
KURAL 2 - TOPKURAL 1 - OYUN ALANI

Oyun alan›n›n iflaretlenmesi

Oyun alan›n›n kesik, k›r›k çizgiler veya yar›klar ile iflaretlenmesi-
ne 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› dav-
ran›fltan dolay› ihtar verecektir.

Oyun alan› sadece Kural 1’de belirtilen çizgilerle iflaretlenecek-
tir.

Yapay çim

Yapay zeminlerin rengi yeflil olacakt›r.

Ticari reklam

Ticari reklamlar oyun alan›n› çevreleyen çizgilerden en az 1 met-
re uzakta olacakt›r.

‹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, ha-
kem sadece oyunun engellenmesi durumunda oyunu durdura-
cakt›r. Oyun, durduruldu¤u anda topunun bulundu¤u yerden
yap›lacak bir hakem  at›fl› ile tekrar bafllat›lacakt›r. * (bak›n›z
sayfa 3)

Maç s›ras›nda e¤er fazla bir top oyuna müdahale etmeden oyun
alan›na girerse, hakem topu mümkün olan ilk f›rsatta oyun ala-
n›ndan ç›kartt›racakt›r.
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KURAL 3 - OYUNCU SAYISI

Oyuncu De¤ifltirme Yöntemi

• Oyuncu de¤iflikli¤i sadece oyunun durdu¤u bir s›rada yap›-
labilir.

• Yard›mc› hakem, e¤er bilgilendirilmiflse, oyuncu de¤iflikli¤i-
nin 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.

• 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 zo-
runda de¤ildir.

• Oyuncu de¤ifltirme iste¤i baz› durumlarda reddedilebilir. Ör-
ne¤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 ta-
mamlamayan bir yedek oyuncu oyunculuk vasf› kazanmaz,
taç at›fl› veya köfle vuruflu kullanarak oyunu tekrar bafllata-
maz.

• E¤er de¤ifltirilecek oyuncu, oyun alan›n› terk etmeyi redde-
derse, 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.

Oyun alan›nda fazladan kiflilerin bulunmas›

Saha D›fl› Kifliler (Üçüncü fiah›slar)
Oyuncu, yedek oyuncu veya tak›m yetkilisi olarak tak›m listesin-
de belirtilmeyen ve ayn› zamanda oyundan at›lan bir oyuncu sa-
ha d›fl› kifli olarak ifade edilir.

E¤er saha d›fl› kifli olarak adland›r›lan bir flah›s oyun alan›na gi-
rerse:
• Hakem oyunu durduracakt›r. ( oyuna müdahale etmeyen ve

hemen oyun alan›n› terk edenler hariç)
• Hakem bu kiflinin oyun alan›ndan ve çevresinden ç›kart›lma-

s›n› isteyecektir.
• E¤er hakem oyunu durdurursa, oyun durduruldu¤unda to-

pun bulundu¤u yerden yap›lacak bir hakem at›fl› ile tekrar
bafllatacakt›r. * (bak›n›z sayfa 3)

Tak›m Yetkilileri
E¤er bir tak›m yetkilisi oyun alan›na girerse:
• Hakem oyunu durduracakt›r. (e¤er tak›m yetkilisi oyuna mü-

dahale etmiyorsa veya avantaj söz konusu ise durdurmama-
l›d›r)

• Hakem oyun alan›ndan ç›kart›lmas›n› isteyecek ve e¤er dav-
ran›fllar› sorumsuz ise, oyun alan›ndan ve çevresinden
uzaklaflt›racakt›r.

• E¤er hakem oyunu durdurursa, oyun durduruldu¤unda to-
pun bulundu¤u yerden yap›lacak bir hakem at›fl› ile tekrar
bafllatacakt›r. * (bak›n›z sayfa 3)
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KURAL 3 - OYUNCU SAYISI

Oyun alan› d›fl›ndaki oyuncu

‹zin verilmeyen bir malzemesini düzeltmek, sakatl›¤›n› veya her-
hangi bir kanamas›n› tedavi ettirmek 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, ha-
kem:
• Oyunu durdurur. (oyuncunun oyuna müdahalesinin olmad›-

¤› durumlarda avantaj uygular).
• ‹zin almadan oyun alan›na girdi¤inden oyuncuya ihtar verir.
• E¤er gerekirse, oyuncuya oyun alan›n› terk etmesini ister.

(Kural 4 ihlali için)

E¤er hakem oyunu durdurursa, afla¤›daki flekilde tekrar bafllar:
• E¤er baflka bir ihlal söz konusu de¤ilse, oyun durdu¤unda

topun bulundu¤u yerden rakip tak›m lehine bir endirekt ser-
best vurufl ile tekrar bafllar. * (bak›n›z sayfa 3)  

• Oyuncu 12. kural› ihlal etmiflse bu kural uyar›nca bafllar.

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 dü-
flünülür.

Yedek oyuncu veya de¤ifltirilen oyuncu

E¤er bir yedek oyuncu veya de¤ifltirilen oyuncu hakemin izni ol-
madan oyun alan›na girerse:
• Hakem oyunu durdurur (oyuncunun oyuna müdahalesinin

olmad›¤› durumlarda avantaj uygular).
• Hakem oyuncuya sportmenlik d›fl› davran›fltan dolay› ihtar

verecektir.
• Oyuncu oyun alan›n› terk edecektir.

E¤er hakem oyunu durdurursa, oyun durduruldu¤unda topun
bulundu¤u yerden rakip tak›m lehine bir endirekt serbest vurufl
ile tekrar bafllat›lacakt›r. * (bak›n›z sayfa 3)

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 sayar :

– Fazla kifli d›flardan bir kifli ise ve oyuna müdahale etmifl-
se,

– 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 sayar :
– Fazla kifli oyuna müdahale etmeyen d›flardan bir kifli ise,
– Fazla kifli golü yiyen tak›ma ait bir oyuncu, yedek oyun-

cu, de¤ifltirilen oyuncu veya tak›m yetkilisi ise.

En az oyuncu say›s›

E¤er müsabaka kurallar›, bafllama vuruflu yap›lmadan önce bü-
tün 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 bulu-
nan oyuncular gelifllerinde 11’ i tamamlayabilirler.

IFAB’›n görüflüne göre, e¤er herhangi bir tak›mda yedi oyuncu-
dan daha az say›da oyuncu kal›rsa, maç geçerli say›lmayacak
ve hakem taraf›ndan tatil edilecektir.    

Ancak, 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 7 oyuncu say›s›na sa-
hip de¤ilse, hakem maç›n tekrar bafllamas›na izin vermeyecek-
tir.
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KURAL 4 - OYUNCULARIN G‹YS‹ VE GEREÇLER‹

Temel giysiler

Renkler:
• Kaleci dahil tüm oyuncular kendilerini hakem ve yard›mc›

hakemlerden ay›rt edecek renkte forma  giymelidir.
• E¤er iki kalecinin forma renkleri ayn› ise ve baflka giyecek

formalar› yoksa, 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¤›n-
dan ç›km›flt›r. 

Kaleciler için eflofman alt›, kullanabilece¤i giysi ve gereçlerden
biri olarak kabul edilebilir.

Di¤er giysi ve gereçler

Tek amac› kendisini fiziki olarak korumak ve kendisine veya
baflka bir oyuncuya zarar vermemek olmak kofluluyla, bir oyun-
cu temel malzemesi d›fl›nda baflka malzeme kullanabilir.

Temel malzeme d›fl›ndaki tüm giyecek veya malzeme hakem ta-
raf›ndan kontrol edilmeli ve zarars›z oldu¤una karar verilmelidir. 

Yumuflak, hafif, dolgulu malzemeden yap›lan bafll›k, yüz mas-
keleri, diz ve kol koruyucular› gibi modern koruyucu malzeme-
ler 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 gös-
terme konusunda yetkilendirilmifltir. Maç›n bafl›nda kontrol edi-
len 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 siste-
minin kullan›lmas›na izin verilmez.

Tak›lar

Tüm tak›lar (kolye, yüzük, küpe, deri bantlar, vb) katiyetle ya-
sakt›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 hariç).

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› kul-
land›¤›n› fark ederse: 
• Söz konusu fleyin ç›kar›lmas› konusunda oyuncuya talimat

verir.
• E¤er oyuncu bu talimat› yerine getiremez veya yerine getir-

mek istemezse, oyunun ilk durdu¤u anda oyun alan›n› terk
etmesi talimat›n› verir.

• E¤er oyuncu bilerek talimata uymay› kabul etmez veya ç›-
kartmas› 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 sayfa 3) 
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KURAL 5 - HAKEM

Yetkileri ve Görevleri

E¤er kendi kanatine göre, saha ›fl›klar›n›n yetersiz oldu¤unu dü-
flünürse, 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 çar-
parsa, olay›n ciddiyetine ba¤l› olarak, hakem maç›n devam et-
mesine izin verebilir, oyunu geçici olarak durdurabilir veya tatil
edebilir. Bütün durumlarda olaylar› gerekli mercilere rapor ede-
cektir.

Hakem, devre aras›nda ve maç bittikten sonra, ayn› zamanda
uzatma zaman› s›ras›nda ve penalt› noktas›ndan yap›lan vurufl-
lar s›ras›nda sar› veya k›rm›z› kart göstermekle yetkilidir, çünkü
bu zamanlarda maç onun yarg› yetkisi (otoritesi) alt›ndad›r. 

E¤er hakem herhangi sebepten dolay› geçici olarak oyunu yö-
netemiyecek 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 mü-
dahale etti¤ini düflünürse (örne¤in, oyunun durduruldu¤unu
zannederek bir oyuncu topu eliyle tutarsa), hakem oyunu dur-
duracak ve oyun durduruldu¤unda topun bulundu¤u yerden bir
hakem at›fl› ile  tekrar bafllatacakt›r. * (bak›n›z sayfa 3)

Avantaj

Hakemler, avantaj uygulamak veya oyunu durdurmak karar›n›
verirken afla¤›daki durumlar› göz önüne almal›d›r:

• ‹hlalin ciddiyeti. Sonucunda bir gol atma f›rsat› yoksa, e¤er
ihlal durumu oyundan atmay› gerektiriyorsa, hakem oyunu
durduracak ve oyuncuyu ihraç edecektir.

• ‹hlalin yap›ld›¤› yer: rakibin kalesine ne kadar yak›n ise, o ka-
dar etkili olabilir

• Rakibin kalesine ani, tehlikeli 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 veri-
lecektir. 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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KURAL 5 - HAKEM

Sakatlanan oyuncular

Hakem sakatlanan oyuncularla ilgili olarak prosedürlere ba¤l›
kalacakt›r:
• E¤er hakemin görüflüne göre, bir oyuncu hafif flekilde sakat-

lanm›fl ise, top oyun d›fl› oluncaya kadar oyunu devam etti-
rir.

• E¤er, hakemin görüflüne göre, bir oyuncu ciddi flekilde sa-
katlanm›fl ise, oyun durdurulur.

• Sakatlanan oyuncu ile konufltuktan sonra, hakem sakatlan-
ma durumunu de¤erlendirmek için bir veya en fazla iki dok-
toru 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 dok-
torlarla birlikte sedye tafl›y›c›lar sedye ile beraber oyun ala-
n›na girmelidir.

• Hakem, sakatlanan bir oyuncunun oyun alan›ndan emniyet-
li flekilde ç›kart›lmas›n› temin edecektir.

• 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 vermesin-
den sonra oyuncu sedye üzerinde veya yürüyerek oyun ala-
n›n› terk etmelidir. E¤er oyuncu bu duruma uymazsa, sport-
menlik d›fl› davran›fltan dolay› ihtar verilecektir.

• Sakatlanan bir oyuncu oyun alan›na ancak maç tekrar bafl-
lad›ktan sonra dönebilir.

• Top oyunda oldu¤unda, sakatlanan oyuncu tekrar oyun ala-
n›na taç çizgisinden girmelidir. Top oyun d›fl› oldu¤unda, sa-
katlanan 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
teyit ederse; hakem sakatlanan oyuncunun oyun alan›na
dönmesine izin verebilir.

• E¤er oyun baflka bir nedenden dolay› durdurulmam›flsa ve-
ya bir oyuncu taraf›ndan maruz kal›nan sakatlanma Oyun
Kurallar›n›n ihlali sonucu meydana gelmediyse, hakem oyu-
nu bir hakem at›fl› ile tekrar bafllatacakt›r.

• Hakem, sakatlanmadan dolay› kaybedilen zaman› hesapla-
yarak ait oldu¤u devrenin sonuna ekleyecektir.

• Sakatlanan ve tedavi için oyun alan›n› terk etmesi gereken
bir oyuncuya hakem kart göstermeye karar vermiflse, oyun-
cuya oyun alan›n› terk etmeden önce kart› göstermelidir. 

Bu kural›n istisnalar› afla¤›dad›r:
• Kaleci sakatland›¤›nda.
• Bir kaleci ve baflka bir oyuncu çarp›fl›r ve derhal tedaviye ih-

tiyaç olursa.
• Ciddi bir sakatlanma meydana geldi¤inde, örne¤in, içeri çe-

kilmifl dil, bay›lma, k›r›k bacak.

Ayn› anda birden fazla ihlalin meydana gelmesi
• Ayn› tak›mdan iki oyuncu taraf›ndan yap›lan ihlaller:

– Oyuncular ayn› anda birden fazla kusur ifllediklerinde ha-
kem en ciddi kusuru cezaland›racakt›r.

– Oyun, yap›lan en ciddi ihlale göre tekrar bafllat›lacakt›r.
• Farkl› tak›mlardan oyuncular taraf›ndan yap›lan ihlaller:

– Hakem oyunu durduracak ve oyun durdu¤unda topun
bulundu¤u yerden bir hakem at›fl› ile tekrar bafllatacak-
t›r. * (bak›n›z sayfa 3)
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HAKEMLER ‹Ç‹N REHBER

Top oyunda oldu¤u durumlarda yer alma

Öneriler
• 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. Ha-

kem genifl diyagonal sistem kullanmal›d›r.
• Oyunun d›fl taraf›na do¤ru yer almak (pozisyonun d›fl›nda

ve solunda) oyunu ve yard›mc› hakemin görüfl alan› içinde
tutulmas›n› daha kolaylaflt›r›r.

• Hakem, oyuna müdahale etmeden ve 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 afla¤›dakilere dikkat etmelidir:
– Topsuz alanda oyuncular›n birbirlerine karfl› agresif dav-

ran›fllar›.
– Oyunun yönlendi¤i alanda muhtemel ihlaller.
– Top oynan›p uzaklaflt›ktan sonra meydana gelen kusur-

lu hareketler.

Duran toplarda hakemin yeri

En iyi yer, hakemin do¤ru karar verebildi¤i yerdir. Yer alma hak-
k›ndaki bütün tavsiyeler ihtimallere dayanmaktad›r ve o ana ka-
dar maç içinde tak›mlar, oyuncular ve olaylar hakk›ndaki spesi-
fik bilgiler kullan›larak ayarlanmal›d›r.

Afla¤›daki grafiklerde önerilen pozisyonlar temeldir ve hakemle-
re tavsiye edilir. Bir “bölgeye” yap›lan referans, her önerilen po-
zisyonun gerçekten hakemin etkisini en üst seviyeye ç›kartabi-
lece¤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)

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)

9.  Duran toplarda hakemin yeri – penalt› vuruflu
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Düdü¤ün kullan›lmas›

Düdü¤ün kullan›lmas› afla¤›dakiler 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

• 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 gösteril-

mesi
– 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, ha-
kemin oyunu tekrar bafllatman›n bu iflaret verilene kadar yap›la-
mayaca¤›n› 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 ortaya ç›kar›r.

Beden dili afla¤›daki durum için kullan›lmaz:
• Bir karar›n aç›klanmas› için
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Direkt Serbest Vurufl Avantaj

Sar› Kart

Endirekt Serbest Vurufl

K›rm›z› Kart
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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 ko-
nularda hakeme yard›m ederler. Bu, genelde afla¤›daki konula-
r› içerir:
• Sahay›, kullan›lan toplar› ve oyuncular›n malzemelerini kont-

rol etmek
• Malzeme 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› hi-
zada olacakt›r.

2. Maç esnas›nda yer 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 olacakt›r. Yard›mc› hakemle-
rin yüzleri her zaman oyun alan›na dönük olacakt›r.
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3. Kale vuruflu
1. Yard›mc› hakemler ilk önce topun kale alan› içinde oldu¤u-

nun kontrolünü yapacaklard›r:
• E¤er top do¤ru olarak yerlefltirilmemiflse, yard›mc› ha-

kem yerinden hareket etmez, hakem ile göz  göze gelir
ve bayra¤›n› kald›r›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 kont-
rol etmek için ceza  alan›n›n ön çizgisine do¤ru  hareket ede-
cektir:
• E¤er sondan ikinci savunma oyuncusu kale vuruflunu

kullan›rsa, yard›mc› hakem direkt olarak ceza alan›n›n ön
çizgisine hareket edecektir.

3. Son olarak, yard›mc› hakem, her zaman öncelik tafl›yan
ofsayt çizgisini kontrol etmek için yer alacakt›r. 

4. Kalecinin topu elden ç›karmas›
Yard›mc› hakemler ceza alan›n›n ön çizgisi ile ayn› hizada yer
alacak ve kalecinin ceza alan› d›fl›nda topa elle müdahale edip
etmedi¤ini kontrol edeceklerdir.

Kaleci topu elinden ç›kard›¤›nda yard›mc› hakemler, her zaman
öncelik tafl›yan ofsayt çizgisini kontrol etmek için yer alacakt›r.
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5. Penalt› vuruflu
Yard›mc› hakem kale çizgisi ve ceza alan›n›n kesiflti¤i yerde bu-
lunacakt›r. E¤er kaleci topa vurulmadan önce bariz flekilde ileri
do¤ru hareket ederse ve gol olmazsa, yard›mc› hakem bayra¤›-
n› kald›racakt›r. 

6. Penalt› noktas›ndan yap›lan vurufllar
Bir yard›mc› hakem kale çizgisi ve kale alan›n›n kesiflti¤i yerde
bulunacakt›r. Esas görevi topun çizgiyi geçip geçmedi¤ini kont-
rol etmektir. 
• Top aç›kça kale çizgisini geçti¤inde, yard›mc› hakem ilave

bir iflaret vermeden hakem ile göz göze gelecektir. 
• Gol at›lm›fl fakat topun çizgiyi geçip geçmedi¤i konusunda

bir tereddüt do¤muflsa (top gol çizgisini geçtikten sonra
oyun alan›na geri dönmüflse); yard›mc› hakem önce
hakemin dikkatini çekmek için bayra¤›n› kald›racak ve sonra
golü teyit edecektir.

Di¤er yard›mc› hakem her iki tak›mdan di¤er oyuncular› kontrol
etmek için orta yuvarlakta bulunacakt›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 bulunacak ve yard›mc› ha-
kem daha sonra süratle orta çizgiye do¤ru taç çizgisi boyunca
25-30 metre bayra¤›n› kald›rmadan koflacakt›r. 

Gol at›lm›fl fakat topun kale çizgisini geçip geçmedi¤i konusun-
da bir tereddüt do¤muflsa (top gol çizgisini geçtikten sonra
oyun alan›na geri dönmüflse), yard›mc› hakem önce bayra¤›n›
kald›rarak hakemin dikkatini çekecek, daha sonra orta çizgiye
do¤ru taç çizgisi boyunca 25-30 metre süratle koflarak normal
gol prosedürünü yerine getirecektir.

Topun tamam›n›n kale çizgisini geçmedi¤i ve gol at›lmad›¤›ndan
dolay› oyunun normal olarak devam etti¤i durumlarda, hakem
yard›mc› hakem ile göz göze gelecek ve e¤er gerekirse belirgin
olmayan ( Hakeme verilecek gizli iflaret) bir el iflareti yapacakt›r. 
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8. Köfle vuruflu
Bir köfle vuruflu için yard›mc› hakemin konumu köfle bayra¤›n›n
arkas›nda kale çizgisi ile ayn› hizadad›r. Bu pozisyonda köfle vu-
ruflunu kullanan oyuncuyu engellemeyecektir. Topun köfle yay›
içine do¤ru kondu¤unu kontrol edecektir.

9.  Serbest vurufl 
Bir serbest vurufl için yard›mc› hakemin konumu öncelik tafl›yan
ofsayt çizgisini kontrol etmek için sondan ikinci savunma oyun-
cusu ile ayn› hizada olacakt›r. Ancak, e¤er kaleye direkt bir vu-
rufl olursa, köfle bayra¤›na do¤ru taç çizgisinden hareket ede-
rek topu takip etmek için haz›r olacakt›r.
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El kol hareketleri

Genel kural olarak, yard›mc› hakem belirgin el iflaretleri yapma-
yacakt›r. Ancak, baz› durumlarda  belirgin olmayan bir el iflareti
(oyuncu ve seyircilerin dikkatini çekmeyen gizli iflaretler) hake-
me çok faydal› olabilir. El iflareti aç›k bir anlam ifade etmelidir.
Bu anlam, maç öncesi konuflmalarda tart›fl›lm›fl ve mutabakata
var›lm›fl olmal›d›r. 

Koflma tekni¤i

Genel kural olarak yard›mc› hakem koflarken sahaya dönük ol-
mal›d›r. Yan yan koflular k›sa mesafeler için kullan›lmal›d›r. Bu
bilhassa ofsayt durumuna karar verirken önemlidir ve yard›mc›
hakeme daha iyi görüfl imkan› sa¤lar. 

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 afla¤›dad›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 Taç At›fl›
Savunma ‹çin

Kale Vuruflu

Tafl At›fl›
Hücum Eden ‹çin

Köfle Vuruflu
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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  tutacakt›r. 

‹flaret verirken, yard›mc› hakem koflmas›n› durduracak, oyun
alan›na dönük olacak, hakem ile göz göze gelecek ve belirgin
hareketlerle (telafll› veya abart›l› de¤il) bayra¤› kald›racakt›r.
Bayrak kolun bir uzant›s› gibi olacakt›r.

Yard›mc› hakemler, bir sonraki iflaret için de  ayn› eli kullanarak
bayra¤› kald›racakt›r. E¤er durumda de¤ifliklik olur ve bir sonra-
ki iflaret için di¤er elin kullan›lmas› gerekirse, yard›mc› hakem
bayra¤›n› bel alt›nda di¤er ele geçirecektir.

Yard›mc› hakem, topun oyun d›fl›nda oldu¤unu iflaret etti¤i du-
rumlarda, hakem teyit edene kadar iflareti vermeye devam ede-
cektir.

Yard›mc› hakemin fliddet içeren bir hareket için iflaret verdi¤i ve
iflaretin an›nda görülmedi¤i durumda,

• E¤er oyun diplin cezas› verilmek üzere durdurulmuflsa, oyu-
nun tekrar bafllat›lmas› kurallara göre olmal›d›r (serbest vu-
rufl, penalt› vuruflu, vb).

• E¤er oyun tekrar bafllat›lm›flsa, sadece disiplin cezas› verile-
bilir. 

Taç at›fl›
Top, yard›mc› hakemin bulundu¤u yere yak›n bir yerden taç çiz-
gisini geçti¤inde, taç at›fl›n›n yönünü belirtmek için direkt bir
iflaret yapacakt›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 yapacakt›r. 

Top, yard›mc› hakemin bulundu¤u yerden uzakta taç çizgisini
geçmesine ra¤men hala oyunda gibi göründü¤ünde veya yar-
d›mc› hakemin yön konusunda karars›z oldu¤u durumda, yar-
d›mc› hakem topun oyun d›fl›nda oldu¤unu hakeme belirtmek
için bayra¤›n› kald›racak, hakem ile göz göze gelecek ve hake-
min iflaretine uyacakt›r.
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Köfle vuruflu / Kale vuruflu
Top, yard›mc› hakemin bulundu¤u yere yak›n yerden kale çizgi-
sini geçti¤inde, kale vuruflu veya köfle vuruflu oldu¤unu belirt-
mek için yard›mc› hakem sa¤ eli ile (daha iyi görüfl çizgisi) direkt
bir iflaret ( do¤rudan kale veya köfle vuruflunu iflaret etmek) ya-
pacakt›r.

Top, yard›mc› hakemin bulundu¤u yere yak›n yerden kale
çizgisini geçmesine ra¤men topun hala oyunda gibi göründü¤ü
durumda, yard›mc› hakem ilk önce topun d›flar›da oldu¤unu ha-
keme bildirmek için bayra¤›n› kald›racak, sonra kale vuruflu ve-
ya köfle vuruflu oldu¤unu belirtecektir. 

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›racak, göz göze gelecek ve hake-
min karar›na uyacakt›r. E¤er karar belirgin ise, yard›mc› hakem
de bir direkt iflaret yapabilir. 

Ofsayt
Bir ofsayt karar›ndan sonra yard›mc› hakemin yapt›¤› ilk hareket
bayra¤›n› kald›rmakt›r. Daha sonra, bayra¤›n› ihlalin yap›ld›¤› sa-
han›n bölgesini belirtmek için kullan›r.

E¤er bayrak hakem taraf›ndan an›nda görülmemiflse, iflaret te-
yit edilene kadar veya top aç›kça savunma tak›m›n›n kontrolüne
geçinceye kadar yard›mc› hakem iflaret etmeye devam edecek-
tir.

Bayrak sa¤ el kullan›larak kald›r›lacakt›r, yard›mc› hakeme daha
iyi görüfl çizgisi sa¤lar. 

Oyuncu de¤iflikli¤i
Oyuncu de¤iflikli¤i iflleminde, yard›mc› hakem önce dördüncü
hakem taraf›ndan haberdar edilecektir. Yard›mc› hakem daha
sonra maç›n ilk durdu¤u anda oyuncu de¤ifliklik istendi¤ini ha-
keme iflaret edecektir. Dördüncü hakem, oyuncu de¤iflikli¤i
prosedürünü yerine getirdi¤inden, yard›mc› hakemin orta çizgi-
ye gitmesine gerek yoktur. 

E¤er dördüncü hakem bulunmuyorsa, yard›mc› hakem oyuncu
de¤iflikli¤i prosedürlerine yard›mc› olacakt›r. Bu durumda, ha-
kem oyunu tekrar bafllatmadan önce yard›mc› hakemin yerine
geri dönmesini bekleyecektir.

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›-
racakt›r. Di¤er bütün durumlarda, bekleyecek ve gerekti¤inde
fikrini söyleyecektir. E¤er durum böyle ise, yard›mc› hakem ne-
ler gördü¤ünü, neler iflitti¤ini ve hangi oyuncular›n kar›flt›¤›n› ha-
keme aktaracakt›r.

Bir ihlal için iflaret vermeden önce, yard›mc› hakem afla¤›daki-
leri belirleyecektir:
• ‹hlal yard›mc› hakeme, hakemden daha yak›n bir alanda

meydana gelmifl (belirli durumlarda ceza alan›nda yap›lan
ihlaller için geçerlidir).

• ‹hlal hakemin görüfl alan›n›n d›fl›nda olmufl veya hakemin
görüflü engellenmifl.

• E¤er hakem ihlali görmüfl olsayd› avantaj kural›n› uygula-
mazd›.

Bir faul veya fena hareket yap›ld›¤›nda, yard›mc› hakem afla¤›-
dakileri yerine getirecektir:

• Faul için bayra¤›n› kald›rd›ktan sonra, kime faul yap›ld›¤› ko-
nusunda verece¤i ikinci iflaret hakeme daha iyi bir fikir verir,

• Hakem ile göz göze gelir.
• Bayra¤›n› hafif flekilde ileri geri sallar (afl›r› veya agresif ha-

reketlerden 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” kullanacak ve ihlale maruz kalan  tak›m
avantajdan yararlanacaksa, bayra¤›n› kald›rmayacakt›r.  Bu du-
rumda, yard›mc› hakemin hakem ile göz göze gelmesi önem-
lidir.
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Ceza alan› d›fl›ndaki fauller:
Ceza alan› (ceza alan› çizgisine yak›n) d›fl›nda faul yap›ld›¤›nda,
hakemin nerede bulundu¤u ve nas›l bir karar verdi¤ini belirle-
mek için yard›mc› hakem, hakem ile göz temas›nda bulunacak-
t›r. Yard›mc› hakem ceza alan› ile ayn› çizgide duracak ve gere-
kirse bayra¤›n› kald›racakt›r.

Kontra-atak (karfl›t hücum) durumlar›nda, bir faulün yap›l›p ya-
p›lmad›¤› ve her durumda öncelik tafl›yan, faulün ceza alan› için-
de veya d›fl›nda oldu¤u ve hangi cezan›n verilece¤i konusu gibi
bilgileri yard›mc› hakemin vermesi gerekmektedir.

Ceza alan› içindeki fauller:
Hakemin görüfl alan› d›fl›nda, bilhassa yard›mc› hakemin bulun-
du¤u yere yak›n, ceza alan› içinde bir faul yap›lm›fl ise, yard›m-
c› hakem hakemin nerede bulundu¤unu ve ne karar verdi¤ini
belirlemek için ilk önce hakem ile göz göze gelecektir. E¤er ha-
kem hiçbir karar vermemiflse, yard›mc› hakem bayra¤›n› kald›-
racak ve elektronik B‹P sinyalini kullanacak ve bariz flekilde kö-
fle gönderine do¤ru taç çizgisinden hareket edecektir.

Birçok oyuncunun kar›flt›¤› kavga ve benzeri durumlar:
Bu tür durumlarda, hakeme yard›mc› olmak için en yak›n yar-
d›mc› hakem oyun alan›na girebilir. Di¤er yard›mc› hakem de
olay› gözlemleyecek ve detaylar› kaydedecektir.

Bilgi almak
Ceza gerektiren konularda, yard›mc› hakemin hakemle göz gö-
ze gelmesi ve sadece hakemin görebilece¤i anlafl›l›r bir el iflare-
ti vermesi baz› durumlarda yeterli olabilir. 

Do¤rudan yard›mc›dan bilgi alman›n gerekli oldu¤u durumlarda,
e¤er gerekirse, yard›mc› hakem oyun alan› içine 2-3 metre ka-
dar ilerleyebilir. Konufltuklar› zaman, hakem ve yard›mc› hakem,
baflkalar› taraf›ndan duyulmamalar› için oyun alan›na dönük
olmal›d›rlar.

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 mesafe-
nin  korunmas›nda ›srarc› olacakt›r. Bu durumda, hakem oyunu
tekrar bafllatmadan önce yard›mc› hakemin yerine geri dönme-
sini bekleyecektir.
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KURAL 8 - OYUNUN BAfiLATILMASI VE TEKRAR BAfiLATILMASIKURAL 7 - OYUNUN SÜRES‹

Kaybolan Süre ‹çin ‹lave Zaman›n Verilmesi

Oyun içindeki baz› gecikmeler tamamen do¤ald›r (örne¤in, taç
at›fllar›, kale vurufllar›).

Ancak bu gecikmeler afl›r› oldu¤unda ilave zaman verilir. 

Dördüncü hakem, oyunun her devresinin son dakikas› sonunda
hakem taraf›ndan belirlenen minimum 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
hiçbir zaman azalt›lamaz. 

Birinci devrede yap›lan zaman tutma yanl›fll›¤›n› hakem ikinci
devrenin süresini artt›rarak veya azaltarak ayarlayamaz.

Hakem At›fl›

Herhangi bir oyuncu topu kazanmak için hakem at›fl›na kat›labi-
lir (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 10 - GOL ATMA YÖNTEM‹KURAL 9 - TOPUN OYUN ‹Ç‹NDE VE DIfiINDA OLMASI

Oyun alan› içindeki 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. 

Afla¤›daki durumda gol geçerli de¤ildir

E¤er hakem, top kale çizgisini tamamen geçmeden önce gol
iflareti verir (gol için düdük çalar) ve hatas›n› hemen anlarsa,
oyun hakem at›fl› ile tekrar bafllat›lacakt›r. * (bak›n›z sayfa 3)
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‹hlaller

Bir ofsayt ihlali meydana geldi¤inde top, kendi tak›m arkadaflla-
r›ndan biri taraf›ndan en son oynand›¤›nda ihlali yapan oyuncu-
nun bulundu¤u yerden hakem bir endirekt vurufl karar› verir.

E¤er bir savunma oyuncusu rakip oyuncuyu ofsayt pozisyonu-
na düflürmek amac›yla kendi kale çizgisinin arkas›na ad›m›n›
atarsa, hakem oyunun devam›na izin verir ve top oyun d›fl› ol-
du¤unda, hakemin izni olmadan kas›tl› olarak oyun alan› d›fl›na
ç›kt›¤› için savunma oyuncusuna ihtar verir.

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 se-
beplerden dolay› oyun alan›n› terk etti¤ini ve oyun alan›na tek-
rar girmekle haks›z  bir avantaj sa¤lad›¤›n› düflünürse, oyuncu-
ya sportmenlik d›fl› davran›fltan dolay› ihtar verilir. Oyuncunun
oyun alan›na tekrar girmesi için hakemin iznini almas› gerekir. 

E¤er bir hücum oyuncusu top kaleye girerken kale direkleri ara-
s›nda ve kale a¤lar› içinde sabit olarak durursa, gol geçerli say›-
l›r.  Ancak, hücum oyuncusu rakip oyuncunun dikkatini da¤›t›r-
sa, gol geçerli say›lmaz, oyuncuya sportmenlik d›fl› hareketten
dolay› ihtar verilir. Oyun, topun bulundu¤u yerden hakem at›fl›
ile tekrar bafllat›lacakt›r. * (bak›n›z sayfa 3).

KURAL 1 - OYUN ALANI
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Oyuna Müdahale Etmek

(A)

1
Ofsayt

K

Kaleci

Savunma
Oyuncusu

Hücum
Oyuncusu

Hakem

Topun
Hareketi

Oyuncular›n
Hareketi

Rakibine müdahalesi bulunmayan ofsayt pozisyonundaki hücum
oyuncusu (A), topa dokunuyor.
Yard›mc› hakem oyuncu topa dokundu¤u anda bayra¤›n› kald›rmal›d›r.

Oyuna Müdahale Etmek

(A)

2
Ofsayt De¤il

K

Kaleci

Savunma
Oyuncusu

Hücum
Oyuncusu

Hakem

Topun
Hareketi

Oyuncular›n
Hareketi

Rakibine müdahalesi bulunmayan ofsayt pozisyonundaki hücum
oyuncusu (A), topa dokunmuyor.
Oyuncu topa dokunmad›¤› için ofsaytla cezaland›r›lamaz.
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Oyuna Müdahale Etmek

(B)

3
Ofsayt De¤il

K

Kaleci

Savunma
Oyuncusu

Hücum
Oyuncusu

Hakem

Topun
Hareketi

Oyuncular›n
Hareketi

(A)

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›lamaz, çünkü topa dokunmam›flt›r.

Oyuna Müdahale Etmek4
Ofsayt

K

Kaleci

Savunma
Oyuncusu

Hücum
Oyuncusu

Hakem

Topun
Hareketi

Oyuncular›n
Hareketi

(A)
(1)

Hakemin düflüncesine göre ofsayt olmayan baflka bir tak›m arkadafl› topla
oynama flans›na sahip de¤ilse, Ofsayt pozisyonundaki hücum
oyuncusu (A) topla oynamadan veya topa de¤meden önce
cezaland›r›labilir.

Oyuna Müdahale Etmek5
Kale Vuruflu

K

Kaleci

Savunma
Oyuncusu

Hücum
Oyuncusu

Hakem

Topun
Hareketi

Oyuncular›n
Hareketi

(1)

(2)

Ofsayt pozisyonunda bulunan hücum oyuncusu (1) topa do¤ru koflar ve
topa dokunmaz.
Yard›mc› hakem “kale vuruflunu” iflaret etmelidir.

Rakibe Müdahale Etmek6
Ofsayt

K

Kaleci

Savunma
Oyuncusu

Hücum
Oyuncusu

Hakem

Topun
Hareketi

Oyuncular›n
Hareketi

(A)

Ofsayt pozisyonundaki hücum oyuncusu (A) rakip kalecinin görüfl
çizgisini engellemektedir. Oyuncu ofsaytla cezaland›r›lmal›d›r. Çünkü
rakibinin topla oynamas›n› veya oynayabilmesini önlemektedir.
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Rakibe Müdahale Etmek7
Ofsayt De¤il

K

Kaleci

Savunma
Oyuncusu

Hücum
Oyuncusu

Hakem

Topun
Hareketi

Oyuncular›n
Hareketi

(A)

Ofsayt pozisyonundaki hücum oyuncusu (A) kalecinin görüfl çizgisini
engellemiyor veya rakibini aldatan veya dikkatini da¤›tan bir jest veya
hareket yapm›yor.

Rakibe Müdahale Etmek8
Ofsayt De¤il
Köfle Vuruflu

K

Kaleci

Savunma
Oyuncusu

Hücum
Oyuncusu

Hakem

Topun
Hareketi

Oyuncular›n
Hareketi

(A)

(B)

Ofsayt pozisyonundaki hücum oyuncusu (A) topa do¤ru kofluyor fakat
rakibinin topla oynamas›n› ya da oynayabilmesini önlemiyor.
(A), (B)’yi aldatan veya dikkatini da¤›tan bir jest veya hareket yapm›yor.

Rakibe Müdahale Etmek9
Ofsayt

K

Kaleci

Savunma
Oyuncusu

Hücum
Oyuncusu

Hakem

Topun
Hareketi

Oyuncular›n
Hareketi

(A)

(B)

Ofsayt pozisyonunda bulunan hücum oyuncusu (A) topa do¤ru koflarak
rakibinin (B) topla oynamas›n› ya da oynayabilmesini engellemektedir.
(Oyuncu (A) oyuncu (B)’yi aldatan veya dikkatini da¤›tan bir jest ya da
hareket yap›yor.

Bulundu¤u Pozisyondan Avantaj Elde Etmek10
Ofsayt

K

Kaleci

Savunma
Oyuncusu

Hücum
Oyuncusu

Hakem

Topun
Hareketi

Oyuncular›n
Hareketi

(A)

(B)

Tak›m arkadafl› (A) taraf›ndan at›lan bir flut, kaleciye çarparak daha önce
ofsayt pozisyonunda olan ve topla oynad›¤› için cezaland›r›lmas›
gereken oyuncu (B)’ye gelir.
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Bulundu¤u Pozisyondan Avantaj Elde Etmek11
Ofsayt De¤il

K

Kaleci

Savunma
Oyuncusu

Hücum
Oyuncusu

Hakem

Topun
Hareketi

Oyuncular›n
Hareketi

(A)

(B)

(C)

Tak›m arkadafl› (A) taraf›ndan at›lan flut kaleciden geri döner. Oyuncu (B)
ofsayt pozisyonunda de¤ildir ve topla oynar. Ofsayt pozisyonunda olan
oyuncu (C) cezaland›r›lmaz. Çünkü topa dokunmuyor ve bulundu¤u
pozisyondan bir avantaj sa¤lam›yor.

Bulundu¤u Pozisyondan Avantaj Elde Etmek12
Ofsayt

K

Kaleci

Savunma
Oyuncusu

Hücum
Oyuncusu

Hakem

Topun
Hareketi

Oyuncular›n
Hareketi

(A)

(B)

Hücum oyuncusu (A)’n›n rakibinden seken topu, daha önce ofsayt
pozisyonunda bulunan tak›m arkadafl› (B)’ye geliyor.
(B) topla oynad›¤› için ofsaytt›r.

Bulundu¤u Pozisyondan Avantaj Elde Etmek13
Ofsayt De¤il

K

Kaleci

Savunma
Oyuncusu

Hücum
Oyuncusu

Hakem

Topun
Hareketi

Oyuncular›n
Hareketi

(A)

(B2)

(C)

(B1)

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) ofsyatla cezaland›r›lamaz. Çünkü top kendisine
at›ld›¤› anda ofsayt pozisyonunda de¤ildir.



KURAL 12 - FAULLER VE FENA HAREKETLER

Faul oluflumunda gerekli flartlar:

Bir kusurun faul olarak nitelendirilmesi için afla¤›daki koflullar›n
oluflmas› gerekmektedir:
• Bir oyuncu taraf›ndan yap›lmas› gerekir.
• Oyun alan›nda meydana gelmesi gerekir.
• Top oyunda oldu¤unda meydana gelmesi gerekir.

E¤er hakem top oyunda iken, oyun alan› d›fl›nda meydana gelen
bir ihlalden dolay› oyunu durdurursa, oyun durduruldu¤unda
topun bulundu¤u yerden yap›lacak bir hakem at›fl› ile tekrar
bafllat›lacakt›r.* (bak›n›z sayfa 3)

Dikkatsiz, kontrolsüz, afl›r› kuvvet kullanma:

“Dikkatsiz”, oyuncunun mücadeleye girdi¤inde dikkatsiz ve dü-
flüncesiz davrand›¤› veya tedbirsiz hareket etti¤i anlam›na gel-
mektedir.
• E¤er bir faule dikkatsiz olarak hüküm verilmiflse, baflka bir

cezai yapt›r›ma gerek yoktur.

“Kontrolsüz”, oyuncunun rakibi için tehlike veya sonuçlar›n› hiç-
bir flekilde düflünmeden hareket etti¤i anlam›na gelmektedir.
• Kontrolsüz flekilde oynayan bir oyuncuya ihtar verilir. 

“Afl›r› kuvvet kullanma”, oyuncunun gerekenden çok fazla kuv-
vet kulland›¤› ve rakibini sakatlama durumunda oldu¤u anlam›-
na gelmektedir.
• Afl›r› kuvvet kullanan bir oyuncu oyundan ihraç edilecektir.

Rakibe flarj:

fiarj hareketi, kollar› veya dirsekleri kullanmadan topla oynama
mesafesinde fiziki temas kullanarak yer için ( topu kulanabilece-
¤i alan) mücadele etmektir. 

Afla¤›daki durumlarda rakibe flarj yapmak bir ihlaldir.

• Dikkatsiz flekilde.
• Kontrolsüz flekilde.
• Afl›r› kuvvet kullanarak.

Rakibi tutmak:

Rakibi tutmak, elleri, kollar› veya vücudu kullanarak rakibin ken-
disini geçmesine engel olmay› içermektedir.

Serbest vurufl veya köfle vurufllar› s›ras›nda ceza alan› içinde
oyuncular aras›ndaki itme, çekme, rakibi da¤›tma gibi fiziksel
eylemlere erken müdahale ederek önlemeleri hakemlere hat›rla-
t›l›r. 

Bu durumlar ile ilgili olarak;
• Top oyunda olmadan önce rakibi tutan bir oyuncuyu hakem

uyaracakt›r.
• Top oyunda olmadan önce tutma eylemi devam ederse

oyuncuya ihtar verir.
• E¤er top oyunda oldu¤unda meydana gelirse, direkt serbest

vurufl veya penalt› vuruflu verilir ve oyuncuya ihtar verilir.

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› vurufluna hükmeder.

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 verilecektir.

• Bir oyuncu bir rakibini tutarak belirgin bir gol f›rsat›n› engel-
lerse oyunda ihraç edilecektir.

• Di¤er rakibi tutma durumlar›nda baflka disiplin cezas› veril-
meyecektir.

Oyunun tekrar bafllamas›:
• ‹hlalin meydana geldi¤i yerden direkt serbest vurufl * (bak›-

n›z sayfa 3) 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 alacakt›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, tozluk, vb)  topa dokunmak

bir ihlal olarak de¤erlendilir. 
• At›lan bir cisim ile (bir ayakkab›, tozluk, 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 du-
rumlar 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 topu tutarak, elle oynayarak gol atmaya çal›fl›r-

sa.

Ancak, topla kas›tl› olarak elle oynayarak bir golü veya belirgin
bir gol atma f›rsat›n› engellerse, bu oyuncu oyundan ihraç edilir.
Bu ceza, oyuncunun kasti olarak topla elle oynama hareketin-
den 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 sayfa 3) 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› dav-
ran›fltan dolay› suçlu olamaz. Ancak, bir endirekt serbest vurufl
gerektirebilecek birkaç ihlalden suçlu say›labilir. 

Kaleci taraf›ndan yap›lan ihlaller:

Kalecilerin topu ellerinde alt› saniyeden fazla tutmalar›na izin ve-
rilmez. Kaleciler afla¤›daki durumlarda topa sahip olmufl de-
mektir:
• 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 mü-
dahale edilemez.

Bir kaleci afla¤›daki durumlarda kendi ceza alan›nda eli ile topa
dokunmaya izin verilmez:
• Elinden topu ç›kard›ktan ve baflka bir oyuncuya temas et-

meden topa tekrar eli ile müdahale ederse.
– Topun kaleciden tesadüfen geri geldi¤i durum hariç, ör-

ne¤in, bir kurtar›fl yapt›ktan sonra, elleri veya kollar›n›n
herhangi k›sm› ile dokundu¤unda kalecinin topun kont-
rolünde oldu¤u düflünülür.

– Kas›tl› olarak topa vurdu¤unda da kaleci topa sahip ol-
mufl 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 müdahale ederse.

Oyunun tekrar bafllamas›:
• ‹hlalin meydana geldi¤i yerden endirekt vurufl. *(bak›n›z say-

fa 3)

Kaleciye karfl› yap›lan ihlaller:

• Bir oyuncunun kalecinin ellerinden topu ç›karmas›na engel
olmas› ihlaldir.

• Kaleci topu ç›kar›rken bir oyuncu e¤er topa vurur veya vur-
maya 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›r-
ken.
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Tehlikeli flekilde 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 ve sakatlanma
korkusundan dolay› rakibinin topla oynamas›na engel olma du-
rumunda yap›l›r. Hareket, sadece rakip olumsuz bir flekilde et-
kilendi¤inde ihlal haline gelir. 

Hakemin görüflüne göre rakibe tehlikeli olmamak kayd›yla ma-
kas veya bisiklet vurufluna izin verilir. 

Tehlikeli flekilde oynama durumu oyuncular aras›nda fiziki te-
mas içermez. E¤er fiziki bir temas varsa, hareket bir direkt ser-
best vurufl veya penalt› vuruflu ile cezaland›r›labilen bir ihlal ha-
line gelir. Fiziki temas durumunda, hakem hatal› davran›fl›n da
büyük bir ihtimalle yap›ld›¤›n› dikkatle göz önüne almal›d›r. 

Disiplin yapt›r›mlar›:
• 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 ya-
p›lm›flsa, hakem oyuncuya ihtar vermelidir.

• E¤er bir oyuncu tehlikeli flekilde oynayarak bariz bir gol at-
ma f›rsat›na engel olursa, hakem oyuncuyu oyundan ihraç
etmelidir. 

Oyunun tekrar bafllamas›:
• ‹hlalin yap›ld›¤› yerden bir endirek serbest vurufl. * (bak›n›z

sayfa 3)
• E¤er temas varsa, farkl› bir ihlal yap›lm›flt›r ve bir direkt ser-

best vurufl veya penalt› vuruflu ile cezaland›r›labilir.

Bir rakibin ilerlemesine engel olmak:

Bir rakibin ilerlemesine engel olmak, top her iki oyuncunun oy-
nama mesafesinde olmad›¤›nda, engel teflkil etmek, bloke et-
mek, 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 mesafesin-
de 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.
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Kart göstermek için 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
oyun tekrar bafllatmayacakt›r. 

Sportmenlik d›fl› davran›fltan dolay› ihtarlar:

Sportmenlik d›fl› davran›fltan dolay› bir oyuncuya ihtar verilmesi
gereken farkl› durumlar mevcuttur, örne¤in, e¤er bir oyuncu;

• Direkt serbest vurufla hükmedilebilecek alt› kusurdan birini
kontrolsüz bir flekilde yaparsa,

• Geliflen 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 tu-
tarsa,

• Rakibin topa sahip olmas›n› veya bir hücum gelifltirmesini
engellemek için topa elle müdahale ederse (kendi penalt›
alan› içinde kaleci d›fl›nda),

• Gol atmak niyetiyle topa elle müdahale ederse (niyetin bafla-
r›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 ala-
n›ndan ç›karken topla oynarsa,

• Oyun s›ras›nda veya tekrar bafllamada rakibin dikkatini sö-
zel olarak da¤›t›rsa,

• Oyun alan›na izin verilmeyen iflretler yaparsa,

Bir golü kutlama (gol sevinci):

Bir gol at›ld›¤›nda oyuncunun sevincini göstermesine izin veril-
mesine ra¤men, kutlama afl›r›ya kaçmamal›d›r. 

Mant›kl› kutlamalara izin verilir fakat afl›r› zaman kayb›na sebep
olduklar›ndan kreografik (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 ile kapat›rsa,

Bir golü kutlamak için oyun alan›n›n d›fl›na ç›kmak ihtar verilebi-
lecek bir ihlal de¤ildir. Fakat mümkün olan en k›sa zamanda
oyuncular›n oyun alan›na dönmesi önemlidir. 

Gol kutlamalar› ile bafla ç›kmakta hakemlerin önleyici flekilde
hareket etmeleri ve mant›k kullanmalar› beklenir. 
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Söz veya davran›fl ile itiraz 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 im-
tiyazlara sahip de¤ildir. Fakat tak›m›n›n davran›fllar›ndan bir de-
receye kadar sorumludur. 

Oyunun tekrar bafllamas›n› geciktirmek:

Afla¤›da belirtilen taktikler ile oyunun tekrar bafllamas›n› gecik-
tiren oyunculara hakemler ihtar vermelidir:
• Hakemi, vuruflu tekrar ettirmeye zorlamak amac›yla bir ser-

best 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 topa vurarak uzaklaflt›r-

mak veya eli ile tafl›mak. 
• Taç at›fl› veya bir serbest vuruflu kullan›rken afl›r› geciktir-

mek.
• Yedek oyuncu ile de¤iflirken oyun alan›n›ndan ç›kmay› ge-

ciktirmek.
• Hakem, oyunu durdurduktan sonra topa kasti olarak doku-

narak rakibi tahrik etmek.

Devaml› ihlaller

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¤inden dolay› yi-
ne 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 yetkisin-
dedir. Bir oyuncunun devaml› ihlal yap›p yapmad›¤›na oyunun
yönetimi ve kontrolü çerçevesinde hakem karar verecektir.

Ciddi faullü oyun:

Bir oyuncu, top oyunda oldu¤u bir s›rada rakiple mücadele
ederken ona karfl› afl›r› kuvvet veya fliddet kullan›rsa, bu oyun-
cu ciddi faulü oyundan dolay› suçludur. 

Top için mücadele ederken afl›r› kuvvet ile ve rakibinin güvenli-
¤ini tehlikeye koyacak flekilde bir veya iki aya¤›n› kullanarak ön-
den, 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 oyun-
dan ihraç edecektir.

Ciddi faullü oyundan dolay› suçlu olan bir oyuncu ihraç edilme-
lidir ve ihlalin meydana geldi¤i yerden bir direkt serbest vurufl ile
* (bak›n›z sayfa 3) veya penalt› vuruflu ile (e¤er ihlali yapan oyun-
cunun ceza alan› içinde meydana gelmiflse) oyun tekrar baflla-
t›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 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 atma f›rsat› yoksa, fliddetli hareketle ilgili du-
rumlarda avantaj uygulanmamal›d›r. Oyun durduruldu¤unda,
hakem fliddetli hareketten dolay›  suçlu oyuncuyu oyundan ih-
raç edecektir.

fiiddetli hareketlerin genelde birçok oyuncunun müdahale et-
mesine (kavga kargafla) neden oldu¤u hakemlere hat›rlat›l›r.
Bundan dolay› hakemler, oyuncular›n bir ço¤unun kat›laca¤› ak-
tif müdahaleyi önlemeye çal›flmal›d›rlar. 

fiiddetli hareketten dolay› suçlu görülen bir oyuncu, yedek
oyuncu veya de¤ifltirilen bir oyuncu oyundan ihraç edilecektir.

Oyunun tekrar bafllamas›:
• E¤er top oyun d›fl›nda ise, oyun bir önceki karara göre tek-

rar bafllat›l›r.
• E¤er top oyun içinde ise ve ihlal oyun alan› d›fl›nda meyda-

na gelmiflse,
– e¤er oyuncu zaten oyun alan› d›fl›nda ise ve ihlal yapm›fl-

sa, oyun durdu¤unda topun bulundu¤u yerden bir ha-
kem at›fl› ile oyun tekrar bafllat›l›r.* 

– e¤er oyuncu ihlali yapmak üzere oyun alan›n› terk eder-
se, oyun durdu¤unda topun bulundu¤u yerden bir endi-
rekt vurufl ile oyun tekrar bafllat›l›r.*

• E¤er top oyunda ise ve oyuncu ihlali oyun alan› içinde yap-
m›flsa,
– bir rakibe karfl›; ihlalin yap›ld›¤› yerden  bir direkt serbest

vurufl ile* veya bir penalt› vuruflu ile oyun tekrar bafllat›-
l›r.

– Bir tak›m arkadafl›na karfl›; ihlalin yap›ld›¤› yerden bir en-
direkt serbest vurufl ile oyun tekrar bafllat›l›r. *

– Yedek oyuncu veya de¤ifltirilen oyuncuya karfl›; oyun
durdu¤unda topun bulundu¤u yerden bir endirekt ser-
best vurufl ile oyun tekrar bafllat›l›r. *

– Hakeme veya yard›mc› hakeme karfl›; ihlalin yap›ld›¤›
yerden bir endirekt serbest vurufl ile oyun tekrar bafllat›-
l›r. *

– Di¤er baflka kifliye karfl›; oyun durdu¤unda topun bulun-
du¤u yerden bir hakem at›fl› ile oyun tekrar bafllat›l›r. *

* (bak›n›z sayfa 3)
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Bir cismin (veya top) at›lmas› ile ilgili ihlaller:

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 oyuncu-
ya, yedek oyuncuya veya de¤ifltirilen oyuncuya ihtar verecektir. 

Top oyunda iken, e¤er bir oyuncu, yedek oyuncu veya de¤iflti-
rilen oyuncu afl›r› kuvvet kullanarak rakibine veya di¤er baflka
bir kifliye bir cisim atarsa, hakem oyunu durduracak ve oyuncu-
yu, yedek oyuncuyu veya de¤ifltirilen oyuncuyu fliddetli hareke-
tinden 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 ser-
best vurufl ile hakem oyunu tekrar bafllat›r.

• E¤er, kendi ceza alan› d›fl›nda bulunan bir oyuncu ceza ala-
n› 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 bu-
lundu¤u yerden bir endirekt serbest vurufl ile hakem oyunu
tekrar bafllat›r. * (bak›n›z sayfa 3)

• E¤er oyun alan› d›fl›ndaki bir oyuncu oyun alan› içindeki ra-
kibine bir cisim atarsa, cismin rakibe vurdu¤u veya vurabile-
ce¤i yerden rakip tak›m lehin bir direkt serbest vurufl veya
penalt› vuruflu ile 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 ta-
k›m lehine bir endirekt serbest vurufl ile hakem oyunu tekrar
bafllat›r. * (bak›n›z sayfa 3)

Bir gol veya gol atma flans›na engel olmak:

Rakibin bariz bir gol atma flans›n›  engellemek ile ilgili iki adet
oyundan ihraç etmeyi gerektiren ihlal mevcuttur. ‹hlalin ceza
alan› içinde meydana gelmesi gerekli de¤ildir. 

Bariz bir gol atma f›rsat› s›ras›nda e¤er hakem avantaj uygular-
sa ve gol direkt olarak at›l›rsa, rakibin el ile oynamas›na veya fa-
ul yapmas›na ra¤men, oyuncu oyundan ihraç edilemez fakat ih-
tar 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:
• ‹fllenen ihlal ile kale aras›ndaki mesafe
• Topun kontrolünü muhafaza etmek veya kazanmak ihtimali
• Oyunun (ata¤›n) yönü
• Savunma oyuncular›n›n konumu ve say›s›
• Bir rakibin bariz  bir gol atma flans›n› engelleyen ihlal bir di-

rekt serbest vurufl veya bir endirekt serbest vurufl gerektiren
bir ihlal olabilir. 
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Prosedür

Top vurulup hareket etti¤inde oyundad›r.

Serbest vurufl, bir ayak veya ayn› anda iki ayak ile topu kald›ra-
rak kullan›labilir.

Rakibi flafl›rtmak amac› ile serbest vuruflu kullan›yormufl gibi
yapmak futbolun bir parças› olarak kabul edilebilir. Ancak, ha-
kemin görüflüne göre, e¤er yan›ltma sportmenlik d›fl› davran›fl
olarak düflünülürse, oyuncuya ihtar verilir.

E¤er bir oyuncu, serbest vuruflu do¤ru flekilde kullan›rken, dik-
katsiz veya kontrolsüz bir flekilde olmadan veya afl›r› kuvvet kul-
lanmadan, topu ikinci defa oynamak için kasti olarak bir rakibe
vurursa, hakem oyunu devam ettirecektir.

Bir vuruflun endirekt serbest vurufl oldu¤unu belirtmek için ha-
kem kolunu kald›rmazsa ve top direkt olarak kaleye vurulursa,
bu endirekt serbest vurufl tekrarlanmal›d›r. Endirekt serbest vu-
ruflu kullanma hakk› hakemin hatas›ndan dolay› geçersiz say›l-
maz. 

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 ettirir. 

E¤er bir oyuncu serbest vuruflu çabuk kullanmaya karar verirse
ve topa yak›n olan bir rakip oyuncu kasti olarak vuruflu yapma-
s›n› engellerse, hakem oyuncuya oyunun tekrar bafllamas›n› ge-
ciktirdi¤i için ihtar verecektir . 

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 ettirir. 

Prosedür

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 hare-
keti olarak düflünülürse, oyuncuya ihtar verilir. 

Penalt› vuruflu için haz›rl›k:

Penalt› vuruflu yap›lmadan önce hakem, afla¤›daki gereksinim-
leri teyit edecektir:
• 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: Prosedürler – ‹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 bulu-
nan oyuncuyu uyar›r ve e¤er do¤ru mesafeye gelmezse oyun-
cuya 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 ettirecektir.

E¤er top taç at›fl›ndan direkt olarak rakibin kalesine girerse, ha-
kem kale vurufluna hükmedecektir. E¤er top taç at›fl›ndan direkt
olarak kendi kalesine girerse, hakem köfle vuruflu verecektir.

E¤er top, oyun alan›na girmeden önce zemine (oyun alan› d›fl›n-
daki)  de¤erse, do¤ru prosedür 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 prosedüre göre at›lmam›fl ise, rakip tak›m taraf›ndan tek-
rar kullan›lacakt›r. 
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Vuruflun Sonucu

Penalt› ‹hlali Gol Gol De¤il

Hücum Oyuncusu Penalt› Vuruflu Tekrarlan›r Endirekt Serbest Vurufl

Savunma Oyuncusu Gol Penalt› Vurufl Tekrarlan›r

Her ‹ki Tak›m Oyuncular› Penalt› Vuruflu Tekrarlan›r Penalt› Vurufl Tekrarlan›r



KURAL 17 - KÖfiE VURUfiUKURAL 16 - KALE VURUfiU

Prosedürler – ‹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 ola-
rak ikinci defa oynarsa, ikinci kez topa dokundu¤u o yerden bir
endirekt serbest vurufl ile cezaland›r›lacakt›r. * (bak›n›z sayfa 3).
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› içi-
ne girer ve savunma oyuncusu taraf›ndan faule maruz kal›rsa,
kale vuruflu tekrarlan›r ve ihlalin niteli¤ine göre savunma oyun-
cusuna ihtar verilir veya oyundan ihraç edilir. 

Prosedürler – ‹hlaller

Top oyuna girene kadar rakiplerin köfle yay›ndan en afla¤› 9.15
m (10 yds) 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 mesa-
fe içinde bulunan oyuncular› uyarmal›d›r ve e¤er do¤ru mesafe-
ye 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 verilecektir.* (bak›n›z
sayfa 3).

Köfle vuruflunu nizami bir flekilde kullan›rken, e¤er bir oyuncu
dikkatsiz veya kontrolsüz flekilde olmadan veya afl›r› kuvvet kul-
lanmadan topla ikinci defa oynamak için kas›tl› olarak topu bir
rakibine çarpt›r›rsa, hakem oyunu devam ettirecektir.

Top, köfle yay›n›n içine yerlefltirilecek ve vuruldu¤unda oyunda
olacakt›r. Böylece oyunda olmas› için topun köfle yay›n› terk et-
mesi gerekmez. 

Afla¤›daki flekil baz› do¤ru ve do¤ru olmayan pozisyonlar› gös-
termektedir. 
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Penalt› noktas›ndan vurufllar:

Prosedür
• Penalt› noktas›ndan yap›lan vurufllar maç›n parças› de¤ildir.
• Kale, ancak kullan›lmaz hale gelirse de¤ifltirilebilir.
• Tüm uygun oyuncular penalt› noktas›ndan vurufllar›n› kullan-

d›ktan sonra, birinci turdaki vurufllarda oldu¤u gibi ayn› s›ra-
n›n takip edilmesi zorunlu de¤ildir. 

• Her tak›m, maç›n sonunda oyun alan›nda bulunan oyuncu-
lar aras›ndan  vurufllar› yapacaklar› s›ray› seçmekle sorum-
ludur. 

• 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 ihaç edilmifl ise, maç›n sonunda oyun alan›nda
bulunan veya bulunmas› gereken (vurufllara kat›lma hakk›
olan) bir oyuncu taraf›ndan de¤ifltirilecektir.    

• Bir oyuncu, yedek oyuncuya veya de¤ifltirilen oyuncuya pe-
nalt› 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 ta-
k›mda 7 oyuncudan daha az say›da oyuncusu kalm›flsa, ha-
kem 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 kulla-
nan oyuncu say›s›n› eksiltmemelidir. Penalt› noktas›ndan ya-
p›lan vurufllar›n sadece bafllang›c›nda her tak›mdan eflit sa-
y›da oyuncuya gerek vard›r. 

(IFAB taraf›ndan onaylanm›flt›r - fiubat 1993)

‹sim ve Tüzük

Kurul’un ismi Uluslararas› Futbol Birli¤i Kurulu olacakt›r. Tümüne
birden federasyonlar denen (‹ngiltere) Futbol Federasyonu, ‹skoçya
Futbol Federasyonu, Galler Futbol Federasyonu, ‹rlanda Futbol
Federasyonu ve Uluslararas› Futbol Birli¤i Federasyonu (FIFA) bu
kurulu oluflturacakt›r ve herbirinin 4 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.

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.
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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.

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 4 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 2 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 4 hafta önce
iletilmesini sa¤layacak gereken zaman içinde yaz›l› olarak
iletebilir.

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 4 federasyonun kat›l›m›
olmadan toplant› yap›lmayacakt›r. FIFA, üyeli¤i olan bütün
ulusal federasyonlar ad›na 4 oy hakk›na sahip olacakt›r. Di¤er
üye federasyonlar›n herbiri 1 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.
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Ola¤anüstü Toplant›lar

Kurul toplant›lar›na evsahibi olan federasyon, ayn› y›l (*) içinde,
FIFA’dan veya di¤er herhangi 2 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 28 gün içinde yap›lacak ve Kurul’u
teflkil eden federasyonlara önerilerin bir kopyas› ile beraber 21 gün
önceden bildirilecektir.

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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