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Aşağıdaki sorulardan size göre doğru olan yargının sağ tarafındaki kutuya (D) yanlış olanınkine (Y) koyunuz.  

Tükenmez veya dolma kalem kullanınız. Karalanmış veya tahrif edilmiş cevaplar geçersiz sayılacaktır. 

1. 

VOR’a (Video Operasyon Odası) giren bir oyuncu, 
yedek oyuncu veya değiştirilmiş oyuncu ihtar (sarı 
kart) ile cezalandırılır. 

 11. 

Oyun devam ederken yedek oyuncu oyun alanına 

girmiştir. Bu sırada rakip oyuncu, yedek oyuncuya 

yumruk atmıştır. Hakem asil oyuncuyu ihraç eder, 

yedek oyuncuya ihtar verir ve oyunu tekrar ihlal 

noktasından asil oyuncunun takımı aleyhine DSV 

ile başlatır.    

 

2. 
Top oyun süresince hakemin izni olmadan 
değiştirilemez. 

 12. 

Vurulduktan sonra sadece eğer başka bir oyuncu 

(herhangi bir takımdan) topa dokunursa, bir gol 

yapılabilen bir serbest vuruşa endirekt serbest 

vuruş denir. 

 

3. 
Bir seyirci oyunu etkileyen bir düdük çalarsa, oyun 
durdurulur ve hakem atışı ile tekrar başlatılır. 

 13. 

Taç atışını kullanan oyuncunun dikkatini dağıtan 
veya atışın yapılacağı noktaya 2 metreden daha 
yakına yaklaşan rakip oyuncu sportmenlik dışı 
hareketten ihtar alır ve eğer taç atışı kullanıldıysa 
bir endirekt serbest vuruş verilir. 

 

4. 

Müsabaka talimatlarına göre izin verilen içecek (1 
dakikayı geçmemelidir) ve diğer tıbbi sebeplerden 
dolayı yapılan duraklamalar müsabakanın sonuna 
eklenecektir. 

 14. 

Penaltı vuruşu sırasında top oyuna girmeden 
önce kaleci Oyun Kurallarını ihlal eder ve eğer top 
kaleye girmez ise penaltı vuruşu tekrarlanır 
kaleciye ihtar verilir. 

 

5. 

Yalnızca bir oyuncuya, yedek oyuncuya veya 
değiştirilmiş oyuncuya kırmızı veya sarı kart 
gösterilebilir. 

 15. 

Eğer penaltı vuruşu yapıldıktan sonra, top üst 
direkten oyun alanına geri dönerse ve dışarıdan 
bir etken dokunursa; hakem oyunu durdurur ve 
penaltı atışını tekrarlatır. 

 

6. 
Ulusal ‘A’ takım maçlarında en fazla on iki yedek ismi 
yazılabilirken en fazla altısı kullanılabilir. 

 16. 
Genç futbol müsabakalarında da oyuncu 
değişikliği sınırlaması vardır. 

 

7. 

Penaltı noktasından yapılan vuruşlar başlamadan 
önce hakem para atışı yapar ve ilk vuruşu hangi 
takımın yapacağını belirler. 

 17. 

Penaltı vuruşu esnasında, vuruşu yapan oyuncu 
hız almayı tamamladıktan sonra topa vurur gibi 
yaparak yanıltırsa; hakem, vuruş yapan oyuncuya 
ihtar verir ve oyuncunun takımı aleyhine bir 
endirekt serbest vuruşla oyunu başlatır. 

 

8. 

Oyuncunun topu doğrudan: kale vuruşu, taç atışı ve 
köşe vuruşundan alması durumunda bir ofsayt ihlali 
yoktur. 

 18. 

Eğer bir oyuncu hafif şekilde sakatlanmış ise, 
hakem top oyun dışı oluncaya kadar oyunu 
devam ettirir. 
 

 

9. 

Dikkatsiz, oyuncunun müdahaleye girdiğinde 
dikkatsiz ve düşüncesiz davrandığı veya tedbirsiz 
hareket ettiği anlamına gelir. Bu durumda disiplin 
cezası olarak ihtar (sarı kart) verilir. 

 19. 

Hakem, oyunu yeniden başlatmamış veya ilk yarı 

veya ikinci yarıyı bitirme işaretini vermemiş 

(uzatmalar dâhil) ve oyun alanını terk etmemiş, 

maçı bitirmemiş olması kaydı ile diğer maç 

hakemlerinin tavsiyesi üzerine kararını 

değiştirebilir. 

 

10. 

Oyuncu ekipmanını düzeltmek veya değiştirmek için 
oyun alanını terk ettikten sonra tekrar oyuna 
girmesine izin verilmeden önce ekipmanları bir 
hakem tarafından kontrol edilecektir. Yalnızca 
hakemin izniyle oyuna tekrar girebilir. İzin oyun 
sırasında verilebilir. 

 20. 

Ayakkabıları yanlışlıkla çıkan oyuncu mümkün 

olduğunca kısa sürede ve topun ilk oyun dışı 

olduğu andan daha sonra olmamak üzere eski 

haline getirmelidir. Eğer bu oyuncu ayakkabısını 

giymeden gol atarsa gol geçerli sayılır. 

 



      Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 

 

 

21. 

Video yardımcı hakemi (VAR), yalnızca gol/gol 

değil, penaltı/penaltı değil, direkt kırmızı kart 

(ikinci ihtar hariç) veya hakemin ihlali yapan 

takımdan yanlış oyuncuya ihtar verme veya ihraç 

etme gibi kimlik karıştırılması gibi ‘açık ve bariz 

hata’ veya ‘gözden kaçırılmış ciddi olay’ durumu 

söz konusu olduğunda; tekrar görüntülerini 

kullanarak hakeme karar vermesi için yardımcı 

olabilecek bir maç görevlisidir. 

 32. 

Topu elle tutmak, oyuncunun eli veya kolu ile 

topa kasti olarak temasını içerir. Elin pozisyonu 

mutlaka bir ihlal olduğu anlamına gelmez. 

 

22. 

Müsabaka talimatları veya organize eden aksini 
belirtmediği sürece tatil edilen maçlar yeniden 
oynanır. 

 33. 

Yedek kulübesindeki bir takım yetkilisi oyun 

alanına bir cisim fırlatır ve bu cisim hakeme isabet 

ederse oyun ESV ile başlar. 

 

23. 

Başlama vuruşunu yapan oyuncu, top başka 
oyuncuya dokunmadan önce topa tekrar 
dokunursa, rakip takım lehine ihlalin yapıldığı 
yerden bir direkt serbest vuruşla cezalandırılır. 

 34. 

Eğer bir oyuncu, topla elle oynayarak gol atmaya 
teşebbüs ederse (teşebbüsün başarılı olup 
olmaması önemli değildir) veya topla elle 
oynayarak gol atılmasını engellemeye çalışır 
ancak başarısız olursa, oyuncuya ihtar verilir. 

 

24. 

Hakem atışında top yere değdikten sonra, hiçbir 
oyuncuya dokunmadan oyun alanı dışına çıkarsa 
atış tekrarlanır. 

 35. 

Takım kaptanının özel bir statüsü veya ayrıcalığı 
yoktur ancak takımın genel davranışlarından bir 
dereceye kadar sorumludur. 
 

 

25. 

Bir sakatlanmada, oyuncu rakibinin ihtar aldığı veya 
ihraç edildiği (örneğin kontrolsüz hareket veya 
ciddi faullü oyun) fiziksel bir ihlal sonucunda 
sakatlandığında, değerlendirme/tedavi hızlı şekilde 
tamamlanırsa, bu oyuncunun oyun alanı terk 
etmesine gerek yoktur. 

 36. 

Top, oyun alanı dışındaki yardımcı hakeme 
çarparak oyun alanına geri dönerse oyun devam 
ettirilir. 

 

26. 

Herhangi bir oyuncu hakem atışına katılabilir 

(kaleciler hariç);hakem, bir hakem atışına kimin 

katılacağına veya sonucuna karar veremez. 

 37. 
Bir kaleci elleri ile topa sahip olduğunda, rakip bir 

oyuncu kendisiyle mücadele edemez. 
 

27. 
Eğer değiştirilecek oyuncu oyun alanını terk etmeyi 

reddederse oyun devam etmez. 
 38. 

Saha dışı bir kişi kaleye girmekte olan bir topa 

müdahale ederek golü engellerse penaltı kararı 

verilir. 

 

28. 

Takım listesinde isimleri belirtilmiş olan teknik 
direktör ve diğer görevliler (oyuncular ve yedek 
oyuncular haricinde) takım görevlileridir. Takımın 
listesinde oyuncu, yedek oyuncu veya takım 
görevlisi olarak belirtilmeyen herkes saha dışından 
kişi olarak kabul edilir.   

 39. 

Top kaleye girdiği sırada, golü atan takımın takım 

görevlisinin oyun alanında olduğunu tespit eden 

hakem, müdahale olmadığı için gol kararı 

vermiştir.  

 

29. 

Başlık, yüz maskesi, diz ve dirsek koruyucular gibi 
yumuşak, hafif ve dolgulu malzemeden yapılmış 
tehlikeli olmayan koruyucu ekipmanların 
kullanımına, kaleci şapkası ve sporcu gözlüğünde 
olduğu gibi izin verilir. 

 40. 

Kale arkasındaki yedek bir oyuncu top oyunda 
iken, ceza alanı içindeki rakibine bir cisim fırlatırsa 
hakem penaltı kararı vermelidir. 

 

30. 

Eğer ismi bildirilmiş bir yedek oyuncu, ismi 

bildirilmiş bir oyuncunun yerine oyuna başlar ve bu 

değişiklikten hakem bilgilendirilmezse: ismi 

bildirilen yedek oyuncuya disiplin cezası (ihtar) 

verilir. 

 41. 
Kale vuruşundan sadece rakip takımın kalesine bir 
gol yapılabilir. 

 

31. 

Eğer başka bir sağlık elemanı yoksa ihraç edilecek 

bir ihlal yapan bir sağlık elemanı bir oyuncunun 

sağlık gereksinimi için sahada kalıp görev yapabilir. 

 42. 

Topla oynama teşebbüsü ile topa doğru hareket 
eden ofsayt pozisyonundaki oyuncuya topla 
oynamadan veya teşebbüs etmeden veya rakibi 
ile top için mücadele etmeden önce faul yapılırsa 
ofsayt ihlali gerçekleşmeden önce olduğu için faul 
ile cezalandırılır. 
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43. 
Bir penaltı vuruşunda vuruşu yapacak oyuncunun 
açıkça belirtilmesi gerekmez. 

 
48
. 

Penaltı vuruşunu yapacağı belirlenen oyuncunun 
takım arkadaşı vuruşu kullanırsa; hakem vuruşu 
yapan oyuncuya ihtar verir, oyunu endirekt 
serbest vuruşla tekrar başlatır. 

 

44. 
Oyun taç atışı ile tekrar başlarken gerekli mesafeye 
açılmayan oyuncuyu ikaz etmek yeterlidir. 

 49. 

Penaltı noktasından yapılan vuruşlar öncesinde 

veya vuruşlar sırasında, kaleci sakatlanır ve 

devam edemeyecek hale gelirse değiştirilir ancak 

herhangi bir şekilde takımda yer alamaz ve vuruş 

yapamaz. 

 

45. 

Başlama vuruşunda para atışını kazanan takım 
birinci yarıda hücum edeceği kaleyi seçer. 
 

 50. 

Yedek oyuncular oyuna girmediği sürece hakemin 

otoritesine tabi değildir. 

 

 

46. 
Köşe vuruşunda oyuncunun vuruşu istediği yerden 

kullanmasına müsaade edilir. 
 

 
  
SINAVA GİRENİN  
 
İMZASI                 :……………………………………   
 
 

47. 

Eğer bir hakem, topun tamamı kale çizgisini 
geçmeden önce gol işareti verirse, oyun hakem 
atışı ile tekrar başlatılır. 

 

 

 


