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Lisans No        :………………………..  

 

İli                   :……………………….. SINAV NOTU: ………… 

 

Tarih               : 15/05/2018 
 

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 

Hakem, maçın ilk devresinde yapılan yanlış zaman 
hesaplamasını, ikinci devrenin süresini değiştirerek 
telafi edebilir.  

 12 
Hakem, bir hakem atışına kaç kişinin katılacağına 
karar verebilir  

 

2 

Ofsayt pozisyonundaki oyuncu kendi yarı alanına 
dönerek topla oynamıştır. Hakem kendi sahasında   
topla oynadığı için ofsayt kararı vermemelidir.  
 

 13 

Takım listesinde bulunan bir takım görevlisi 
oyun alanı içine girer ve oyuna müdahale 
ederse, oyun hakem atışı ile başlar. 

 

3 
Köşe gönderi bayrağı üzerine kulübün amblemi 
konabilir.  

 14 
Başlama vuruşunu yapacak oyuncu rakip sahada 
durabilir.  

 

4 

Oyundan ihraç edilen oyuncu, kendi ceza alanı içinde 
top oyunda iken, bir rakibine çelme takarsa hakem 
penaltı kararı vermelidir.  

 15 

Bir köşe vuruşu kullanılırken, rakip oyuncular, 
top oyuna girinceye kadar, köşe yayından en az 
9.15 m. uzakta bulunurlar.  

 

5 

Bir oyuncunun vücudunun herhangi bir bölümüyle 
kaleye giden veya kaleye çok yakın geçen bir topu 
durdurmasına veya durdurmaya teşebbüs etmesine   
“kurtarma”  adı verilir.  

 16 

Hakem müsabaka öncesi oyun alanını kontrol 
için sahaya girmesinden, müsabaka bitişinden 
oyun alanını terk edinceye kadar disiplin cezası 
verebilir.  

 

6 

Kramponunu değiştirmek için oyuna alanı dışına 
çıkan oyuncunun oyun alanına dönmesi için oyunun 
durması gerekir.   

 17 

Bir oyuncu hakeme karşı kendi ceza alanı içinde 
fiziki bir ihlal yapmışsa hakem penaltı kararı 
vermelidir.  

 

7 

Oyun alanına girmek için izin alması gereken bir 
oyuncu, hakemin izni olmadan oyun alanına girer; 
oyuna, rakibe ve hakemlere müdahale ederse; 
hakem, ihlalin olduğu yerden, oyuncunun takımı 
aleyhine direkt serbest vuruş kararı verir. 

 18 

İhtar gerektiren bir ihlal sonucu sakatlanan 
oyuncu için hakem, doktorun oyun alanına 
girmesine izin verir; tedaviden sonra oyuncunun 
her durumda oyundan çıkması gerekir.  

 

8 

Penaltı noktasından yapılan vuruşlar sırasında, hem 
kaleci hem de vuruşu kullanan oyuncu ihlal yapar ve 
kaleci topu kurtarır ise her iki oyuncuya sarı kart 
verilir ve penaltı atışı tekrar edilir.  
 

 19 

Hakemin bilgisi olmadan devre arası oyuncu 
değişikliği yapılması durumunda hakem çıkan ve 
giren oyunculara sarı kart göstermelidir.  
 

 

9 
Başlama vuruşundan doğrudan doğruya kendi  
kalesine gol yapılamaz.   

 20 

Elde tutulan bir cisim ile topa dokunmak elin 
uzantısı sayılır. Bu durumda hakem direkt 
serbest vuruş kararı vermelidir. 

 

10 

Bir takım yetkilisi, oyun alanına bir cisim fırlatır ve 
hakeme isabet ederse; oyun, cismin hakeme isabet 
ettiği yerden bir direkt serbest vuruşla başlatılır.  
 

 21 

Penaltı noktasından yapılan vuruşlar için 
vuruşları yapacak oyuncuların listesinin hakeme 
önceden verilme zorunluluğu yoktur.  

 

11 

Aynı takımdan oyuncular çarpışır ve derhal tedaviye 
ihtiyaç olursa,  tedavileri oyun alanı içinde yapılabilir.  
Ancak her iki oyuncunun tedavi tamamlandıktan  
sonra oyun alanı dışına çıkması gerekir.  

 22 

Penaltı atışını kullanan oyuncu topu topuğuyla 
geriye takım arkadaşına oynar ise hakem, atışı 
tekrar ettirmelidir.  
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23 

Sahada fazladan bir kişi varken bir gol atılır ve hakem 
oyunu tekrar başlatırsa; hakem, golü geçersiz sayar 
durumu raporunda açıklar.  

 38 

Eğer bir direkt serbest vuruş doğrudan doğruya 
takımın kendi kalesine girerse, rakip takım 
lehine bir köşe vuruşu verilir.  

 

24 
Başlama vuruşunda top, vuruş yapılıp açıkça   
hareket ettiği anda oyunda olur.  

 39 

Bir oyuncunun kendi ceza alanı içinde rakibin 
bariz gol atma şansını rakibini iterek engellediği 
durumlarda hakem penaltı verir ihlali yapan 
oyuncuyu ihraç eder.  

 

25 

Hakem, kanaması olan bir oyuncunun oyun alanını    
terk etmesini sağlar. Oyuncu, sadece kanamanın 
durduğu ve herhangi bir ekipmanda kan olmadığından 
emin olan hakemin bir işareti ile tekrar oyuna girebilir. 

 40 

Bir oyuncunun kendi ceza alanı içinde rakibin 
umut vadeden atağını topla oynama 
teşebbüsüyle engellediği durumlarda hakem 
penaltı verir, ihlali yapan oyuncuya ihtar 
vermelidir.  

 

26 

Bir yedek oyuncu hakemin izni olmadan sahaya 
girerse (oyuna müdahalesi olmasa da) , hakem 
oyunu durdurmalıdır.  

 41 

Maç sonrası toplantı uygun bir ortamda 
yapılmalı ve olağandışı bir durum olmadıkça en 
uzun 30 dakika sürmelidir.  

 

27 

Hakem atışında, top yere değmeden oyuncu 
dokunursa; hakem, atışı tekrar edilir ve oyuncuya 
ihtar verilir.  

 42 

Gözlemci konuşulan bir olayı raporuna açık ve 
anlaşılır bir şekilde, dakikası ile birlikte 
yazmalıdır; görüşmede konuşulmayan konular 
rapora yazılmamalıdır. 

 

28 

Oyunculardan herhangi biri, hakeme önceden haber 
verilmek, değişme oyunun durduğu bir anda 
yapılmak şartı ile kalecisi ile yer değiştirebilir.  

 43 

Normal bir maçta hakemlerin nihai notları 
belirlenirken artı ve eksi puanlar 9.0 temel 
alınarak yapılmalıdır. 

 

29 

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

 44 

Bir hakem bir oyuncuya ikinci ihtarını verdiğini 
zanneder ve oyuncuya kırmızı kartını çıkarır 
ancak derhal bu oyuncunun daha önce ihtar 
almadığını fark ederse ve kararını derhal 
değiştirirse not düşülmesi gerekli değildir.  

 

30 

Rakip kale alanı içinde hücum eden takıma verilen 
endirekt serbest vuruş, kale çizgisine paralel olan 
kale alanı çizgisi üstündeki ihlalin yapıldığı yere en 
yakın noktasından yapılır.  

 45 

Hakeme, 8.3 veya üstü not ile verilecekken, 
önemli bir kararında bariz bir hata (örn. Kırmızı 
kart, penaltı  vs) söz konusu ise, not en fazla 7.8 
olmalıdır. 

 

31 

Eğer maç sırasında fazladan top oyun alanına girer 
ve hakem oyunu durdursa oyuna hakem atışıyla 
başlanmalıdır.  

 46 

Hakem bariz bir sarı kart gerektiren bir ihlalde 
ihtar vermezse veya bir oyuncuya yanlış bir 
şekilde ihtar verirse hakemin notundan 0.2 puan 
düşülecektir.   

 

32 
Taç atışından top doğrudan doğruya rakip kaleye 
girerse hakem gol kararı verir.  

 47 

Yanlış bir serbest vuruş kararından sonra bir gol 
kaydedilirse hakemin notundan 0,3 puan 
düşülecektir.  

 

33 

“Topun kontrolünü kazanma ihtimali”, bariz gol atma 
şansının engellenip engellenmediği konusunda 
dikkat edilmesi gereken ölçütlerden biri değildir.  

 48 

Gözlemci, raporunda ayrıca maçın 
yönetilmesinin niçin zor olduğunu veya zor hale 
geldiğini de "Maçın Tanımı" bölümünde her 
hakem için ayrı ayrı belirtmelidir.  

 

34 

Penaltı vuruşunda top üst direğe çarpıp vuruşu 
yapan oyuncuya gelir ve o da bir gol atarsa, gol 
geçerlidir.  

 49 

Bariz golün ve gol şansının önlenmesi ve ceza 
alanına yakın yerlerdeki fauller, zorluk derecesini 
belirleyen unsurlardır.  

 

35 

Bir oyuncunun kramponu ayağından kazara çıkar ve 
bu haliyle devam edip akabinde gol atarsa hakem 
golü iptal etmelidir.  

 50 

Zor ve/veya çok zor bir maçta, hakemlerin nihai 
notları belirlenirken artı ve eksi puanlar 8.5  
temel alınarak yapılmalıdır.  

 

36 

Oyun alanı içindeki bir oyuncu oyun alanı dışındaki 
takım yetkilisine cisim atarsa; hakem, endirekt 
serbest vuruş vermelidir.  

 

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

37 

Hakem, endirekt serbest vuruş olduğuna dair işareti 
yapmazsa ve top doğrudan kaleye girerse endirekt 
serbest vuruş tekrarlanmalıdır.  

 

 


