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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 verilmektedir.

• 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

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 fiah›s”
zamiri erkek ve bayan için ayr› kelimeler oldu¤undan bu
aç›klama yap›lm›flt›r.)

‹flaretler

Oyun Kurallar› içinde afla¤›daki iflaretler kullan›lm›flt›r :

* Kural 8 (Oyun’un Bafllamas› ve Tekrar Bafllamas›) içindeki
özel durumlar kapsam›nda de¤il ise

Tek çizgi kurallardaki yeni de¤ifliklikleri göstermektedir.
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KURAL 1 - OYUN ALANI

Oyun Alan›n›n Yüzeyi

Maçlar, müsabaka talimatlar›na göre do¤al veya yapay
yüzeylerde oynanabilir.

Boyutlar

Oyun Alan› dikdörtgen fleklinde olmal›d›r. Taç çizgilerinin
uzunlu¤u kale çizgilerinin uzunlu¤undan fazla olmal›d›r.

Uzunluk en az 90 m. (100 yarda)
en çok 120 m. (130 yarda)

Genifllik en az 45 m. (50 yarda)
en çok 90 m. (100 yarda)

Uluslararas› Maçlar

Uzunluk en az 100 m. (110 yarda)
en çok 110 m. (120 yarda)

Genifllik en az 64 m. (70 yarda)
en çok 75 m. (80 yarda)

Oyun Alan›n›n ‹flaretlenmesi

Oyun alan› çizgilerle belirlenir. Bu çizgiler s›n›rlad›klar› alana
dahildir.

Uzun olan iki kenar çizgilerine taç, daha k›sa olan di¤er iki kenar
çizgilerine kale çizgisi denir.

Bütün çizgiler en çok 12 cm. (5 inç) geniflli¤inde olmal›d›r.

Oyun alan› bir orta çizgi ile ikiye ayr›l›r. Bafllama noktas› bu
çizginin tam ortas›na iflaretlenir. Bu nokta merkez olarak 9.15
m. (10 yarda) yar›çapl› bir daire çizilir.

Kale Alan›

Kale alanlar›, oyun alan›n›n her iki ucunda afla¤›da ifade edildi¤i
gibi belirlenir:
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.
dik (6 yarda) 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.

Ceza Alan›

Ceza alan› oyun alan›n›n her iki ucunda afla¤›da ifade edildi¤i
gibi belirlenir:
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 ayak) 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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KURAL 1 - OYUN ALANI

Kaleler

Kaleler, her bir kale çizgisinin ortas›na yerlefltirilmelidir.

Bunlar, bayrak direklerinden eflit uzakl›kta yukar› do¤ru dik iki
direkle bunlar› birlefltiren yatay bir üst direkten oluflur.

‹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 direk ile üst direk ayn› kal›nl›kta ve en çok 12 santimetre
(5 inç) olmal›d›r. Kale çizgileri de kale direkleri ile ayn› genifllikte
olurlar. 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 direk beyaz renkte olmal›d›r.

Güvenlik

Kaleler yere sa¤lam bir flekilde sabitlefltirilmelidir. Portatif
kaleler, bu flartlara uydu¤u takdirde kullan›labilir.
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KURAL 1 - OYUN ALANI

Oyun Alan› Çizimi

Köfle Bayrak Dire¤i ‹ngiliz Ölçü Düzenine Göre Oyun Alan›n›n Ölçüleri

Oyun Alan›n›n Ölçüleri
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KURAL 1 - OYUN ALANI

IFAB Kararlar›

Karar 1
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 imkan›
yoksa, oyun tatil edilecektir. Üst direk yerine ip kullan›lmas›na
izin verilmez. E¤er üst direk tamir edilebilirse oyun, oyunun
durduruldu¤u anda topun bulundu¤u yerden yap›lacak hakem
at›fl› ile tekrar bafllat›l›r (* bk. s. 3).

Karar 2
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.

Karar 3
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 reklam koymak yasakt›r. Özellikle
kalelere, a¤lara, bayrak direkleri ve bayraklar›na hiç bir reklam
malzemesi konamaz. Bu gereçlere hiç bir yabanc› madde
(kamera, mikrofon v.s.) tak›lamaz.

Karar 4
Teknik alan›n zemini üzerine veya taç çizgisinden bir metrelik
mesafede hiç bir reklam bulunmamal›d›r. Bunun d›fl›nda gol
çizgisiyle kale a¤lar› aras›ndaki bölgeye reklam konulmas›na izin
verilmez.

Karar 5
Karar 3’te belirtilen süreler dahilinde, 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.

Karar 6
Köfle vuruflu yap›l›rken gereken uzakl›¤› sa¤layabilmek için, köfle
yay›ndan 9.15 m. (10 yarda) uzakl›kta kale çizgisine dik ve oyun
alan› d›fl›nda bir çizgi çizilebilir.

Karar 7
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 Yapay Çim Kalite Konseptinin koflullar›na
veya Uluslararas› Yapay Çim Standard›na uygun olmas› gerekir.

Karar 8
Teknik alan›n bulundu¤u sahalarda, bu alan›n bu kitapta
belirtilen Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu (IFAB) taraf›ndan
kabul edilen koflullara uygun olmas› gerekir.
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KURAL 2 - TOP

IFAB Kararlar›

Karar 1
Resmi maçlarda, sadece 2. kuralda belirtilmifl asgari teknik
özelliklere uygun olan toplar›n kullan›lmas›na izin verilir.
FIFA’n›n resmi maçlar›nda ve konfederasyonlar›n sorumlulu¤u
alt›nda düzenlenen resmi maçlarda kullan›lacak topun afla¤›daki
yaz›lardan birini tafl›mas› flartt›r:

• “FIFA APPROVED” (FIFA ONAYLI)
• “FIFA INSPECTED” (FIFA DENETL‹)
• “INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD” 

(ULUSLARARASI MAÇ TOPU STANDARDI)

Topun üzerinde bulunan bu yaz›lar, topun resmi olarak test
edildi¤ini ve 2. kuralda belirtilen asgari özelliklere ek olarak her
bir kategori için farkl› olan özel teknik flartlara uygun oldu¤unu
göstermektedir. Her bir kategorinin özel olarak öngörülen ek
teknik flartlar›n›n IFAB taraf›ndan onaylanmas› gerekir. Bu
testleri yapacak kurumlar FIFA’n›n onay›na tabidir. Ulusal
federasyonlar, resmi maçlar›nda yukar›daki üç yaz›dan birini
tafl›yan toplar›n kullan›lmas›n› isteyebilir. Di¤er her türlü
maçlarda, top 2. kuraldaki teknik özelliklere sahip olmal›d›r.

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 reklam
konulamaz. Konulacak arma ve markalar›n boyutlar› ve çeflidi
müsabaka yönetmeli¤i ile belirlenebilir.

14 15

Nitelikleri ve Ölçüleri

Top:
• yuvarlak,
• 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

E¤er top oyunda iken patlar veya kusurlu hale gelirse:
• oyun durdurulur,
• oyun yedek topla ilk topun kusurlu hale geldi¤i yerden bir

hakem at›fl› ile bafllat›l›r   (* bk. s. 3).

E¤er top, bir bafllama vuruflu, kale vuruflu, köfle vuruflu, serbest
vurufl, penalt› vuruflu veya taç at›fl› için oyun d›fl› oldu¤u s›rada
patlar veya kusurlu hale gelirse:
• oyun gereken vurufl veya at›flla bafllat›l›r.

Top oyun süresince hakemin onay› olmadan de¤ifltirilemez.



KURAL 3 - OYUNCULARIN SAYISI

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, 3 ile 7 aras›nda olmak üzere yedek
oyuncu say›s› belirtilmelidir.

Di¤er Maçlar

Ulusal A tak›m maçlar›nda en fazla 6 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.

Oyuncu De¤ifltirme Yöntemi

Bir oyuncuyu yedek oyuncu ile de¤ifltirme afla¤›daki flartlarda
yap›lmal›d›r:
• De¤ifltirme yap›lmadan önce hakeme haber verilir,
• Yedek oyuncu, ancak yerini alaca¤› oyuncu oyun alan›ndan

ç›kt›ktan ve hakemden gir iflaretini ald›ktan sonra oyun
alan›na girer,

• Yedek oyuncu, yaln›z oyunun durdu¤u bir anda ve orta saha
çizgisi hizas›ndan oyun alan›na girer,

• Oyuncu de¤ifltirme, yedek oyuncu sahaya girince
tamamlanm›fl olur,

• Oyun alan›na giren yedek oyuncu o andan itibaren oyuncu
kabul edilir, oyun alan›ndan ç›kan›n oyuncu niteli¤i bitmifl
olur,

• Yedek oyuncu ile yer de¤ifltiren oyuncu tekrar oyuna
giremez,

• Bütün yedek oyuncular, oyuna girsin veya girmesin,
hakemin otorite ve karar yetkisine tabidir.
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KURAL 3 - OYUNCULARIN SAYISI

Kaleci De¤ifltirme

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.

‹hlaller / Cezalar

E¤er bir yedek oyuncu oyun alan›na hakemin izni olmaks›z›n
girerse:
• oyun durdurulur,
• girene ihtar verilip sar› kart gösterilir ve oyun alan›ndan

ç›kart›l›r,
• oyun durduruldu¤u anda topun bulundu¤u yerden bir

endirekt serbest vurufl ile tekrar bafllat›l›r (* bk. s. 3).

E¤er bir oyuncu, önceden hakemin iznini almadan, kaleci ile yer
de¤ifltirirse:
• oyun devam eder,
• ihlali yapan oyunculara, topun ilk oyund›fl› oldu¤u anda ihtar

verilip sar› kart gösterilir.

Bu kural›n di¤er bütün ihlallerinde :
• ihlali yapan oyunculara ihtar verilip sar› kart gösterilir.

Oyunun Tekrar Bafllamas›

E¤er oyun hakem taraf›ndan bir ihtar vermek için
durdurulmuflsa:
• oyun, hakemin oyunu durdurdu¤u anda, topun oldu¤u

yerden, rakip tak›m›n bir oyuncusu taraf›ndan yap›lacak bir
endirekt serbest vuruflla tekrar bafllat›l›r (* bk. s. 3).

Oyuncu 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.

IFAB Kararlar›

Karar 1
Kural 3’ün k›s›tlar› sakl› kalmak üzere, bir tak›mdaki en az oyuncu
say›s› ulusal federasyonlar›n takdirine b›rak›lm›flt›r. Ancak, IFAB
bir maç›n, bir tak›mda 7’den az oyuncu kald›¤› hallerde devam
etmemesi gerekti¤i kan›s›ndad›r.

Karar 2
Maç süresince bir tak›m görevlisi  oyuncular›na taktik direktifler
verebilir. Ancak bu direktifleri verdikten sonra yerine dönmelidir.
Teknik direktör ve di¤er görevliler, teknik alan›n bulundu¤u
stadlarda teknik alan içinde kalmal› ve sorumlu bir flekilde
davranmal›d›rlar.
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KURAL 4 - OYUNCULARIN G‹YS‹ VE GEREÇLER‹

Güvenlik

Bir oyuncu, kendisine veya bir baflka oyuncuya tehlikeli
olabilecek her hangi bir giysi giymemeli veya (her çeflit tak›lar da
dahil) gereçler tafl›mamal›d›r.

Gerekli Giysiler

Bir oyuncunun giymek zorunda oldu¤u temel giysileri afla¤›daki
ayr› parçalar› kapsar
• 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 (e¤er tayt giyilirse, tayt›n rengi flort ile ayn› renkte olur),
• tozluklar,
• tekmelikler,
• futbol ayakkab›lar›’ndan oluflur.

Tekmelikler

• tozluklar ile tamamen örtülmelidir,
• uygun bir maddeden (lastik, plastik veya benzeri)

yap›lmal›d›r,
• yeterli bir koruma sa¤lamal›d›r.

Kaleciler

• Her kaleci, kendisini di¤er oyunculardan, hakemden ve
yard›mc› hakemlerden ay›rt edecek renkte giyinir.

‹hlaller / 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 oyuncu
e¤er hakemin izni olmadan oyun alan›na tekrar girerse (veya ilk
defa girerse) ihtar verilip sar› kart gösterilir.

Oyunun Tekrar Bafllamas›

E¤er oyun hakem taraf›ndan bir ihtar vermek için
durdurulmuflsa:
• oyun, hakemin oyunu durdurdu¤u anda topun bulundu¤u

yerden rakip tak›m›n bir oyuncusu taraf›ndan yap›lacak
endirekt serbest vuruflla tekrar bafllat›l›r (* bk. s. 3).
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KURAL 5 - HAKEMKURAL 4 - OYUNCULARIN G‹YS‹ VE GEREÇLER‹

IFAB Kararlar›

Karar 1
• Oyuncular, slogan veya reklam içeriyorsa formalar›n›n alt›n-

daki 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 reklam gösteren oyuncular,
müsabakay› organize eden kurulufl taraf›ndan cezaland›r›la-
cakt›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. 

• Formalar›n kollar›n›n olmas› flartt›r.

Hakemin Yetkisi

Her maç, oyun kurallar›n› uygulamada tam yetkili olarak atanan
bir hakem taraf›ndan yönetilir.

Yetkileri 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 4. kuralda belirtilen özelliklere

uygunlu¤una karar verir,
• oyunun süresini 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
oyund›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,
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KURAL 5 - HAKEM

• ihtar veya ihraç gerektiren bir ihlali yapan oyuncuyu gerekli
flekilde cezaland›r›r. Gerekeni o anda yapmazsa, topun
oyund›fl› oldu¤u ilk anda yapmal›d›r.

• 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 oyun ile ilgili kararlar› nihaidir.
Hakem verdi¤i bir karar›, ancak do¤ru olmad›¤›n› anlad›¤›
durumlarda veya gerekli görürse, yard›mc› hakemin verdi¤i
bilgiye göre, oyunu tekrar bafllatmam›fl veya müsabakay›
bitirmemifl olmak koflulu ile de¤ifltirebilir. 

IFAB 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 dahil) 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› dahil) 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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KURAL 6 - YARDIMCI HAKEMLERKURAL 5 - HAKEM

Karar 2
Görev ald›¤› turnuva ve atand›¤› maçlarda, bir dördüncü
hakemin rolü ve görevleri bu kitapta gösterilen ve IFAB’›n
onaylad›¤› esaslara uygun olmal›d›r.

Karar 3
Oyunda olaylarla ilgili bilgiler bir golün at›l›p at›lmad›¤› ve maç›n
sonucunu içerecektir.

Görevler

Karar yetkisi hakemde olmak üzere, afla¤›daki durumlar› iflaret
etmek için 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 ihlalleride 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 - OYUNUN SÜRES‹

Kay›p Zaman ‹çin Uzatma

Afla¤›daki durumlar nedeniyle kaybolan süre ait oldu¤u devreye
eklenecektir:

• oyuncu de¤ifltirmeleri,
• oyuncular›n sakatlanmalar›,
• 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

Her iki devrenin veya uzatma devrelerinin sonunda yap›lacak
penalt› vuruflu için gerekli süre eklenecektir.

Tatil Edilen Maç

Müsabaka yönetmeli¤i aksini belirtmedikçe, tatil edilmifl bir maç
tekrar edilir.

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¤ifltirmek için karar (örne¤in,
havan›n kararmas› yüzünden 40’ar dakikal›k iki devreye
indirmek) verilmesi oyun bafllamadan önce verilmeli ve
müsabaka yönetmeliklerine uygun olmal›d›r.

Devre Aras›

Oyuncular›n devre aras› dinlenmeye haklar› vard›r.
Devre aras› 15 dakikadan uzun olmamal›d›r.
Müsabaka yönetmeliklerinde devre aras› zaman süresi
belirtilmelidir.
Devre aras› zaman› ancak hakemin izni ile de¤ifltirilebilir.
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KURAL 8 - OYUNUN BAfiLAMASI VE TEKRAR BAfiLAMASI

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:
• oyunun 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 bulunacaklard›r,
• 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 duracakt›r,
• hakem bir iflaret verecektir.
• top, vurufl yap›l›p ileri do¤ru hareket etti¤i anda oyunda

olacakt›r.
• 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.

‹hlaller / Cezalar

E¤er 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 verilecektir (*bk. s. 3).

Bafllama vuruflu yönteminin herhangi bir baflka surette ihlali
durumunda:

• vurufl tekrar edilecektir.

Hakem At›fl›

Oyun, top oyunda iken flayet Oyun Kurallar›nda belirtilmeyen bir
nedenle geçici olarak durdurulmuflsa, oyuna yeniden bir hakem
at›fl› ile devam edilecektir.
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KURAL 9 - TOPUN OYUNDA VE OYUN DIfiINDA OLMASIKURAL 8 - OYUNUN BAfiLAMASI VE TEKRAR BAfiLAMASI

Yöntem

Hakem oyunu, topun oyun durduruldu¤u anda bulundu¤u
yerden topu yere b›rakarak bafllatacakt›r (*bk. s. 3)

Oyun top yere de¤ince tekrar bafllam›fl olacakt›r.

‹hlaller / Cezalar

Hakem at›fl›, afla¤›daki hallerde tekrarlanacakt›r:
• e¤er topa, yere de¤meden önce, bir oyuncu dokunursa,
• e¤er top, yere de¤dikten sonra, hiç bir oyuncuya de¤meden

oyun alan› d›fl›na ç›karsa.

Özel Durumlar

Savunma yapan tak›m›n lehine kendi kale alan› içinde verilen bir
serbest vurufl o alan›n herhangi bir yerinden yap›labilir.

Rakip kale alan› içinde, hücüm eden tak›m lehine verilen bir
endirekt serbest vurufl, kale çizgisine paralel kale alan› çizgisi
üzerindeki ihlale en yak›n noktadan yap›l›r.

Kale alan› içinde geçici olarak durdurulmas›ndan sonra 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.

Topun Oyund›fl› Olmas›

Top afla¤›daki hallerde oyun d›fl›nda olacakt›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:
• kale direklerine, üst dire¤e veya köfle bayrak direklerinden

birisine çarp›p oyun alan› içine döndü¤ü,
• oyun alan› içinde bulunduklar› s›rada hakem veya yard›mc›

hakemlerden birisine çarpt›¤›, durum da dahil olmak üzere,
oyun d›fl› olmad›¤› bütün durumlarda oyundad›r.
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Kale direklerine, üst dire¤e
veya köfle bayrak direklerinden
birine çarp›p oyun alan›n›n
içine düflerse top oyunad›r.
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KURAL 11 - OFSAYTKURAL 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 geçmesi ile yap›l›r.

Kazanan Tak›m

Bir maçta daha fazla gol atan tak›m maç› kazanm›fl say›l›r. E¤er
her iki tak›m eflit say›da gol atm›fl veya hiç gol at›lmam›fl ise
maç berabere sonuçlanm›fl olur.

Müsabaka Yönetmeli¤i

Müsabaka Yönetmelikleri gere¤ince berabere sonuçlanan fakat
muhakkak bir kazanan tak›m›n olmas› gereken maçlarda ya da
(rövanfll› maçlar da dahil) 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› vurufllar›

IFAB Kararlar›

Karar 1
Bir maç›n galibini belirlemek için müsabaka kurallar›nda yaln›zca
IFAB taraf›ndan onaylanan ve bu kitapta yer alan yöntemlere izin
verilir.

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› taraf›ndan oynand›¤› anda,
hakemin kan›s›na göre,
• oyuna müdahale ederek, veya
• rakibe müdahale (tesir) ederek, veya
• bulundu¤u pozisyondan avantaj elde ederek,
aktif oyunun içinde olursa ofsayt olarak cezaland›r›l›r.

‹hlal Olmamas›

E¤er top, bir oyuncuya do¤rudan do¤ruya
• kale vuruflundan, veya
• taç at›fl›ndan, veya
• köfle vuruflundan,
gelirse bir ofsayt ihlali yoktur.

‹hlaller / Cezalar

Her ofsayt ihlali için, hakem rakip tak›m lehine ihlalin yap›ld›¤›
yerden bir endirekt serbest vurufl verir (* bk. s. 3).
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KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLERKURAL 11 - OFSAYT

IFAB Kararlar›

Karar 1
Ofsayt pozisyonu tan›m›nda, “rakip kale çizgisine daha yak›n”
ifadesi, o oyuncunun kafas›n›n, vücudunun veya aya¤›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 dahil edilmemifltir.

Karar 2
Aktif oyuna kat›lma unsurlar›n›n tan›m› afla¤›daki gibidir:
• 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.

Fauller ve Fena Hareketler afla¤›daki flekillerde cezaland›r›l›r :

Direkt Serbest Vurufl

E¤er, bir oyuncu afla¤›da belirtilen 6 ihlalden birisini hakemin
kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya afl›r› güç kullanarak
yaparsa rakip tak›m lehine bir direkt serbest vurufl verilir:
• rakibe tekme atarsa veya tekme atmaya teflebbüs ederse,
• rakibi çelmelerse veya çelmelemeye teflebbüs ederse,
• rakibin üstüne s›çrarsa,
• rakibe flarj yaparsa,
• rakibe vurursa veya vurmaya teflebbüs ederse,
• rakibini iterse.

Ayr›ca, e¤er bir oyuncu afla¤›daki 4 ihlalden birini yaparsa, rakip
tak›m lehine bir direkt serbest vurufl verilir:
• topu kazanmak için ayakla müdahale ederken (tackle) topa

dokunmadan önce rakibe dokunursa,
• rakibini tutarsa,
• rakibe tükürürse,
• topu eliyle bilerek oynarsa (kendi ceza alan›ndaki kaleci

hariç).

Direkt serbest vurufl ihlalin oldu¤u yerden yap›l›r (* bk. s. 3).

Penalt› Vuruflu

E¤er yukar›da belirtilen 10 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

Kaleci, kendi ceza alan›nda, afla¤›daki dört ihlalden birini
yaparsa, rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir.
• topu eliyle kontrol ettikten sonra alt› saniye içinde oyuna

b›rakmazsa
• 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

E¤er bir oyuncu, hakemin kanaat›na göre afla¤›daki ihlallerden
birini yaparsa 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
• Kural 12’de belirtilmeyen bir nedenden dolay› oyuncunun

ihtar veya ihraç edilmesi için oyun durduruldu¤unda.

Endirekt serbest vurufl ihlalinin oldu¤u yerden yap›l›r (*bk.s.3).

Disiplin Cezalar›

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.

‹htar Verilecek Haller

E¤er bir oyuncu, afla¤›daki 7 ihlalden birini yaparsa ihtar verilip
sar› kart gösterilir:
1. sportmenli¤e ayk›r› davran›fltan suçlu ise,
2. Hakeme veya hakemin kararlar›na sözle veya hareketle itiraz

ederse,
3. oyun kurallar›n› devaml› ihlal ederse,
4. oyunun tekrar bafllamas›n› geciktirirse,
5. oyun bir köfle vuruflu, serbest vurufl veya taç at›fl› ile tekrar

bafllarken gerekli mesafeye aç›lmaz ise,
6. hakemin izni olmaks›z›n oyun alan›na ilk kez girer veya

tekrar girerse,
7. hakemin izni olmaks›z›n oyun alan›n› kas›tl› olarak terk

ederse.

Yedek bir oyuncu ya da yedek oyuncu konumuna geçmifl bir
oyuncu, afla¤›daki ihlallerden birini yaparsa, hakem taraf›ndan
ihtar verilip sar› kart gösterilir.
1. Sportmenlik d›fl› davran›fllarda bulunursa,
2. Sözlü ya da fiili olarak itiraz ederse,
3. Oyunun bafllamas›n› geciktirirse.

‹hraç Verilecek Haller

E¤er bir oyuncu, yedek bir oyuncu ya da yedek konumuna
geçmifl bir oyuncu afla¤›daki 7 ihlalden birini yaparsa k›rm›z›
kart gösterilip oyundan ihraç edilir:

1. ciddi faullü oyundan suçlu ise,
2. fliddetli hareketten suçlu ise,
3. rakibe veya bir baflkas›na tükürürse,
4. topa bilerek elle oynay›p rakip tak›m›n bariz golünü veya gol

atma flans›n› önlerse (kendi ceza alan›ndaki kaleci hariç),
5. kaleye do¤ru ilerleyen rakibin bariz gol atma flans›n› serbest

vurufl veya penalt› vuruflu gerektiren bir ihlal ile önlerse,
6. sald›rgan, hakaret edici veya küfürlü bir flekilde konuflursa

ve/veya jest ve el kol hareketleri yaparsa,
7. ayn› maçta ikinci bir ihtar al›rsa.
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K›rm›z› kart görerek oyundan ihraç edilen oyuncu, yedek
oyuncu ya da yedek konumuna geçmifl oyuncu; oyun alan›
çevresini ve teknik alan› terk etmelidir.

IFAB Kararlar›

Karar 1
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.

Karar 2
Kaleci topa eli veya kolu ile dokundu¤unda topu kontrol alt›na
alm›fl say›l›r. Topa sahip olmak kalecinin topu bilerek elle veya
kolla kontrol etmesi durumunu da kapsar. Fakat hakem, kaleci
bir kurtar›fl yaparken topu çeldi¤ine veya topun kaleciden
sekti¤ine kanaat getirirse bu durumda kaleci topu kontrol etmifl
say›lmaz.

Karar 3
12. Kurala uygun olarak, bir oyuncu kafas›n› veya gö¤sünü veya
dizini v.s. kullanarak kendi kalecisine pas verebilir. Fakat,
hakemin kan›s›nca, bir oyuncu bu kural›n bofllu¤undan
faydalanmak için bilerek hile yap›yorsa, o oyuncu sportmenlik
d›fl› davran›fltan suçludur. Oyuncuya ihtar verilip sar› kart
gösterilir ve ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirek
serbest vurufl verilir (* bk. s. 3).
Bir serbest vurufl yap›l›rken, bu kural›n bofllu¤undan
faydalanmak için bilerek hile yapan bir oyuncuya sportmenli¤e
ayk›r› davran›fltan dolay› ihtar verilip sar› kart gösterilir. Serbest
vurufl tekrarlan›r.
Bu durumlarda, kalecinin daha sonra topu elle oynay›p
oynamad›¤› önemli de¤ildir. ‹hlal 12. Kural›n lafz›n› ve ruhunu
bozmaya çal›flan oyuncu taraf›ndan yap›lm›flt›r.

Karar 4
Rakip tak›m oyuncusunun sa¤l›¤›n› tehlikeye sokan müdaheleler
ciddi faullü oyun olarak de¤erlendirilecektir.

Karar 5
Oyun alan› üzerinde herhangi bir yerde hakemi aldatmaya
yönelik yap›ld›¤› tespit edilen her türlü hareket sportmenlik d›fl›
olarak de¤erlendirilecektir.

Karar 6
Gol kutlamas› s›ras›nda formas›n› ç›karan bir oyuncu,
sportmenli¤e ayk›r› davran›fltan dolay› ihtar alacakt›r.
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Serbest Vurufl Çeflitleri

Serbest vurufllar direkt veya endirekt’tir.

Hem direkt hem de endirekt serbest vurufllarda, vurufl
yap›l›rken top yerde hareketsiz olmal› ve vuran oyuncu top bir
baflka oyuncuya dokunmadan topa ikinci kez dokunmamal›d›r.

Direkt Serbest Vurufl

• e¤er bir direkt serbest vurufl do¤rudan do¤ruya rakibin
kalesine girerse, bir gol at›lm›fl olur.

• 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. Kolunu bu durumda vurufl
yap›l›p top baflka bir oyuncuya de¤inceye veya oyund›fl›
kal›ncaya kadar tutar.

Topun Kaleye Girmesi
Bir gol, ancak topun bir baflka oyuncuya dokunmas›ndan sonra
kaleye girerse yap›lm›fl say›l›r.
• e¤er bir endirekt serbest vuruflta top do¤rudan do¤ruya

rakibin kalesine girerse bir kale at›fl› yap›l›r,
• e¤er bir endirekt serbest vuruflta top do¤rudan do¤ruya

tak›m›n kendi kalesine girerse, rakibin lehine köfle vuruflu
verilir.

Serbest Vuruflun Pozisyonu

Ceza Alan› ‹çinden Serbest Vurufl
Savunan tak›m lehine direkt veya endirekt serbest vurufl:
• bütün rakip oyuncular toptan en az 9.15 m. (10 yarda)

uzakta bulunacaklard›r,
• bütün rakip oyuncular top oyuna girinceye kadar ceza alan›

d›fl›nda kalacaklard›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 o alan›n herhangi

bir yerinden yap›labilir.

Hücum eden tak›m lehine verilen endirekt serbest vurufl:
• bütün rakip oyuncular, kendi kale direkleri aras›ndaki kale

çizgisi üstünde bulunmalar› hariç top oyuna girinceye kadar
toptan en az 9.15 m. (10 yarda) uzakta bulunurlar.

• 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 yap›l›r.

‹hlaller / Cezalar

E¤er, bir serbest vurufl s›ras›nda rakip oyuncu topa gerekenden
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 oyuna girmemiflse:
• vurufl tekrarlan›r.
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Kaleciden baflka bir oyuncu taraf›ndan yap›lan serbest vurufl
E¤er, top oyuna girdikten sonra, vuran 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 (* bk. s. 3).

E¤er, top oyuna girdikten sonra , vuran oyuncu top baflka bir
oyuncuya dokunmadan önce bilerek topu elle oynarsa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest

vurufl verilir (* bk. s. 3),
• e¤er ihlal, vuran oyuncunun ceza alan› içinde olmuflsa bir

penalt› vuruflu verilir.

Kaleci taraf›ndan yap›lan serbest vurufl
E¤er, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynamas› hariç),
baflka bir oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez
dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerde rakip tak›m lehine bir endirekt serbest

vurufl verilir (* bk. s. 3).

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 (*bk.s.3),
• ihlal kalecinin ceza alan› içinde yap›lm›flsa, yap›ld›¤› yerden

rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir 
(* bk. s. 3).

Bir penalt› vuruflu, top oyunda iken, cezas› direkt serbest vurufl
olan 10 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.

Hakem

• oyuncular kural›n belirtti¤i flekilde yerlerini al›ncaya kadar
penalt› vuruflu için vurufl iflaretini vermez,

• penalt› vuruflunun ne zaman tamamland›¤›na karar verir.
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Yöntem

• vuruflu yapan oyuncu topu ileri do¤ru vurur,
• 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.

E¤er oyunun normal süresi içinde bir penalt› vuruflu
kullan›ld›¤›nda veya ilk yar› veya maç›n sonunda penalt›
vuruflunun kullan›lmas› halinde veya bu penalt› vurufllar›n›n
tekrar›nda top:
• bir veya her iki dire¤e ve/veya üst dire¤e ve/veya kaleciye

dokunduktan sonra, kale direkleri aras›ndan ve üst dire¤in
alt›ndan geçerse gol yap›lm›fl say›l›r.

‹hlaller / Cezalar

E¤er hakem bir penalt›n›n at›lmas› için iflaret verdikten sonra ve
top oyuna girmeden önce afla¤›daki durumlardan birisi olur ise:

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.

Her iki tak›m›n birer oyuncusu oyun kurallar›n› ihlal ederse:
• vurufl tekrarlan›r.

E¤er, penalt› vuruflu yap›ld›ktan sonra:

Vuruflu yapan oyuncu (elle oynamas› hariç), top baflka bir
oyuncuya dokunmadan önce topa ikinci kez dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest

vurufl verilir. (*bk. s. 3).

Vuruflu yapan oyuncu, top baflka bir oyuncuya dokunmadan
önce bilerek topu elle oynarsa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest

vurufl verilir (* bk. s. 3).

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,
• oyun d›fl etkenin topa dokundu¤u yerden bir hakem at›fl› ile

tekrar bafllat›l›r (*bk. s. 3).
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Taç at›fl›, oyunu tekrar bafllatma yöntemidir.

Taç at›fl›ndan do¤rudan do¤ruya bir gol yap›lamaz.
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.

Yöntem

Taç at›fl› s›ras›nda taç› atan 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.

Taç› atan, top baflka bir oyuncuya dokunmadan önce topa
tekrar dokunamaz.

Tüm rakip oyuncular taç at›fl›n›n yap›ld›¤› noktadan en az 2
metre geride durmal›d›rlar.

Top oyun alan›na girer girmez oyunda olur.
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‹hlaller / Cezalar

Taç at›fl› kaleciden baflka bir oyuncu taraf›ndan yap›l›rsa
E¤er, top oyuna girdikten sonra, tac› atan (elle oynamas› hariç),
top baflka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez
dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest

vurufl verilir (* bk. s. 3).

E¤er, top oyuna girdikten sonra ve baflka bir oyuncuya
dokunmadan önce, taç› atan bilerek topu elle oynarsa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest

vurufl verilir (* bk. s. 3),
• e¤er ihlal, taç› atan›n ceza alan› içinde yap›ld›ysa bir penalt›

vuruflu verilir.

Taç at›fl› kaleci taraf›ndan yap›l›rsa:
E¤er, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynamas› hariç),
top baflka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez
dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest

vurufl verilir. (*bk. s. 3).

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 (*bk. s.3)
• ihlal kalecinin ceza alan› içinde yap›lm›flsa, yap›ld›¤› yerden

rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir (*bk. s. 3).

E¤er, bir rakip oyuncu tac› atan oyuncuyu sportmence olmayan
flekilde flafl›rt›r veya engellerse:
• rakip oyuncuya sportmenli¤e ayk›r› davran›fl›ndan dolay›

ihtar verilip sar› kart gösterilir.

Bu kural›n di¤er herhangi bir flekilde ihlalinden sonra;
• taç at›fl› rakip tak›m›n bir oyuncusu taraf›ndan yap›l›r.



KURAL 16 - KALE VURUfiU

Kale vuruflu oyunu tekrar bafllatma yöntemidir.
Kale vuruflundan rakip tak›m›n kalesine do¤rudan do¤ruya bir
gol yap›labilir.

Bir kale vuruflu:
• topun tamam›, en son hücum eden tak›m›n bir oyuncusuna

dokunduktan sonra havadan veya yerden ve 10 ncu Kurala
göre yap›lm›fl nizami bir gol d›fl›nda, kale çizgisini geçince
verilir.

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 / Cezalar

E¤er, 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:
E¤er, top oyuna girdikten sonra, vuran oyuncu (elle oynamas›
hariç), top bir baflka oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci
kez dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirek serbest

vurufl verilir (*bk. s. 3).

E¤er, top oyuna girdikten sonra ve baflka bir oyuncuya
dokunmadan önce, vuruflu yapan oyuncu bilerek topu elle
oynarsa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest

vurufl verilir (* bk. s. 3),
• e¤er ihlal, vuruflu yapan›n ceza alan› içinde yap›ld›ysa bir

penalt› vuruflu verilir.

Kaleci taraf›ndan yap›lan kale vuruflunda:
E¤er, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynamas› hariç),
top baflka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez
dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest

vurufl verilir (* bk. s. 3).

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 (bk. s. 3),
• ihlal kalecinin ceza alan› içinde yap›lm›flsa, yap›ld›¤› yerden

rakip tak›m lehine endirekt serbest vurufl verilir (* bk. s. 3).

Bu kural›n herhangi bir baflka ihlalinde:
• vurufl tekrarlan›r.
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KURAL 17 - KÖfiE VURUfiU

Köfle vuruflu, oyunu tekrar bafllatma yöntemidir.
Köfle vuruflundan yaln›z rakip tak›m›n kalesine do¤rudan
do¤ruya bir gol yap›labilir.

Bir Köfle vuruflu:
• topun tamam›, en son, savunma yapan tak›m›n bir

oyuncusuna dokunduktan sonra havadan veya yerden ve
10. Kural’a göre yap›lm›fl nizami bir gol d›fl›nda, kale çizgisini
geçince verilir.

Yöntem

• top, en yak›ndaki köfle bayrak dire¤inin köfle yay› içine
konur,

• bayrak dire¤i yerinden oynat›lamaz,
• rakip oyuncular, top oyuna girinceye kadar, köfle yay›ndan

en az 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 / Cezalar

Köfle vuruflu kaleciden baflka bir oyuncu taraf›ndan yap›l›rsa:
E¤er, top oyuna girdikten sonra, vuruflu yapan oyuncu (elle
oynamas› hariç), top bir baflka oyuncuya dokunmadan önce,
topa ikinci kez dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest

vurufl verilir (* bk. s. 3).

E¤er top oyuna girdikten sonra ve baflka bir oyuncuya
dokunmadan önce, vuruflu yapan bilerek topu elle oynarsa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir direkt serbest

vurufl verilir (* bk. s.3),
• e¤er ihlal, vuruflu yapan›n ceza alan› içinde yap›ld›ysa bir

penalt› vuruflu verilir.

Köfle vuruflu kaleci taraf›ndan yap›l›rsa:
E¤er, top oyuna girdikten sonra, kaleci (elle oynamas› hariç),
top baflka bir oyuncuya dokunmadan önce, topa ikinci kez
dokunursa:
• ihlalin yap›ld›¤› yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest

vurufl verilir (* bk. s. 3)

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 verlir (*bk. s.3),
• ihlal kalecinin ceza alan› içinde yap›lm›flsa, yap›ld›¤› yerden

rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl verilir 
(* bk. s. 3).

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 golün iki gol say›lmas›n› flart koflabilir.

Uzatma Devreleri
Müsabaka yönetmelikleri, 15 dakikay› geçmemek üzere iki eflit
uzatma devresinin oynanmas›n› flart koflabilir. Bu durumda
Kural 8’in hükümleri dikkate al›nmal›d›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,

• 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.
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TEKN‹K ALANRÖVANfiLI MAÇLAR DA DAH‹L MAÇIN GAL‹B‹N‹ BEL‹RLEME YÖNTEMLER‹

• 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› hakeme bildirilecektir. Bu konuyla ilgili
sorumluluk tak›m kaptan›na aittir.

• 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.

Kural 3, IFAB Karar 2’de tarif edilen 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 taktik bilgiler verme yetkisi

vard›r, bu kifli bilgileri verdikten sonra yerine dönmelidir.
• 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.
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DÖRDÜNCÜ HAKEM

• 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.

• Müsabakadan önce, müsabakay› düzenleyen kurulufl,
hakemin oyuna devam edememesi halinde onun yerini
dördüncü hakemin mi alaca¤› veya hakemin yerine k›demli
yard›mc› hakemin geçip onun yerine de dördüncü hakemin
mi geçece¤ini aç›k bir flekilde belirtir.

• 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.

• Dördüncü hakem, gerekti¤inde yedek toplar› kontrol eder,
E¤er maç s›ras›nda maç topu de¤iflecekse, hakemin
talimat›na göre, zaman kayb›n›n en az olaca¤› flekilde bir
yedek top temin eder.

• Yedek oyuncular›n kulland›klar› giysi ve gereçleri, oyuncu
oyuna girmeden önce kontrol etme yetkisine sahiptir. E¤er
giysi ve gereçleri Oyun Kurallar›’na uygun de¤ilse bu
durumu hakeme bildirir.

• Dördüncü hakem hatal› tespit yüzünden yanl›fl oyuncuya
ihtar verildi¤inde, 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. Hakem,
bununla birlikte oyunla ilgili tüm hususlarda karar vermeye
yetkilidir.

• Dördüncü hakem maçtan sonra, hakemin ve yard›mc›
hakemlerin görmedi¤i her türlü fena hareket veya di¤er
olaylar› yetkili kurulufllara rapor edecektir. Dördüncü hakem
yazd›¤› rapor hakk›nda hakeme ve yard›mc› hakemlere bilgi
verecektir.

• Teknik alan olarak belirlenmifl bölgede 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.

‹lave Talimatlar
ve

Hakemler ‹çin Rehber
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