
ihtar vermelidir:
• hakemi, vuruﬂu tekrar ettirmeye zorlamak amac›yla bir serbest vuruﬂu yanl›ﬂ yerden
kullanmak,
• taç at›ﬂ›n› yapacakm›ﬂ gibi davranmak fakat aniden tak›m arkadaﬂlar›ndan birine kullanmas›
için b›rakmak,
• hakem oyunu durdurduktan sonra, topu uza¤a vurmak veya eli ile taﬂ›mak,
• taç at›ﬂ› veya bir serbest vuruﬂu kullan›rken aﬂ›r› geciktirmek,
• yedek oyuncu ile de¤iﬂirken oyun alan›ndan ç›kmay› geciktirmek,
• hakem, oyunu durdurduktan sonra topa kasti olarak dokunarak rakibi tahrik etmek.
Devaml› ‹hlaller
Kurallar› ›srarl› ﬂekilde ihlal eden oyunculara karﬂ› hakemler her zaman dikkatli olmal›d›r.
Bilhassa, bir oyuncu birkaç farkl› ihlal yapm›ﬂ olsa bile, kurallar› ›srarl› ﬂekilde ihlal etti¤i için
yine de ihtar verilmesi gerekti¤ini unutmamal›d›rlar.
“Devaml› ihlal” konusu ile ilgili olarak, yap›lan ihlallerin belirli bir say›s› yoktur. Bu konuda
bir yarg›ya varmak hakemin yetkisindedir. Bir oyuncunun devaml› ihlal yap›p yapmad›¤›na
oyunun yönetimi ve kontrolü çerçevesinde hakem karar verecektir.
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Ciddi Faullü Oyun
Bir oyuncu, top oyunda oldu¤u s›rada, top için mücadele ederken rakibine karﬂ› aﬂ›r› kuvvet
veya ﬂiddet kullan›rsa, bu oyuncu ciddi faullü oyundan dolay› suçludur.
Rakibin güvenli¤ini tehlikeye düﬂürecek ﬂekilde, topu kazanmak için ayakla müdahale ederse
(tackle), ciddi faullü oynama olarak de¤erlendirilmelidir.
Top için mücadele ederken aﬂ›r› kuvvet ile ve rakibinin güvenli¤ini tehlikeye koyacak ﬂekilde
bir veya iki aya¤›n› kullanarak önden, yandan veya arkadan rakibinin üstüne giden bir oyuncu
ciddi faullü oyundan suçludur.
Sonucunda aç›k ﬂekilde gol olma f›rsat› yoksa, ciddi faul içeren durumlarda avantaj
uygulanmamal›d›r. Oyun durduruldu¤unda hakem ciddi faullü oyundan dolay› suçlu olan
oyuncuyu oyundan ihraç edecektir.
Ciddi faullü oyundan dolay› suçlu olan bir oyuncu, ihraç edilmelidir ve oyun ihlalin meydana
geldi¤i yerden bir direkt serbest vuruﬂ ile (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ Pozisyonu) veya
penalt› vuruﬂu ile (e¤er ihlal, ihlali yapan oyuncunun ceza alan› içinde meydana gelmiﬂse)
tekrar baﬂlat›l›r.
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ﬁiddetli Hareket
E¤er bir oyuncu, topla mücadele etmezken rakibine karﬂ› aﬂ›r› kuvvet veya ﬂiddet kullan›rsa,
oyuncu ﬂiddetli hareketten dolay› suçludur.
E¤er bir tak›m arkadaﬂ›na, seyirciye, maç yetkilisine veya di¤er herhangi bir kiﬂiye karﬂ› aﬂ›r›
kuvvet veya ﬂiddet kullan›rsa, yine ﬂiddetli hareketten dolay› suçludur.
Top oyunda olsun veya olmas›n, ﬂiddetli hareket oyun alan›nda veya s›n›rlar› d›ﬂ›nda meydana
gelebilir.
Aç›k ﬂekilde gol ﬂans› yoksa ﬂiddetli hareketle ilgili durumlarda avantaj uygulanmamal›d›r.
Oyun durduruldu¤unda, hakem ﬂiddetli hareketten dolay› suçlu oyuncuyu oyundan ihraç
etmelidir.
ﬁiddetli hareketler, s›k s›k birçok oyuncunun kat›ld›¤› kargaﬂaya yol açarlar ve bu nedenle
hakemlere, etkin müdahale ile bu kargaﬂay› önlemeleri hat›rlat›l›r.
ﬁiddetli hareketten dolay› suçlu görülen bir oyuncu, yedek oyuncu veya de¤iﬂtirilen bir oyuncu
oyundan ihraç edilmelidir.
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Oyunun Tekrar Baﬂlamas›
• E¤er top oyun d›ﬂ›nda ise, oyun bir önceki karara göre tekrar baﬂlat›l›r.
• E¤er top oyun içinde ise ve ihlal oyun alan› d›ﬂ›nda meydana gelmiﬂse:
- e¤er oyuncu zaten oyun alan› d›ﬂ›nda ise ve ihlal yapm›ﬂsa, oyun; oyunun top kale
alan› d›ﬂ›ndayken durdurulmuﬂ olmas› halinde, oyunun durduruldu¤u anda topun
bulundu¤u yerden yap›lacak bir hakem at›ﬂ› ile baﬂlat›l›r. E¤er oyun top kale alan›
içindeyken durdurulmuﬂsa, oyunu tekrar baﬂlatmak için yap›lacak hakem at›ﬂ›, oyun
durdu¤u anda topun bulundu¤u yere en yak›n kale çizgisine paralel kale alan› çizgisi
üzerindeki bir noktadan yap›l›r,
- e¤er oyuncu ihlali yapmak üzere oyun alan›n› terk ederse, oyun durdu¤unda topun
bulundu¤u yerden bir endirekt vuruﬂ ile oyun tekrar baﬂlat›l›r
(bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
• E¤er top oyunda ise ve oyuncu ihlali oyun alan› içinde yapm›ﬂsa:
- bir rakibe karﬂ›, ihlalin yap›ld›¤› yerden bir direkt serbest vuruﬂ ile
(bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ Pozisyonu) veya bir penalt› vuruﬂu ile (ihlali yapan
oyuncu kendi ceza alan› içindeyse) oyun tekrar baﬂlat›r,
- bir tak›m arkadaﬂ›na karﬂ›, ihlalin yap›ld›¤› yerden bir endirekt serbest vuruﬂ ile oyun
tekrar baﬂlat›l›r (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ Pozisyonu),
- yedek oyuncu veya de¤iﬂtirilen oyuncuya karﬂ›, oyun durdu¤unda topun bulundu¤u
yerden bir endirekt serbest vuruﬂ ile oyun tekrar baﬂlat›l›r
(bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ Pozisyonu),
- hakeme veya yard›mc› hakeme karﬂ›, ihlalin yap›ld›¤› yerden bir endirekt serbest vuruﬂ
ile oyun tekrar baﬂlat›l›r (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ Pozisyonu),
- di¤er bir kiﬂiye karﬂ›, oyun, oyunun top kale alan› d›ﬂ›ndayken durdurulmuﬂ olmas›
halinde, oyunun durduruldu¤u anda topun bulundu¤u yerden yap›lacak bir hakem
at›ﬂ› ile baﬂlat›l›r. E¤er oyun, top kale alan› içindeyken durdurulmuﬂsa, oyunu tekrar
baﬂlatmak için yap›lacak hakem at›ﬂ›, oyun durdu¤u anda topun bulundu¤u yere en
yak›n kale çizgisine paralel kale alan› çizgisi üzerindeki bir noktadan yap›l›r.
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Bir Cismin (veya top) At›lmas› ile ‹lgili ‹hlaller
Top oyunda oldu¤unda, e¤er bir oyuncu, yedek oyuncu veya de¤iﬂtirilen oyuncu kontrolsüz
bir ﬂekilde rakibine veya baﬂka bir kiﬂiye bir cisim atarsa, hakem oyunu durduracak ve
oyuncuya, yedek oyuncuya veya de¤iﬂtirilen oyuncuya ihtar verecektir.
Top oyunda iken, e¤er bir oyuncu, yedek oyuncu veya de¤iﬂtirilen oyuncu aﬂ›r› kuvvet kullanarak
rakibine veya di¤er baﬂka bir kiﬂiye bir cisim atarsa, hakem oyunu durduracak ve oyuncuyu,
yedek oyuncuyu veya de¤iﬂtirilen oyuncuyu ﬂiddetli hareketinden dolay› oyundan ihraç
edecektir.
Oyunun Tekrar Baﬂlat›lmas›
• E¤er, kendi ceza alan› içinde duran bir oyuncu ceza alan› d›ﬂ›ndaki bir rakibine bir cisim
atarsa, cismin rakibe vurdu¤u veya vurabilece¤i yerden rakip tak›m lehine bir direkt
serbest vuruﬂ ile hakem oyunu tekrar baﬂlat›r.
• E¤er, kendi ceza alan› d›ﬂ›nda bulunan bir oyuncu, ceza alan› içindeki bir rakibe bir cisim
atarsa, hakem oyunu penalt› vuruﬂu ile tekrar baﬂlat›r.
• E¤er oyun alan› içindeki bir oyuncu, oyun alan› d›ﬂ›nda duran herhangi kiﬂiye bir cisim
atarsa, oyun durdu¤unda topun bulundu¤u yerden bir endirekt serbest vuruﬂ ile hakem
oyunu tekrar baﬂlat›r (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
• E¤er oyun alan› d›ﬂ›ndaki bir oyuncu, oyun alan› içindeki rakibine bir cisim atarsa, cismin
rakibe vurdu¤u veya vurabilece¤i yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest vuruﬂ veya
penalt› vuruﬂu ile (ihlali yapan›n kendi ceza alan› içindeyse) hakem oyunu tekrar baﬂlat›r.
• E¤er oyun alan› d›ﬂ›nda bulunan bir yedek oyuncu veya de¤iﬂtirilen oyuncu, oyun alan›
içindeki bir rakibine bir cisim atarsa, oyun durdu¤unda topun bulundu¤u yerden rakip
tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ ile hakem oyunu tekrar baﬂlat›r
(bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
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Bir Gole Veya Gol Atma ﬁans›na Engel Olmak
Rakibin bariz gol ﬂans›n› engellemek ile ilgili oyundan ihraç etmeyi gerektiren iki ihlal vard›r.
‹hlalin ceza alan› içinde meydana gelmesi gerekli de¤ildir.
Bariz gol ﬂans› s›ras›nda e¤er hakem avantaj uygularsa ve gol direkt olarak at›l›rsa, rakibin
el ile oynamas›na veya faul yapmas›na ra¤men, oyuncu oyundan ihraç edilemez fakat halen
bir ihtar verilebilir.
Bir golü veya bariz bir gol ﬂans›n› engellemekten dolay› bir oyuncuyu oyundan ihraç etmek
için karar verirken; hakemler aﬂa¤›daki durumlar› göz önüne almal›d›rlar:
• iﬂlenen ihlal ile kale aras›ndaki mesafe,
• topun kontrolünü muhafaza etmek veya kazanmak ihtimali,
• oyunun yönü,
• savunma oyuncular›n›n konumu ve say›s›,
• bir rakibin bariz gol ﬂans›n› engelleyen ihlal, bir direkt serbest vuruﬂ veya bir endirekt
serbest vuruﬂ gerektiren bir ihlal olabilir.

KURAL 13 - SERBEST VURUﬁLAR

123

Yöntem
Top vurulup hareket etti¤inde oyundad›r.
Serbest vuruﬂ, bir ayak veya ayn› anda iki ayak ile topu kald›rarak kullan›labilir.
Rakibi ﬂaﬂ›rtmak amac› ile serbest vuruﬂu kullan›yormuﬂ gibi yapmak, futbolun bir parças›
olarak kabul edilebilir. Ancak, hakemin görüﬂüne göre, e¤er yan›ltma sportmenlik d›ﬂ›
davran›ﬂ olarak düﬂünülürse, oyuncuya ihtar verilmelidir.
E¤er bir oyuncu, serbest vuruﬂu do¤ru ﬂekilde kullan›rken, dikkatsiz veya kontrolsüz bir
ﬂekilde olmadan veya aﬂ›r› kuvvet kullanmadan, topla ikinci defa oynamak için kasti olarak
topu bir rakibine çarpt›r›rsa hakem oyunu devam ettirmelidir.
Bir vuruﬂun endirekt serbest vuruﬂ oldu¤unu belirtmek için, hakem kolunu kald›rmazsa ve
top direkt olarak kaleye vurulursa, bu endirekt serbest vuruﬂ tekrarlanmal›d›r. Endirekt
serbest vuruﬂu kullanma hakk› hakemin hatas›ndan dolay› geçersiz say›lmaz.
Mesafe
E¤er bir oyuncu serbest vuruﬂu çabuk kullanmaya karar verir ve topa 9.15 m mesafeden
daha yak›nda bulunan bir rakip oyuncu topu keserse, hakem oyunu devam ettirmelidir.
E¤er bir oyuncu serbest vuruﬂu çabuk kullanmaya karar verirse ve topa yak›n olan bir rakip
oyuncu kasti olarak vuruﬂu yapmas›n› engellerse, hakem oyuncuya oyunun tekrar baﬂlamas›n›
geciktirdi¤i için ihtar vermelidir.
Savunma tak›m› taraf›ndan kendi ceza alan› içinde bir serbest vuruﬂ kullan›ld›¤›nda; e¤er,
savunma oyuncusu vuruﬂu çabuk kullanmaya karar verir ve rakipler ceza alan›n› terk etmek
için zaman bulamad›¤›ndan dolay› bir veya daha fazla rakip oyuncu ceza alan› içinde kalm›ﬂsa,
hakem oyunu devam ettirmelidir.
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Yöntem
Penalt› vuruﬂu s›ras›nda rakibi ﬂaﬂ›rtmak için yan›lt›c› hareketler yapmak futbolun bir
parças›d›r ve izin verilir. Ancak, hakemin görüﬂüne göre e¤er yan›ltma bir sportmenlik d›ﬂ›
davran›ﬂ hareketi olarak düﬂünülürse, oyuncuya ihtar verilmelidir.
Penalt› Vuruﬂu ‹çin Haz›rl›k
Penalt› vuruﬂu yap›lmadan önce hakem, aﬂa¤›daki gereksinimleri teyit etmelidir:
• vuruﬂu yapan oyuncu belirlenecektir,
• top do¤ru ﬂekilde penalt› noktas›na yerleﬂtirilecektir,
• kaleci, kale direkleri aras›nda, kale çizgisi üzerinde ve yüzü vuruﬂu yapana dönük olacakt›r,
• vuruﬂu yapan oyuncunun tak›m arkadaﬂlar› ve kaleci:
- ceza alan›n›n d›ﬂ›nda,
- ceza alan› yay›n›n d›ﬂ›nda,
- topun arkas›nda olacakt›r.
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‹hlaller- Düdük Çald›ktan Sonra Ve Top Oyuna Girmeden Önce

Vuruﬂun Sonucu
‹hlali Yapan

Gol

Gol de¤il

Hücum oyuncusu

Penalt› tekrarlan›r

Endirekt serbest vuruﬂ

Savunma oyuncusu

Gol

Penalt› tekrarlan›r

‹ki Tak›m Oyuncular›

Penalt› tekrarlan›r

Penalt› tekrarlan›r
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Yöntemler - ‹hlaller
Rakip oyuncular›n, taç at›ﬂ›n›n kullan›ld›¤› noktaya 2 metreden daha yak›n olmamalar› gerekti¤i
hakemlere hat›rlat›l›r. Gerekti¤i yerde, taç at›ﬂ› yap›lmadan önce hakem bu mesafe içinde
bulunan oyuncuyu uyar›r ve e¤er do¤ru mesafeye gelmezse oyuncuya ihtar verir. Oyun taç
at›ﬂ› ile tekrar baﬂlat›l›r.
E¤er bir oyuncu, taç at›ﬂ›n› do¤ru kullan›rken, dikkatsiz veya kontrolsüz bir ﬂekilde olmadan
veya aﬂ›r› kuvvet kullanmadan topla ikinci defa oynamak amac›yla kasti olarak topu rakibine
çarpt›r›rsa, hakem oyunu devam ettirmelidir.
E¤er top, taç at›ﬂ›ndan direkt olarak rakibin kalesine girerse, hakem kale vuruﬂuna
hükmetmelidir. E¤er top, taç at›ﬂ›ndan direkt olarak kendi kalesine girerse, hakem köﬂe
vuruﬂu vermelidir.
E¤er top, oyun alan›na girmeden önce zemine de¤erse, do¤ru yöntem ile at›lm›ﬂ olmas›
kayd›yla, taç at›ﬂ› ayn› tak›m taraf›ndan ayn› yerden tekrarlan›r. E¤er taç at›ﬂ› do¤ru yönteme
göre at›lmam›ﬂ ise, rakip tak›m taraf›ndan tekrar kullan›lacakt›r.

KURAL 16 - KALE VURUﬁU
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Yöntemler - ‹hlaller
Kale vuruﬂunu do¤ru kullanan oyuncu, e¤er baﬂka bir oyuncuya temas etmeden ceza alan›
d›ﬂ›na ç›kt›ktan sonra, top ile kasti olarak ikinci defa oynarsa, ikinci kez topa dokundu¤u
yerden bir endirekt serbest vuruﬂ ile cezaland›r›lacakt›r (bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ
Pozisyonu). Ancak, oyuncu topa eli ile temas ederse, direkt serbest vuruﬂ ile ve e¤er gerekirse,
bir disiplin cezas› ile cezaland›r›lmal›d›r.
E¤er bir rakip oyuncu, top oyuna girmeden önce ceza alan› içine girer ve savunma oyuncusu
taraf›ndan faule maruz kal›rsa, kale vuruﬂu tekrarlan›r ve ihlalin niteli¤ine göre savunma
oyuncusuna ihtar verilir veya oyundan ihraç edilir.
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Yöntemler - ‹hlaller
Top oyuna girene kadar, rakiplerin köﬂe yay›ndan en aﬂa¤› 9.15 m (10 yarda) mesafede
bulunmalar› gerekti¤i hakemlere hat›rlat›l›r (saha d›ﬂ›ndaki iste¤e ba¤l› iﬂaretler yard›m için
kullan›labilir). Gerekti¤inde hakem, köﬂe vuruﬂu kullan›lmadan önce bu mesafe içinde bulunan
oyuncular› uyarmal›d›r ve e¤er do¤ru mesafeye çekilmezlerse oyuncuya ihtar vermelidir.
E¤er vuruﬂu yapan oyuncu, baﬂka bir oyuncuya dokunmadan topa ikinci defa de¤erse, ikinci
dokunuﬂun oldu¤u yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vuruﬂ verilir
(bak›n›z Kural 13 - Serbest Vuruﬂ Pozisyonu).
Köﬂe vuruﬂunu nizami bir ﬂekilde kullan›rken, e¤er bir oyuncu dikkatsiz veya kontrolsüz
ﬂekilde olmadan veya aﬂ›r› kuvvet kullanmadan topla ikinci defa oynamak için kas›tl› olarak
topu bir rakibine çarpt›r›rsa, hakem oyunu devam ettirmelidir.
Top, köﬂe yay›n›n içine yerleﬂtirilecek ve vuruldu¤unda oyunda olacakt›r. Böylece oyunda
olmas› için topun köﬂe yay›n› terk etmesi gerekmez.
Aﬂa¤›daki ﬂekil baz› do¤ru ve do¤ru olmayan pozisyonlar› göstermektedir.

RÖVANﬁLI MAÇLAR DA DAH‹L B‹R MAÇIN GAL‹B‹N‹ BEL‹RLEME YÖNTEMLER‹
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Penalt› Noktas›ndan Vuruﬂlar:
Yöntem
• Penalt› noktas›ndan yap›lan vuruﬂlar maç›n parças› de¤ildir.
• Penalt› vuruﬂlar›n›n yap›ld›¤› ceza alan›, ancak kale ve zeminin kullan›lamaz hale geldi¤i
durumlarda de¤iﬂtirilebilir.
• Tüm uygun oyuncular, penalt› noktas›ndan birer vuruﬂ yapt›ktan sonra, birinci turdaki
s›ray› takip etmek zorunda de¤ildir.
• Her tak›m, maç›n sonunda oyun alan›nda bulunan oyuncular aras›ndan vuruﬂlar› yapacak
oyuncular›n s›ras›n› belirlemekle sorumludur.
• Kaleci d›ﬂ›nda, sakatlanan bir oyuncu penalt› noktas›ndan yap›lan vuruﬂlar s›ras›nda
de¤iﬂtirilemez.
• E¤er kaleci, penalt› noktas›ndan kullan›lan vuruﬂlar s›ras›nda oyundan ihraç edilmiﬂ ise,
maç›n sonunda oyun alan›nda bulunan veya bulunmas› gereken (vuruﬂlara kat›lma hakk›
olan) bir oyuncu ile de¤iﬂtirilmelidir.
• Bir oyuncu, yedek oyuncuya veya de¤iﬂtirilen oyuncuya penalt› noktas›ndan yap›lan
vuruﬂlar s›ras›nda ihtar verilebilir veya oyundan ihraç edilebilir.
• Penalt› noktas›ndan yap›lan vuruﬂlar s›ras›nda e¤er bir tak›mda 7 oyuncudan daha az
say›da oyuncusu kalm›ﬂsa, hakem oyunu tatil etmeyecektir.
• Penalt› noktas›ndan yap›lan vuruﬂlar s›ras›nda, e¤er bir oyuncu sakatlan›r veya sahadan
ihraç edilir ve tak›m›ndaki oyuncu say›s› eksilirse, hakem di¤er tak›m için vuruﬂ kullanan
oyuncu say›s›n› eksiltmemelidir. Penalt› noktas›ndan yap›lan vuruﬂlar›n sadece
baﬂlang›c›nda her tak›mdan eﬂit say›da oyuncuya gerek vard›r.
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(Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu taraf›ndan onaylanm›ﬂt›r - ﬁubat 1993)
‹sim ve Tüzük
Kurul'un ismi Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu olacakt›r. Tümüne birden federasyonlar
denen Futbol Federasyonu (‹ngiltere), ‹skoçya Futbol Federasyonu, Galler Futbol Federasyonu,
‹rlanda Futbol Federasyonu ve Uluslararas› Futbol Birli¤i Federasyonu (FIFA) bu kurulu
oluﬂturacakt›r ve her birinin dört delege ile temsil edilmeye hakk› olacakt›r.
Amaçlar
Kurul'un amaçlar›, kurulu oluﬂturan federasyonlar›n veya konfederasyonlar›n veya ulusal
federasyonlar›n y›ll›k genel kurullar›nda ve di¤er uygun toplant›lar›nda görüﬂülüp Kurul'a
havale edilmesi gereken Oyun Kurallar›nda önerilen de¤iﬂiklikleri veya futbolla ilgili di¤er
konular› görüﬂüp karar vermek olacakt›r.
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Kurul'un Toplant›lar›
Kurul y›lda iki kere toplanacakt›r. Y›ll›k Genel Toplant› anlaﬂma üzerine ﬁubat veya Mart
ay›nda yap›lacakt›r.
Y›ll›k Çal›ﬂma Toplant›s›, anlaﬂma üzerine, Eylül veya Ekim aylar›nda yap›lacakt›r. Y›ll›k Genel
Toplant› ile Y›ll›k Çal›ﬂma Toplant›s›'n›n yeri ve tarihi Kurul'un bir önceki Y›ll›k Genel Toplant›s›nda
belirlenecektir.
Ayn› y›l içinde yap›lan Y›ll›k Genel Toplant›ya ve Y›ll›k Çal›ﬂma Toplant›s›na ayn› üye federasyon
evsahipli¤i yapacakt›r.
Baﬂkanl›¤› evsahibi federasyonun temsilcisi yapacakt›r. Her iki toplant›ya evsahipli¤i yapma
görevi her bir federasyona s›ra ile gelecektir.
Y›ll›k Genel Toplant›
Y›ll›k Genel Toplant›, Kurul'un önüne gelen Oyun Kurallar›nda önerilen de¤iﬂiklikleri ve futbolla
ilgili di¤er konular› görüﬂüp karar vermeye yetkilidir.
Y›ll›k Çal›ﬂma Toplant›s›
Y›ll›k Çal›ﬂma Toplant›s›, anlaﬂma üzerine, Eylül veya Ekim aylar›nda yap›lacakt›r. Toplant›,
Kurul'a havale edilip gelen iﬂ konular›n› ele almaya yetkili olacakt›r. Her ne kadar ilgili olan
konularda kararlar verebilirse de, Y›ll›k Çal›ﬂma Toplant›s› Oyun Kurallar›'n› de¤iﬂtirmeye
yetkili olmayacakt›r.
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Yöntemler
Y›ll›k Genel Toplant›
Her federasyon yaz›l› olarak 1 Aral›k tarihine kadar, evsahibi federasyonun sekreteryas›na
Oyun Kurallar›'nda tavsiye edilen veya önerilen de¤iﬂiklikleri, Oyun Kurallar›'nda yeni
denemeleri, istekleri ve di¤er görüﬂülecek konular› bildirecek ve bunlar 14 Aral›k tarihine
kadar bas›l›p da¤›t›lacakt›r. Bu önerilere ek olarak yap›lacak herhangi bir de¤iﬂiklik, 14 Ocak
tarihine kadar yaz›l› olarak evsahibi federasyonun sekreteryas›na verilecek ve bu de¤iﬂtirilen
öneriler, görüﬂlerini almak için, üye federasyonlara 1 ﬁubat tarihine kadar bas›l›p da¤›t›lacakt›r.
Y›ll›k Çal›ﬂma Toplant›s›
Her federasyon, toplant› tarihinden en az dört hafta önce, herhangi bir öneriyi, Oyun Kurallar›'nda
yeni denemeleri istekleri ve di¤er görüﬂülecek konular› evsahibi federasyonun sekreteryas›na
iletecektir.
Gündem ve ilgili yaz›lar Kurul'un her bir üye federasyonuna toplant›dan iki hafta önce
iletilecektir.
Her konfederasyon veya di¤er ulusal federasyon, FIFA Genel Sekreterli¤i'ne önerileri, istekleri
veya görüﬂülecek konular›, FIFA taraf›ndan incelenip kabul edildi¤i takdirde, evsahibi
federasyonun sekreteryas›na toplant›dan en az dört hafta önce iletilmesini sa¤layacak gereken
zaman içinde yaz›l› olarak iletebilir.
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Tutanaklar
Toplant› tutanaklar› evsahibi federasyonun sekreteryas› taraf›ndan tutulacak ve s›radaki
federasyona gelecek 1 ﬁubat tarihinden önce iletilmek üzere, resmi Tutanak Defteri'ne
yaz›lacakt›r.
Ço¤unluk ve Oy Haklar›
Bir tanesi FIFA olmak üzere, en az dört federasyonun kat›l›m› olmadan toplant› yap›lmayacakt›r.
FIFA, üyeli¤i olan bütün ulusal federasyonlar ad›na dört oy hakk›na sahip olacakt›r. Di¤er üye
federasyonlar›n her biri bir oy hakk›na sahip olacakt›r. Bir teklifin kabul edilmesi için toplant›ya
kat›lan ve oy hakk› olanlar›n en az dörtte üçünün oyu gereklidir.
Oyun Kurallar› De¤iﬂiklikleri
Oyun Kurallar›'nda herhangi bir de¤iﬂiklik, yaln›z Kurul'un Y›ll›k Genel Toplant›s›nda ve ancak
toplant›ya kat›lan ve oy hakk› olanlar›n en az dörtte üçünün kabul etmesi ile yap›labilir.

Ola¤anüstü Toplant›lar
Kurul toplant›lar›na evsahibi olan federasyon, ayn› y›l* içinde, FIFA'dan veya di¤er herhangi
iki üye federasyondan, yap›lacak önerilerin bir kopyas› ekli olan yaz›l› bir istek almas› üzerine,
Kurul'u ola¤anüstü toplant›ya ça¤›racakt›r. Bu çeﬂit ola¤anüstü toplant›lar, müracaat tarihinden
itibaren yirmi sekiz gün içinde yap›lacak ve Kurul'u teﬂkil eden federasyonlara önerilerin bir
kopyas› ile beraber yirmi bir gün önceden bildirilecektir.
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Kurul'un Kararlar›
Kurul'un Y›ll›k Genel Toplant›s›nda al›nan kararlar, aksine bir karar olmad›¤› takdirde, toplant›
tarihinden itibaren geçerli olacakt›r. Oyun Kurallar›'nda yap›lan de¤iﬂiklikler ile ilgili olarak
Kurul'un Y›ll›k Genel Toplant›s›nda al›nan kararlar, konfederasyonlar› veya ulusal federasyonlar›
Kurul'un Y›ll›k Genel Toplant›s›n› takip eden 1 Temmuz tarihinden itibaren ba¤layacakt›r.
Fakat, sezonlar› 1 Temmuz tarihine kadar bitmeyen konfederasyonlar veya ulusal federasyonlar
Oyun Kurallar›'nda yap›lan de¤iﬂikliklerin müsabakalarda uygulanmas›n› gelecek sezonlar›n›n
baﬂlang›c›na kadar erteleyebilirler. Hiç bir konfederasyon veya ulusal federasyon, Kurul'un
onaylamad›¤› herhangi bir Oyun Kurallar› de¤iﬂikli¤i yapmayacakt›r. **

* “Ayn› y›l”, bir önceki Y›ll›k Genel Toplant›n›n ertesi günü baﬂlam›ﬂ kabul edilecektir.
** Al›nan kararlar›n uluslararas› maçlarda, Kurul'un bu kararlar› ald›¤› Y›ll›k Genel Toplant›y›
takip eden 1 Temmuz tarihinden itibaren uygulanmas› kabul edilmiﬂtir.
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