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PLAJ FUTBOLU OYUN KURALLARI 2014 DEĞİŞİKLİKLERİ   
KURAL 1: SAHA  
Saha çizgileri 
 
[…] 
Kale çizgisi ve taç çizgisi üzerine, her bir köşe alanından 5 metre uzaklıkta, savunma 

oyuncularının köşe vuruşu kullanılırken bu mesafeyi koruyabilmelerini sağlayacak şekilde  

işaretler çizilmelidir. 

 
Taç çizgisi üzerinde takımların yedek kulübelerine en yakın vaziyette, hayali orta saha 
çizgisinden sağa ve sola 2.5 metre uzakta, oyuncu değişikliği sırasındaki toplam 
mesafeyi gösterecek şekilde işaretler çizilmelidir. 

 
Taç çizgisi üzerinde rakip takımların yedek kulübelerinin karşısına hayali orta saha 
çizgisinden sağa ve sola 5 metre uzakta, başlama vuruşunda gözlenecek minimum 
mesafeyi göstermek için işaretler çizilmelidir. 
 
Hakemlerin ceza alanını belirlemelerine yardımcı olmak için, her bir taç çizgisine ve 
hayali penaltı bölgesi çizgileri hizasına işaretler çizilmeli.  
 
KURAL 2: TOP 
Kusurlu topun 
değiştirilmesi  
Eğer maç sırasında top patlarsa veya kusurlu hale gelirse, oyun durdurulur. 
 
• […].   
• Oyun, serbest vuruş veya penaltı vuruşu kullanılırken top patlarsa veya kusurlu hale 

gelirse ve kale direklerine, üst direğe veya oyuncuya değmezse ve hiçbir ihlal 

olmazsa atışın yeniden kullanılmasıyla başlar. 

 
KURAL 3: OYUNCU SAYISI 
Oyuncular 
[…]  
Maç, her iki takımın da üçten az oyuncusu varsa 
başlamayabilir. […] 
 
Diğer maçlar  
Ulusal A takım maçlarında, en fazla on yedek oyuncu olabilir.  

Diğer tüm maçlarda, aşağıdaki koşullarda daha fazla sayıda yedek 

oyuncu olabilir: 
• Müsabaka kuralları bunu yasaklamadığı sürece 
• Takımlar maksimum sayı üzerinde anlaşırlar • ilgi 
• Hakemlere müsabakadan önce bilgi verilir 
 
Eğer hakemler bilgilendirilmezse veya maçtan önce bir uzlaşma sağlanamazsa 
10’dan fazla yedek oyuncuya izin verilmez. 
 



 
 

Oyuncu değişikliği prosedürü  
Oyuncu değişikliği top oyunda olsa da olmasa da her zaman yapılabilir. Oyuncu 
değiştirmek için aşağıdaki şartlara uyulmalıdır: 
 
• […].   
• Oyuncu değişikliği, yedek oyuncu;  oyuncu değişikliği bölgesinde önlüğünü (bip) 

yerine geçtiği oyuncuya, bu oyuncu sahayı başka bir bölgeden herhangi bir sebeple 
oyun kuralları çerçevesinde terk etmediği sürece (bu durumda yedek oyuncu 
önlüğünü (bip) üçüncü hakeme vermelidir) verip girmesiyle başlar.   

• […].  
Oyundan ihraç edilen oyuncular ve yedekler  
Başlama vuruşundan önce oyundan ihraç edilen oyuncu sadece ismi bildirilmiş yedek 
oyunculardan biriyle yer değiştirebilir. 
 

İsmi bildirilmiş bir yedek oyuncu, başlama vuruşundan önce veya oyun başladıktan sonra 

ihraç edilirse, yerine başka bir yedek oyunu alınmaz. 

 
Bir yedek oyuncu, oyundan ihraç edilen oyuncunun yerine geçebilir ve oyundan ihraç 
gerçekleştikten iki dakika oyun süresi sonra süre hakeminin veya üçüncü hakemin 
(yardımcı hakemler) yetkisiyle sahaya girebilir.  İki dakikadan önce gol kayıt edilirse bu 
durumda aşağıdaki koşullar uygulanır:  
• Eğer beşe karşı dört oyuncu varsa ve daha çok oyuncuya sahip olan takım gol 

atarsa, sadece dört oyuncuya sahip olan takım beşinci oyuncuya tamamlayabilir. 
• Her iki takım da dört veya üç oyuncuyla oynuyorsa ve gol kaydedildiyse, her iki 

takımda aynı sayıda oyuncuyla devam eder.   
• Beşe karşı üç oyuncu varsa veya dörde karşı üç ise ve daha çok oyuncusu olan 

takım gol atarsa, üç oyuncusu olan takım sadece bir oyuncu alabilir.  
• Eğer golü atan oyuncu sayısı daha az olan takım ise, oyun oyuncu sayısını 

değiştirmeden devam eder. 
  

KURAL 4: OYUNCULARIN GİYSİ VE GEREÇLERİ 
İç çamaşırları  
Oyuncular siyasi, dini veya kişisel slogan, simge, ifade veya üreticinin logosunun dışında 
reklam unsuru içeren iç çamaşırı ile sahaya çıkamazlar. 
 
Siyasi, dini veya kişisel slogan, simge, ifade veya üreticinin logosunun dışında reklam 
unsuru içeren iç çamaşırı ile sahaya çıkan oyuncu veya takımlara, müsabaka 
düzenleyicisi veya FIFA tarafından cezalandırılır.  
 
KURAL 5: 

HAKEMLER Yedek 

Yardımcı Hakem  
Yedek yardımcı hakemin atandığı turnuva veya müsabakalarda, hakemin rol ve görevleri 
Plaj Futbolu Oyun Kurallarının şart koymuş olduğu hükümler gereğince olmalıdır. 
 
 

 



 
 

KURAL 6: YARDIMCI HAKEMLER   

Yardımcı Hakemlerin 

Görevleri  
Plaj Futbolu Oyun Kuralları gereğince görevlerini yerine getirmek üzere iki yardımcı 
hakem (bir üçüncü hakem ve bir süre hakemi) atanabilir. Sahanın dışında oyuncu 
değiştirme bölgesi tarafında hayali orta saha çizgisi hizasında olmalıdırlar.  Üçüncü 
hakem oturarak veya ayakta görevini yerine getirirken, süre hakemi masasında oturur 
vaziyette durur.  
[…] 
 
Yetkiler ve Görevler  
Üçüncü Hakem  
• […];   
• Takım yetkililerine, yedek oyuncunun oyundan ihraç edilen oyuncunun yerine ne 

zaman sahaya girebileceğini gösteren belgeyi teslim eder.  
• Giysi ve gereçlerini düzeltmek için sahayı terk eden bir oyuncunun girişini denetler.  
• Herhangi bir sakatlıktan dolayı sahayı terk eden oyuncun girişini denetler.  
• Hakemlerden biriyle birlikte başlama vuruşlarının doğru gerçekleşmesini denetler.  
• Hakemlerden biriyle birlikte hayali yarı çizginin ortasındaki noktadan 

kullanılan serbest vuruşların doğru gerçekleşmesini denetler.  
 
Süre hakemi maç süresinin Kural 7’deki hükümler gereğince olmasını sağlar.  
• […];   
• Bir başlama vuruşundan, serbest vuruştan, penaltı vuruşundan sonra 

kronometreyi yeniden başlatır veya oyun, hakemin kronometreyi durdurma 
işaretinden veya bir oyuncunun sakatlanmasından sonra başlarsa kronometreyi 
yeniden başlatır, 

• Yokluğunda üçüncü hakemin görevlerini yerine getirir, 
• Maç ile ilgili diğer bilgileri sağlar, 
 
KURAL 7: MAÇIN SÜRESİ 
Oyun Periyotlarının Bitimi 

 
Süre hakemi 12 dakikalık her bir oyun periyodunun bitimini akustik sinyal (sesli) ile 
işaret eder. Süre hakeminin akustik sinyalini duyduktan sonra hakemlerden biri, 
periyodun veya maçın bittiğini düdüğüyle aşağıdakileri göz önünde bulundurarak 
duyurur:  
• Eğer bir serbest vuruş kullanılacaksa veya yeniden kullanılacaksa, söz konusu 

periyod vuruş kullanılana dek uzar.   
• Eğer bir penaltı vuruşu kullanılacaksa veya yeniden kullanılacaksa, söz konusu 

periyod vuruş kullanılana dek uzar.  
 

Eğer top süre hakeminin akustik sinyalinden önce kalelerden birine doğru atıldıysa, 
hakemler periyodun veya maçın bitimini düdükle duyurmadan önce vuruşu beklemek 
zorundadırlar. 
  
 



 
 

Periyod ve maç:  
• Top doğrudan rakip kaleye gittiğinde ve gol olduğunda, eğer top takımın kendi 

kalesine gidiyorsa, gol doğrudan serbest vuruştan, taç atışından, kale vuruşundan 
veya köşe vuruşundan kaydedilmediği sürece verilir.  

• Top saha sınırlarından çıktığında.  
• Top kaleciye veya savunan takımdan başka bir oyuncuya, kale direğine, üst direğe 

veya kuma  temas ettiğinde, kale çizgisini geçtiğinde ve gol olduğunda.  
• Top kaleciye veya savunan takımdaki başka bir oyuncuya, kale direğine, üst direğe 

veya kuma  temas ettiğinde, kale çizgisini geçtiğinde ve gol olmadığında.  
• Top, topla oynayan takımdan başka bir oyuncuya, rakip takımın kale çizgisini 

geçmeden önce temas ettiğinde; ki bu durumda gol verilmez.   
• Top, topla oynayan takımdan başka bir oyuncuya takımın kendi kale çizgisini 

geçmeden önce temas ettiğinde, ki bu durumda gol verilir.  
• Gol atılmadığı veya oyun avantaja bırakılmadığı müddetçe, serbest vuruş veya 

penaltı vuruş cezası verilecek bir ihlal veya yeniden kullanılacak serbest vuruş 
veya penaltı vuruşu olmadığında biter. 

 
Eğer süre hakeminin akustik sinyali ve hakemin düdüğü arasındaki zaman aralığında 
serbest vuruş veya penaltı vuruşuyla cezalandırılan ihlal yapılıyorsa, periyot: 
  
• Top rakip kaleye doğrudan atılmadığında,  
• Top doğrudan rakip kaleye gittiğinde ve gol olduğunda,  
• Top saha sınırlarını terk ettiğinde, 
• Top bir veya iki direğe, üst direğe, kaleciye veya savunma yapan takımdan başka bir 

oyuncuya çarptığında veya bu unsurların herhangi bir birleşimi söz konusu olup gol 
olduğunda,  

• Top bir veya her iki direğe, üst direğe, kaleciye veya savunma yapan takımdan 
başka bir oyuncuya çarptığında veya bu unsurların herhangi bir birleşimi söz konusu 
olup gol olmadığında,  

• Gol atılmadığı veya oyun avantaja bırakılmadığı müddetçe, serbest vuruş veya 

penaltı vuruş cezası verilecek bir ihlal veya yeniden kullanılacak serbest vuruş veya 

penaltı vuruşu olmadığında biter. 

 
KURAL 8: OYUNUN BAŞLAMASI VE YENİDEN BAŞLAMASI 
Başlama vuruşu 
Prosedür 
 
 
• […].   
• Topa ileri doğru vurulur vurulmaz veya, eğer top geriye oynanmışsa top kuma 

değmeden önce topu oynayan oyuncunun takım arkadaşlarından biri tarafından 
havada ileriye doğru vurulur vurulmaz oyunda olur. 

 
 
 
 



 
 

Hakem Atışı 
İhlaller ve Cezalar 
[…]  
Eğer, top kum ile temas ettikten sonra bir oyuncu topu tek dokunuşla doğrudan 
kalelerden birine atarsa ve top doğrudan giderse:  
• Rakip kaleye giderse kale atışı verilir.  
• Takımın kendi kalesine giderse, rakip takıma köşe vuruşu verilir. 

  
Eğer, top kumla temas ettikten sonra, oyuncu birden fazla dokunuşla topu kalelerden 
birine atıyorsa ve… 
  
• Top kalelerden birine giriyorsa, gol verilir. 
 
 
KURAL 9: TOPUN OYUNDA VE OYUN DIŞI OLMASI 
 
Topun Oyun Dışında Olması  
Top şu zamanlarda oyunun dışında olur 
• […];  
• Eğer maç kapalı bir sahada oynanıyorsa tavana çarptığında 

 
 

Kapalı saha 

Tavanın yüksekliği en az 4 metre ve müsabaka kurallarının öngördüğü gibi olmalıdır.. 
 
Eğer top oyun sırasında tavana çarparsa; oyun, topla en son temas eden takımın 
rakibinin taç atışıyla yeniden başlar. Taç atışı topun tavana çarptığı yerin en yakınından 
kullanılır.  (Kural 15’e bakınız: Taç atışı)  

 
KURAL 10: GOL YAPMA YÖNTEMİ  
Gol Yapmak  
[…]  
Eğer, bir gol atıldıktan sonra, hakemler oyun yeniden başlamadan önce golü atan 

takımın fazladan bir oyuncuyla oynadığını veya hatalı oyuncu değişikliği yaptığını fark 

ederse, golü iptal etmeli ve oyunu ihlali yapan oyuncunun rakibi olan takımın hayali 

penaltı noktasından kullanacağı serbest vuruşla yeniden başlatmalıdır. (KURAL 13’e 

bakınız: Serbest vuruş pozisyonu) Eğer başlama vuruşu çoktan yapıldıysa, KURAL 3 

gereğince ihlali yapan oyuncuya karşı önlem almaları gerekir, fakat gole izin verilir. 

Hakemler bunu ilgili yetkililere bildirir. Eğer rakip takım gol attıysa, hakemler golü verir 

ve ihlalde bulunan futbolcuya karşı KURAL 3 gereğince önlem alır.  
 
Kazanan Takım  
Maç sırasında en çok golü atan takım kazanır. Eğer iki takım da eşit sayıda gol atmış 
veya maçta hiç gol olmamışsa karşılaşma berabere biter.  
 
 
 



 
 

Müsabaka Kuralları  
Müsabaka kurallarının bir maçın galibinin belirlenmesini rövanşlı maçlarda dahil 
gerektiriyorsa, kazanan takımı belirlemek için yalnızca aşağıdaki prosedürlerin 
yapılmasına izin verilmektedir.  
• Deplasmanda atılan goller.  
• Uzatma 
• Penaltı noktasından yapılan vuruşlar .  
 
 
Lig maçında puanlar aşağıdaki gibi verilmektedir: 
 

 Üçüncü periyodun sonunda kazanmak: kazanan takıma üç puan.  
 Uzatma sonunda kazanmak: kazanan takıma iki puan.  
 Penaltı noktasından yapılan vuruşlarda sonra kazanmak: kazanan takıma bir puan. 
 
Bu prosedürler “Maçın veya rövanş usulü maçın kazananını belirleme prosedürleri” başlığı 
altında tanımlanmıştır. 
 
KURAL 12: FAULLER VE FENA HAREKETLER 
Fauller serbest vuruşla cezalandırılır 

 
Bir oyuncu aşağıdaki ihlallerden birini hakemin kanaatince dikkatsiz, kontrolsüz veya 
aşırı güç kullanarak yapması durumunda rakip takım lehine bir serbest vuruş verilir.   
• Rakibe tekme atar veya tekme atmaya teşebbüs ederse,  
• Rakibi çelmelerse,  
• Rakibin üzerine sıçrarsa,  
• Rakibe şarj yaparsa,  
• Rakibe vurur veya vurmaya teşebbüs ederse,  
• Rakibi iterse,  
• Rakibe ayakla müdahale (tackle) ederse, 
 
Oyuncu aşağıdakilerden birisini yaptığında rakip takıma serbest vuruş verilir. 
• Rakibi tutar veya makas vuruşu veya röveşata yapmasını engellerse, 

• Rakibine tükürse veya kasıtlı şekilde kum atarsa 

•  Bilerek topa elle müdahalede bulunursa (kendi ceza alanı içinde kaleci 
hariç) […] 
 

 
Penaltı verilen fauller  
[…]  
Bir penaltı vuruşu; rakibin serbest vuruşu sırasında, top kale direklerine, üst direğe, 
kaleciye ve kuma değmeden önce, kendi ceza alanında, serbest vuruşun kullanıldığı yer 
ve köşe bayrakları arasında topa dokunursa da verilir. 
 
 
 
 



 
 
Hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadan veya ihlalin yapıldığı yerden 
kullanılmak üzere serbest vuruşla cezalandırılan fauller. 
a) Hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadan serbest vuruş 
Bir serbest vuruş rakip takıma hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadan 
kullanılmak üzere verilir, eğer:  
• Top oyundayken takım kendi ceza alanında dört (4) saniyeden uzun süre topa 

sahip olur ise;   
• Kaleci, ceza alanında kendi takım arkadaşından gelen topa elleri ile oynadıktan sonra 

rakibi topa dokunmadan önce aynı ceza alanında kendi takım arkadaşının vücudunun 
herhangi bir bölgesi ile oynadığı topu bilerek elleri ve kolları ile dokunursa,  

• Kaleci, top oyundayken topu ellerinden çıkarıp havada top kuma değmeden vurursa 
(degaj),  

• Kaleci, topla kendi ceza alanı dışında oynadıktan sonra, kendi ceza alanına dönüp 
dokunursa veya vücudunun herhangi bir bölümüyle topla oynarsa,   

• Kaleci topu oyuna bıraktıktan sonra, top başka bir oyuncuya değmeden önce topa 
tekrar eliyle dokunursa,  

• Bir oyuncu kendi yarı sahası içinde tehlikeli bir biçimde oynarsa,  
•   Bir oyuncu kendi yarı sahası içinde kasıtlı bir biçimde rakibini engellerse,   
• Bir oyuncu kendi yarı sahasında, on ihlalden birisini (kasıtlı el topu hariç) bir takım 

arkadaşına karşı yaparsa, ki bu rakibe yapılırsa penaltı vuruşu verilir   
• Bir oyuncu kendi yarı sahasında Kural 12’de daha önce bahsedilmeyen herhangi 

diğer kuralı ihlal ettiğinde, oyun ihtar vermek veya ihraç etmek için durdurulursa, 
 

b) İhlalin yapıldığı yerden kullanılacak serbest vuruş  
Karşı takıma ihlalin yapıldığı yerden kullanılmak üzere bir serbest vuruş verilir. ( KURAL 
13’e bakınız: serbest vuruş pozisyonu), eğer:  
• Bir oyuncu rakip sahada tehlikeli bir biçimde oynarsa;   
• Bir oyuncu rakip sahada kasıtlı bir biçimde rakibini engellerse,  
• Bir oyuncu kaleci kendi ceza alanındaki kaleciyi top oyundayken, topu eliyle oyuna 

atmaya çalışırken engellerse,  
• Bir oyuncu, rakip sahada, 10 ihlalden herhangi birini takım arkadaşına karşı 

yaparsa (kasıtlı el topu hariç) eğer rakibe karşı yapılırsa penaltı verilir  
• Bir oyuncu rakip sahada daha önce KURAL 12’de bahsi geçmeyen herhangi diğer 

ihlallerde bulunursa, oyun ihtar vermek veya ihraç etmek için durdurulursa, 
 
Disiplin cezaları 
 
Sadece bir oyuncu veya yedek oyuncuya kırmızı veya sarı kart gösterilir. Eğer maç 
başlamışsa ilgili kart sahada herkesin göreceği şekilde gösterilir. Diğer tüm durumlarda, 
hakem disiplin cezası verdiğinde oyuncuları ve takım yetkililerine sözlü olarak bildirir. 

 
Hakemlerin sahanın olduğu yere girdikleri andan itibaren maçın başlamasından önce ve 
oradan ayrılana kadar disiplin cezası verme yetkileri vardır. 
[…] 
 
 



 
 

İhtar verilecek haller  
Eğer bir oyuncu aşağıdaki yedi ihlalden birini yaparsa ihtar verilir.   

 Sportmenliğe aykırı davranıştan suçlu ise,  
 Söz veya hareketle itiraz ederse,  
 Plaj Futbolu Oyun Kurallarını devamlı ihlal ederse,  
 Oyunun tekrar başlamasını kasten geciktirirse,   
 Oyun köşe vuruşu, başlama vuruşu, taç atışı veya serbest vuruşla (savunmacılar) 

tekrar başlarken gerekli mesafeye açılmazsa,   
 Hakemin izni olmadan sahaya ilk kez girer veya tekrar girerse veya oyuncu 

değişikliği prosedürünü ihlal ederse,  
 Hakemin izni olmadan sahayı kasıtlı olarak terk ederse, 

 
Bir yedek oyuncu aşağıdaki dört ihlalden birini yaparsa ihtar verilir.  

 Sportmenliğe aykırı davranışta bulunursa,   
 Söz veya hareketle itiraz edere,   
 Oyunun tekrar başlamasını kasten geciktirirse.  
 Sahaya oyuncu değişikliği prosedürünü ihlal ederek girse 

 
İhraç verilecek haller 
Bir oyuncu veya yedek oyuncu aşağıdaki dokuz ihlalden birini yaparsa oyundan ihraç 
edilir.  
• […].   
• Kasıtlı olarak rakibine veya başka birine tükürür veya kum atarsa,  
• Rakibin serbest vuruş kullandığı yerle takımının kale direkleri arasında top; direklere, 

üst direğe, kaleciye veya kuma temas etmeden önce topa dokunursa  
• […].  
 
Bir yedek oyuncu aşağıdaki ihlallerden birini yaparsa ihraç edilir.  
• Bir gole veya bariz gol atma şansına engel olursa, 
 
Kararlar 

[…]. 
 
2. Röveşata veya makas vuruşu yapan rakip oyuncuyu engellemeye çalışan 

oyuncuyu cezalandırmak için, hakemler aşağıdaki kriterleri göz önünde 
bulundurmalılar: 
  
• Eğer topa röveşata veya makas vuruşunu yapan veya yapacak oyuncu sahipse 

ve bir rakip ona dokunursa, serbest vuruş veya penaltı vuruşu rakip takıma verilir,  
• Eğer topa röveşata veya makas vuruşu yapan veya yapacak oyuncu sahipse ve 

bir rakip topa dokunursa, serbest vuruş veya penaltı vuruşu rakip takıma verilir. 
• Eğer topa röveşata veya makas vuruşunu yapan veya yapacak oyuncu sahipse ve 

bir rakip ona dokunursa veya topla oynarsa, ve oyuncunun vuruşuyla rakibin yere 
düşmesi sonucunda, hakemler röveşatayı veya makas vuruşunu yapan oyuncuya 
ceza vermez, fakat bunun yerine bu vuruşun olmasına engel olan oyuncuya ceza 
verir.   



 
 

• Eğer topa röveşata veya makas vuruşunu yapan veya yapacak oyuncu sahip 
değilse ve bir rakip dokunursa veya topla oynarsa, rakip bir ihlal yapmış sayılmaz.   

• Eğer topa röveşata veya makas vuruşu yapan veya yapacak oyuncu sahip değilse 
ve bu oyuncu vuruşu yaparken rakip oyuncuya çarparsa; ihlal gereğince 
cezalandırılacaktır. 

 
3. Röveşatada veya makas vuruşunda savunma yapan bir oyuncu vuruşu yapan 

oyuncuya dokunmamak kaydıyla dikey olarak yerden zıplayabilir. 
 
4. Oyun alanında hakemleri aldatmaya yönelik her bir hareket sportmenlik dışı hareket 

olarak cezalandırılmalıdır.  
 
5. Vakit geçirmek veya rakibin topla oynamasını engellemek için kasıtlı olarak vücutla 

topu uzaklaştırmak veya bloke etmek (engellemek) tehlikeli oyun olarak 
cezalandırılabilir. Hakemler oyunu avantaja bırakmıyorlarsa oyunu durdurabilirler ve 
eğer ihlal, rakip yarı sahada ise ihlalin olduğu yerden, eğer ihlal ihlali yapan takımın 
kendi yarı sahasında olmuşsa oyun hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali orta 
noktadan olmak koşuluyla serbest vuruşla devam eder.(Kural 13’e bakınız: Serbest 
vuruş pozisyonu):  

 
KURAL 13: SERBEST VURUŞLAR 
 
Serbest vuruşlar 
Serbest vuruşlar aşağıdaki prosedüre göre kullanılır :  
• […].   
• Eğer serbest vuruş takımın kendi ceza alanından kullanılıyorsa, top doğrudan 

doğruya ayakla vurularak ceza alanı dışına çıkınca oyunda olur.   
• […].  
Serbest vuruş pozisyonu  
• […]   
b) Kendi yarı sahasından veya hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadaki 
serbest vuruşlar 

 
Eğer serbest vuruş ihlali yapmayan takımın yarı sahasından atılıyorsa veya hayali orta 
saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadan atılıyorsa, her bir savunma oyuncusu:  

 Sahada olmak   
 Top oyuna girene dek kendi ceza alanında kalabilen rakip kaleci haricinde, topla 

köşe bayrakları arasında bir hayali serbest alan bırakıp toptan en az 5 metre 

uzakta olmak zorundadır. 
 
Eğer serbest vuruş, ihlali yapmayan takımın yarı sahasından kullanılıyorsa, veya hayali 
orta saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadan kullanılıyorsa, vuruşu yapacak oyuncunun 
takım arkadaşları:  

 Sahada olmak   
 Vuruşu yapacak oyuncu dışında topla köşe bayrakları arasındaki hayali alanı açık 

bırakmak zorundadır. 

 



 
 

Prosedür  
• […];   
• Serbest vuruş hakemin işaretinin ardından dört (4) saniye içinde kullanılmalıdır.   
• […].  
 
İhlaller ve Cezalar  
Takım kendi yarı sahasından veya hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadan 
serbest vuruş kullanırken ve hakemlerden biri  vuruş  için  işaretini verdikten sonra ve top 
oyundayken, (kaleci hariç) bir oyuncu, topla köşe bayrakları arasında top kale direklerine, 
üst direğe, kaleciye veya kuma temas etmeden  veya daha önce bu bölgeden çıkmadan 
önce topa temas ederse; ihlal yapmış sayılır. 
  
• Eğer hakemler avantaj kuralını uygulamalarsa ihlal savunma oyuncusu tarafından 

kendi ceza alanı dışında yapılmışsa serbest vuruşla cezalandırılır ve serbest vuruş 
topa dokunulduğu yerden kullanılır veya oyuncu kendi ceza alanında topa dokunursa 
penaltı vuruşu verilir. Eğer ihlal vuruşu kullanan oyuncunun takım arkadaşı tarafından 
yapılırsa ve hakemler avantaj kuralını uygulamazlarsa serbest vuruş sahanın rakip 
yarı alanında topa okunduğu yerden veya sahanın kendi yarı alanında topa dokunursa 
hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali orta noktadan yapılır.(KURAL 13’e 
bakınız: Serbest vuruş pozisyonu). Hakemler savunma oyuncusu top ve kale direkleri 
arasındaki bölgede topa dokunmadığı sürece herhangi bir disiplin önlemi almazlar. Bu 
durumda, oyuncu bariz gol şansını engellediği için oyundan ihraç edilir. 

 
Eğer takım kendi yarı sahasından veya hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali 
noktadan serbest vuruş kullanırken ve hakemlerden biri işaretini verdikten sonra ve top 
oyuna girmeden önce rakip kendisi ile top arasındaki minimum mesafeyi korumazsa veya 
topla köşe bayrakları arasındaki bölgeye girerse; 

   
• Atış tekrarlanır ve ihlali yapan oyuncuya hakemler avantaja bırakmadığı veya 

serbest vuruş veya penaltı vuruşu ile cezalandırılacak başka bir ihlal olmadığı 
sürece ihtar verilir. Eğer ihlal serbest vuruş ile cezalandırılacaksa hakemler asıl 
ihlalin mi yoksa akabinde olanın mı cezalandırılacağına karar vermelidir. Eğer ikinci 
ihlal, ikinci ihtar veya direkt kırmızı kart gerektiriyorsa hakemler alınması gerekli 
disiplin yaptırımını uygularlar.   

• […]  

 
Eğer, serbest vuruş savunan takımın kendi ceza alanından kullanıldığında, top 
doğrudan doğruya ayakla vurulup alan dışına çıkmazsa,  
• Atış yeniden kullanılır, ancak dört saniye sayımı sıfırlanmaz ve oyuncu yeniden 

kullanmaya hazır olduğunda devam eder. 
 

Eğer bir takımın serbest vuruşu kullanması dört saniyeden uzun sürerse,  
• Hakemler, rakip takım için serbest vuruşu, savunan takımın kendi yarı alanında ise 

serbest vuruş oyunun yeniden başlayacağı noktadan veya serbest vuruş takımın kendi 
yarı alanında ise, serbest vuruş hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali 
noktasından veya serbest vuruş, hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadan 
ise, hayali orta saha çizgisinin ortasındaki hayali noktadan rakip takıma verir.  (KURAL 



 
 

13’e bakınız: Serbest vuruş pozisyonu);   
• […].  

 
KURAL 14: PENALTI VURUŞU  
İhlaller ve cezalar  
• […]   
Eğer, penaltı vuruşu kullanılırken, top daha önceden belirlenen oyuncunun takım 
arkadaşı tarafından atılırsa  
• Hakemler oyunu durdurur, sportmenlik dışı davranıştan dolayı ihtar verir ve savunma 

yapan takıma penaltı noktasından kullanılmak üzere bir serbest vuruş verip oyunu 
yeniden başlatır. (KURAL 13, bakınız: Serbest vuruş pozisyonu);  

 
• […]  
 
Eğer, penaltı vuruşu kullanıldıktan sonra  
• […]   
Top oyundayken  patlarsa veya kusurlu hale gelirse ve daha önce kale direklerine, 
üst direğe veya oyuncuya değmemişse   
•  Vuruş tekrarlanır 
 
KURAL 15: TAÇ ATIŞI 
Taç atışının ayakla yapılması 
Topa vurma sırasında vuran kimse  
• Top hareketsiz şekilde, ya sahayı terk ettiği yerden ya da o noktanın 25cm 

geçmeyecek mesafedeki uzaklığından topa vurulur 
• Hazır olduktan sonra dört saniye içinde topa vurur 
 
Eğer oyunun yeniden başlaması taktiksel bir nedenle gecikmişse, hakemler dört 
saniye sayımını kullanacak oyuncunun hazır olup olmamasına bakmaksızın bir 
düdükle başlatırlar,  
 
Taç atışının elle yapılması 

Topu atma anında, tacı kullanan oyuncu,  
• […];   
• Hazır olduktan sonra dört saniye içinde topu atar 
 
Eğer oyunun yeniden başlaması taktiksel bir nedenden dolayı gecikirse, hakemler tacı 
kullanacak oyuncunun hazır olup olmamasına bakmaksızın dört saniye sayımını 
düdükle başlatır. 
 
KURAL 16: KALE ATIŞI 
Prosedür  
• Savunan takımın kalecisi kale atışını hazır olduktan sonra dört saniye içinde kullanır.  
• Top savunan takımının kalecisi tarafından ceza alanından doğrudan doğruya elle 

ceza alanı dışına atılınca oyuna girer.  
 

 



 
 

Eğer oyunun yeniden başlaması taktiksel bir nedenden dolayı gecikirse; hakemler, 
kale atışı yapacak oyuncunun hazır olup olmamasına bakmaksızın dört saniye 
sayımını düdükle başlatır. 
 
 
İhlaller ve Cezalar 

 
Eğer top kale atışında doğrudan doğruya elle ceza alanı dışına atılmazsa ,  
• Atış yeniden kullanılır, ancak dört saniye sayımı sıfırlanmaz ve kaleci yeniden atmak 

için hazır olduğunda devam eder;  
• […].  
 
KURAL 17: KÖŞE VURUŞU  
Prosedür  
• […].   
• Atışı kullanan oyuncunun hazır olmasından sonra dört saniye içinde kullanması 

gerekmektedir.  
Eğer oyunun yeniden başlaması taktiksel bir nedenden dolayı ise, hakemler köşe 
vuruşunu kullanan oyuncunun hazır olup olmamasına bakmaksızın bir düdükle dört 
saniye sayımını başlatır. 
 
RÖVANŞLI MAÇLARDA DAHİL MAÇIN GALİBİNİ BELİRLEME YÖNTEMİ  
Deplasmanda atılan gol sayısı, uzatma, ve penaltı noktasından yapılan vuruşlar, 
müsabaka kurallarının bir maçın (rövanşlı maçlar da dahil) berabere bitmesinden sonra 
galip takımın belirlenmesi için ön gördüğü yöntemlerdir. Uzatma ve penaltı noktasından 
yapılan vuruşlar maçın bir parçası değildir ancak oyun sırasında alınan disiplin tedbirleri 
yürürlükte kalır. 
 
Deplasmanda Atılan Goller  
Müsabaka kuralları takımların birbiri ile kendi evinde ve deplasmanda oynamalarını şart 
koştuğunda ikinci maçtan sonra atılan gollerin eşit olması halinde, rakip takımın 
sahasında atılan her bir gol iki gol sayılır. 
 
Hayali Penaltı Noktasından Yapılan Vuruşlar 
• […]  
Prosedür   

 […].   
  
 Vuruşlar takımlar tarafından sırayla atılır. 
 Bir kaleci takımın oyuncu sayısının rakip takımın oyuncu sayısı ile eşitlenmesi için 

penaltı vuruşları dışında bırakılır. Örneğin: teknik alanda olan birisi takımın kalecisi 
ile istediği zaman yer değiştirebilir.   

 Penaltı noktasından yapılan vuruşlar başlatılmadan önce, hakem her takımdan 
eşit sayıda oyuncunun penaltı vuruşlarını kullanmak için uygun olduğunu 
sağlamalı ve kalan oyuncuları diğer yarı sahaya göndermelidir. 

 

 



 
 
PLAJ FUTBOLU OYUN KURALLARININ YORUMLANMASI VE HAKEMLER İÇİN 
REHBER 
 
KURAL 1: SAHA 
Saha çizgileri 

Sahayı kırık çizgilerle işaretlemesine izin verilmez. 
 
Eğer bir oyuncu sahaya yasak bir işaret yaparsa, sportmenlik dışı davranış nedeniyle ihtar 
verilmelidir. Eğer hakemler bunun maç sırasında yapıldığını fark ederlerse, avantaj 
kuralını uygulamamakta karar kılarlarsa, oyunu durdurup ihlali yapan oyuncuya 
sportmenlik dışı davranış nedeniyle ihtar verirler ve oyunu rakip takım lehine serbest 
vuruşla başlatırlar. Oyun ihlal nedeniyle durdurulduğunda top rakip yarı sahada ise olduğu 
yerden veya top takımın kendi yarı sahasında ise hayali orta saha çizgisinin ortasındaki 
hayali noktadan serbest vuruş verilir. (Kural 13’e bakınız: Serbest vuruş pozisyonu) 
 
 
KURAL 2: TOP 
Sahadaki Fazladan 
Toplar  
Eğer bir top oyundayken sahaya fazladan bir top girerse, hakem oyuna ancak diğer top 
oyuna müdahale ederse oyunu durdurmalıdır. Hakemlerden biri hayali yarı saha çizginin 
ortasındaki hayali noktada, üçüncü hakemin onun doğru yerde olduğunu belirlemesinde 
yardımını alıp hakem atışıyla oyunu yeniden başlatır.  
Maç sırasında eğer fazladan top sahaya oyuna müdahale etmeyecek şekilde girmişse, 
hakem topu mümkün olan ilk fırsatta sahadan çıkartmalıdır. 
 
 
KURAL 3: OYUNCU SAYISI  
İhraç Edilen Oyuncular 
 
• Eğer ihlal yapan bir oyuncu ikinci bir ihtardan oyundan ihraç edilirse veya avantaj 

uygulandıktan sonra ve direkt ihraç edilmeden önce avantajla birlikte gol yerse, 
takımındaki oyuncu sayısı ihlal gol atılmadan önce yapıldığından azalmaz,   

• Eğer oyuncu oyun esnasındaki ara sırasında veya uzatmadan önce sonucu kırmızı 
kart olan, bu ikinci ihtardan veya direkt kırmızı kart yoluyla olabilir, onun takımı 
sonraki periyoda veya uzatmaya bir kişi eksik çıkar. 

 
KURAL 4: OYUNCULARIN GİYSİ VE GEREÇLERİ  
Diğer Giysi ve Gereçler 

Eşarplar kullanıldığında, Eşarplar:  
• Siyah ya da formanın ana rengiyle aynı renkte olmalıdır (aynı takımdaki oyuncuların 

aynı rengi giymesi koşuluyla);  
• Oyuncularının ekipmanlarının profesyonel görünümlerine ayak uydurmalıdır. 
• Formaya bağlı (ekli) olmamalıdır.  
• Onu giyen oyuncuya ya da diğer oyunculara bir tehlike teşkil etmiyor olması 

gerekmektedir. (örneğin boynun etrafında açılır/kapanır mekanizma); 
• Yüzeyin herhangi bir bölümünde çıkıntı/kabartı olmaması gerekmektedir (çıkıntılı 

elemanlar). 



 
 
 
KURAL 5: HAKEMLER 
Top oyundayken dört saniye sayımı  
Bir takım top oyunda ve kendi ceza alanı içindeyken topa sahip olduğu her zaman, 
hakemlerden biri fark edilebilir bir şekilde dört saniye sayımını yapmalıdır. 
 
Oyunun yeniden başlaması 
 
Hakemler özellikle oyunun hızlı bir şekilde yeniden başlatılmasını sağlamalı ve geçici 
duraksamanın ardından taktiksel (taç atışı, kale vuruşu, köşe vuruşu veya serbest vuruş) 
bir nedenle hızlıca oyunun yeniden başlatılmamasına izin vermemelidir. Böyle bir 
durumda, dört saniye sayımı için düdük kullanılmalıdır. Dört saniye gerektirmeyen yeniden 
başlamalarda oyunu geciktiren oyuncu veya oyunculara ihtar verilir. 
 
KURAL 12: Kaleci Tarafından Yapılan 
İhlaller 
 
Bir kalecinin topu kendi yarı sahasında aşağıdaki durumlar tutmasına izin 
verilmez: 
 

• Eğer, topla kendi ceza alanı dışında oynadıktan sonra, kendi ceza alanına geri dönüp 
vücudunun herhangi bir bölümüyle topa temas etmişse ve topla oynamışsa. 
 
 
Tehlikeli bir şekilde oynamak 
 
Tehlikeli bir şekilde oynamak, topla oynamaya çalışırken rakibini veya kendini 
sakatlamaya teşebbüs etme hareketi olarak tanımlanır. Bir rakip yakında olduğunda 
yapılır ve kendisini veya başka bir oyuncuyu sakatlama korkusundan dolayı rakibinin topla 
oynamasını önler. 
 
 
KURAL 14: PENALTI VURUŞU  
Prosedür 

Penaltı vuruşu sırasında hız alınırken rakipleri şaşırtmak için yanıltıcı hareketler yapmak, 
plaj futbolunun bir parçasıdır ve izin verilir. Ancak, oyuncu hız almayı bitirdiğinde, topa 
vurur gibi yapmak 14 nolu kuralın çiğnenmesi ve sportmenliğe aykırı bir davranış olarak 
değerlendirilmeli ve oyuncuya ihtar verilmelidir. 
 
 
KURAL 15: TAÇ ATIŞI 

TAÇ ATIŞI için ihlal prosedürü 
 
Eğer top taç atışında sahaya girmezse, hakem rakip takımdan bir oyuncunun kullanmasını 
ister. 
 
 

 

 

 

 



 
 

KURAL 16: KALE ATIŞI 

 

Kale Atışı İçin İhlal Prosedürü 
 
Eğer, kale atışı kullanılırken, kaleci topu ceza alanı içinden atmazsa, hakem kale atışının 
yeniden kullanılmasını ister, dört saniye sayımı kaldığı yerden kaleci atışı yeniden 
kullanmaya hazır olduğunda devam eder. 
 
Hakemin dört saniye sayımını başlatması için, kalecinin topu elinde tutması gerek, fakat 
dört saniye sayımını başladığını bir düdükle işaret etmesi gerekir. 

 
RÖVANŞLI MAÇLARDA DAHİL MAÇIN GALİBİNİ BELİRLEME YÖNTEMİ 
 
Penaltı Noktasından Yapılan Vuruşlar 
  
İhlal Prosedürü  
• Penaltı vuruşlarının kullanımı sırasında, hakemler oyun sahasında iletişim araçlarına 

izin vermezler. Eğer müsabaka yönetmeliği kamera kullanımına izin veriyorsa, kamera 
oyuncu değiştirme bölgesinin karşı tarafında hayali orta saha çizgisi ile aynı hizada ve 
taç çizgisinden iki metreden uzakta olmayacak şekilde sahada konumlanır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


