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Oyun Kuralları Değişiklikleri



• 2016/2017   : 96 değişiklik
• 2017/2018   : Sürece devam etmek için 

önceki değişikliklerin ikinci aşaması
      
                           İlaveler
                           Açıklamalar
                           Kelimeler

GEÇTİĞİMİZ YILDAN DEVAM EDEN SÜREÇ



Kural 1 – Oyun Alanı

• Eğer oyuncular için tehlikeli değil ise suni oyun 
alanı materyali doğal oyun alanlarının 
işaretlenmesinde kullanılabilir. 



Kural 3 – Oyuncular
• Ulusal Futbol Federasyonları maximum 5 

oyuncu değişikliğine izin verebilir (Üst düzey 
ligler hariç).

• Ulusal Futbol Federasyonları ‘Geri Dönüş’ 
oyuncu değişikliğine bazı maçlarda onay 
verebilir(Üst düzey ligler hariç).

• Hakemin bilgisi olmadan devre arasında oyuncu 
değişikliği yapılması durumunda; Sarı Kart yok

• Hakemin bilgisi olmadan devre arasında kaleci 
değişikliği yapılması durumunda; Sarı Kart yok



Kural 3 – Oyuncular

• Oyun alanına girmek için izin alması gereken bir 
oyuncu, hakemin izni olmadan oyun alanına 
girer ve oyuna, rakibe ya da hakemlere 
müdahale ederse;

   Oyuna müdahale ettiği yerden, direkt serbest  
   vuruş
• Eğer müdahale yoksa;
   Topun bulunduğu yerden endirekt serbest vuruş



Kural 4 – Oyuncu Ekipmanları

• Oyuncuların herhangi bir şekilde elektronik veya 
iletişim  ekipmanı giymeleri ve kullanmaları 
yasaktır (EPTS'nin izin verildiği durumlar hariç).

• Teknik görevliler, iletişim ekipmanını yalnızca 
sağlık ve güvenlik konuları için kullanabilir.



Kural 5 – Hakem

• Hakemin kararlarına HER ZAMAN saygı duyulmalıdır. 

• Ulusal Futbol Federasyonları bazı maçlarda sarı kart 
yerine geçici süre oyun dışı bırakma kuralına(”sin 
bins”) izin verebilirler. (Üst düzey ligler hariç).



Kural 7 – Maçın Süresi

• İlave sürelerin devre arasında, kısa bir içecek 
molasına izin verilir.



Kural 8 – Oyunun Başlaması ve Yeniden Başlaması

•Başlama vuruşunu yapacak oyuncu rakip yarı 
sahada durabilir.

• Pratikte düşünmek için :  

Başlama vuruşunda, şimdi hakemin en iyi 
pozisyonu nedir?



Kural 10 – Bir Maçın Sonucunun Belirlenmesi

     Penaltı Noktasından Yapılan Vuruşlar:

• Vuruşu yapan oyuncu; topla ikinci defa oynayamaz.

• Kaleci ihlal yapar ve penaltı tekrarlanırsa; Kaleciye 
Sarı Kart.

• Vuruşu yapan oyuncu ihlal yapar; vuruş kaçarsa, 
penaltı kaçırılmış sayılır. Vuruşu yapan oyuncuya 
Sarı Kart

        



Kural 10 – Bir Maçın Sonucunun Belirlenmesi

      Eğer kaleci ve vuruşu yapan oyuncu aynı anda ihlal 
yaparsa:

• Eğer gol olmazsa; penaltı tekrar edilir ve her ikisine 
ihtar verilir.

• Eğer gol olursa; gol iptal edilir, vuruş kaçırılmış sayılır 
ve vuruşu yapan oyuncu sarı kart görür 



Kural 11 - Ofsayt

• Eğer top hakemden geri dönerse/sekerse, ofsayt 
pozisyonundaki oyuncu cezalandırılabilir.

• Vücudunun herhangi bir bölümüyle kaleye giden 
veya kaleye çok yakın geçen bir topu, bir 
oyuncunun durdurması veya durdurmaya teşebbüs 
etmesine KURTARMA adı verilir.



Kural 11 - Ofsayt

• Rakip oyuncuyu engelleyen ofsayt pozisyonundaki 
oyuncu ofsayt ihlali yapar. Rakibini bloklarsa ihlal kural 
12’ye göre cezalandırılır.

• Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncuya ofsayt ihlali 
gerçekleşmeden önce kendisine faul yapılırsa, faul 
kararı verilir.

• Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncuya ofsayt ihlali 
henüz gerçekleştiği anda rakibine bir faul yaparsa, 
ofsayt ile cezalandırılır.

(Oyuncu topa doğru sıçrarsa ofsayt ihlali yapıyor demektir).



Kural 12 – Faul ve Fena Hareketler

• Sözlü ihlaller endirekt serbest vuruş ile cezalandırılır.
  (İtiraz etme,  saldırgan, hakaret edici veya küfürlü 
konuşma ve jestler).

• İhraç gerektirecek bir ihlalden sonra bir avantaj 
kullanılırsa, oyuncunun tekrar başka bir ihlal yapması 
durumunda, bu ihlal cezalandırılır.

• Gol kutlamaları , güvenlik/emniyet konuları için sorun 
teşkil ederse sarı kart verilir.



Kural 12 – Faul ve Fena Hareketler

Eğer top oyundaysa, ve:

• Bir oyuncu, hakemlere veya bir rakibine, yedek oyuncuya, 
değiştirilmiş oyuncuya veya ihraç edilmiş oyuncuya veya 
takım yetkililerine karşı  oyun alanı dışında bir ihlal 
yaparsa sınır çizgisi üzerinden bir serbest vuruş ile 
cezalandırılır.

• Yedek oyuncu, değiştirilmiş oyuncu, ihraç edilmiş oyuncu 
veya takım yetkilileri rakibe karşı oyun alanı dışında bir 
ihlal yaparsa sınır çizgisi üzerinden bir serbest vuruş ile 
cezalandırılır.



Kural 12 – Faul ve Fena Hareketler

• Eğer oyun alanının içinde veya dışında bulunan bir oyuncu bir 
rakibine, yedek oyuncuya değiştirilmiş oyuncuya veya ihraç 
edilmiş oyuncuya veya takım yetkilisine, hakemlere veya topa 
bir cisim fırlatırsa (top dâhil) oyun, cismin kişiye veya topa 
isabet ettiği veya isabet edebileceği yerden bir direkt serbest 
vuruş ile başlatılır. 

• Eğer, isabet edilen veya edebilecek yer oyun alanı dışında ise 
serbest vuruş sınır çizgisi üzerinde en yakın noktadan yapılır; 
eğer bu ihlali yapanın ceza alanı içinde ise bir penaltı vuruşu 
kararı verilir.



• Eğer bir yedek oyuncu, değiştirilmiş 
oyuncu, ihraç edilmiş oyuncu, geçici olarak 
oyun alanı dışında bulunan oyuncu veya 
takım yetkilisi oyun alanı içine bir cisim 
fırlatır veya cisme tekme atarak oyuna, 
rakibe hakemlere müdahalede bulunursa 
oyun, cismin kişiye veya topa isabet ettiği 
veya isabet edebileceği yerden bir direkt 
serbest vuruş ile başlatılır. 



Kural 13 – Serbest Vuruşlar

• Savunma takımı, serbest vuruş veya kale 
vuruşunda; top ceza alanını terk etmenden önce, 
ceza alanı içinde bulunan veya ceza alanına giren 
bir hücum oyuncusu, başka bir oyuncu 
dokunmadan top ile oynayamaz.

• Kale vuruşu veya serbest vuruş tekrar edilir.



Kural 14 – Penaltı Vuruşu

• Top kalenin içine giderken, kalecinin veya bir 
savunma oyuncusunun topla oynaması 
engellenmiyorsa, eğer topa bir şey temas ediyorsa 
top kaleye girerse dışarıdan müdahale edilse dahi 
gol verilir. 


