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1. Gir iş  
 

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun(IFAB) 5 Mart 2016’da Cardiff’te yapılan 130. Yıllık Genel 

Toplantısı (AGM), ‘VAR uygulamasının oyunu geliştirip geliştirmeyeceğine’ karar vermek üzere, 

‘maçın seyrini değiştiren durumlardaki bariz hatalar’ için maç görevlisi olarak görev yapacak olan 

bir (veya daha fazla) Video Yardımcı Hakemi (VAR - V-A-R şeklinde okunur) içeren ‘video 

yardımı ile canlı denemeler' yapılmasını iki senelik bir dönem için onayladı. 

 
Denemenin amacı tüm kararlarda %100 doğruluk elde etmek değildir, çünkü oyunun temel 

akışına ve neredeyse hiç durmayan aksiyon ve genelde uzun duraklamaların olmayışı ile ortaya 

çıkan futbol duygusuna bir zarar gelmesi arzulanmamaktadır. Felsefe şudur: 

 
‘'minimum müdahale - maksimum fayda' 

 

 
Hakemin (VAR değil) anahtar hakem olduğunu onaylamak adına, herhangi bir ihlalin olmadığına 

dair alınan karar dahil, her türlü kararı HER ZAMAN hakem verecektir (genelde ‘topsuz alanda’ 

‘gözden kaçan’ olaylar hariç) . Hakemin kararı YALNIZCA video incelemesi BARİZ bir HATAYI 

gösteriyorsa DEĞİŞTİRİLEBİLİR ki burada soru ‘karar doğru muydu?’ sorusu değildir, soru: 

 

‘karar bariz bir şekilde yanlış mıydı?’ olmalıdır 
 

 
Ulusal futbol federasyonları ve organizasyonların yalnızca IFAB’ın izniyle denemelerde yer 

almalarına (veya VAR kullanmalarına) müsaade edilir. İzin yalnızca IFAB protokollerinin tam 

olarak uygulandığı ve IFAB’ın hakem-VAR eğitimleri ve teknik koşullar tamamen karşılandığında 

verilecektir: 

'herkes tarafından kullanılan - tek protokol' 
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2. V AR pr o toko l ünün  öz e t i  1 
 2 

İncelenebilir kararlar 3 

Maç görevlileri, her müsabakada, herhangi bir ihlalin gerçekleşmediğine dair kararlar dahil, 4 

yüzlerce karar verirler.  Futbolu tamamen değiştirmeden her bir kararı incelemek mümkün 5 

olmayacaktır. Deneme, bu sebeple; maçın seyrini değiştiren dört kategorideki kararlar/olaylarla 6 

VAR kullanımını sınırlamaktadır: 7 

 Goller 8 

 Penaltı/ penaltı değil kararları 9 

 Direk kırmızı kartlar (2. ihtarlar hariç) 10 

 Yanlış oyuncuya kart verilmesi 11 
 12 

Tüm bu durumlarda, VAR yalnızca hakem bir karar verdikten sonra (oyunun devam etmesine 13 

izin verme dahil), veya ciddi bir olayın ‘gözden kaçması’ durumunda yani maç görevlileri 14 

tarafından görülmediyse kullanılacaktır. 15 
 16 

İlkeler 17 

VAR denemelerinin temelini oluşturan on iki adet ilke bulunmaktadır: 18 

1. Video teknolojisi yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek 19 

için ve gözden kaçan ciddi olaylar için kullanılacaktır: gol, penaltı/penaltı değil, doğrudan 20 

ihraç ve yanlış oyuncuya kart verilmesi (örn. hakemin yanlış oyuncuya ihtar vermesi/ ihraç 21 

etmesi). 22 

2. Nihai karar her zaman hakem tarafından verilecektir. 23 

3. Video Yardımcı Hakemleri (VAR’lar) maç görevlisidir - hakem, VAR'ların hakeme 24 

ilettikleri her türlü bilgiyi, yardımcı hakem, ilave yardımcı hakem veya dördüncü hakemden 25 

gelmiş gibi değerlendirecektir. 26 

4. Hakem kararını her zaman VAR’ların varlığından bağımsız bir şekilde vermelidir, yani 27 

hakemin ‘karar vermeyip’, durumu VAR’a havale etmesine izin verilmez.   Eğer hakem söz 28 

konusu bir ihlal için oyunu durdurmazsa, oyunun devam etmesine dair karar da 29 

incelenebilir. Sarı kartla(SK) cezalandırılmış bir ihlalin Kırmızı kartla(KK) oyundan ihraç 30 

gerektirip gerektirmediğinin veya cezayı kimin alması gerektiğinin belirsiz olduğu nadir 31 

durumlarda, hakem VAR’a danışabilir. 32 

5. Video incelemesi, kararın bariz bir şekilde yanlış olduğunu açıkça göstermedikçe 33 

hakem tarafından verilen ilk karar değiştirilmeyecektir. 34 

6. İncelemeyi yalnızca hakem başlatabilir; VAR (ve diğer maç görevlileri) hakeme sadece 35 

inceleme önerisinde bulunabilirler. 36 

7. İnceleme süreci ne olursa olsun, kararı hızla incelemek için herhangi bir zaman baskısı 37 

yoktur çünkü doğruluk zamandan daha önemlidir. 38 

8. Oyuncular ve takım görevlileri hakemin etrafını sarmamalı veya eğer bir karar 39 

incelenecekse, inceleme sürecini veya nihai kararı etkileme girişiminde bulunmamalıdırlar.  40 

‘İnceleme işareti’ kullanan bir oyuncu sarı kart alacaktır (SK). 41 
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9. Şeffaflık sağlamak için hakem inceleme esnasında mümkün olduğunca ‘görünür’ kalmalıdır. 

10. Sonradan incelenen bir olaydan sonra oyun devam ediyorsa, hatta orijinal karar değiştirilse 

bile, olay sonrası dönem esnasında alınan/gereken herhangi bir disiplin cezası iptal 

edilmez (umut vaat eden bir atağı durdurma veya bariz bir gol şansının engellenmesi 

yüzünden bir ihtar/ihraç hariç). 

11. İncelenebilir bir olayın öncesi ve sonrasında bir maksimum süre vardır. 

12. VAR protokolü, Oyun Kurallarının ilkelerine ve felsefesine mümkün olduğunca 

uymalıdır. 

İnceleme süreci 

VAR, stadyumda veya stadyumun yakınında veya daha merkezi bir yerde (örn: müsabaka 

merkezi) olabilecek bir video operasyon odasındaki (VOR) TV ekranlarından oyunu izleyecektir.  

Bütünlük/şeffaflık/güvenilirlik için, bir tekrar gösterme operatörünün (RO) yardım ettiği VAR, 

tüm yayın ‘görüntüleri’ne bağımsız erişim ve tekrar gösterme kontrolüne sahip olacak, böylece 

her türlü incelemede, televizyonda görülebilecek görüntülerin aynısı kullanılmış olacaktır.  
Yayıncının VAR/Hakem kararı ile çelişen ve VAR/Hakem için mevcut olmayan görüntüleri 

göstermesi durumunda VAR sisteminin bütünlüğü zarar görecektir. 

 
VAR, maçın seyrini değiştiren bir durumda herhangi bir potansiyel bariz hatanın yapılıp 

yapılmadığını veya ciddi bir olayın/ihlalin gözden kaçıp kaçmadığını görmek için her 

durumu/kararı otomatik bir şekilde ‘kontrol’ edecektir; yani gözden kaçan herhangi bir şey VAR 

tarafından görüleceğinden, antrenörlerin veya oyuncuların inceleme talep etmelerine gerek 

yoktur. 

 
Eğer bir inceleme gerekmiyorsa, hakemle iletişime gerek yoktur – bu ‘sessiz kontrol’ dür. Eğer 

bir ‘kontrol’ bir olayın incelenmesi gerektiğine işaret ediyorsa, hakem hemen 

bilgilendirilmelidir. Buna ilaveten, eğer hakem önemli bir hatanın gerçekleşmiş veya ciddi bir 

şeyin gözden kaçmış olmasından şüphelenirse, bir inceleme talep edilebilir. 

 
İncelemeyi sadece hakem başlatabilir – diğer maç görevlileri (özellikle de VAR) sadece inceleme 

önerisinde bulunabilirler fakat bir inceleme yapılıp yapılmayacağına ve o incelemenin sonucuna 

yalnızca hakem karar verecektir. Hakem, maç görevlilerinin olayı açıkça gördüğüne ve bu 

sebeple bir inceleme gerekmediğine karar verebilir. 

 
Oyun durdurulmadan hakemin bir inceleme istemesi durumunda, oyun, iki takımın da iyi bir 

atak ihtimalinin bulunmadığı ‘tarafsız’ bir bölgeye/duruma gelir gelmez durdurulmalıdır. 

 
Hakem, bir TV ekranı çerçevesini görsel bir şekilde göstererek, inceleme sürecinin başlatıldığını 

açıkça işaret etmelidir; inceleme işareti gösterilmemişse bir karar değiştirilemez. Oyunun tekrar 

başlaması inceleme sonuna kadar ertelenmeli; hakemler, ‘ihlali gerçekleştiren’ 

takım/oyuncunun, incelemeyi engellemek için oyunu tekrar başlatma girişimlerini 

önlemelidirler. 
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İnceleme başlatıldıktan sonra, hakemin aşağıdakileri yapma seçeneği vardır: 
 

• yalnızca VAR’dan gelen bilgiye dayanarak bir karar verme veya

• nihai bir karara varmadan önce kamera görüntülerini doğrudan inceleme  

(sahada inceleme – OFR)



OFR’ler esasen ‘subjektif-öznel’ kararlar için veya maç kontrolüne yardımcı olmak veya bir kararı 

‘satmak’ için olacaktır.  Bir ihlalin veya oyuncunun pozisyonu (örn. ofsayt), bir faul ya da elle 

oynamada vücutla temas noktası, topun oyun dışına çıkması gibi ‘objektif-gerçeklere dayanan’  

kararlar için OFR’ye ihtiyaç duyulmamalıdır. 

 
Hakem kamera görüntülerini normal hızda ve/veya yavaş çekimde izleyebilir, ancak genellikle 

ağır çekim tekrar gösterimleri sadece fiziksel ihlaller ve elle oynamalarda ‘temas noktası’ için; 

normal hız ise bir ihlalin ‘yoğunluğu-şiddeti’ için veya elle oynamanın ‘kasti’ olup olmadığına 

karar vermek için kullanılmalıdır. Hakem tarafından aksi talep edilmedikçe, diğer maç görevlileri 

kamera görüntülerini izlemeyeceklerdir. 

 
Kırmızı kart ihlalleri için (bariz gol şansının engellenmesi-DOGSO hariç), yalnızca söz konusu 

olay incelenebilir. Goller, penaltı pozisyonları ve bariz gol şansının engellenmesi ihlallerinde, 

hakem oyunu,  bahse konu olaya yol açan hücum hareketinin başlangıcından itibaren ve eğer 

ilgili ise, oyunun o aşamasının başlangıcında topun hakimiyetinin nasıl kazanılmış olduğunu 

inceleyebilir. Oyun Kuralları, oyun bir kez tekrar başlatıldıktan sonra, oyunu yeniden başlatma 

kararlarının (köşe vuruşları, taç atışları vb.) değiştirilmesine müsaade etmez, bu nedenle 

yeniden başlatma kararları incelenemez. 

 
İnceleme sürecinin sonunda, hakem nihai kararını verecek ve incelemenin sonucunu açık bir 

şekilde gösterecek, her türlü disiplin cezasını verecek/ değiştirecek/ iptal edecek (uygun 

olduğunda) ve oyunun doğru bir şekilde yeniden başlatılmasını sağlayacaktır. 

 
İncelemenin olabildiğince etkili/hızlı tamamlanması gerekmekle birlikte, doğruluk hızdan daha 

önemlidir. Oyuncular ve takım görevlileri, inceleme sürecine etkide bulunmaya veya müdahale 

etmeye çalışmamalıdırlar.  TV işareti yapan oyuncu ihtar ile cezalandırılacaktır(SK); hakem 

inceleme alanına (RRA) giren herkes ihtar ile cezalandırılacak (SK) (oyuncu/yedek oyuncu) veya 

oyun alanından çıkarılacaktır (takım görevlisi). 

 
Müsabaka aşağıdaki nedenlerden ötürü geçersiz sayılmaz: 

 VAR teknolojisinin arızalanması (kale çizgisi teknolojisi (GLT) için de geçerli) 

 VAR’ı da içeren yanlış karar(lar) (VAR da bir maç görevlisidir) 

 bir olayı incelememe karar(lar)ı 

 incelenemez bir durumun incelenmesi 
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Hakem eğitimi 

Özellikle maçın seyrini değiştirecek anahtar veya karmaşık durumların baskısı altındayken, VAR 
sistemini etkili bir şekilde kullanabilmeleri için hakem ve VAR’ların eğitimine gerektiği kadar 
zaman ve kaynak ayrılmasına ihtiyaç duyulacaktır. 

Bu eğitim VAR deneylerinde hayati önem taşıyacaktır.  Bu eğitim etkili bir inceleme sürecini 
geliştirmeyi amaçlayacaktır:   

• bir karar/olayın incelenip incelenmeyeceği kararı ve ‘nihai’ (inceleme sonrası) karardaki 

yüksek düzeyde doğruluk elde etmek 

• inceleme için harcanan zamanı doğruluktan ödün vermeden asgariye indirmek 

 
Verileri analiz etme 
IFAB, kayda değer bir hakem/futbol deneyimine sahip olan KU Leuven Üniversitesini(Belçika)  

deney verilerini toplamak ve analiz etmekle görevlendirmiştir. Ancak gelişmiş araştırma 

kapsamı ve analizlerin sonuçları IFAB’a sunulmadan önce, iki ilave üniversite tarafından da 

dikkatlice incelenecektir. 

 
Kararın verileceği zaman süresi 
IFAB, 2018 veya en geç 2019 yılında VAR’larla ilgili bir karara varmayı umut etmektedir. 
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3. İncelenebilir kararlar 
 

Maç görevlileri her müsabakada, herhangi bir ihlalin gerçekleşmediği kararlar dahil yüzlerce 

karar verirler.  Futbolu tamamen değiştirmeden her bir kararı incelemek mümkün olmayacaktır. 

IFAB Yıllık Genel Toplantısı, ilk çalışmalar ile KNVB önerileri, diğer paydaşlardan gelen geri 

bildirimler ve IFAB’ın Danışma Panellerine dayanarak, ‘oyunun kaderini değiştiren’ üç ana 

kategorideki karar ile ‘idari’ anlamda da sadece bir kategorideki kararı, VAR deneylerine dahil 

olacak kararlar1 biçiminde onaylamıştır. Deney bu nedenle, VAR’ların kullanımını dört 

kategorideki kararlar/olaylarla sınırlamaktadır: 

a. Goller 

• Ofsayt: pozisyon ve ihlal
• Golün oluşum aşamasında hücum takımı tarafından yapılan ihlal
• golden önce topun oyun dışı olması

b. Penaltı kararları 

• yanlış verilen penaltı kararı
• verilmeyen penaltı kararı
• hücum eden takıma serbest vuruş verilmesi ve ihlalin ceza sahası içinde mi yoksa dışında mı 

olduğuna dair şüphenin varlığı

• penaltı olayının oluşum aşamasında hücum takımı tarafından yapılan ihlal 
• penaltı olayından önce topun oyun dışı olması

c. Kırmızı kart olayları 

İncelemeler ‘direk’ oyundan ihraç cezaları ile sınırlıdır, 2. ihtar durumları hariçtir (SK): 
• hakem, olası bir ihraçlık ihlalin hakemlerin gözünden kaçtığından veya açıkça 

görülmediğinden şüpheli

• tespit edilmemiş ihraçlık bir ihlalin VAR tarafından görülmesi
• hakemin, bir oyuncunun, bariz bir gol şansını engellemekten (DOGSO) dolayı oyundan 

ihraçla(KK) veya umut vaat eden bir atağı durdurmaktan dolayı sarı kartla(SK) 
cezalandırılabilecek bir ihlali gerçekleştirdiğini değerlendirmesi

d. Oyuncunun kimliğinin karıştırılması 

• Eğer hakem yanlış oyuncuya ihtar verir veya oyundan ihraç ederse  (yanlış takımdan da 

olabilir), veya hangi oyuncuyu cezalandıracağından emin değilse; doğru oyuncunun 

cezalandırılabilmesi için, mümkün olan yerde VAR proaktif olarak, hakeme yardımcı 

olacaktır.

VAR, tüm bu durumlarda; hakem bir karar verirse, oyunun devam etmesine izin verirse veya 

ciddi bir olay ‘gözden kaçmışsa’ yani hakemler tarafından görülmediyse, kullanılabilir. Hakem 

HER ZAMAN bir karar verecektir(‘gözden kaçan’ olaylar hariç) ve yalnızca inceleme BARİZ bir 

HATA gösteriyorsa hakemin kararı DEĞİŞTİRİLEBİLİR. Örn. burada soru; ‘karar bariz bir şekilde 

yanlış mıydı?’ sorusudur. 
 

1 Deneyler esnasında, yukarıda listelenen kararların azaltılmaları veya genişletilmeleri gereği ortaya çıkarsa, IFAB, gelecekte 
potansiyel uygulamaları değiştirmeyi değerlendirebilir. 
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4. Deneyin kapsamı 

 

'Minimum müdahale - maksimum fayda'nın temel amacı, müsabakaların incelemeler 

tarafından sürekli olarak bölünmesini engellemektir, yalnızca maçın seyrini değiştiren 

durumlardaki bariz hatalar düzeltilmektedir.  Yani,  deneme süresi boyunca, VAR kullanımının 

boyutunu tanımlamak ve sınırlamak için 'çizgiler' çizilmelidir. 

 
Ne zaman bir çizgi çizilse, kaçınılmaz bir şekilde, onu yerinden oynatmak için tartışmalar 

olacaktır. İki senelik deney döneminin amaçlarından bir tanesi de ‘çizgiler’in doğru yerde olup 

olmadıklarına karar vermektir. 

 
Belirli kararların/süreçlerin neden hariç tutulduğu aşağıda açıklanmaktadır: 

 
• Antrenörlerin(takım koçları) inceleme talep etmelerine neden izin verilmiyor?

Prensipte, bir antrenörün bir inceleme talep etmesine gerek yoktur çünkü VAR sistemi 

‘bariz hatalar’ içindir ve VAR tarafından fark edilmeyen bariz bir hatayı bir antrenörün 

görme ihtimali oldukça düşüktür. 

 
Buna ilave olarak, bu şekilde yapılacak incelemeler(coach reviews)  esasen taktiksel (sıklıkla 

sportmenlik dışı) nedenler için kullanılabileceğinden, görüşmeler sırasında, antrenörler ve 

oyuncular bu tarz incelemelerin arzulanır bir durum olmadığına kuvvetle ikna oldular. 

 

• Eğer (doğrudan) bir kırmızı kart, maçın seyrini değiştiren bir durum ise, ikinci ihtar 

(SK) neden incelenemiyor?

Eğer bir 2. SK incelenebilseydi, ilk SK’ın da incelenmesi için güçlü bir tartışma olacaktı. Bu 

durum ise tüm SK’ların incelenmesini gerektirecekti ki bir hakemin olası hatalı bir şekilde 

SK göstermediği durumlar dahil potansiyel her bir SK olayının incelenmesi oyunun çok kez 

bölünmesine yol açacaktı (örn. 2016 EURO Finali’nde on adet SK ve diğer bir dizi olası SK 

durumları vardı) 

 
• Yeniden başlatma kararları neden incelenmiyor örn. yanlış verilen ve ardından gol 

atılan bir köşe vuruşu?

Oyun Kuralları, oyun bir kez başladıktan sonra hakemin bir kararı değiştiremeyeceğini 

belirtiyor.  Buna ek olarak, yukarıdaki durum, oyunun bir sonraki aşamasında bir gol olması 

durumunda bütün yeniden başlatma kararlarının incelenmesini gerektirebilir – bu, oyunun 

çok fazla kesintiye uğramasına yol açar. 
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5. İnceleme süreci 
 

5.1 Genel (ayrıca bknz: http://quality.fifa.com/en/var) 

VAR’ın hakemin genel karar-verme sürecine etki etmemesini ve yalnızca protokolde tanımlanan 

olaylar/kararlar için kullanılmasını sağlamak için, hakem aşağıdakileri yapmalıdır: 

 Bir karar vermeden ÖNCE VAR’ı UNUTMAK 

 Bir karar verdikten SONRA VAR’ı HATIRLAMAK 

 
Bu, hakemin (ve diğer maç görevlilerinin) VAR yokmuş gibi karar vermeleri gerektiği 

anlamına gelir – VAR’ın onları ‘kurtarabileceği’ni düşünerek ‘risk’ almamaları gerekir. 

 
Ancak, ‘incelenebilir’ bir durumda bir karar verildiği andan itibaren, hakem, VAR’ın 

kararı/olayı kontrol etmek için zamana ihtiyacı olabileceğini hatırlamalıdır, yani hakem 

VAR’ın bu süreci tamamlamasına müsaade etmek için oyunu yeniden başlatmayı 

geciktirmeye hazır olmalıdır (VAR’lar bir incelemenin gerekebileceği durumlarda hakemleri 

proaktif bir şekilde ikaz etmelidirler). 

 
VAR, stadyumda veya stadyumun yakınında veya daha merkezi bir yerde (örn: müsabaka 

merkezi) olabilecek bir video operasyon odasındaki (VOR) TV ekranlarından oyunu izleyecektir.  

Bütünlük/şeffaflık/güvenilirlik için, bir tekrar gösterme operatörünün (RO) yardım ettiği VAR, 

tüm yayın ‘görüntüleri’ne bağımsız erişim ve tekrar gösterme kontrolüne sahip olacak, böylece 

her türlü incelemede, televizyonda görülebilecek görüntülerin aynısı kullanılmış olacaktır.  

Yayıncının VAR/Hakem kararı ile çelişen ve VAR/Hakem için mevcut olmayan görüntüleri 

göstermesi durumunda VAR sisteminin bütünlüğü zarar görecektir. 

 
VAR, maçın seyrini değiştiren bir durumda herhangi bir potansiyel bariz hatanın yapılıp 

yapılmadığını veya ciddi bir olayın/ihlalin gözden kaçıp kaçmadığını otomatik bir şekilde 

‘kontrol’ edecektir. Eğer bir inceleme gerekmiyorsa, hakemle iletişime gerek yoktur – bu bir 

‘sessiz kontrol’ dür. 

 
Eğer bir ‘kontrol’ bir olayın incelenmesi gerektiğine işaret ediyorsa, hakem derhal 

bilgilendirilmelidir. Buna ek olarak, eğer hakem önemli bir hatanın gerçekleşmiş veya ciddi bir 

şeyin gözden kaçmış olmasından şüphelenirse, bir inceleme talep edilebilir. 

 
İncelemeyi sadece hakem başlatabilir – diğer maç görevlileri (özellikle de VAR) sadece inceleme 

önerisinde bulunabilirler fakat bir inceleme yapılıp yapılmayacağına ve o incelemenin sonucuna 

yalnızca hakem karar verecektir. Hakem,  görevli hakemlerin olayı açıkça gördüğüne ve bu 

sebeple bir inceleme gerekmediğine karar verebilir. 

  
Oyun durdurulmadan hakemin bir inceleme istemesi durumunda, iki takımın da iyi bir atak 

olasılığının bulunmadığı bir ‘tarafsız bölgede/durumda’ (alan/durum) oyun durdurulmalıdır.

http://quality.fifa.com/en/var
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Eğer VAR bir ‘kontrol’ yapıyorken hakemin oyunun yeniden başlatılmasını geciktirmesi 

gerekiyorsa (yani inceleme aşamasına geçmeden önce), hakem kulaklığını işaret ederek, 

gecikmenin sebebini açıkça belirtmelidir. 

 
Hakem, bir TV ekranı çerçevesini görsel bir şekilde göstererek, inceleme sürecinin başlatıldığını 

açıkça işaret etmelidir; inceleme işareti gösterilmemişse bir karar değiştirilemez. Oyunun tekrar 

başlaması inceleme sonuna kadar ertelenmeli; hakemler, ‘ihlali gerçekleştiren’ 

takım/oyuncunun, incelemeyi engellemek için oyunu tekrar başlatma girişimlerini 

önlemelidirler. 

 
İnceleme başlatıldıktan sonra, hakemin aşağıdakileri yapma seçeneği vardır: 

• yalnızca VAR’dan gelen bilgiye dayanarak bir karar verme veya

• nihai bir karara varmadan önce kamera görüntülerini doğrudan inceleme (sahada inceleme 

– OFR)

 
OFR’ler esasen ‘subjektif’ kararlar için veya maç kontrolüne yardımcı olmak veya bir kararı 

‘satmak’ için olacaktır.  Bir ihlalin veya oyuncunun pozisyonu (örn. ofsayt), bir faul ya da elle 

oynamada vücutla temas noktası, topun oyun dışına çıkması gibi ‘objektif’ kararlar için OFR’ye 

ihtiyaç duyulmamalıdır. 

 
İnceleme adımları (özet): 

• 1. Adım - hakem VAR'ı bilgilendirir veya VAR bir karar/olayın incelenmesi gerektiği 
konusunda (genellikle bir ‘kontrol’e dayanarak) hakeme öneride bulunur

• 2. Adım2 - VAR video görüntülerini inceler ve görüntülerde ne olduğu konusunda hakemi 
bilgilendirir

• 3. Adım - hakem ya VAR’dan gelen bilgiyi kabul eder ve uygun kararı verir/eylemi 
gerçekleştirir ya da uygun kararı almadan/eylemi gerçekleştirmeden önce ‘hakem inceleme 
alanında(RRA)’ kamera görüntülerini izlemeye karar verir

 
Teknolojik cihazlar (rakip takımlara karşı ‘tarafsız’ olması gereken bir inceleme asistanı (RA) 

tarafından kullanılan) hakemin kamera görüntülerini doğrudan kullanabileceği hakem inceleme 

alanında (RRA) (genellikle dördüncü hakemin yakınında ve/veya olanak dahilinde oyun alanının 

diğer tarafında ve/veya kale çizgilerinin arkasında) olacaktır. 

 
VAR, en iyi kamera açılarını ve tekrar oynatma hızlarını önerecek fakat hakem farklı hız(lar) ve 

açı(lar) talep edebilecektir, örn. kale arkasındaki kamera, bir ofsayt için kalecinin görüş 

çizgisinin tespitine etki eder. Bu süreci kolaylaştırmak için, mümkün olan yerlerde kamera açı 

isimleri/başlıkları maç öncesinde kararlaştırılmalı ve bu isimler/başlıklar VOR ve RRA'daki 

ekranlarda görünür olmalıdır. 
 

2 Süreyi düşürmek için fırsatlar olacaktır, 2. Adım atlanabilir; VAR’lar hakeme sahada inceleme (OFR) 
önermeye hazır olmalıdırlar. 
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Deneyimler göstermiştir ki 4 farklı kamera açısıyla ‘bölünmüş’ bir ekran olduğunda hakemin bir 

duruma/karara odaklanıp, hızlıca değerlendirmesi kolay olmadığı için, hakem inceleme 

alanındaki ekranda kamera görüntülerinin yalnızca tek bir kamera açısından olması 

gerekmektedir. Eğer gerekirse, hakem ek/farklı açılar isteyebilir. 

 
Hakem kamera görüntülerini normal hızda ve/veya yavaş çekimde izleyebilir, ancak genellikle 

ağır çekim tekrar gösterimleri sadece fiziksel ihlaller ve elle oynamalarda ‘temas noktası’ için; 

normal hız ise bir ihlalin ‘yoğunluğu’ için veya elle oynamanın ‘kasti’ olup olmadığına karar 

vermek için kullanılmalıdır.  Hakem tarafından aksi talep edilmedikçe, diğer maç görevlileri 

kamera görüntülerini izlemeyeceklerdir. 

 
Kırmızı kart ihlalleri için (bariz gol şansının engellenmesi-DOGSO hariç), yalnızca olay 

incelenebilir. Goller, penaltı pozisyonları ve bariz gol şansının engellenmesi ihlallerinde, hakem 

oyunu,  söz konusu olaya yol açan hücum hareketinin başlangıcından itibaren ve eğer ilgili ise, 

oyunun o aşamasının başlangıcında topun hakimiyetinin nasıl kazanılmış olduğunu inceleyebilir. 

Oyun Kuralları, oyun bir kez tekrar başlatıldıktan sonra, oyunu yeniden başlatma kararlarının 

(köşe vuruşları, taç atışları vb.) değiştirilmesine müsaade etmez, bu nedenle yeniden başlatma 

kararları incelenemez. 

 
Diğer maç görevlileri, hakemin karar verme bilgi ve becerisine sahip olması gerektiği için, 

‘pozisyon’un gerçeklere dayanan-(factual) olduğu ofsaytlar ve hakemlerin ‘ihlal’ kararlarına hali 

hazırda dahil oldukları durumlar da içinde, hakem inceleme alanında(RRA) kamera 

görüntülerini incelemeyeceklerdir. Ancak istisnai durumlarda hakem, bir maç görevlisinden 

kamera görüntülerini incelemeye yardımcı olmasını isteyebilir (örn. o maç görevlisi 

incelenmekte olan olaya dahil olmuşsa). Genelde, diğer maç görevlilerinin sorumlulukları 

oyuncuları/teknik alanları gözlemlemek/yönetmek vb olacaktır. 

 
Oyuncular ve takım görevlileri, inceleme sürecine etkide bulunmaya veya müdahale etmeye 

çalışmamalıdırlar.  TV işareti yapan oyuncu ihtar ile cezalandırılacaktır(SK); hakem inceleme 

alanına (RRA) giren herkes ihtar ile cezalandırılacak (SK) (oyuncu/yedek oyuncu) veya oyun 

alanından çıkarılacaktır (takım görevlisi). 

 
İncelemenin olabildiğince etkili/hızlı tamamlanması gerekmekle birlikte, doğruluk hızdan daha 

önemlidir. 

 

İnceleme sürecinin sonunda, hakem incelemenin sonucunu açık bir şekilde gösterecek, her türlü 

disiplin cezasını verecek/değiştirecek/iptal edecek (uygun olduğunda) ve oyunun doğru bir 

şekilde yeniden başlatılmasını sağlayacaktır. Eğer hakem herhangi bir disiplin cezasını değiştirir 

veya iptal ederse, bunun çok net bir şekilde herkese açıklanması çok önemlidir (diğer maç 

görevlileri, oyuncular, antrenörler, yorumcular vb.)  Bu, bir oyuncunun aldığı ihtarın (SK) iptal 

edildiği/kaldırıldığı ve sonra oyunda tekrar bir ihtar (SK) aldığı ve oyundan ihraç edilmediği 

durumlarda özellikle önemlidir, çünkü kafa karışıklığı, eleştiri ve tartışmalara yol açabilir. 
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Prensipte, bir maç aşağıdaki nedenlerden ötürü geçersiz sayılmaz: 

• VAR teknolojisinin arızalanması (kale çizgisi teknolojisi (GLT) için de geçerli)

• VAR’ın da dahil olduğu yanlış karar(lar) (VAR da bir maç görevlisidir)

• bir olayı incelememe karar(lar)ı

• incelenemez bir durumun/kararın incelenmesi
 

Bu eğitimin bir amacı da aşağıdakileri yapmada etkili bir inceleme sürecini geliştirmek olacaktır: 

• bir karar/olayın incelenip incelenmeyeceği kararı ve ‘nihai’ (inceleme sonrası) karardaki 

yüksek doğruluk seviyesini yakalamak

• inceleme için harcanan zamanı doğruluktan ödün vermeden en aza indirmek
 

5.1.1 Bir 'kontrol' ve bir 'inceleme' arasındaki fark nedir? 

VAR tarafından otomatik bir şekilde yapılan bir ‘kontrol’ ile başlangıçta VAR tarafından yapılan 

fakat aynı zamanda hakem inceleme alanında hakem tarafından da yapılabilen bir ‘inceleme' 

arasında önemli bir ayrım vardır. 

 
VAR, maçın kamera görüntülerini dikkatlice izler ve potansiyel olarak 4 inceleme kategorisinden 

birine giren bir karar/olay olması durumunda kararın doğruluğunu ve/veya önemli herhangi bir 

şeyin hakemin (veya diğer maç görevlilerinin) gözünden kaçıp kaçmadığını ‘kontrol’ eder. Bu 

otomatik ‘kontrol’ süreci önemlidir çünkü: 

• önemli bir şeyin gözden kaçırılması ile ilgili olarak hakemin dikkatinin 

dağılmasını/endişelenmesini engeller

• antrenörlerin inceleme talep etmelerine izin verilmemesinin başlıca nedeni her şeyin 

otomatik olarak VAR tarafından ‘kontrol’ edilmesidir

 
VAR ‘kontrolü’ her zaman, incelemelerin maçın seyrini değiştiren durumlardaki ‘bariz hatalar’ 

için veya ciddi ‘gözden kaçan olaylar/ihlaller’ (+oyuncunun kimliğinin karıştırılması) için 

oldukları temel felsefesine dayanmalıdır. VAR’ın potansiyel bir ‘bariz hata’yı tespit etme becerisi, 

inceleme sürecinin doğruluğu ve hızı için esas olacaktır. 

 
Bazen, maçın seyrini değiştiren bir olayla ilgili olarak bir ‘kontrol’ün yapılmakta olduğunu 

hakeme bildirmek VAR için kazançlı olabilir.  Bir ‘kontrol’ün bir ‘inceleme’ye dönüşebilme 

olasılığının olduğu durumlarda VAR, oyunun yeniden başlatılmasının geciktirilmesi yönünde 

hakeme tavsiyede bulunmalıdır. 

 
Eğer bir VAR ‘kontrolü’ bir olayın ‘incelenmesi’ gerektiğine işaret ediyorsa, hakem derhal 

bilgilendirilmelidir. Eğer herhangi bir inceleme gerekmiyorsa, normalde VAR’ın hakemle iletişim 

kurmasına gerek yoktur – buna ‘sessiz kontrol’ denir.  Ancak, VAR’ın, hakemin(veya diğer bir 

müsabaka görevlisinin)  bir kararın doğruluğunun teyidinden faydalanacağı veya bunu takdirle 

karşılayacağı veya ‘topsuz’ alanda ciddi hiçbir şeyin olmadığı/gözden kaçmadığı hükmüne 

vardığı durumlar olabilir. 
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5.1.2 Bir incelemeyi kim başlatabilir? 

VAR müsabakayı izler ve 4 inceleme kategorisinden birine giren bir karar/olay olması 

durumunda ve muhtemel bariz bir hata yapılmış gibi göründüğünde (veya önemli bir şey gözden 

kaçtığında) hakemi bilgilendirir. İlave olarak, hakem, önemli bir şeyin ‘gözden kaçtığından’ veya 

bariz bir hatanın gerçekleşmiş olabileceğinden şüphelenebilir. Her iki koşulda da hakem 

aşağıdakilere karar verebilir: 

• maç görevlileri olayı açık bir şekilde gördüler ve bir incelemeye gerek yok, veya
• yalnızca VAR’dan gelen bilgiye dayanarak bir karar verilebilir, veya
• hakem, nihai kararını vermeden önce sahada bir inceleme(OFR) yapmak isteyebilir

 
Sahadaki tüm maç görevlileri ve VAR, VAR asistanı, RO (Tekrar Gösterme Operatörü) (tercihen 

RA da)  tüm müsabaka boyunca bir iletişim kulaklık sistemi ile birbirlerine bağlıdırlar. Yardımcı 

hakemler, dördüncü hakemler, ilave yardımcı hakemler ve VAR’lar, bir karar/olayın incelenmesi 

gerektiği konusunda hakeme öneride bulunabilirler fakat incelemeyi yalnızca hakem 

başlatabilir. 

 

5.1.3 Bir inceleme ne zaman gerçekleşebilir? 

Bir inceleme, hakemin oyunun tekrar başlamasına izin vermemiş olması koşuluyla, oyun 

durduğunda gerçekleşebilir. Bir inceleme ihtimali olan durumlarda, oyunun yeniden 

başlatılması geciktirilmelidir – bu bazen, hakemin oyunu yeniden başlatmayı geciktirebilmesi 

için, VAR’ın bir inceleme ihtimali konusunda hakemi uyarma konusunda hızlı olmasını 

gerektirecektir.  Özellikle, hakemler ‘ihlali gerçekleştiren’ takım/oyuncunun, incelemeyi 

engellemek için oyunu tekrar başlatma teşebbüslerini önlemelidirler. 

 
Eğer VAR bir ‘kontrol’ yapıyorken hakemin oyunun yeniden başlatılmasını geciktirmesi 

gerekiyorsa (yani inceleme aşamasına geçmeden önce), hakem kulaklığını işaret ederek, 

gecikmenin nedenini belirtmelidir. 'Kulaklığın gösterilmesi' işareti, VAR ile iletişim kurmak için 

hakemin oyunun yeniden başlatılmasını geciktirdiği her durumda kullanılması gereken resmi bir 

işarettir. 

 
Oyunun devam ettiği durumda, hakem bir inceleme için oyunu sadece ‘tarafsız bölge/durum’ 

içinde yani iki takımın da umut vadeden bir atak şansının bulunmadığı yerde durdurabilir; eğer 

bir takım iyi bir atak durumunda veya gol atma pozisyonunda ise, oyun tarafsız bir 

bölge/duruma gelinceye kadar devam eder. 

 

5.1.4 Bir inceleme hakem tarafından nasıl bildirilir? 

Doğrudan hakem tarafından veya VAR’dan gelen bilgiyi takiben bir inceleme talep edildiğinde, 

hakem iki eliyle bir TV ekran şekli çizerek inceleme sürecinin başlatıldığını açık bir şekilde 

gösterecektir. 

 
Eğer hakem kamera görüntülerini hakem inceleme alanında(RRA) incelemeye karar verirse, bu 

da özellikle oyunculara açık bir şekilde bildirilmelidir. 
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5.1.5 Bir inceleme nerede gerçekleşir? 

İncelemenin ilk aşaması esnasında, VAR kamera görüntülerini incelerken, hakem (mümkün 

olduğunca) oyuncuların çoğunun/hepsinin görüş alanında tutulmasını sağlayacak şekilde 

oyunculardan uzak bir yerde pozisyon almalıdır. 
 

En iyi konumu seçerken, hakem şu konuların potansiyel faydalarını göz önünde bulundurmalıdır: 

 olayı görmüş olabilecek diğer bir maç görevlisine yakın durmak 

 inceleme sonrasında olası tekrar başlatma yerine yakın durmak 

 kamera görüntülerini doğrudan incelemeye ve inceleme zamanını azaltmaya hazırlanmak 

üzere hakem inceleme alanına(RRA) doğru hareket etmek 

Eğer hakem kamera görüntülerini doğruda incelemeye karar verirse(OFR), hemen kamera 

görüntülerinin izlenebileceği ve ekranın hava şartlarından, toptan, atılan maddelerden vb. 

korunduğu "özel bir alan" olması gereken hakem inceleme alanına (RRA) gitmelidir.   Hakem 

inceleme alanı(RRA) açık bir şekilde işaretlenmelidir ve bu alana sadece hakem ve inceleme 

asistanı(RA) girebilir. 
 

Şeffaflık ve dürüstlük nedenlerinden ötürü (inceleme sürecine kimsenin etki etmediğini 

göstermek için) hakem inceleme alanı görülebilir olmalı (oyuncu giriş tünelindeki bir oda vb. 

değil) ve hakem tüm süreç boyunca mümkün olduğunca görünür kalmalıdır. İdeal olarak, hakem 

inceleme alanında(RRA)/yakınında tercihen herhangi bir basın/yayın mikrofonu veya kamera 

olmamalıdır. 

 

Hiçbir aşamada herhangi bir kimsenin hakem inceleme alanına girmesine(RRA) izin verilmez – 

bunu yapan oyuncu ihtar alacak (SK) ve takım görevlileri de teknik alan dışına çıkarılacaklardır.  

Oyuncuların/takım görevlilerinin/kameramanların vb. hakem inceleme alanına(RRA) girmelerini 

önlemek için ev sahibi takım/müsabaka organizatörleri yeterli görevlendirmeyi/güvenliği 

sağlamalıdırlar. 

5.1.6 İncelemeye kimler katılır? 

Kamera görüntülerini sadece VAR ve hakem izleyebilir, ancak istisnai durumlarda, hakem, diğer 

maç görevlilerinden bir tanesinin de kamera görüntülerini izlemesine karar verebilir (örneğin; 

olayı hakeme doğrudan bildiren bir görevli)  Sahada inceleme esnasında(OFR) hakeme yardımcı 

olmak üzere hakem inceleme alanında(RRA) bir inceleme asistanı (RA) (dördüncü hakem değil) 

bulunmalıdır; RA’nın ana sorumluluğu, VAR’ın önerdiği veya hakemin talep ettiği kamera 

görüntülerini yüklemek ve oynatmak olacaktır. 

 
5.1.7 İnceleme esnasında diğer maç görevlileri ne yaparlar? 

İnceleme esnasında, diğer maç görevlileri, hakemin müsabaka öncesi talimatlarına göre 

oyuncuları ve teknik alanları gözlemlemeli/yönetmelidirler.  Prensipte: 

• 4. hakem teknik alanları gözlemleyecek

• Yardımcı hakemler(AR) (ve eğer atanmışsa ilave yardımcı hakem-AAR) oyuncuları kendi yarı 
alanlarında gözlemleyecek

• Yardımcı Hakemlerden biri-AR (veya AAR) her bir inceleme için harcanan zamanın kaydını 

tutacaktır (hakemin TV işaretini yaptığı andan oyunun yeniden başlatılma anına kadar)
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• tüm maç görevlileri oyunun yeniden başlatılacağı yerin neresi olduğunun farkında (ve 

hakemi bilgilendirmeye hazır) olmalıdırlar, özellikle de hakem bir inceleme için oyunu 

durdurmuşsa

• hakem-VAR iletişimini bölmemek/dikkat dağıtmamak için sahadaki tüm maç görevlileri 

(mümkün olduğunca) sessiz durmalıdırlar

 
5.1.8 İnceleme esnasında oyuncular ve takım görevlileri ne yaparlar? 

Oyuncular ve takım görevlileri sorumlu bir şekilde davranmalı ve aşağıdaki davranışları 
sergilememelidirler: 

• hakemin bir olayı inceleme veya kamera görüntülerini doğrudan izleme kararına etki 

etmeye çalışmak

• hakemin inceleme alanına(RRA)  gidiş/çıkış hareketlerine veya nihai karardan sonra oyunu 

yeniden başlatma yerine gidiş/çıkış hareketlerine müdahale etmek

• hakem inceleme alanına(RRA) girmek veya yaklaşmak – RRA’ya giren her oyuncu ihtar 

alacak (SK) ve RRA’ya giren takım görevlileri de teknik alanının dışına çıkarılacaklardır

• hakemin nihai kararına itiraz etmek

 
5.1.9 İnceleme esnasında hakem hangi ilkelere uymalıdır? 

Hakem şu ilkelere uymalıdır: 

• ‘maçın seyrini değiştiren’ tanımlamalar içerisinde olmayan bir karar/olay incelenemez.

• bir karar sadece eğer kamera görüntüleri ‘bariz bir hata’yı (veya ciddi bir ihlalin/olayın 

gözden kaçmış olduğunu) gösteriyorsa değiştirilebilir -  buradaki soru ‘karar doğru muydu?’ 

sorusu değil, ‘karar bariz bir şekilde yanlış mıydı?’ sorusudur.

• bir ihlalin pozisyonu, ofsaytla ilgili olarak oyuncu(lar)nun pozisyonu, temas noktası 

(faul/elle oynama), topun oyun dışına çıkması veya gol/gol değil konuları gibi gerçeklere 

dayanan(factual) bir karar genellikle yalnızca VAR’dan gelen bilgiye dayanarak verilebilir 

yani sahada incelemeye(OFR) gerek yoktur.

• hakem sahada incelemenin(OFR) maç kontrolü/oyuncu yönetimine veya bir kararı 

‘satmaya’ yardımcı olacağına karar vermediği müddetçe, sahada inceleme(OFR) esasen 

yalnızca ‘subjektif’  kararlar için kullanılmalıdır. 

• hakem ve VAR, ihlali gerçekleştiren takım/oyuncunun, incelemeyi engellemek için oyunu 

hızlıca tekrar başlatma ihtimaline karşı hazırlıklı olmalıdırlar.  Eğer hakem bir 

incelemenin gerekli olabileceğini düşünüyorsa, VAR’a kararı/olayı ‘kontrol’ etmek için 

zaman vermek açısından oyunun yeniden başlatılması geciktirilmelidir. Aynı şekilde, 

VAR’lar proaktif olmalı ve bir inceleme için gerçek bir ihtimal olması durumunda oyunun 

yeniden başlatılmasının önlenmesi için hakemi uyarmalıdırlar.

• hakem inceleme alanına(RRA) yalnızca hakem ve inceleme asistanı(RA) girebilir (istisnai 

durumlarda hakem başka bir maç görevlisini de hakem inceleme alanına çağırabilir).

• hakem kamera görüntülerini normal hızda ve/veya yavaş çekimde izleyebilir, genellikle 

yavaş çekim tekrar gösterimleri sadece fiziksel ihlaller ve elle oynama durumlarındaki 

‘temas noktası’ için kullanılmalıdır; normal hız ise bir ihlalin ‘yoğunluğu’ için veya elle 

oynamanın ‘kasti’ olup olmadığına karar vermede kullanılmalıdır.

• incelemenin olabildiğince verimli/hızlı tamamlanması gerektiği halde, doğruluk hızdan 

daha önemlidir.
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5.1.10 İncelemenin sonucu nasıl iletilir? 

Hakem, ilk baştaki kararın onaylanıp onaylanmadığını görsel bir şekilde ifade edecek ve sonra da 

maçın tekrar nasıl başlayacağını açık bir şekilde gösterecektir. Hakem nihai kararını takım 

kaptanlarına sözlü bir şekilde iletmenin faydalarını göz önünde bulundurmalıdır. Hakem, 

gerektiğinde, herhangi bir disiplin cezasını vermeli, değiştirmeli veya iptal etmelidir. 

 
Müsabaka organizatörlerinin, inceleme sürecinde ve nihai karar alındığında hangi bilginin 

stadyuma (ve basına) iletileceği kararını maç öncesinde vermeleri gerekecektir. En azından, 

stadyum ekranlarında bir incelemenin yürütüldüğü biçiminde bir mesaja yer verilmesi şiddetle 

tavsiye edilmektedir. Bu, ayrıca mesajları/görselleri veya video operasyon odasının(VOR) 

kamera görüntülerinin stadyum ekranlarında gösterimini de içerebilir. Mevcut müsabaka 

protokolleri içerisinde, tekrar oynatma kamera görüntülerinin gösterilip gösterilmemesi konusu 

çok dikkatlice değerlendirilmelidir çünkü bu, özellikle de olay/karar kolay anlaşılır değilse, 

olumsuz tepkilere, güvenlik meselelerine vb yol açabilir. İlke olarak, incelenmekte ya da 

incelenmiş olan olayların tekrarları stadyum ekranlarında gösterilmeyecektir.  

 
5.1.11 İnceleme sonrasında oyun tekrar nasıl başlar? 

Hakem nihai kararını verdiğinde, maç aşağıdaki şekillerde tekrar başlatılmalıdır: 

 eğer karar değişmemişse, oyun ilk baştaki karar doğrultusunda tekrar başlar. 

 eğer bir karar değişmişse veya ‘gözden kaçmış’ bir ihlal belirlenmişse, oyun ‘yeni’ karar 

doğrultusunda doğru bir şekilde tekrar başlar. 

 eğer oyun bir inceleme için durdurulmuşsa ve ilk baştaki karar tersine çevrilmemişse oyun, 

oyun durdurulduğu anda topun bulunduğu yerden bir hakem atışı ile yeniden başlar. 

 

5.1.12 İnceleme için harcanan süre ne olacak? 

Hakem her bir inceleme için harcanan zamanın tümünü maça eklemelidir; bu, inceleme işareti 

verilmesinden oyunun tekrar başlatılmasına kadar geçen süre olacaktır. 
 

Hakem ve 4. hakem haricindeki maç görevlilerinden birine (teknik alanları ve RRA’yı 

gözlemleyecek/yönetecek kişi), her bir inceleme için harcanan süreyi kayıt altına alma 

sorumluluğunun verilmesi önerilir ve bu genellikle kıdemsiz yardımcı hakem (AR2) olur. 

 
5.1.13 Hakem bir incelemeye istinaden hangi disiplin cezalarını 

uygulayabilir/değiştirebilir?  

Hakem, inceleme sürecinde belirlenen/onaylanan her türlü ihlal için oyunculara ve takım 

görevlilerine karşı doğru disiplin cezalarını uygulamalıdır.  Bu uygulamalar aşağıdakiler olabilir: 

• incelemeden önce uygulanan veya gösterilen, aşağıdaki disiplin cezalarını değiştirmek:

o yanlış verilen disiplin cezasını iptal etmek 

o bir ihtarı (SK) oyundan ihraca (KK) çevirmek 

o bir ihracı (KK) bir ihtara (SK) çevirmek 

o bir ihtarı veya oyundan ihracı bir oyuncu yerine diğerine vermek (oyuncu kimliğinin karıştırılması) 

• ilk başta görülmeyen fakat inceleme esnasında açık bir şekilde belirlenen ihtarlar (SK’lar) 

dahil her türlü ihlal için uygun disiplin cezasını vermek
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İnceleme sürecinin sonucu olan bu tür durumlarda, hakem aşağıdakileri içeren doğru disiplin 

yaptırımlarını uygulamalıdır: 

• potansiyel bir oyundan ihraç (KK) ihlalinin veya gözden kaçmış bir olayın incelemesinin, 

ihlalin 2. bir SK olma durumu da dahil, yalnızca bir ihtarı (SK) gerektirdiğini gösterdiği 

durumlar

• bir penaltı olayının incelemesinin, hücum oyuncusunun, hakemi aldatmaya yönelik 

davranıştan suçlu olduğunu ve ihlali yapan oyuncunun ihtar alması gerektiğini (SK) açık bir 

şekilde gösterdiği durumlar

• disiplin cezasının yanlış oyuncuya uygulandığı durumlar (yanlış oyuncu/takımın 

cezalandırılmasından kaynaklanan disiplin cezaları dahil)

 
Eğer hakem herhangi bir disiplin cezasını değiştirir veya iptal ederse, bunun herkese net bir 

şekilde bildirilmesi çok önemlidir (diğer maç görevlileri, oyuncular, antrenörler, yorumcular 

vb.)  Bu, bir oyuncunun aldığı ihtarın (SK) iptal edildiği ve sonra oyunda tekrar bir ihtar (SK) 

aldığı ve oyundan ihraç edilmediği durumlarda özellikle önemlidir, çünkü kafa karışıklığı, eleştiri 

ve tartışmalara yol açabilir. 

 
5.1.14 Yanlış incelenen kararlar/ teknoloji arızaları/ disiplin cezaları 

Organizatörler, bir müsabakanın aşağıdaki nedenlerden ötürü geçersiz sayılmayacağını turnuva 

kurallarında açıkça belirtmelidirler: 

• VAR teknolojisinin arızalanması (kale çizgisi teknolojisi için de geçerli)

• VAR’ın da dahil olduğu yanlış karar(lar) (VAR da bir maç görevlisidir)

• bir olayı/kararı incelememe karar(lar)ı

• incelenemez bir olayın/kararın incelenmesi
 

Organizasyonlar/yönetim organları, VAR’ın da dahil olduğu bir ihtar (SK) veya oyundan ihraç 

(KK) cezaları ile ilgili olarak alınan kararlar için disiplin prosedürlerini sağlamalıdırlar. 
 

5.2 İnceleme zaman çizelgeleri 
Bariz hataları düzeltme fırsatının, müsabakayı fazla kesintiye uğratmaması önemlidir. Oyunun, 

incelenebilir bir olayın gerçekleşmesinden önceki ve sonraki dönemini tanımlamada bu özellikle 

önemlidir. 
 

5.2.1 Oyunun hangi aşamaları incelenebilir? 

Deneyin amaçlarından bir tanesi de oyunun bir olaydan ne kadar zaman ‘önceki’ kısmının 

incelenebileceğinin belirlenmesi olacaktır, yani inceleme sürecinin başlayabileceği bir nokta var 

mıdır? Aynı şekilde, bir olaydan ne kadar zaman sonra bir kararın incelenebileceğinin 

belirlenmesi de önemli olacaktır. 
 

Oyun Kuralları bir olayın öncesinde ve sonrasında bir kararın değiştirilebileceği en uzun süreyi 

belirler; 5. Kural şöyle der “eğer oyun tekrar başlamışsa(…) hakem yanlış olduğunun farkına 

vardığı kararını değiştiremez(...)”  Bu, oyun tekrar başlamışsa oyunu yeniden başlatma kararının 

değiştirilemeyeceği anlamına gelir, örneğin bir köşe vuruşu yapılıyor ve golle sonuçlanıyor ve 

sonra TV tekrarları bunun aslında kale vuruşu olması gerektiğini gösteriyor, bu durumda ilk 

baştaki kale vuruşu/köşe vuruşu kararı değiştirilemez. Bu, tüm yeniden başlamalarda geçerlidir: 
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taç atışı, serbest vuruş vb. Eğer, incelenebilir bir olaydan sonra oyun durur ve sonra yeniden 

başlatılırsa herhangi bir incelemeye izin verilmez (doğrudan oyundan ihraç ihlalleri hariç). 

Yanlış verilen bir köşe vuruşu veya hücumun taç atışının ardından gol olması ‘haksızlık’ gibi 

görülebilirken, eğer köşe vuruşu/taç atışı kararı değiştirilebilseydi o zaman yanlış bir kale 

vuruşu veya savunmanın taç atışı ardından gelen golün de aynı mantıkla değiştirilmesi gerekirdi. 

Bir taç atışı veya köşe vuruşunu kontrol etmeden önce bir gol atılmasını beklemek yanlış 

olacağından (çünkü bu, gol atan takımın oyuncuları, takım görevlileri, taraftarları vs. tarafında 

büyük bir hayal kırıklığına/öfkeye yol açacaktır), her türlü kale vuruşu, köşe vuruşu ve taç atışı 

kararı yalnızca maçın seyrini değiştiren bir durumla sonuçlandıklarında incelenmelidir. 

 
İlave olarak, en nihayetinde bir gol veya penaltı olayına yol açan, yanlış uygulanan bir yeniden 

başlatma (örn. serbest vuruşta hareket eden bir top, hatalı taç atışı vb.) incelenemez çünkü bu 

'maçın seyrini değiştiren' bir karar değildir ve maç görevlileri tarafından tespit edilmelidir. 

 
Bu protokol, Oyun Kurallarının sınırları dahilinde, oyunun bir olay/karar öncesinde/sonrasında 

incelemeye dahil edilebilecek kısmı üzerindeki kısıtlamaları belirler. Bu kısıtlamalar erken test 

aşamasından sonra değiştirilebilir ve IFAB değiştirilmiş kısıtlamaları kullanmak için bir 

organizasyona izin verebilir. 

5.2.2 Oyunun bir karardan ne kadar öncesi incelenebilir? 

İncelemeye konu olabilecek olay öncesi dönem, olayın kategorisine göre çeşitlilik gösterecektir. 

 
5.2.3 Kırmızı kart (DOGSO hariç) + oyuncu kimliğinin karıştırılması 

 sadece olayın kendisi incelenir 

 
5.2.4 Gol, penaltı olayları veya DOGSO 

İnceleme için olası 4 adet başlama noktası vardır: 

 hücum eden takımın topun hakimiyetini en son ne zaman ve nasıl kazandığı 

 doğrudan gol/penaltı olayı şeklinde sonuçlanan hücum hareketinin başlangıcı 

 top savunma yapan takımın yarı sahasına girdiği zaman 

 olaydan önceki en uzun zaman dönemi 
 

Prensipte, yukarıdakilerin bazılarının bir kombinasyonu söz konusu olabilir fakat IFAB deney 
protokolü, 2(iki) başlama noktasını birleştiren ‘atak başlangıç aşaması’ kavramını 
kullanmaktadır. 
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‘Atak Başlangıç Aşaması  (APP)’ 

Futbol paydaşları ile yapılan müzakerelerden, futbolun sadece, oyunun bir gol/penaltı 

olayı/bariz bir gol atma şansının engellenmesine yol açan aşamasının, yani hücum eden takımın 

topun hakimiyetini en son kazandığı ve gol/penaltı olayına yol açan oyun aşamasına başladığı 

noktadan itibaren incelenmesini beklediği ortaya çıkıyor. 

 
Bunun altında yatan temel ilke şudur; hücum eden takım topun hakimiyetini kazanana kadar, 

onların rakipleri topu kullanma ‘özgürlüğüne’ sahipti ve bu nedenle topun hakimiyetini 

kaybetmelerinden önce ‘gözden kaçan’ her türlü olay göz ardı edilebilirdi. Bu anlayış, savunma 

oyuncusunun topu çıkarmak için vakti varken onun yerine, sonrasında gol atan bir hücum 

oyuncusu tarafından kesilen başka bir savunma oyuncusuna pas vermeye çalıştığı, normal futbol 

durumları ile benzerdir - topun hakimiyeti savunma oyuncusundaydı ve gole yol açan hatayı 

engelleyebilirdi. 

 
‘atak başlangıç aşaması(APP)’nda hakemin (VAR’ın yardım ettiği)  aşağıdaki noktalara karar 

vermesi gerekecektir:   

• hücum eden takımın topun hakimiyetini kazandığı nokta ve sonrasında
• gol/penaltı olayının başlamasına sebep olan oyun aşamasının başladığı nokta

‘topun hakimiyetini kazanma‘ 

Hücum eden takım aşağıdaki durumlarda topun hakimiyetini kazanmış kabul edilecektir: 

• oyuna yeniden başlama veya

• ‘açık oyun’dan topun hakimiyetini alma (iki takım da topa hakim değilken) veya
• rakip topu ‘kaybettiğinde’ topun hakimiyetini alma (örn. kötü pas, topu uzaklaştırma vb.) 

veya
• rakiple bir top mücadelesi sonucunda topun hakimiyetini kazanma

Aşağıdakiler açık bir biçimde topun hakimiyetini kazanma olarak kabul edilmez: 

• top kontrolü şeklinde sonuçlanmayan bir kurtarış, yön değiştirme(yansıma) veya sekme
• bir takım arkadaşına ulaşmayan veya kontrol edilemeyen bir top çıkarma

 
Oyun kuralları ihlalinin bir sonucu olarak hücum eden takım topun hakimiyetini kazandığında, 

incelemeye alınan gol veya penaltı vuruşu, sadece hakem bariz bir şekilde ihlali 

değerlendirmeme hatası yaptıysa, tersine çevrilebilir. 

 
Sonuç olarak, bir gol/penaltı kararı yalnızca hakem hücum eden takımın topun hakimiyetini 

kazanmasıyla sonuçlanan bir 12. Kural ihlalini cezalandırmayarak bariz bir hata yapması 

durumunda değiştirilebilir: 

• açık oyun’da veya

• rakipler topu ‘kaybettiyse’ veya

• rakiple bir top mücadelesi sonucunda
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Yeniden başlatmalar incelenmez çünkü Oyun Kuralları oyun bir kez yeniden başladıktan sonra 

yeniden başlatma kararının değiştirilmesine izin vermez.  Yanlış alınan yeniden başlatma 

kararları incelenmezler çünkü bunlar maçın seyrini değiştiren durumlar değildir ve maç 

görevlilerince tespit edilmelidir. 

 
Atak başlangıç aşamasının (APP) belirlenmesinde VAR hakeme yardımcı olacaktır fakat top 

kamera görüş alanının dışına çıkarsa ‘topun hakimiyeti’ kararını hakem ve diğer maç görevlileri 

verecektir. 

 
‘atak aşaması’ 

‘Atak aşaması (hareketi)’nın başladığı noktayı belirlemek subjektifdir fakat aşağıdaki konularla 

ilgili kararları içermelidir: 

• atak yapan takımın rakip ceza sahasına doğru topla ilerlediği nokta ve, eğer atak yapan 
takım takım uzun süredir ‘top tutma’ hakimiyetine sahipse, rakip yarı saha çizgisini 
geçtikleri nokta (kendi yarı sahalarında ‘topu tutma’ için), veya ‘topu tutma’ rakip yarı 
sahada ise oyunun ileri oyun/atak aşamasının net bir şekilde başladığı nokta

‘Atak başlangıç aşaması’na karar verirken, hakem ve VAR arasında, ve potansiyel olarak 

yardımcı hakemlerle (ve varsa ilave yardımcı hakemler) arasında bir işbirliği gerekecektir. Bu 

kavram, kamera görüntüleri kullanılarak eğitim aşaması boyunca daha detaylıca tanımlanacak 

ve saha uygulamaları ile sahne edilecektir.  VAR ve hakemin ‘futbol ne bekliyor?’ yaklaşımını 

benimsemeleri ve ‘bariz bir gol şansının engellenmesi’ ile ‘umut vaat eden bir atağı durdurma’yı 

birbirinden ayırmak için ilkeleri ve kendi bilgi ve deneyimlerini kullanmaları gerekecektir. 

 
Atak başlangıç aşaması(APP), oyunun bir gol veya penaltı olayından önceki incelenebilir aşaması 

için başlangıç noktasını etkili bir şekilde ‘sıfırlar’. 

 
5.2.5 Bir oyun bir karar/olaydan ne kadar zaman sonra bir inceleme için 

durdurulabilir? 
Başka önemli olayların gerçekleşmesini ve sonrasında tersine dönmesini önlemek için, bir olayın 

gerçekleşmesinden sonra bir incelemenin başlatılabileceği zaman dönemi sınırlı olmalıdır.  Eğer 

oyun durmuşsa ve incelenebilir bir olayın meydana gelmiş olma ihtimali varsa, bir inceleme 

kararının verilip verilmeyeceği netleşene kadar hakem oyunun yeniden başlatılmasına izin 

vermemelidir. 

 

Eğer oyun devam ediyorsa ve hakem önemli bir şeyin gözden kaçırıldığından şüphelenirse veya 
VAR hakeme bir inceleme önerirse, hakem, iki takımın da iyi bir atak pozisyonunda olmadığı 
‘tarafsız bölge/durum’a gelir gelmez oyunu durdurmalıdır. 

 
5. Kural, oyun tekrar başladıktan sonra hakemin bir kararı değiştirmesine izin vermez. Bu 

nedenle, eğer potansiyel olarak incelenebilir bir olay/ihlalden sonra oyun durursa ve sonra 

tekrar başlarsa, ‘gözden kaçan’ kırmızı kart ihlalleri dışında (DOGSO ve 2. SK ihlalleri hariç) 

yeniden incelemeye izin verilmez.  
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Doğrudan oyundan ihraç cezaları ve oyuncu kimliğinin karıştırılması (yanlış oyuncunun ihtar 

alması veya oyundan ihraç edilmesi) durumlarında disiplin eylemi için bir süre sınırı yoktur, 

eğer oyun durmuş ve disiplin cezasının uygulanabileceği süreden önce yeniden başlamışsa, ilk 

baştaki ihlal için yeniden başlatma uygulanmaz. 

 

5.3 İncelemelerde kullanılan kamera görüntüleri 
En iyi video görüntülerinin (açılar ve tekrar oynatma hızı) en etkili şekilde seçilmesi incelemenin 

doğruluğunu, hızını ve kabul edilmesini önemli ölçüde etkileyecektir.  Karar verme sürecinin 

tam kontrolü hakemde olmasına rağmen, Video Yardımcı Hakem(VAR), Tekrar Gösterme 

Operatörü(RO) ve İnceleme Asistanı(RA)’nın rolleri de önemlidir.  

 
Müsabaka öncesi hazırlıkların bir parçası olarak VAR, Tekrar Oynatma Operatörü(RO) ve 

İnceleme Asistanı(RA) farklı kamera açılarının isimleri/başlıklarına karar vermeliler ve 

mümkün olan yerlerde bu isimler/başlıklar VOR ve RRA'daki ekranlarda görünür olmalılar. 

 
5.3.1 Hangi görüntülerin inceleneceğine kim karar verir? 

En iyi kamera açıları ve tekrar oynatma hızlarının başlangıçtaki seçimi, görüntülerin neye 

dayanarak seçildiğini ve ne gösterdiklerini hakeme açıklayacak olan VAR tarafından yapılacaktır. 

 
Eğer hakem kamera görüntülerini doğrudan izlemeye karar verirse, VAR en uygun açıları ve 

hızları önerecektir fakat hakem farklı/ilave açı(lar) veya hız(lar) talep edebilir. 

 
Deneme müsabakaları boyunca kazanılan tecrübeler, oyun alanında incelemenin(OFR), hakemin 

kamera görüntülerini sadece tek bir kamera açısından incelerken en iyi biçimde çalıştığını 

göstermiştir. Esasen orta ve uzun mesafe ‘görüş’ kullanmakta olan hakemler için bir TV ekranına 

odaklanmak kolay değildir, özellikle de birden fazla farklı tekrar oynatma açısı aynı anda 

gösteriliyorsa.  Eğer hakem isterse veya VAR tavsiye ederse ilave bir açı eklenebilir, fakat bu 

genellikle ‘bölünmüş ekran' şeklinde sağlanmaz. 

 
5.3.2 VAR ekipmanını kim çalıştırır? 

Kamera görüntülerinin seçilmesine ve yüklenmesine yardım etmek için VAR’ın yanında en az bir 

Tekrar Gösterme Operatörü(RO) olacaktır (mevcut kamera yayını sayısına bağlı olarak); VAR’lar 

ekipmanı kullanmada deneyim kazandıkça bu seçimi tek başlarına yapabileceklerdir. Birden 

fazla sayıda olay olduğunda veya arka arkaya hızla çeşitli olaylar meydana geldiğinde Tekrar 

Gösterme Operatörü(RO)’nün rolü özellikle önemli olacaktır. 

 
Video Yardımcı Hakem(VAR) ve Tekrar Gösterme Operatörü(RO) arasındaki ilişki önemli ve 

karmaşıktır. Tekrar Gösterme Operatörü(RO), karar verme sürecinin bir parçası olmadığı halde, 

doğru kararı vermede VAR’a (ve en nihayetinde hakeme) yardım etme sorumluluğuna sahiptir.   

Tekrar Gösterme Operatörü, en iyi açılarla ilgili olarak VAR’ı yönlendirmeli ve VAR’ın 

başka/farklı açılara bakmasının faydalı olabileceğine inandığı noktalarda (özellikle VAR’ın 

görmemiş/fark etmemiş olduğu görünen bir şeyi gösterdiğinde) Tekrar Gösterme Operatörü 

VAR’ın bu belli görüntülerin/açıların farkında olmasını sağlamalıdır. 
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5.3.3 Hakemin inceleme yapması için ekipmanı kim çalıştırır? 

Hakem inceleme alanında(RRA), hakemin kamera görüntülerini izlemeye ve gerektiğinde belirli 

açı(lar), hız(lar) vb şeyleri talep etmeye konsantre olabilmesi için ekipmanı çalıştıracak bir 

İnceleme Asistanı(RA) olacaktır. 

 
5.3.4 İncelemeler için hangi hızlar kullanılır? 

Kamera görüntüleri VAR ve hakem tarafından normal hızda veya yavaş çekimde izlenebilir. 

Prensipte, kararın doğruluğunu sağlamak için: 

• yavaş çekim görüntüleri sadece fiziksel ihlaller ve elle oynama durumlarındaki "temas 

noktası" için kullanılacaktır

• bir ihlalin “şiddeti” için veya elle oynamanın “kasti” olup olmadığına karar vermede normal 

hız kullanılacaktır.

 
5.3.5 Grafikler 

Grafikler (örn. ofsayt çizgileri) yalnızca metodoloji doğru ise ve müsabaka organizatörleri, 

teknoloji tedarikçisinin veya üretim takımının asgari şartname standartlarını karşıladıklarını 

onaylamışlarsa kullanılmalıdır. Grafiklerin (özellikle de ofsayt için) doğru olmaları ve Oyun 

Kurallarının gerekliliklerini tam olarak yerine getirmeleri özellikle önemlidir. 

 
VAR ve hakem tarafından kullanılanların, televizyon izleyicilerinin ve katılımcıların görebileceği 

görüntülerle aynı olması için yalnızca bir adet grafik tedarikçisi olmalıdır. Bu, nihai kararın 

sorgulanmasına yol açabilecek uyuşmazlıkları önleyecektir. 

 

5.4 Video Yardımcı Hakem (VAR)’ın lokasyonu ve rolü 
VAR, stadyumda veya stadyumun yakınındaki Video Operasyon Odası’nda(VOR) veya TV yayın 

merkezinde bulunur; yeri neresi olursa olsun VAR’lar tüm kamera yayın görüntülerine bağımsız 

erişim ve tekrar oynatma kontrolüne sahip olmalıdırlar; VAR ayrıca hakemle, Tekrar Oynatma 

Operatörü(RO) ile, Asistan VAR (AVAR) ile (veya 2. VAR) ve İnceleme Asistanı(RA) ile doğrudan 

ve anlık temas kurabilmelidir.   

 
VAR bir maç görevlisidir (örn. ilave yardımcı hakem gibi) ve hakem takımının iletişim sistemini 

kullanarak hakemle sürekli temasta olacaktır; VAR, maç görevlilerinin dikkatini dağıtmamak 

için, mikrofonu etkinleştirmede bir aç/kapa düğmesi kullanacaktır. 

 
VAR’ın başlıca rolü, oyun boyunca oyunu ‘kontrol’ etmek ve incelenebilir bir olayın gerçekleşmiş 

olma ihtimali bulunduğu zaman hakemi bilgilendirmektir.  VAR, maçın seyrini değiştiren bir 

karardaki bariz bir hatanın düzeltilmesini veya gözden kaçan ciddi bir olayla ilgilenilmesini 

sağlamak için hakemin yönlendirmeleri doğrultusunda hareket eder. 
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Dürüstlük ve şeffaflık ve bir eğitim ve gelişim kaynağı sağlamak için, Video Operasyon 

Odası(VOR) ve görüşme süreci filme alınacaktır (sesli olarak). Bu görüntüler 

hakemler/VAR’ların eğitimleri veya belirli bir müsabaka/görüşme/incelemenin 

şeffaflığı/dürüstlüğü ile ilgili bir soru bulunması durumu dışında kullanılmayacaktır.   

VAR’ların yeniden oynatma ekipmanını kendi başlarına kullanabilmede uzmanlaşmaları önemli 

olacaktır, böylece yeniden oynatma açılarını/hızlarını vb kendileri seçebilecekler. Bu da: 

• inceleme sürecini hızlandıracak

• VAR’ın bir kontrol’ü üstlenebilmesi veya bir incelemeye yardımcı olmasını sağlayacak 

böylece, VAR bir kontrol veya bir incelemeyi üstlenirken gerçekleşen her türlü potansiyel 

incelenebilir olayı Tekrar Gösterme Operatörü(RO) ‘etiketleyebilecek’; bu tür beceriler 2 

tane VAR ihtiyacını önleyecektir

Asistan VAR (AVAR) – daha önceki deneme müsabakaları Video Operasyon Odasında(VOR) 

VAR’a yardımcı olacak ikinci bir kişi ihtiyacını göstermiştir; bu 2. VAR veya daha muhtemelen bir 

Asistan VAR olabilir. Rolleri, VAR’a özellikle aşağıdaki konularda mümkün olduğunca yardımcı 

olmak olacaktır: 

• VAR ve Tekrar Gösterme Operatörü(RO) bir kontrol veya incelemeyi üstlenmişlerken 

müsabakayı ekrandan izlemek ve potansiyel anlamda incelenebilir bir olay gerçekleşirse, 

durumu ‘etiketlemek/işaretlemek’

• VAR’ın müsabakayı izlemeye odaklanabilmesi için tüm disiplin eylemlerinin ve tüm 

incelenebilir olayların bir kaydını tutmak (ve bunlar incelenmiş olsun veya olmasınlar ve 

incelemenin niteliği ve sonucu)

• Müsabaka organizatörü tarafından başka birisine atanan bir sorumluluk bulunması durumu 

dışında; bir incelemenin sonucunu yayıncılara iletmek (kararlaştırılmış ifade tarzını vb. 

kullanarak)

AVAR’ın VAR’la aynı seviyede hakemlik deneyimi ve yeterliliğe sahip olması gerekmemektedir. 
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6. Hakem ve VAR arasındaki iletişim 
 

 

6.1 Genel 

Hakem ve VAR (ve diğer kilit personel örn. Tekrar Gösterme Operatörleri(RO) ve İnceleme 

Asistanları(RA) arasındaki etkili iletişim esas olacaktır ve protokoller, hataları veya yanlış 

anlamaları mümkün olduğunca en aza indiren yüksek kalitede iletişim sağlayacaktır. 

 
İletişim protokollerinin, dil ve ifadelerin ve bilgi alışverişinin başlama ve bitiş yollarının 

belirlenmesi önemli olacaktır. IFAB rehberlik sağlayacaktır fakat gerçek iletişim protokolleri, 

maç görevlilerinin iletişiminde hali hazırda kullanılan protokoller, dil ve kelime hazinesi ile 

uyumlu olması ve bunları yansıtması için, her bir ulusal futbol federasyonu/organizasyonu 

tarafından kaleme alınmalıdır.  Dahası, her bir ülke kendi benzersiz futbol diline ve ifade 

biçimine sahip olacaktır. 

 
Basit anlamda tüm protokoller aşağıdaki koşulları sağlamalıdır: 

• konuşmalara hakemin öncülük etmesini teşvik etmek

• basit ve net bir dil kullanmak
• iletişim süresini minimumda tutmak
• olumsuz ifadelerden kaçınmak örn. ‘değil’ kelimesinin duyulmama riski olduğundan ‘ofsayt 

değil’ ifadesini kullanmayın
• mümkün olduğunca resmi teknik terminolojiyi kullanmak örn. “Mavi 7 rakibe vurarak 

şiddetli hareketten suçlu, 7 Numara Kırmızı”

• ‘açık’ ve ‘kapalı’ soruların değerlerini ve tehlikelerini anlamak
• hakem VAR’dan gelen tüm iletişimi aldığını mümkün olduğunca onaylamalıdır (ve tersi) 

İdeal olarak, yanlış anlamadan kaçınmak için alınan bilgileri tekrar ederek

 
VAR, diğer maç görevlileri gibi aynı iletişim sisteminde olacaktır fakat sadece hakem VAR ile 

doğrudan iletişim kurabilir; kamera görüntülerini hakemin daha etkili bir şekilde incelemesini 

kolaylaştırmak için Asistan VAR(AVAR), Tekrar Gösterme Operatörü(RO) ve İnceleme 

Asistanı(RA) da aynı sistemde olmalıdırlar. 

 
‘Açık mikrofon’ sistemi VAR’ın (ve RO) diğer maç görevlileri arasındaki iletişimi duymasına izin 

verecektir, böylece, örneğin Yardımcı Hakemin, gol atıldığında bir oyuncunun ofsayt 

pozisyonunda olduğunu hakeme bildirdiği fakat YH’in o oyuncunun kalecinin görüş çizgisine 

müdahale edip etmediğini bilmediği durumlarda, VAR, potansiyel bir inceleme talebi için veya 

eğer bariz bir hata gerçekleşmişse hakemi bilgilendirmek için hazır durumda pozisyonu ‘kontrol’ 

etmeye başlayabilir. 

 
VAR, mikrofonunu etkinleştirmek için bir ‘aç/kapa düğmesi’ kullanmalıdır, böylece VAR ve 

Tekrar Oynatma Operatörü(RO)/AVAR arasındaki tartışmalar hakem ve maç görevlileri 

tarafından duyulmaz ve dikkatleri dağıtmaz. VAR’ın mikrofonunun yalnızca düğmeye basılı 

tutulduğu zaman çalışması önemlidir, böylece konuşma/iletişim bittikten sonra karışıklığa ve 

potansiyel olarak yanlış bir karara yol açabilecek şekilde ‘açık’ kalmaz. 
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Maç görevlilerinin müsabaka esnasında hali hazırda yaptıkları bilgi alışverişiyle aynı şekilde, 

VAR da kaçınılmaz bir şekilde bu alışverişin bir parçası olacaktır. Bu, ‘kontrol’ ve ‘inceleme’ 

süreçlerini en nihayetinde daha etkili ve muhtemelen daha hızlı hale getirecektir. Resmi 

inceleme sürecinin parçası olmamasına rağmen, VAR’ın belirli durumlarla ilgili olarak ara sıra 

hakeme bilgi vermesi kaçınılmazdır (ve bu, hem hakemin karar sürecinin hem de oyunun 

faydasınadır). 

Video Yardımcı Hakem, hakem, inceleme asistanı(RA) ve diğer maç görevlileri arasındaki tüm 

iletişim açık ve saygılı olmalı, duygusal olmamalıdır. VAR’ın iletişim tarzının aşırı sert veya 

agresif olmaması son derece önemlidir.  Eşit biçimde, hakem de VAR’a karşı saygısız veya 

buyurucu olmamalıdır. Doğru sonucu vermede iletişimin etkili olması için her türlü durumda 

profesyonel davranış son derece önemlidir. 

 

6.2 Kontroller 

VAR'ın kontrolleri sürekli devam edecek bir süreçtir ve kontroller, bir inceleme önerisine yol 

açabilir de açmayabilir de. Prensip olarak, VAR’ın, hakemi her kontrol hakkında bilgilendirmesi 

gerekmez – bu ‘sessiz’ bir kontroldür. 

 
Ancak, VAR bir kontrolün bir inceleme ile sonuçlanabileceğine inanıyorsa hakemi 

bilgilendirmelidir, böylece eğer uygunsa hakem maçın tekrar başlatılmasını erteleyebilir.  VAR, 

aşağıdaki bilgileri hakeme iletmelidir: 

• bir ‘kontrol’ yapılıyor
• bir olay/ihlal kontrol edildi (mümkün ise detaylı bilgi)
• dahil olan oyuncu(lar) ve takım

• olayın yeri/zamanı
 

Örneğin, “gol atılmadan önce Mavi 8 tarafından olası bir elle oynama kontrol ediliyor” 
 

Eğer VAR bir ‘kontrol’ ü tamamlıyorken hakemin oyunun yeniden başlatılmasını geciktirmesi 

gerekiyorsa (yani inceleme aşamasına geçmeden önce), hakem kulaklığını işaret ederek, 

gecikmenin sebebini açıkça belirtmelidir. 

 
Yukarıdaki durumda, kontrol sonuçlandırıldıktan sonra, VAR, incelenebilir herhangi bir 

ihlal/olayın gözlemlenip gözlemlenmediği konusundaki sonucu veya olayın incelenmesi 

gerektiği önerisini hakeme bildirecektir, örn: 

• ‘Kontrol, bir ihlal/olay olmadığını, bir şeyin gözden kaçmadığını gösteriyor’, veya
• ‘Kontrol, Mavi 8 tarafından açık bir elle oynamayı gösteriyor  – inceleme önerilir’
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6.3 İnceleme iletişimi adımları 

İnceleme süreci 3 temel iletişim adımını gerektirecektir: 

1. Adım - hakem VAR'ı bilgilendirir veya bir karar/olayın incelenmesi gerektiği 
konusunda VAR hakeme öneride bulunur 

Hakem ve VAR arasındaki iletişim, tam olarak hangi olay(lar)/ihlal(ler) in kontrol edilmekte ve 

incelenebilir olduğunu hızlıca belirlemelidir.  Hakem, kulaklığını işaret etme veya TV işaretini 

açık bir şekilde göstermeli ve oyunun yeniden başlayamayacağını oyunculara bildirmelidir. 

 
2. Adım - VAR video görüntülerini inceler ve görüntülerde ne olduğu konusunda hakemi 
bilgilendirir 

VAR’ın hakemle kurduğu iletişim, kamera görüntülerinin gösterdiği şeyi doğru bir şekilde tarif 

eden gerçek durumlarla(facts) sınırlı olmalıdır.  Hakem, VAR’dan görüş istemeden önce, öncelikle 

gerçek durumun açıklığa kavuşması talebinde bulunmalıdır. Eğer VAR, hakemin kamera 

görüntülerini izlemesi gerektiğine inanıyorsa (yani sahada inceleme-OFR), bu mümkün 

olduğunca hızlı bir şekilde hakeme iletilmelidir. 
 

Not: 2. Adım’ın çıkarılabileceği ve böylece zaman kazanılacak fırsatlar olacaktır; VAR hakeme 

sahada inceleme (OFR) önermeye her zaman hazır olmalıdır. 

 
3. Adım - hakem ya VAR’dan gelen bilgiyi kabul eder ve uygun kararı verir/işlemi yapar 

ya da uygun kararı almadan/işlemi yapmadan önce hakem inceleme alanında(RRA) 

kamera görüntülerini izlemeye(OFR) karar verir 

 
VAR’dan gelen bilgiye dayanarak, hakem VAR’ı aşağıdaki konularda bilgilendirir: 
• görüntülerin ayrıyeten incelenmesine gerek olmadan bir karar verileceği. Hakem nihai 

kararı VAR’a bildirecektir böylece durum kayıt altına alınabilir ve uygun hallerde üçüncü 
taraflarla paylaşılabilir veya

• hakemin kamera görüntülerini doğrudan hakem inceleme alanında(RRA) izlemeye karar 

verdiği(sahada inceleme-OFR)

 
Gerçeklere dayalı(factual) kararlar ve çok bariz hatalar için, sahada incelemeye gerek olmamalıdır. 

 
Hakem, kamera görüntülerini doğrudan incelemeye karar verdiğinde, bir incelemenin yapılacağı 

TV işareti kullanılarak açık bir şekilde gösterilmelidir; hakem, oyunun yeniden başlamamasını 

sağlamalıdır.  Uygun olduğunda, hakem, sahada incelemenin ne zaman gerçekleşeceğini açık bir 

şekilde göstermelidir. 

 
Hakemin kullanımı için hangi kamera açılarının ve tekrar oynatma hızlarının en iyisi olacağı 

konusunda VAR öneride bulunacak ve bunu İnceleme Asistanına(RA) bildirecektir (İnceleme 

Asistanının maç görevlileri iletişim sisteminin parçası olmaması durumunda). Prensip olarak, 

hakem inceleme alanındaki(RRA) kamera görüntüleri yalnızca tek kamera açısına sahiptir çünkü 

çok sayıda açı olduğunda (bölünmüş ekran) hakemlerin bir duruma/karara odaklanmaları ve 

değerlendirmeleri kolay olmayacaktır. 
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Sahada inceleme esnasında, özellikle başka kamera açıları veya aşağıda belirtilen ilkelere uyan 

farklı tekrar oynatma hızları gerekirse, hakeme yardımcı olmak üzere VAR hazır olmalıdır: 

• yavaş çekim görüntüleri sadece fiziksel ihlaller ve elle oynama durumlarındaki ‘temas 

noktası’ için kullanılmalıdır

• bir ihlalin ‘şiddeti’ için veya elle oynamanın ‘kasti’ olup olmadığına karar vermede normal 

hız kullanılmalıdır.
 

Hakemin, bir olayın incelenebilir olup olmaması ve olaydan önceki/sonraki dönem ile ilgili 

protokollere uyulması konusunda tatmin olması (ve durumun VAR tarafından onaylanmış 

olması) gerekecektir. 

 

6.4 Bir incelemeden sonra oyunun tekrar başlatılması 
Tüm maç görevlileri tekrar başlatma şekli ve yerinin neresi olduğunun farkında (ve hakemi 

bilgilendirmeye hazır) olmalıdır, özellikle de hakem bir inceleme için oyunu durdurmuşsa. 

 

6.5 Eklenen Süreler 
Maç görevlilerinden bir tanesi (genellikle bir YH) her bir inceleme için harcanan süreyi (TV 

işaretinden oyunun yeniden başlamasına kadar) kaydetme ve hakemi bu konuda bilgilendirme 

işinden sorumlu olmalıdır, böylece hakem bu sürenin tamamını maça ekleyebilir. 

 

6.6 En iyi uygulamalar - iletişim 
Majör Futbol Ligi (The MLS), bu iletişim alanında büyük bir çalışma yürütmüştür.  İzleyen alt-

bölümler, MLS çalışmasına ve diğer geri bildirimlere dayanan ‘en iyi uygulamalar’dır. Bu 

bölümün başında belirtildiği gibi, her bir turnuva için iletişim protokollerinin mevcut 

uygulamalar, ana dil ve futbol/hakemlik terminolojisi vb. dayanarak uyarlanması gerekecektir. 

 
6.6.1 VAR <-> Hakem iletişimi ile ilgili en iyi uygulamalar 

VAR iletişimi, incelenmekte olan olayın tanımlayıcı, gerçeklere dayanan(factual) ve özlü 
açıklamalarını sağlamalı ve aşağıdaki konuları içermelidir: 
• ‘kontrol’ ve ’inceleme’yi birbirlerinden net bir şekilde ayırın ve her bir hakemin tercihi 

doğrultusunda hakemi ‘kontroller’ hakkında bilgilendirin

• olaydaki oyuncuların sayısını ve/veya isimlerini ve takım(lar)ını teyit edin.
• bir olayı tarif ederken Oyun Kuralları'nca tanımlanan teknik terimleri kullanın - dikkatsiz, 

kontrolsüz, ciddi faullü oyun/şiddetli hareket/bariz bir gol şansının engellenmesi, umut 
vaat eden bir atağı durdurma, vb.

• gerçekleri(facts) kullanın ve tabloyu çizin (yani:  ‘Aşırı kuvvet yok. Kaza eseri veya normal 
temas.  Hücum oyuncusu savunma oyuncusuyla teması başlattı.’)

• konuşma bittiğinde ‘tamam’ gibi ‘döngüyü tamamlayan’ ve hakemin tercihlerine dayalı 
terimleri kullanın.

• Ofsayt’a yardımcı olması için normalde çim kesme makinelerince bırakılan çizgileri temsil 
etmek için çim saha boyunca eşit aralıklarla dizilen grafiklerden talep edin.
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• askeri terimleri kullanmayı düşünün https://en.wikipedia.org/wiki/Voice procedure / (örn; 
‘VAR/VAR'ın ismi, X numaralı oyuncuyu YYY Hareketi yüzünden oyundan ihraç ediyorum. 
Lütfen inceleyin. Tamam.’ ‘Hakem/hakemin ismi, YYY'yi inceliyorum. ‘Tamam.’]

• hakem VAR’dan gelen bilgiye/öneriye uymamaya karar verdiğinde, hakem nihai kararını 
açıkça belirtmelidir, örneğin hakem bir faul eyleminin Ciddi Faullü Oyun olduğuna karar 
verir fakat VAR bunun sadece ‘kontrolsüz’ bir hareket olduğunu söyler. Eğer hakem ilk 
baştaki kararına sadık kalmaya ve oyuncuyu oyundan ihraç etmeye karar verirse (kayıtlar 
için ve iletişimde herhangi bir yanlış anlaşma olmaması için) VAR’ı şöyle bir ifade ile 
bilgilendirmelidir: ‘Geri bildirim için teşekkürler. Yine de KK’ı gösteriyorum ve oyunu bir 
direk serbest vuruş ile yeniden başlatıyorum’

• eğer VAR ve 4. Hakem arasında telsiz(walkie-talkies) kullanılıyorsa, hakemden ve VAR’dan 
diğer meslektaşlarına ve hedeflenen alıcılara gelen tüm bilgiyi 4. Hakem’in tekrarladığı üç 
yollu bir iletişim kurulmalıdır.  Ancak, bunun sağlanamadığı ve/veya daha fazla bilginin 
gerektiği durumlarda (özellikle hakemin deneyimi ile tarif edilen önemli bir karar 
durumunda), hakem 4. Hakem Masası’na koşmalı ve telsizle doğrudan VAR ile konuşmalıdır.

 
6.6.2 VAR <-> (RO) iletişimi ile ilgili en iyi uygulamalar 

Aşağıdakiler video inceleme odasındaki(VOR); VAR ve RO arasındaki iletişimle ilgilidir -hangi 
hareketin/durumun inceleneceğini belirlemek önemlidir: 

• VAR’ın hangi açıya(lara) ve görüntüye baktığını ve hakemin neyi görmek isteyebileceğini 
sözlü olarak açıklayın.

• açı ve görüntü için en iyi içeriği seçin.
• uygun durumlarda yakınlaştırma veya uzaklaştırma talebinde bulunun.
• uygun durumlarda öne ve geriye sarma talebinde bulunun.
• sadece temas noktası için (elle oynama veya temas yoğunluğu için değil) ağır çekim ve 

‘kare-kare’ gösterim fonksiyonlarından yararlanın.
• tek karede görünmeyen iki görüntüyü aynı anda yakalamak için, özellikle ofsayt 

durumlarında bölünmüş ekran talebinde bulunun.
• bir kontrol veya inceleme yapılıyorken mümkün olan en kısa sürede sözlü olarak/ jestlerle 

iletişim kurun.

 

6.6.3 İletişim cihazı sağlayıcılar için en iyi örnekler 

İletişim Cihazı Sağlayıcı ve Kullanıcı için Örnek Uygulamalar: 
• maçtan önce, hakem, YH'ler, 4. hakem ve VAR’lar arasında iletişimi sağlayan kablolu ve 

kablosuz iletişim araçlarını test edin.
• iki (2) RA + RO; VAR’ların ‘Hizmet İçi Eğitimi’; mühendisler; ve müsabaka temsilcileri için 

‘dinleyici cihazları’ verin.

• 4.Hakem-VAR Resmi iletişimi için yedek olarak telsizler(walkie-talkies) temin edilecektir.
• görevliler en iyi şekilde iletişim için mikrofonu ağıza yakın tutmalıdır.
• maç öncesi yapılan testlerde, görevliler güçlü ve ‘saha sesi’ ile konuşmalıdır.
• eğer PTT kullanılıyorsa, PTT’nin etkinleştirilmesi için görevliler konuşmadan önce 1 saniye 

beklemelidir.
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• VAR, teknoloji sağlayıcı RA ile RO ve hakemle doğrudan iletişim kurarken mikrofonu açıp 
kapatmak için kullanılan mekanizmaya alışmalıdır.

• ev sahibi takım Operasyon ve/veya Tesis Direktörünün yanında, görevliler ve teknoloji 
sağlayıcı ile iletişim kurmakla görevli bir ‘İletişim Video İnceleme Mühendisi’ belirleyin.

 
6.6.4 Video inceleme sorunlarını giderme 

Video inceleme teknolojisi tamamen başarısız olursa: 
• RO, üretim, iletişim ve/veya teknolojiden sorumlu mühendisi hemen bilgilendirir.

• VAR;  hakem ve/veya 4.hakemi, telsiz iletişim sistemi ya da üzerinden

 bilgilendirir.
• hakem (veya 4. hakem), her iki takımın yetkililerine, video incelemesinin aktif olmadığını ve 

aksi belirtilmediği sürece maçın geri kalanı için etkinleştirilmeyeceğini bildirir.
• Eğer video incelemesi aktif hale gelirse, VAR hakeme haber vermeli ve 4. hakem her iki 

takımın yetkililerini bilgilendirmelidir.

 
Eğer Video inceleme teknolojisi kısmen başarısız olursa: 
• VAR, 4.hakemle iletişim için walkie-talkie kullanmalı; 4. hakem aracılığıyla, walkie-talkie 

kullanılarak video incelemesi gerçekleştirileceği konusunda her iki takımın yetkililerini 
bilgilendirmelidir.

 
Belirlenecek hususlar: 

Yukarıda özetlenen çeşitli şartlar altında TV prodüksiyon ekibi ve stadyumdaki izleyicinin nasıl 
bilgilendirileceği 

 
6.6.5 VAR kayıtları 

Tüm potansiyel inceleme durumlarından hangi kayıtların VAR tarafından kayıt altına alınacağına 
tayin edilen araştırma enstitüsü ile birlikte IFAB karar verecektir; bu kayıtlar üniversite analizi 
ve hakem-VAR eğitimi için önemli bir veri kaynağı olacaktır. 

 

6.6.6 VAR’ın yayıncılar, stadyum anonsu için vb. vereceği bilgiler 

Münferit incelemelerle (özellikle de sonuç) ilgili olarak, nasıl, ne zaman ve hangi bilgilerin TV 
prodüksiyon ekibine (özellikle spiker ve yorumculara) ve stadyumdaki seyircilere iletileceği 
konusunda protokoller üretilecektir.  Bu genellikle, bu tür iletişim için 'standart terimler' 
kullanacak olan AVAR'ın sorumluluğundadır. 
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Zaman çizelgesi, deneyin genel yapısını gösterir; münferit organizasyonlar bu yapıyı izleyecek, 

ancak IFAB tarafından uygun görülen kendi zaman çizelgeleri olacaktır. 

Protokolün geliştirilmesi (Ocak – Nisan 2016) 

• İlgili müsabaka organizatörleri ile toplantılar ve detaylı müzakereler

• Mevcut teknolojinin piyasa analizi ve tedarikçilerle toplantılar

• Geliştirilen protokollerin TSC, Danışma Panelleri, ABM ve AGM’de sunulması
 

Hazırlık aşaması (Mart—Kasım 2016) 

• Katılımcı ve ilgili müsabaka organizatörleri için toplantılar ve seminerler

• Hakemlerin eğitimi; IFAB, yarışma organizatörü / ulusal FA ve teknoloji sağlayıcısı ile yakın 

işbirliği içinde VAR’ların seçimi ve eğitimi

• KU Leuven’in (Belçika) araştırma ortağı olarak atanması

• Raporlama platformu, prosedürler ve dokümanların geliştirilmesi

• Dostluk maçlarında, VAR’ların çevrim dışı ve çevrim içi uygulanması
  

Deney Aşama 1 (2017 yılının başı -  Mayıs 2017) – çevrim dışı ve canlı testler 

• Deneyleri izleme ve potansiyel ‘ince ayar’

• Raporlamanın gerçekleştirilmesi

• Müsabaka organizatörleri ile haftalık/iki haftalık geri bildirim toplantısı/telefon görüşmesi

• Doğrudan ilgili paydaşlardan aylık geri bildirim

• Dolaylı ilgili paydaşlardan iki aylık geri bildirim

• Araştırma enstitüsü/üniversitesinden düzenli geri bildirimler/güncellemeler

7. Deney zaman çizelgeleri 

Belirli deney 
katılımcılarıyla deney 
başlangıç toplantısı 

Müsabaka 
organizatörleri ile 
1. Bilgilendirme 
toplantısı 

Müsabaka 
organizatörleri ile 
2. Bilgilendirme 
toplantısı 

1. VAR  
Semineri 

2. VAR  
Semineri 

3. VAR 
Semineri 

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Aşamalar Öncesi 

Deneylerin Hazırlanması 

Aşama 1 

Protokolün  
geliştirilmesi 
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Hazırlık Aşaması 2 (Mart – Temmuz 2017) 

• İlgili tüm taraflarla görüşmeler ve ilk raporların düzenlenmesi

• IFAB toplantıları için gerekli tüm bilgilerin sağlanması

• Deneylerin potansiyel değişiklikleri (IFAB kararına tabidir)

• KU Leuven’den gelen geri bildirimin incelenmesi – protokollerin/uygulamaların olası 
değişikliği

 
Deney Aşama 2 (Ağustos 2017 – Mart 2018) 

• Deneyleri izleme ve potansiyel ‘ince ayar’

• Raporlamanın gerçekleştirilmesi

• Müsabaka organizatörleri ile haftalık geri bildirim toplantısı/telefon görüşmesi

• Doğrudan ilgili paydaşlardan aylık geri bildirim

• Dolaylı ilgili paydaşlardan iki aylık geri bildirim

• KU Leuven’den gelen düzenli güncellemeler/geri bildirimler
 

ABM 2017 (Kasım) ve AGM 2018 (Mart) için son raporların hazırlanması veya 

Deney Aşama 2’nin sonuçlanmasından sonra Özel bir Toplantı yapılması 

• Araştırma kurumları/üniversiteler dahil olmak üzere tüm ilgili taraflardan bilgi alınması

• IFAB toplantıları için gerekli tüm bilgilerin sağlanması

• Deney bulgularına dayanan öneri

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 

Aşama 1 

Aşama 2 

Hazırlık Aşaması 2 

Mart Şubat Ocak 
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8. Protokol açıklamaları 
 

8.1 Avantaj 

Eğer bir inceleme A takımı için verilmeyen bir penaltı vuruşu olduğunu ortaya çıkarırsa ve 
oyunun devamında A takımı gol atmışsa, bu gol geçerli sayılmalı mı? 

En nihayetinde bir golle sonuçlanmış olan oyunun ilk dakikasında ceza sahasındaki bariz bir gol 
şansının engellenmesi durumu nasıl değerlendirilecek? 

Bu iki durumda da, gol geçerli sayılır. Hakem kararlarını VAR yokmuş gibi verir ve ilk durum daha 
iyi bir stratejik seçenek olsa bile, takımlar bir penaltı vuruşu ve bariz bir gol fırsatının engellenmesi 
veya bir gol arasında seçim yapamazlar.  İncelenen penaltı pozisyonuna neden olan faul bariz bir 
gol fırsatının engellenmesi nedeniyle oyuncunun oyundan ihracını gerektiriyorsa (KK), oyunun 
avantaja bırakılması, faul yapan oyuncunun Sarı Kart (SK) alması anlamına gelir. 

 

8.2 Oyun dışındaki top 

“Topun oyun dışına çıktığının” görülmediği durumlar nasıl yönetilmelidir? 

Eğer top kale çizgisini veya taç çizgisini tamamen geçerse bu, topun oyundan çıktığı ve oyunun 
durması gerektiği ‘gerçeğini’ ifade eder. Eğer top bir gol veya penaltı olayından önce oyun dışına 
çıkarsa gol/penaltı verilemez; oyun, topun nereden oyun dışına çıktığına bağlı olarak doğru bir 
şekilde yeniden başlatılmalıdır. Oyun dışına çıkan top, bir oyuncunun doğrudan bir kırmızı kart 
cezası ile oyundan ihraç edilmesini gerektiren ihlalini ortadan kaldırmaz(bariz bir gol fırsatının 
engellenmesi hariç), fakat oyunun yeniden başlaması topun oyun dışına çıkma şekline göredir. 

Eğer oyunun devamı bir gol, penaltı olayı veya DOGSO kırmızı kartı ile sonuçlanıyorsa, VAR hakeme 
sadece topun oyun dışı olduğunu bildirecektir. 

 
8.3 Disiplin eylemi - kart iptalleri 

Eğer bir incelemenin sonucunda oyunun bir kısmı ‘iptal edilirse’, oyunun o kısmıyla ilgili disiplin 
eylemi de iptal edilir mi? örn. ‘verilmeyen’ bir penaltı sonradan veriliyor fakat oyun durmadan 
önce, rakip yarı alanda bariz bir gol fırsatı engelleniyor. 

Prensipte, verilen her türlü disiplin cezası yürürlükte kalır çünkü oyuncular her zaman Oyun 
Kuralları’na göre davranmalıdırlar, bu yüzden eğer bir oyuncu ciddi faullü oyun, kontrolsüz bir 
müdahale, itiraz, saldırgan dil, sportmenlik dışı davranış gibi bir ihlalden suçlu ise, bu disiplin 
yaptırımı devam eder. 

Ancak, bariz bir gol fırsatının engellenmesi veya ‘umut vadeden bir atağı kesen’ bir faul için oyunun 
o aşaması ‘iptal edildiğinde’, umut vadeden bir atak veya gol atma şansı kalmadığından, o 
kısımdaki DOGSO/umut vadeden bir atağı kesme nedeniyle verilen disiplin cezaları iptal 
edilmelidir. 

 
Eğer hakem herhangi bir disiplin cezasını değiştirir veya ortadan kaldırır/iptal ederse, bunun 
herkese net bir şekilde bildirilmesi çok önemlidir (diğer maç görevlileri, oyuncular, antrenörler, 
seyirciler vb.)  Bu, bir oyuncunun aldığı ihtarın (SK) iptal edildiği ve sonra oyunda tekrar bir ihtar 
(SK) aldığı ve oyundan ihraç edilmediği durumlarda özellikle önemlidir, çünkü kafa karışıklığı, 
eleştiri ve tartışmalara yol açabilir. 
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8.4 Disiplin eylemi - sarı kartlar 

Bir inceleme esnasında sarı kartlık bir hareket belirlenirse, oyuncuya ihtar verilebilir mi (SK)? 

Eğer bir gol/ penaltı/ kırmızı kart için yapılan bir inceleme esnasında, bariz bir sarı kart veya 
kırmızı kart gerektiren bir hareket belirlendiyse, hakem doğru disiplin cezasını vermelidir. 
Aşağıdakiler bu tip durumlara örnektir: 

• bir penaltı olayının incelenmesi, hücum eden oyuncunun hakemi aldatmaya yönelik bir harekette 

bulunduğunu açık bir şekilde gösteriyorsa
• bir golün incelenmesi, hücum eden oyuncunun topu kaleye kasti bir şekilde elle gönderdiğini 

açık bir şekilde gösteriyorsa
• ciddi faullü oyundan dolayı potansiyel bir kırmızı kartın incelemesi, hareketin ‘kontrolsüz’ 

olduğunu, ama ‘ciddi faullü oyun’ olmadığını açık bir şekilde gösteriyorsa
• birçok oyuncunun karıştığı kavga ve benzeri durumlarda potansiyel bir kırmızı kartın 

incelemesi, başka oyuncuların rakibe karşı agresif bir tutum sergilediklerini açık bir şekilde 
gösteriyorsa

• bariz bir gol fırsatının engellenmesi pozisyonunun incelemesi, hareketin (sadece) ‘umut 
vadeden bir atağı durdurma’ olduğunu açık bir şekilde gösteriyorsa
Hakem bir ihtar için(SK) inceleme başlatamaz.

 
8.5 Sahanın diğer tarafındaki olası bir penaltı pozisyonundan sonra gol atılırsa 

Oyun alanının bir ucunda olası bir ofsayt durumundan sonra bir penaltı pozisyonu gerçekleşir 

fakat hakem penaltıyı vermez ve savunma yapan takım kontra-atak yapıp gol atarsa ne olur? 
 

VAR ve hakem ilk önce bariz bir penaltının gözden kaçırılıp kaçırılmadığına karar vermelidirler: 
• eğer hakem penaltıyı vermeyerek bariz bir hata yapmamışsa, gol geçerli sayılır (hakem etkin 

biçimde oyunu avantaja bıraktığı için ofsayt kararı verilmez).
• eğer hakemin penaltıyı vermeyerek bariz bir hata yaptığı anlaşılırsa, ofsayt pozisyonu 

incelenmelidir:
o eğer ofsayt varsa, ofsayt kararı verilmelidir (‘gözden kaçan’ bir penaltı pozisyonu 

görmezden gelinemeyeceği için avantaj oynatılamaz ve gol geçerli sayılamaz) 

o eğer ofsayt yoksa, penaltı verilir (ve gol iptal edilir) 

Eğer penaltı verilirse hakem uygun disiplin cezasını vermelidir. 

8.6 Düdükten önce veya düdük esnasında/sonrasında gol atılması 

‘Yanlış’ bir düdük öncesi/esnası/sonrasında bir gol atılırsa; örneğin YH ofsayt bayrağını 
kaldırmasına rağmen hakem bir gol atılmış gibi düdük çalarsa, durum nasıl yönetilmelidir? 
 
Eğer düdük top kaleye girmeden önce çalınmamışsa (oyuncular bayrağı görmezden gelip 
oyuna devam etmeliler), hakem (talep edilirse VAR’ın yardımı ile) golü geçerli sayabilir. 

8.7 Bir endirekt serbest vuruştan gol olursa 

Bir en endirekt serbest vuruşta topun kaleye girmeden önce ikinci bir oyuncuya değip 

değmediğinin tespiti için protokol bir inceleme izni verir mi? 

Protokol, bir endirek serbest vuruşta, ikinci bir temasın olup olmadığı da dahil olmak üzere bir 
golün atılması ile ilgili olarak her şeyi incelemeye izin verir. 



 

36 
 

8.8 Kuralların yanlış uygulanması 

Kuralın yanlış uygulandığı açık bir şekilde belirlendiğinde VAR ne yapmalıdır? 
 

Eğer Oyun Kuralları ile ilgili olarak hakem veya diğer maç görevlileri tarafından tespit edilememiş 
bariz bir yanlış uygulama varsa; örn. oyunun yeniden başlatılması sırasında (bir penaltı vuruşu 
dahil) bir oyuncu topa 2. defa dokunmuşsa ve bir gol veya penaltı pozisyonu oluşmuşsa, VAR 
hakemi bilgilendirmelidir.  
 
Sadece bir gol, penaltı, direk kırmızı kart veya oyuncu kimliğinin karıştırılması konularıyla ilgili 
bariz bir hata veya gözden kaçan olayların gerçekleştiği durumlar için bulunduğundan, hakemin 
değerlendirmesiyle ilgili olan diğer durumlarda (örn. Bir serbest vuruşta 9.15 m)  VAR hakeme bir 
bildirimde bulunmamalıdır. 

 

8.9 Çok sayıda inceleme 

Potansiyel olarak incelenebilir bir dizi olay/ihlalin aynı zamanda veya hızla arka arkaya 

gerçekleştiği bir durumu VAR nasıl yönetmelidir? 

Hangi incelemelerin yürütüleceğine ilişkin sıra, büyük oranda VAR ve hakemin deneyim ve 
içgüdüleri doğrultusunda belirlenir. Amaç, doğru sonuca mümkün olan en etkili ve en hızlı şekilde 
ulaşmaktır. Genellikle, ‘ilk’ olay, bu olay değişseydi sonrasında her şey muhtemelen konu dışı 
kalacakmış gibi incelenir (bazı türdeki disiplin eylemleri hariç). 

En uygun sıra, herkesin faydalanması için farklı müsabakalardan elde edilen bilgilerin paylaşıldığı 
bir ortam olan hakem-VAR eğitimi esnasında belli olacaktır. 

 

8.10  Tarafsız bölge/durum 

Hakemin bir inceleme için oyunu durdurduğu ‘tarafsız bölge/durum’un tanımı nedir? 
 

Tarafsız bölge/durum duraklamaları için getirilen kurallar, ceza sahasında yerde sakatlanmış bir 
oyuncunun bulunduğu durumlara benzerdir; yani, iki takımın da açık bir atak fırsatının olmadığı 
durumda oyun durdurulabilir. 

 

8.11  Penaltı Vuruşları ve Penaltı Noktasından Yapılan Vuruşlar [KFPM] 

Penaltı atışları bir gol durumu gibi değerlendirilip VAR, atış sırasında kalecinin kale çizgisinden 

ileri hareket etmesi, ceza sahası ihlalleri gibi durumları incelemeli midir? 
 

Hakem, kaleci veya vuruşu kullanan oyuncu tarafından yapılan ve penaltı vuruşunun sonucunu ve 
dolayısıyla bir gol atılıp atılmamasını doğrudan etkileyen ihlaller için bir inceleme başlatabilir. Bir 
ihlal olduğu açık bir şekilde belirlenmişse, gerekli disiplin cezası uygulanmalıdır.Sadece aşağıdaki 
durumlarda ceza sahası ihlali incelenebilir: 

 

• ceza sahası ihlali yapan bir hücum oyuncusu gol atarsa veya atılan bir gole doğrudan dahil 

olursa

• ceza sahası ihlali yapan bir savunma oyuncusu, topla oynayan veya oynayabilecek olan bir 

hücum oyuncusunu bir golün atılabileceği bir durumda engellerse 
Bir golün atılıp atılmamasını doğrudan etkilemeyen diğer ceza sahası ihlalleri ve diğer ihlaller 
incelenemez. 
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8.12  Yeniden başlamalar - oyun yeniden başladıktan sonra bir karar 
değiştirilebilir mi? 

Eğer oyun yeniden başlatıldıysa, önceki kararlar incelenebilir mi ve imkan dahilinde 
değiştirilebilir mi? 

 
Kural 5, oyun başladıktan sonra hakemin kararını değiştiremeyeceğini açık bir şekilde belirtir; 
hakemler, incelenme ihtimali olan bir durum varsa oyunun yeniden başlamasına izin vermemeleri 
konusunda teşvik edilir. Tek istisna, direk kırmızı kart gerektiren şiddetli hareketlerdir ki burada 
disiplin cezası uygulanabilir, ancak oyun bu ihlalle ilişkili yeniden başlatmaya geri dönmez (örn. 
Dünya Kupası’ndaki Suarez ‘ısırığı’). 

 

8.13  VAR, hakemin ilk devre veya maç sonu için bitiş düdüğünü çaldıktan sonra 
maçın seyrini değiştiren bariz bir hata belirlerse ne olur? 

Hakem devre arası ya da maç bitimi için düdüğünü çalıyor ve VAR hemen sonra bitiş 
düdüğünden önce potansiyel bir bariz hata/gözden kaçan bir olay gerçekleştiğini bildiriyor-
hakem olayı inceleyebilir mi? 

 

VAR bir yardımcı hakem gibidir- eğer bir yardımcı hakem, hakemin düdüğünden önce bir ihlal 
meydana geldiğini bildirirse, hakem oyun alanını terk etmediği sürece hala harekete geçebilir.  

Bu durum oluşursa, VAR, oyuncuları bilgilendirebilecek ve onların oyun alanından ayrılmalarını 
engelleyebilecek olan hakeme durumu derhal bildirmelidir. Sonrasında, bu şekilde normal VAR 
prosedürlerine göre(kontrol, inceleme vs) konuyla ilgilenilmelidir. 

Bu tarz problemleri engellemek için, devrenin en son dakikalarında VAR potansiyel bir 
kontrol/inceleme hakkında hakemi derhal bilgilendirmelidir. Böylece, eğer mümkünse, devre bitiş 
düdüğünden sonra bir inceleme yürütmekten kaçınabilmek için hakem oyunu 
durdurabilir/yeniden başlamayı erteleyebilir. 

 

8.14  Potansiyel bir kırmızı kart için yapılan ‘kontrol’ ‘gözden kaçan’ bir sarı 
kartlık ihlali belirlerse VAR ne yapmalıdır? 

VAR, potansiyel bir ‘gözden kaçan’ direk kırmızı kartı kontrol ediyor fakat kontrol bunun bir 
kırmızı kart değil ancak açık bir sarı kart olduğunu ortaya çıkartıyor-ne yapılmalıdır? 

Hiçbirşey – bir inceleme sadece gözden kaçan bir kırmızı kartı içeren bariz bir hata yapılmışsa 
gerçekleşebilir. Kontrol sonucunda bariz bir kırmızı kartın kaçırılmadığı ortaya çıkarsa, bir 
inceleme yapılamaz ve gözden kaçan bir kırmızı kart olmadığını onaylamak dışında, hakemle 
herhangi bir iletişim kurulmamış olmalıdır. 

'Gözden kaçan' sarı kartlar ancak bir gol, penaltı, direk kırmızı kart ya da oyuncu kimliğinin 
karıştırılmasını içeren bariz bir hata / gözden kaçan ciddi bir olay nedeniyle gerçekleşen bir 
incelemenin parçası olarak verilebilir. 
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8.15  Hakem karar vermeden önce bir ihlalin bir KK mı yoksa SK mı olduğunu 
VAR’a  danışabilir mi? 

Hakem bir ihlalin bir KK mı yoksa SK mı olduğundan emin değilse, kart gösterilmeden önce bir 
inceleme olabilir mi? 

Hayır. İlke olarak hakem karar vermeli ve bir kart göstermelidir. VAR daha sonra olayı kontrol 
eder ve sadece bariz bir hata yapılması durumunda bir inceleme önerebilir. Sadece, çok istisnai 
bir durumda, bir kart gösterilmeden önce bir 'inceleme' olabilir. 

 

8.16  Hakem bir yedek oyuncu ya da takım görevlisi tarafından yapılan bir ihlal 
için bir inceleme isteyebilir mi? 

Antrenör kötü/sorumsuz davranıyor ancak bu hakem tarafından görülemiyor - bu incelenebilir 
mi? 

İncelemeler oyuncularla ilgili olaylar içindir ancak bir kırmızı kart ihlali veya bir gol/penaltı için 
istisnai durumlarda inceleme yapılabilir.örn. bir yedek oyuncu/takım yetkilisi rakip bir oyuncuya 
veya hakeme karşı bir ihlal işlerse veya bir golü engellemek için oyun alanına girerse. 

 

8.17  VAR ‘gözden kaçan’ bariz bir penaltı vuruşu ama aynı zamanda gözden 
kaçan penaltının oluşum aşamasında bir ofsayt belirlerse ne olur? 

VAR, hakemin penaltı vuruşunu vermemekle bariz bir hata yaptığını görüyor ancak söz konusu 
olaya sebep olan atak aşamasında net bir 'ofsayt / elle oynama' da var - VAR ne yapmalı?  

Bu kolay değildir ancak müsabakanın yönetimi için ve maçtan sonraki gereksiz eleştirileri 
önlemek için, hakem oyundaki ilk duraklamada her iki durumdan haberdar edilmelidir. Hakem 
gözden kaçan penaltı hatasının ne kadar 'bariz' olup olmadığına ve oyunun durumuna / 
atmosferine bağlı olarak 2 seçeneğe sahiptir. 

 'gözden kaçan' penaltıdan önce bir ofsayt / elle oynama olduğu yönündeki bir karara neden 
olacağını bilen bir 'inceleme' başlatmak, böylece penaltı verilemez (ancak her şey herkese 
açıktır) veya 

 Penaltı verilebilecek takımın kaptanını, ‘penaltı’ pozisyonundan önce bir ofsayt/elle oynama 
olduğu için bir penaltı verilmediği şeklinde bilgilendirir.  
(4.hakem antrenörü ve yayıncıyı bilgilendirebilecek VOR'daki birilerini bilgilendirecektir) 

 

8.18  Bir inceleme değişen bir karara yol açmazsa, hakem geçen süre için ilave 
süre verir mi? 

Hakem, VAR'dan gelen bilgilere dayanarak oyunu durdurur ancak inceleme bir penaltı olmadığını gösterir - 
inceleme için harcanan zamana karşılık ilave süre verilir mi? 

Evet - Hakem bir 'kontrol' veya 'inceleme' için oyunu durdurduğunda veya oyunun yeniden başlatılmasını 
ertelediğinde, gecikmenin başlangıcı ile oyunun yeniden başlatılması arasındaki zamanın, gerçekleştiği oyun 
devresinin sonundaki ilave süreye eklenmesi gerekir. 
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9. Hakem eğitimi 
 

9.1 Genel 

Eğitim hayati önem taşıdığından, yeterli çevrimdışı(off-line) eğitim tamamlanıncaya kadar, 
IFAB tarafından ‘çevrimdışı’ deneylerden ‘canlı(online)’ deneylere geçiş izni verilmez. 

 
VAR sisteminin başarısı (veya başarısızlığı) öncelikle üç faktör üzerinden değerlendirilecektir: 

• incelenen kararların doğruluğu

• incelemelerin sayı ve süreleri
• incelemelerin oyunun akışı ve duyguları üzerindeki etkisi

 
Tüm maç görevlilerinin ve VAR’ların eğitimi çok önemlidir. Asıl dikkat hakemler ve VAR’lar (+ 

AVAR’lar) üzerinde olmasına rağmen, YH’leriın, 4. hakemlerin ve İlave YH’lerin (varsa) eğitimi 

de çok önemlidir. 

 
Eğitimin önemli faydalarından birisi, bir karar vermeden ÖNCE VAR’ı UNUTMALARI, karar 

verdikten SONRA VAR’ı HATIRLAMALARI konusunda hakemlerin (ve YH’lerin) eğitilmesidir; 

ancak eğer bir inceleme ihtimali varsa, hakem oyunun yeniden başlamasına izin vermemeli, eğer 

gerekirse, pozisyonun/kararın ‘kontrol edilmesi’ amacıyla VAR için zaman yaratmalıdır. 

 
En büyük eğitim zorluğu, teori ve ‘sınıf’ uygulamalarını ‘gerçeğe’ dönüştürebilmektir. Hakemin 

ve VAR’ların ‘baskı altında’ durumların değerlendirmelerini yapmaları çok önemli olduğundan, 

mümkün olduğunca fazla 'maç simülasyonu’ pratiği yapmaları gerekir. Deneme maçları, maçın 

ortasında bir hakemin bir TV ekranına odaklanmasının, özellikle de kendini yorgun ve baskı 

altında hissettiğinde, kolay olmadığını göstermiştir. Aynı şekilde, baskı altında olduklarında 

VAR’lar için de karmaşık pozisyonların değerlendirilmesi kolay değildir. 

 
Birçok kişi, bir VAR olmanın basit bir şekilde TV'de maçı izleyerek hakeme tavsiyeler vermeyi 

gerektirdiği gibi yanlış bir düşünceye sahiptir. VAR’ı daha detaylı inceleyenler ve/veya KNVB, 

MLS ve FIFA'nın düzenlediği deneme maçlarını takip edenler, durumun gerçekte çok daha 

karmaşık olduğunu bilir. VAR’ların ‘canlı(online)’ olarak kullanıldığı hiçbir müsabakada büyük 

hataların/gecikmelerin olması istenmez; bu, o müsabakaların imajına (ve VAR sistemine) zarar 

verir; maçların sportif bütünlüğü ve potansiyel olarak tüm müsabaka organizasyonunu tehdit 

edebilir. 

Gerekli beceri ve tecrübeler göz önüne alındığında VAR’lar, VAR'ların kullanıldığı müsabakalar 

seviyesinde hakemlik yapmış (veya hakemlik yapmaya devam eden) hakemler olmalıdır. 

 
IFAB, hakemlik eğitim süreçlerine liderlik edecek ve gerekli aşamaları/aktiviteleri belirleyecek, 

seminerlere yardımcı olacak ve eğitim ve öğretim için bir maç ‘kütüphanesi’ de dahil olmak 

üzere eğitim ve tanıtım kaynaklarını koordine edecektir. 
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Önemli bir özellik, ulusal futbol federasyonları ve organizasyonların, bilgi  (olaylar, hatalar, iyi 

uygulama vb.) ve kaynak (olayların klipleri, VAR-hakem etkileşimlerinin klipleri, maçların tam 

videosu vb.) paylaşımı yapmasıdır. Hakem eğitimi ve VAR deneyimi açısından önemli olan bu 

işbirlikçi ve kolektif öğrenme, IFAB platformu tarafından kolaylaştırılacaktır. 

 
9.2 Kimler Video Yardımcı Hakem olabilir? 
VAR’ların seçimi kaçınılmaz bir şekilde kaynaklara ve teknoloji sistemine bağlı olacaktır (maç 

merkezi veya stadyumdaki VAR). Bununla birlikte VAR’lar, ilgili müsabakada en üst düzeyde 

hakemlik tecrübesine sahip olmalı ve sadece aşağıdakiler yapılmalıdır: 

• mevcut en üst seviye hakemler

• yakın zamanda emekli olmuş en üst seviye hakemler

• Hakemlikte hala aktif rol oynamakta olan eski en üst seviye hakemler
 

VAR (ve RA, RO ve AVAR) karşılaşan takımlar açısından ‘tarafsız’ olmalıdır. 
 

Gerekli beceriler şunlardır: 

• video tekrar gösterim ve iletişim teknolojileri yeterliliği (grafik kullanımları dahil)

• video görüntülerini hızlı ve sakin bir şekilde analiz etme becerisi

• oyun kurallarının üst seviyede anlaşılması

• sakin mizaç; baskı ile başa çıkabilme

• temiz diksiyon (konuşma) ve mükemmel iletişim becerileri

• ‘takım’ oyuncusu olma (emredici değil)

• mütevazi olma (önerisi hakem tarafından reddedildiğinde sinirlenmeyen)
 

Müsabakalar, düzenli olarak aynı VAR ile çalışan hakemin değerini dikkate almalıdır, bu sayede 

VAR, hakem ekibinin bir üyesi haline gelir. 

 

9.3 Eğitim programları 
Hakemlerin ve VAR’ların, her grubun VAR sistemi ile ilgili karşılaştığı baskıları/zorlukları 

anlaması için, çoğunluğu 'ortak eğitim' olması gereken önemli miktarda hakem ve VAR eğitimi 

(teorik ve pratik) almaları gereklidir. Eğitimler, artan bir şekilde münferit organizasyonlardaki 

deneyimlere, diğer organizasyonlardan ve IFAB’dan gelen geri bildirimlere dayalı olarak sürekli 

devam etmelidir. 

 
VAR’lar, AVAR’lar ve RO’ların, bir kontrol/inceleme yapılırken, incelenebilir bir olayın oluştuğu 

durumlara aşina ve yeterli derecede yetenekli olması önemlidir. 
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Eğitim sürecinin her aşaması, VAR’ın sadece  ‘bariz hatalar’ veya ‘gözden kaçırılan ciddi olaylar’ 

için kullanıldığını sürekli vurgulayacak içeriğe sahip olmalıdır– karar bariz bir şekilde yanlış 

mıydı? VAR’lar ve hakemler (ve diğer maç görevlileri), ‘bariz bir şekilde yanlış’ olmayan veya 

protokol içerisindeki incelenebilir kararların dışında kalan kararlar için VAR sistemini kullanma 

(belki de bilinç dışı olarak) keyfiyetine direnmelidirler. 

 
9.3.1 Teorik 
VAR’lar ve maç görevlileri (özellikle hakemler) baskı altındayken protokol kurallarını etkili ve 

doğru bir şekilde uygulayabilmek için tüm protokollerin detaylarını tamamen anlamalıdırlar. 

Özellikle de aşağıdaki konularla ilgili faktörleri, gereklilikleri ve kısıtlamaları açık bir şekilde 

bilmelidirler: 

• hangi olayların/ihlallerin incelenebileceği, hangilerinin incelenemeyeceği

• ‘kontrol’ (‘sessiz’ bir kontrol de dahil olmak üzere) ve ‘inceleme’ arasındaki fark

• ‘bariz hata’yı belirleyen şeyler

• oyunun bir ihlalden/olaydan ne kadar zaman öncesinin/sonrasının incelenmesine izin 
verildiği

• bir inceleme için oyunun durdurulması gerektiğinde ‘tarafsız bölge/durum’a karar verilmesi

• bir incelemenin nasıl başlatıldığı, yürütüldüğü ve sonuçlandırıldığı

• OFR’nin gerekli olup olmadığının veya kararın yalnızca VAR’dan alınan bilgilere dayanılarak 

verilip verilemeyeceğinin belirlenmesi; diğer bir deyişle gerçeklere dayalı(factual) kararlar 

• yavaş çekim görüntülerinin faydaları ve potansiyel tehlikeleri

• inceleme süreci esnasında tüm maç görevlilerinin konumları, hareketleri ve sorumlulukları

• iletişim protokolleri
 

Hangi olayların/ihlallerin incelenebileceği hangilerinin incelenemeyeceğinin açık ve kolay bir 

şekilde anlaşılmasında ve neyin ‘bariz bir hata’ veya ‘gözden kaçan ciddi bir olay’ olduğuna karar 

vermede teorik eğitim çok önemli olacaktır, çünkü bunlar temel ve çok önemli kararlardır. 

 
9.3.2 Pratik 
Teorik gerekliliklerin tamamen anlaşılması ile birlikte, uygulama, netleştirme ve pekiştirme için 

önemli bir miktarda zaman harcanması çok önemlidir: 

• tekrar gösterim teknolojisi nasıl çalıştırılır

• olayların/ihlallerin kamera görüntülerinin normal hızda ve yavaş çekimde analizi

• grafikleri kullanma (özellikle de ‘ofsayt çizgisi’)

• bir inceleme için oyunun durdurulması gerektiğinde ‘tarafsız bölge/durum’a karar verilmesi

• ne zaman 'sessiz' bir kontrolün yeterli olacağının ve muhtemel bir inceleme için hakemin ne 

zaman uyarılması gerektiğinin(veya kararın doğru olduğunu onaylama)  belirlenmesi

• bir inceleme başlangıcının gösterilmesi ve oyunun yeniden başlatılmasını erteleme/önleme 

ihtiyacının farkında olma

• OFR’nin gerekli olup olmadığının veya yalnızca VAR’dan gelen bilgilere dayanılarak bir 

kararın verilip verilemeyeceğinin belirlenmesi; örn. gerçeklere dayanan(factual)kararlar  

(ihlalin/oyuncu(lar)nun pozisyonu, temas noktası, topun oyun dışı olması, gol/gol değil vb.)
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• çeşitli olayların arka arkaya veya kısa bir zaman süresi içinde gerçekleştiği durumlarda en 

etkili inceleme sırasının uygulanması

• iletişim protokollerini kullanma

• inceleme sırasında konumlandırma, hareket ve sorumluluk protokollerini mümkün olan 

en kısa süre içinde kullanma

• bir incelemenin sonucunu, disiplin eylemini ve oyunun nasıl yeniden başlayacağını 
bildirme

• potansiyel olarak incelenebilir olan tüm olayların/ihlallerin etkin kayıtlarını tutma 

(sonuç/nihai karar dahil)

Bu eğitim farklı bir dizi saha dışı ve saha içi aşamalar ve yaklaşımlar içerecektir. 

 
Saha dışı uygulamalı eğitim 

Her hakem ve VAR tarafından, aşağıdaki alanlar üzerinde, bireysel olarak ve grup halinde 

önemli miktarda zaman harcanmalıdır: 

• bilgilerin incelenmesi ve test edilmesi; ve tüm protokol ve önerilerin anlaşılması

• hangi olayların incelenebileceği hangilerinin incelenemeyeceği ve neyin ‘bariz bir hata’ 

veya ‘gözden kaçan ciddi bir olay’ olduğuna karar verilmesi ve VAR’lar için uzun süre 

konsantre olma yeteneğinin geliştirilmesi ile ilgili olarak pratik yapmak için, maç olayları/ 

pozisyonları /oyunun aşamaları/maçın yarısı veya tamamının kamera görüntülerinin 

kullanılması.  Bu alıştırmalar aşağıdaki şekillerde gerçekleşmelidir:

o zaman baskısı olmadan 

o farklı VAR grupları arasında ‘rekabet’ unsuru da dahil olmak üzere zaman baskısı 

altında 

o farklı tekrar gösterim hızları kullanarak 

 
İdeal olarak, organizasyonlar, bireylerin kişisel eğitim almalarını, takviye bilgilendirmeler ve 

hatırlatmalarda bulunulmasını sağlayan bir online eğitim platformu kuracaklardır (uzaktan 

eğitim). 

 
Video temelli eğitime ilaveten, VAR’lar ve hakemler düzenli olarak aşağıdakileri yapmalıdırlar: 

• iletişim ve bilgi alışverişi pratiği yapmak:

o VAR ve hakem farklı odalarda olmalı 

o VAR stadyumdaki bir odada ve hakem oyun alanında olmalı 

• çekimleri seçmek ve incelemek için RO’lar ve RA’lar ile birlikte çalışma yapmak

• incelenebilir olaylar/ihlallerle ilgili bilgileri kaydetme pratiği yapmak (VAR’lar)

 
Sahada uygulamalı eğitim 

Bu, hakem ve VAR eğitiminin en önemli alanıdır ve bunun üzerinde önemli ölçüde zaman 

harcamak gerekir. Deneme maçlarında hakemlerin ve VAR’ların en çok zorlandıkları durum 

olduğu için, uygulama sırasında ‘zaman ve duygusal baskı’ oluşturulması çok önemlidir. 
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Video tabanlı bir eğitimin ilk aşamasından sonra, maç pozisyonları/oyun aşamalarını simüle 

etmek için, oyuncular kullanılarak saha içi eğitim eşzamanlı bir şekilde genişletilmelidir. Bu 

çalışmalar öncelikle aşağıdaki konulara odaklanmalıdır: 

• maç pozisyonlarını yaratan oyuncularla tüm protokollerin uygulanması 

•  ‘normal’ oynayan oyuncularla tüm protokollerin uygulanması (kısa ve daha uzun oyun 

periyotları ve sonra ‘tüm’ maç) - oyuncular çeşitli incelenebilir olayları ‘oluşturmaya’ teşvik 

edilmelidir.

• özellikle ihlali yapan takım/oyuncunun bir inceleme yapılmasını engellemek için hızlı bir 

şekilde oyunu yeniden başlatma girişiminde bulunması durumunda, oyunun yeniden 

başlatılmasının ertelenmesine/önlenmesine karşı duyarlı olunması

• OFR’nin gerekli olup olmadığının veya yalnızca VAR’dan gelen bilgilere dayanılarak bir 

kararın verilip verilemeyeceğinin belirlenmesi; örn. gerçeğe dayalı kararlar 

(ihlalin/oyuncu(lar)nun pozisyonu, temas noktası, topun oyun dışı olması, gol/gol değil vb.)

• ne zaman 'sessiz' bir kontrolün yeterli olacağı; muhtemel bir inceleme için hakemin ne 

zaman uyarılması gerektiğinin(veya kararın doğru olduğunu onaylama) belirlenmesi

• bir incelemenin başlatılmasını işaret etme

• inceleme için harcanacak süreyi kısaltma

• VAR’ın oyunu ‘canlı’ izlerken dikkatini dağıtacağı için, VAR’ın ‘merakından dolayı’  bir 

pozisyonu/kararı kontrol etme keyfiyetinden kaçınması

• inceleme sırasında hakemin ve diğer maç görevlilerinin pozisyon alması ve hareketleri

 
Simüle edilen bu çalışmaların, hakemin karar vermesi üzerindeki farklı etki seviyelerinin 

pratiğini yapmak için kullanılmaları önerilir: 

• hakem ve VAR arasında iletişim yokken (VAR alıştırması)

• VAR ve ‘temsili hakem’ (oyun alanı yanında/yakınında olan) arasındaki iletişim - iletişim 

protokollerini vb. test etmek ve pekiştirmek için. Bu özellikle ‘canlı‘ bir maçta kullanılırsa,  

‘baskı’ oluşturmak için önemli bir yöntemdir.

• VAR ve hakem arasında iletişim var fakat kararlar üzerinde bir etkisi yok (alınan bilgi türü 

ve seviyelerine hakemin aşina olmasına izin vermek için)

• kararlara esas olacak tüm inceleme protokollerini uygulamak için VAR ve hakem arasındaki 
iletişim

 
Tüm aşamalar, dikkatli bir analiz, geri bildirim ve uygun olduğunda özellikle de iletişim ve tekrar 

gösterim teknolojisini kullanmayla ilgili olan protokollerin geliştirilmesini gerektirecektir.  

‘Aktif olmayan’ hakemler VAR olarak kullanıldığında, VAR’ların VAR sistemini hakemin bakış 

açısından anlayabilmeleri için uygulamalı seanslarda hakem olarak rol almalı (ya oyun sahasında 

ya da teknik alanın yakınında bir ‘temsili hakem’ şeklinde) ve biraz zaman harcamalıdırlar. 

 

9.3.3 Sahada ‘canlı’ maçlar 
Her bir organizasyon/ulusal futbol federasyonu, eğitim sürecinin bir parçası olarak ‘canlı’ 

müsabakaları çevrimdışı(off-line) kullanmaya hazır olduğunda bir aşamaya ulaşacaktır. ‘Canlı’ 

müsabakaları kullanan ‘çevrimdışı’ eğitimin, hakemler ve VAR’lar tüm protokollere hakim olur 

olmaz başlaması ve uygulamaya konulması önerilir.
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‘Canlı’ müsabakalar, simüle edilen çalışmalarda olmayan ‘zaman baskısını’ oluşturmak için 

önemlidir. 

 
Başlangıç olarak, ‘canlı’ müsabakalar sadece 3 seviyede kullanılacaktır: 

• VAR ve maçın hakemi arasında iletişim yok - diğer hakemler VAR’ı gözlemleyecek ve/veya 

müsabakayı analiz edecekler

• VAR ve hakem(ler) arasındaki iletişimin stadyumda başka bir yerde konumlandırılması, 

hakemin oyun alanında/ oyun alanı/teknik alanlar yakınında olması dahil

• VAR ve müsabaka hakemi arasında iletişim var fakat kararlar üzerinde etkisi yok (alınan bilgi 

seviyelerine aşinalık için)

 
VAR’ların konsantrasyon yeteneklerini geliştirmek için bir TV ekranında 2 x 45 dakikalık devreler 

halinde  ‘canlı’ maçları ‘temsili’ eğitim için kullanmanın önemli bir değeri vardır. 

 
Bir organizasyon/ulusal futbol federasyonu, tüm VAR protokol ve uygulamalarının ‘canlı’ 

müsabakalarda (dostluk maçları dahil) kullanılmaya hazır olduğuna inandığında, izin, maç 

görevlilerinin ve VAR’ların kapsamlı eğitim aldıklarının açık kanıtını isteyen IFAB’dan alınmalıdır. 

Bunu kolaylaştırmak için, organizasyonlar/ulusal futbol federasyonları eğitim programlarının 

çeşitli aşamaları hakkında IFAB’ı tam ve düzenli olarak bilgilendirmelidir. 

 

9.4 Eğitim konuları 

9.4.1 Genel 
Eğitim, farklı inceleme kararlarına/ihlallere ve değişen karmaşıklık derecelerine odaklanılarak 

yapılandırılmalıdır. 

 
Eğitim aşağıdaki konuları belirlemeyi içermelidir: 

• Sadece VAR’dan gelen bilgilere göre karar verilmesi gereken kararlar (topun oyunda/oyun 

dışında olması, ceza alanının içindeki/dışındaki ihlaller, ofsaytta oyuncu(lar)nun konumu, 

gol/gol değil kararları gibi gerçeklere dayalı kararlar)

• hakemin genellikle kamera görüntülerini izlemek istediği durumlardaki kararlar(OFR) (bir 

müdahalenin kontrolsüz mü yoksa aşırı kuvvet kullanma mı olduğu gibi subjektif kararlar).

• hakemin kamera görüntülerini izlediğinde kararı ‘satabilmesine’ yardım edecek durumlar 

(yani daha rahat bir şekilde kabul edilmesini sağlamak)

• hakemin OFR isteyeceğini açıkça belirtmesinin değeri

• oyunun yeniden başlatılmasının ertelenmesinin önemli olduğu durum (VAR’ın 'kontrol için 

zamana ihtiyacı var veya ihlali yapan oyuncu(lar) bir incelemeyi engellemek istiyor)
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9.4.2 Hakemler ve VAR’lar için ana odak noktaları 
Hakem eğitim ve öğretim programlarının yapısı, aşağıda belirtilen önemli prensiplere 

odaklanmalıdır: 
 

 

• VAR yalnızca maçın gidişatını etkileyen belirli durumlardaki (goller, penaltı olayları, 

(doğrudan) kırmızı kartlar ve oyuncu kimliğinin karıştırılması vakaları) BARİZ HATALARI 

ve gözden kaçırılan ciddi olayları düzeltmek için kullanılır.

• hakem HER ZAMAN BİR KARAR VERMELİDİR - "videoya bakacağım, bilmiyorum" deme 

seçeneği yoktur.

• hakem herhangi bir karar vermeden ÖNCE VAR’ı UNUTMAYA çalışmalıdır

• hakem incelenebilecek bir pozisyon oluştuktan SONRA VAR’ı HATIRLAMALI, bir ‘kontrol’ 

için zaman kazandırmak amacıyla (incelemeye neden olabilir) oyunun yeniden 

başlatılmasını geciktirmek için hazır olmalıdır.

• Gerçeklere dayanan(factual) olaylar/kararlar (örn. bir ihlalin pozisyonu, ofsaytta 

oyuncuların pozisyonu, el veya faul pozisyonunda temas noktası; oyun dışına çıkan top, 

gol/gol değil), genellikle OFR gerektirmez.

• oyun devam ederken, VAR bir inceleme önerir ve hakemin oyunu durdurması gerekirse 

‘tarafsız bölge/durum’un belirlenmesi

• bir gol atılmak üzere iken ofsayt bayrağının kaldırıldığı durumda, düdüğün geç çalınması, 

eğer gol hakem düdüğünü çalmadan önce atılmışsa, yanlış bir şekilde işaret edilen ‘ofsayt 

gol’ün geçerli sayılması fırsatını yaratır

• tahmin edilemeyen (milyonda bir ihtimali olan) olaya hazır olma

• karmaşık/çoklu vaka durumları meydana geldiğinde hangi sırayla olayların 

incelenmesi gerektiği

 
9.4.3 VAR’lar için ana odak noktaları 
VAR’ların uygulama ve eğitimleri, aşağıda belirtilen önemli prensiplere odaklanmalıdır: 

• sadece BARİZ HATALAR üzerine odaklanma (kontrol ve incelemeler için)

• VAR’ın, incelenemeyen olayların incelenmemesini sağlamak sorumluluğu vardır

• bariz şekilde hatalı bir karar verildiğine dair gerçek ihtimal varsa, oyunun yeniden 

başlatılmasını erteleyebilmesi için hakem uyarılmalıdır

• yeni bir ‘atak başlangıç aşaması’nın (APP) başladığı anı belirleme

• Bir TV ekranında 2 x 45 dakikalık devrelerde konsantre olma yeteneğini geliştirmek; yeni 

bir APP’nin başlangıcını tanımlamak için ‘sıfırlama’ kullanıldığında bu konsantrasyon 

sürecine yardımcı olur 

• tahmin edilemeyen (milyonda bir ihtimali olan) olaya hazır olma

• hakemle düzenli temas (örneğin her 10/15 dakikada bir) hakemin sistemin hala 

çalışmakta olduğunu bilmesine yardımcı olur

• karmaşık/çoklu vaka durumları meydana geldiğinde, hakemin hangi sırayla olayların 
incelenmesi gerektiğine karar vermesinde yardımcı olma 

• RO, RA ve hakemle açık iletişim
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9.4.4 YH’ler, dördüncü hakemler ve İYH’ler için temel odak noktaları 
Yardımcı Hakemler, 4. hakemler ve İlave Yardımcı Hakemlerin uygulama ve eğitimleri, aşağıda 

belirtilen önemli prensiplere odaklanmalıdır: 

• sadece hakem bir inceleme başlatabilir, diğer hakemler ise sadece inceleme önerebilir

• Yardımcı Hakemler HER ZAMAN BİR KARAR VERMELİDİR - "videoya bakacağım, 

bilmiyorum" deme seçeneği yoktur. Ancak, bir oyuncu ceza alanı içinde gol atmak üzere 

iken, o pozisyon hakkında(konum veya ihlal) ofsayt şüphesi varsa, bayrağın geç 

kaldırılması, oyunun durdurulması halinde düzeltilemeyecek büyük bir hata yapılmasını 

önleyebilir.

• incelenmekte olan olaya doğrudan katılmadıkça, hakem ve VAR’ın dikkatini dağıtmamak 

için diğer maç görevlileri inceleme sırasında sessiz olmalıdırlar.

• diğer maç görevlileri maçın nerede/nasıl yeniden başlatılacağını hatırlatmalıdır.

• hakem bir inceleme ile meşgulken (özellikle bir OFR), diğer maç görevlileri oyuncuları/

teknik alanları izlemeli/yönetmelidir. 
 

9.4.5 Özel kararlar/durumlar için eğitim 
Eğitim sürekli olarak şu hususlara odaklanmalıdır;  

• sadece protokolün incelenmesine izin verdiği kararları/durumları belirleme

• video tekrarlarının diğer kararlar/durumlar için kullanılamayacağının düzenli olarak vurgulanması

• hangi kararların VAR’dan alınan bilgilere göre incelenebileceğine karar verme

• hangi karar/durumlarda bir OFR’ye ihtiyaç olduğuna karar verme

• karmaşık veya çoklu vaka durumu ortaya çıktığında farklı olayların/kararların hangi 

sıralama ile inceleneceğine karar verme

 
İncelenebilir özel kararlar/olaylar: 

a. Goller 

Olası tüm senaryolara aşağıdaki konulara özellikle dikkat edilerek çalışılmalı/pratik yapılmalıdır: 

• golü atan oyuncunun yaptığı ihlaller:

o bir rakibine faul 

o elle oynama 

o ofsayt 

• golden önce topun oyun dışına çıkması

• ‘gol/gol değil’ kararı (Kale Çizgisi Teknolojisi (GLT) olmadığı durumlarda)
 

b. Penaltı vuruşu 

• yanlış verilen penaltı vuruşu

• yanlışlıkla verilmeyen penaltı vuruşu

• olayın gerçekleştiği yer (ceza sahasının içinde veya dışında)

• olaydan önce topun oyun dışına çıkması

• penaltı vuruşunda kaleci ve/veya vuruşu yapan oyuncu tarafından yapılan ihlal

• penaltı vuruşunda top kale direkleri veya kaleciden geri döndüğünde, doğrudan oyuna dahil 

olan bir hücum oyuncusu veya defans oyuncusunun ceza alanı ihlali
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c.  Kırmızı Kart 

‘Aktif’ maç görevlileri tarafından görülen ihlaller 

• şiddetli hareket ve tükürme 

• ciddi faullü oyun (veya kontrolsüz müdahale)3 

• bariz gol şansının engellenmesi(DOGSO) 

• bir çok oyuncunun karıştığı kavga ve benzeri durumlar(mass confrontation) 
 

VAR tarafından görülen ihlaller 

• şiddetli hareket ve tükürme 

• ciddi faullü oyun (veya kontrolsüz müdahale)3 

• Bariz gol şansının engellenmesi (özellikle ihlalin yapıldığı yer ve diğer oyuncuların 
pozisyonu) 

• Bir çok oyuncunun karıştığı kavga ve benzeri durumlar 

• hiç bir maç görevlisinin olayı görmediği durumlarda incelemeyi hızlı bir şekilde göstermenin 
faydaları 

 
d. Oyuncu kimliğinin karıştırılması (kırmızı veya sarı kart)4 

• ihlal doğru bir şekilde tespit edilmiş fakat yanlış oyuncu cezalandırılmıştır 

• ihlal yanlış bir şekilde tespit edilmiş ve yanlış oyuncu cezalandırılmıştır 
 

e. Farklı karmaşık durumlar 

Daha karışık ve zorlu olan bu durumlara özel dikkat gösterilmelidir: 

• ‘kontrol’ ve ‘inceleme’yi birbirinden ayırt etmek 

• bir gol/penaltı vuruşu durumu öncesindeki oyun süresi 

• potansiyel bir inceleme olayından sonraki oyun süresi 

• topun net bir şekilde oyun dışına çıkmasından sonra devam eden oyun 

• ‘temas noktası’ ve ‘yoğunluk-şiddet (faul) veya kasıt (elle oynama) ’ için farklı tekrar 

gösterim hızlarının kullanılması 

• ilk baştaki kararın tersine döndüğü veya oyunun bir inceleme için durdurulduğu 

zamanlardaki yeniden başlatma kararı (yeniden başlatma yeri de dahil) 

• bir çok oyuncunun karıştığı kavga ve benzeri durumlar 

• bir ceza sahası içinde potansiyel olarak incelenebilir bir ihlalin gerçekleştiği ve oyunun hızla 

karşı yarı alana/ceza sahasına hareket ettiği durumlar 

• protokol sınırlarında olan veya nadiren gerçekleşen durumlar 

• bir inceleme için oyunun durdurulması gerektiği fakat oyunun ne zaman ‘tarafsız 

bölge/durum’ içinde olduğunu belirmenin zor olduğu durumlar 

 
 

3 Potansiyel ciddi faullü oyunlar için, eğer hakem ihlali cezalandırmışsa, yalnızca hakemin ihlalin ‘kontrolsüzlük’ 

kriterini geçip geçmediği konusunda gerçek bir şüphesi varsa bir incelemeye izin verilir 

 
4 Bu durum, yanlış takımdan bir oyuncunun cezalandırılmasını içerir; örneğin, bir Fransız savunma oyuncusunun, 
yakınındaki Portekizli bir oyuncu tarafından yapılan bir elle oynama yüzünden yanlış bir şekilde ihtar aldığı ve 
cezalandırıldığı EURO finali 
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• ilave disiplin işlemi gerektiren veya bir disiplin cezasının iptal edilmesi gereken durumlar

• takımın bir oyuncusu tarafından ‘topsuz’ alanda bir kırmızı kartlık hareket yapıldıktan 

sonra, o takım lehine bir penaltı kararının verildiği veya gol atıldığı durumlar

• takımın bir oyuncusu tarafından ‘topsuz’ alanda bir kırmızı kartlık hareket yapıldıktan 

sonra, takımın lehine bir penaltı kararının verildiği veya gol atıldığı durumlar

 
f. Birbiri ardına gelişen çoklu olaylar 

Bir dizi önemli olayın hızla arka arkaya gerçekleştiği durumlar muhtemelen en zorlayıcı 

durumlar olacaktır, örnek olarak 

Örnek 1 

• A takımı için gözden kaçan olası penaltı
• B Takımının kontra-atağı
• Muhtemel ofsayt durumu ve B takımı tarafından gol atılması

Örnek 2 

• A takımı aleyhinde olası ofsayt
• B takımı savunma oyuncusu tarafından yapılan faul – ceza alanı içinde mi yoksa dışında mı?
• Bariz gol şansının engellenmesi veya ciddi faullü oyun?

Örnek 3 

• A takımı tarafından yapılan olası gözden kaçırılan şiddetli hareket (topsuz alanda)
• B Takımının kontra-atağı
• Muhtemel ofsayt durumu ve B takımı tarafından gol atılması

 
g. Oyuncu yönetimi 

Oyuncu ve takım görevlilerinin yönetiminde aşağıdaki konuları içeren ciddi miktarda uygulama 

ve eğitim gerekecektir: 

• inceleme süreci sırasında – özellikle hakem, hakem inceleme alanında iken(RRA)

• nihai kararı bildirmek örn. kaptan(lar)la irtibat
• nihai karar verildikten sonra, gerekli disiplin işlemlerinin yapılması ve doğru pozisyonda 

doğru yeniden başlatmanın yapılması
• kırmızı kart kararı verilen ancak kararın inceleneceği bir durumda, ilgili oyuncunun nerede 

konumlandırılacağı (örneğin, oyuncunun hakemin yakınında izole edilmesi, oyun alanını 
terk etmesi ancak teknik alanda veya 4. Hakem ile birlikte durması vb.)

 

9.5 Eğitim materyali 

Hakemlerin ve VAR’ların(ve diğerlerinin) eğitiminin VAR deneyi için temel önemi vardır ve 

önemli miktarda maç görüntüsü kullanımını içerecektir. Münferit olayların kliplerini kullanmak 

değerli olmakla birlikte, özellikle de VAR’ların konsantrasyon güçlerinin ve uzun süreli bir 

hareketsiz duraklamadan sonra maçın gidişatını değiştiren bariz hataları belirleme becerilerinin 

geliştirilmesinde tüm maç görüntülerini kullanmak da çok önemlidir.
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Münferit müsabakalar/ülkeler, hakemlerinin, VAR’larının ve diğer maç görevlilerinin aşina 

olmadıkları materyalleri kullanarak eğitim yapmalarını sağlamak için kliplerin, tüm maç 

görüntülerinin ve eğitim fikirlerinin değişimi konusunda çalışma yapmalıdır. Bu işbirliğine 

dayalı değişim, VAR deneyinin başarılı olmasında çok önemli bir rol oynayacaktır. 

 

9.6 FIFA Kulüpler Dünya Kupasından Öneriler  

(Japonya – Aralık 2016) 

 
Aralık 2016’da Japonya’da düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası, az sayıda maçta ‘inceleme’ 

gerektiren pozisyon olmasına rağmen, VAR sisteminin test edilmesi için iyi bir fırsat sağladı. 

 
Bir ‘Bariz hata’ olup olmadığına karar verme 

• VAR’lar, potansiyel olarak incelenebilir bir olay meydana geldiğinde ilk hissiyatına 
güvenmelidir, yani ilk anda karar yanlıştı 'hissi' verdi mi?

• VAR’lar, yalnızca ‘bariz hatalar’ için müdahale etmeleri gerektiğini ve rollerinin maça 

hakemlik etmek değil, hakemin bariz hata yapmasını önlemeye yardımcı olmak olduğunu 

hatırlamalıdır.

 
Ofsayt 

• AR’ler ofsayt kararlarını sanki VAR yokmuş gibi vermeye devam etmelidir.

• Bir oyucunun ceza alanında bariz gol atma şansı varsa ve AR ofsayt kararıyla bayrağını 

kaldırırsa, uygun hallerde hakem mümkün olduğu kadar düdüğü ertelemelidir; böylece eğer 

ofsayt bayrağı yanlış kaldırılmışsa gol atılmasına izin vermiş olur.

 
Hakemler 

• Bir OFR sırasında hakemin, farklı açıda/hızda görüntü gerekiyorsa, detaylı bir talepte 

bulunması gerekir; örneğin, “bana kale arkasından görüntüyü gösterin" veya “bana 

müdahaleyi yavaş çekimde gösterin" gibi.

• Hakem, VAR’dan gelen herhangi bir iletişimi aldığını sözlü olarak bildirmelidir; böylece, 

VAR hakemin iletişimi duyduğunu bilir.

• Hakemler, önemli kararlardan (örn. gol kararı, penaltı kararı) sonra, VAR’ın pozisyonu 

kontrol etmesi için zaman vermelidir.

 
Sistem arızası 

• VOR’daki bir maç görüntüsünde (geçici) arıza ve RRA’daki bir arıza, VAR sistemlerinin kısmi 

veya tamamen arızalanması durumunda (geçici veya kalıcı) herkesin kesin protokol 

kurallarını ve prosedürleri bilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

• Bunun sağlanamaması, hakemlerin ve yardımcı hakemlerin neden HER ZAMAN bir karar 

vermesi gerektiği hususunu açıklamaktadır; örn. hakemin sanki VAR yokmuş gibi karar 

vermesi.
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• RA, RRA’da bir arıza/problem olduğunun farkına varırsa, RO/VAR hemen haberdar 

edilmelidir.

 
Takım/antrenör/basın bildirisi 

• Takımlara/antrenörlere/basına brifing verilirken, incelenmesi muhtemel olan olayların 

kliplerini göstermenin oldukça faydalı olduğu kanıtlanmıştır – oyuncuların maç boyunca 

yapılacak VAR ‘kontrolü’ ve devamındaki ‘incelemeler’ neticesinde 

cezalandırılabileceklerinin farkında olmaları, ‘fair play’ kurallarına daha uygun maç ortamı 

yaratılmasında yardımcı olabilir.

 

Antrenman 

• ‘Atak başlangıç aşamalarının'  belirlenmesine yönelik uygulama yapılması çok önemlidir.

• VAR’lar olayların kliplerini analiz etmeye çalışırken, ‘baskı’ oluşturmak için en faydalı eğitim 

yöntemi, VAR’ın ‘kontrol’ için geçen zamandan haberdar edilmesidir.

• Hawkeye, VAR eğitimi için ‘zorlu’ klipler sağlamakta mükemmeldi.

• Diğer spor dallarındaki çalışmalarına dayanarak Hawkeye, topun vücuda temas edip 

etmediğini analiz etmeye yardımcı olmak için VAR’a talimat verebilir.

 

VAR prosedürü 

• Oyun/olaylar hakkında sözlü bir ‘yorum’ yapan VAR, bir ‘kontrolün’ ne zaman gerekli 

olabileceği konusunda RO’ya yardımcı olur.

• VAR, hakem yapmayı unutabileceği için bir inceleme başlatıldığında TV işaretini 

göstermesini hakeme hatırlatmalıdır (bu, incelemeleri üstlenmek için hakem tarafından 

kullanılmadığında bir risktir) – TV işareti sadece OFR’ler için değil, TÜM İNCELEMELER için 

gereklidir.

• VAR, sarı kart (SK) veya kırmızı kart (KK) alması gereken bir oyuncunun belirlenmesinde 

hakeme proaktif olarak yardımcı olmalıdır (oyuncu kimliğinin karıştırılmasını engellemek, 

düzeltmekten daha iyidir).

• İletişimi kontrol etmek için devre arasında VAR ile hakem arasında maçtaki konularla ilgili 

bir değerlendirme yapılması oldukça faydalıdır.

• Eğer 2. bir VAR (AVAR değil)varsa, her VAR’ın sahadaki hangi konulardan 

pozisyon/oyuncu/alan sorumlu olacağını belirlemek için (maç öncesi ve maç sırasında) 

değerlendirmeler yapılmalıdır; örneğin, bir korner atışında VAR1 kale alanındaki oyunu 

izlerken, VAR2 topa hareketlenen oyuncuları izleyecek.

• VAR’a protokolün ana unsurlarını hatırlatan işaretler/notlar/afişler kullanılması faydalıdır 

– ‘sadece bariz hatalar’ vb.

• Bütün yeniden oynatma açıları senkronize edilir, böylece hepsi aynı anda oyunu gösterebilir.
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10. Verilerin analizi 
 

10.1 Genel 
Nihayetinde, IFAB, video yardımının Futbol Oyun Kurallarına dahil edilip edilmeyeceğine karar 

vermelidir.  Bu karar şu sorunun cevabına dayanmalıdır: 

 
‘VAR sisteminin uygulanması oyunu geliştiriyor mu?’ 

 

Bu soruyu cevaplamak için IFAB, hakem/futbol araştırmalarında önemli bir deneyime sahip KU 

Leuven (Belçika) Üniversitesini deney verilerini toplama ve analiz etmek için görevlendirdi. KU 

Leuven’in elde ettiği sonuçların geçerliliği, TU Munchen ve Harvard Üniversiteleri tarafından 

onaylanacaktır. Bu üniversitelerin veri toplama ve analiz işlemleri, aşağıdaki alt soruların 

cevaplanmasını amaçlamaktadır. 

 
A. Hakemlik üzerindeki etkisi nedir? 

 Hakemlerin davranışı 

 Diğer maç görevlilerinin davranışı– yardımcı hakemlerin, ilave yardımcı hakemlerin ve 
dördüncü hakemlerin 

 Fair play ve Oyun Kurallarının uygulanması 

B. Oyunun kendisi üzerindeki etkisi nedir? 

 Oyun kesintileri 

 Oyunun sadeliği 

 Oyuncuların ve antrenörlerin davranışı 

C. Oyunun duyguları üzerindeki etkisi nedir? 

 Oyuncular ve antrenörler (örn. gol kutlamaları) 

 Seyirci deneyimi (stadyumda ve TV’de) 

 Medya tepkisi 
 

Müsabaka organizatörlerinin KU Leuven Üniversitesine ve IFAB’a, maç görüntülerini ve 

potansiyel olarak VAR odasında kayıtlı görüntüleri de içeren detaylı maç bilgilerini toplayarak 

aktarmaları gerekmektedir. Ayrıca, doğrudan dahil olan paydaşlardan (hakemler, oyuncular, 

antrenörler vb.) geri bildirimleri toplayarak aktarmaları da gerekecektir. 

 

Denemelere doğrudan katılmayan paydaşlardan gelen geri bildirimler de (özellikle futbol 

seyircileri, hakemler, oyuncular ve antrenörlerden gelen geri bildirimler) analiz edilecektir. 

 
KU Leuven’in raporu, IFAB’ın VAR uygulaması konusunda karar vermesi için mümkün olan en 

geniş dayanak noktasını oluşturmalıdır. 
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10.2 Veri toplama 
IFAB, KU Leuven ile işbirliği içinde, çevrimdışı, yarı-canlı ve canlı denemeler de dahil olmak 

üzere tüm verilerin toplanacağı çevrimiçi bir uygulama geliştirdi. Tüm proje yöneticilerinin bu 

platforma erişimi sağlanacaktır. 

 
Müsabaka organizatörleri tarafından atanan proje yöneticilerinin, çevrimdışı, yarı-canlı ve canlı 

video yardımı sağlanan her maçtan sonra 72 saat içinde, tüm kontrol ve incelemelerin kliplerini 

yüklemeleri gerekmektedir. En iyi görüntüler (çoğunlukla operatör çıkışı) kullanılacaktır. 

 
Klipler yüklendiğinde, proje yöneticileri hem maç, hem de klip anketlerini tamamlamalıdır. Bu 

anketlerle, tüm kontroller ve incelemeler ve karar verme prosedürü de dahil olmak üzere maç 

hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. 

 
Denemelere doğrudan katılan diğer paydaşlardan farklı veri toplama yöntemleri kullanılarak 

veriler alınacaktır. 

 
10.3 Veri analizi 
VAR’ların kullanıldığı tüm müsabakalardan toplanan veriler analiz edilecek ve düzenli olarak 

IFAB’a raporlanacaktır. 

 
Çevrimdışı denemelerden elde edilen tüm veriler kıstas olarak kullanılacaktır. Canlı denemelerin 

verileri analiz edilecek ve çevrimdışı denemelerle karşılaştırılacaktır. Diğer doğrudan katılan 

paydaşlardan elde edilen bilgilerle birlikte amaç, VAR kullanımının ‘minimum müdahale' (zaman 

kaybı, vb) ile ‘maksimum fayda’ (doğru karar oranının yükselmesi, vb.) sağlayıp sağlamadığını 

araştırmaktır. IFAB, çevrimiçi uygulamayla toplanan verilerin tutarlılığını, güvenilirliğini ve 

geçerliliğini korumak amacıyla, ‘gri bölge’ kliplerinin seçimi için bir referans kararı belirlemek 

üzere uzmanlar kullanacaktır. 

 
10.4 Eğitim 
Bir klibin bir proje yöneticisi tarafından önerilip IFAB tarafından onaylanmasından sonra, eğitim 

amaçlı olarak ilginç kliplerin paylaşımı da mümkün olacaktır. Eğitimciler, platforma erişim 

sağlayabilecekler, kendi seminerlerinde hakemleri ve VAR’ları eğitmek amacıyla paylaşılan 

klipleri kullanabileceklerdir. 
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11. Teknoloji ve organizasyon 

 

11.1 VAR Teknolojisi 
Video oynatma teknolojisi, bir yeniden oynatma operatörü (RO) tarafından çalıştırılan ve 

mümkün olan en hızlı sürede VAR’lara en iyi kamera açılarını sağlayan özel tasarlanmış bir 

futbol sistemidir. Denemenin 1. Test aşamasından elde edilen tecrübelerin yanında, denemeyle 

ilgili teknoloji sağlayıcıları, katılımcı ulusal futbol federasyonları ve müsabaka organizatörleri ile 

yapılan değerlendirmelere dayanılarak, 2. Test aşamasındaki ‘canlı' denemeler için yapılacak 

teknolojik kurulumda aşağıdaki gereksinimler asgari standart olarak belirlenmiştir. 

 
Bu standart, tüm dünyadaki VAR’lar ve hakemler için en üst kaliteyi ve katılımcı müsabaka 

organizatörleri arasındaki tutarlılığı sağlamalıdır. Ayrıca bu standart, seçilen üniversitenin 

çeşitli müsabakalardaki verileri karşılaştırabilmesini sağlayacak raporlama süreci için de 

önemlidir. 
 

11.1.1 Ana hedefler 
VAR’ların hakemi destekleyerek oyunu geliştirebilmeleri için, teknolojik açıdan aşağıdaki 

hedeflerin yerine getirilmesi gerekir. 

 
• VAR ve hakemler, ek özel eğitim olmadan farklı VAR sistemlerini aynı şekilde 

kullanabilmelidir

• VAR sistemi ve işleyen inceleme süreci, tutarlı kararlar verilmesi için VAR’ları ve hakemleri 

desteklemelidir

• Hakem tarafından karar verilen potansiyel incelemeler için en iyi kamera açıları, RRA’daki 

cihaza ve VAR’a mümkün olan en çabuk sürede sağlanmalıdır.

 
11.1.2 Strateji 
Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki strateji tanımlanmıştır: 

a. VAR’lar ve hakemler tarafından kullanılan cihazların standardizasyonu 

b. Teknolojik kurulum için minimum gereksinimler 

c. İnceleme sürecinin işleyişinin tanımı 

 
 

11.1.3 Minimum gereksinimler: 2. Test aşamasındaki ‘canlı’ denemeler 
Tüm inceleme süreci turnuva/maç organizatörleri tarafından kontrol edilmelidir. 1. Test 
aşamasındaki denemelere dayanarak, ‘canlı’ 2. Test aşaması için aşağıdaki minimum 
gereksinimler tanımlanmıştır: 
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Video işletim odası (VOR) 

Minimum gereksinimler: 
 

Kamera beslemeleri: 
• Sözkonusu alana, TV program yayını ve oyun alanı üzerine kısmen (yakınlaştırma) veya 

tamamen (geniş açı) odaklanan tüm yayın görüntüleri ve kamera açılarına bağımsız erişim 
imkanı ve yeniden oynatma kontrolü sağlanmalıdır.

• VAR incelemesi için kullanılan tüm kamera görüntüleri, yayıncı için de mevcut olmalıdır.
• Mevcut tüm kamera görüntüleri senkronize edilmeli ve ekranda gerçek zamanlı olarak 

gösterilmelidir (gerçek zamana göre bir saniyeden daha kısa gecikme)

• VOR içerisindeki ‘canlı’ yayının maç yayıncısına iletilmesi
• Tüm izole kamera görüntülerinin, TV programı yayınının ve VOR içindeki inceleme 

sürecinin kaydedilmesi (ses dahil)
• Kameraların açıları isim/başlıklara (örn. AR1 ve AR1 ters) sahip olmalıdır ve bu 

isim/başlıklar VOR ve RRA’daki ekranlarda görünmelidir
• 2. Test aşamasında kamera sayısına ilişkin bir gereklilik yoktur. Ancak, ceza alanlarında çok 

önemli kararlar (özellikle ofsayt) verildiği için kale sahası ön çizgisi üzerinde/yakınında  
(5.5 m) bir kamera bulunması çok önemlidir.

 
Çalışma istasyonu: 
• VOR işlemleri stadyumun yakınında veya stadyumda (bir araç veya oda içinde), veya 

merkezi bir yeniden oynatma tesisinde bulunabilir ve bunun için bir VAR ve AVAR olması 
gerekir.

• VAR iki ekran kullanmalıdır. Bir monitörde, VAR, maçı gerçek zamanlı olarak izleyebilir ve 
ikincisini gerçek inceleme işlemi için kullanmalıdır. Bir kontrol devam ederken, AVAR’ın 
canlı yayınları izleyebileceği kendi monitörü olmalıdır.

i. İki ekran ve VAR için bir etiketleme cihazı 

• Standart “canlı” monitör (örn. kamera 1) 

• Görüntüyü 2-5 saniye gecikmeli aktaran dokunmatik ekran “çıkış” monitörü 

ii. Tahsis edilmiş "canlı" ekran ve AVAR için bir etiketleme cihazı 

• Standart “canlı” monitör (örn. kamera 1) 

• Maç yayıncısından gelen ofsayt grafikleri onaylanmadığı sürece kullanılmaz  

(madde 5.3.5’e bakınız)
• İnceleme işlemi için yakınlaştırma/uzaklaştırma özelliği kullanılabilir olmalıdır
• Müsabaka/maç organizatörü ile teknoloji sağlayıcı arasında, önceden ayarlananlar da dahil 

olmak üzere en iyi kamera açıları üzerinde anlaşmaya varılmalıdır

• VOR ve maç yayıncısı arasında iletişim hattının kurulması
• Ana RO, azami olarak 12 kamera açısını izleyebilir. 13. kamera olması durumunda, başka bir 

RO’nun daha olması zorunludur.

Diğer alanlar: 
• VAR ve AVAR’ların hazırlanması ve maça konsantre olmalarına izin vermek için, başlama 

vuruşuna 30 dakika kala ziyaretçilere izin verilmemelidir.
• VOR’daki aydınlatma, VAR’ların, RO’ların ve odaya giren herkesin tanınması için yeterli 

düzeyde olmalıdır; eğitim ve tutarlılık kontrolü için görüntüler gereklidir.
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Şekil: Bir video işlem odasındaki kurulum örneği [VOR] çoğu organizasyonda VAR2 = AVAR 
 
 

Hakem inceleme alanı (RRA) 

Gereklilikler: 

• RRA’da kablolu dış mekan cihazı
• Hava şartları ve güvenlik açısından korumaya alma – ön sıralarda oturum, reklam, güvenlik 

vb. ile ilgili olarak RRA’nın (Hakem İnceleme Alanı) konumu, her stadyumda dikkat edilecek 
en önemli konular arasındadır.

 
Kulaklıkla iletişim 

Gereklilikler: 

• VAR kulaklık seti, hakem iletişim sistemine entegre edilmelidir
• AVAR, RO ve RA’nın kulaklık setleri de iletişim sistemine entegre edilmelidir; ama sadece 

iletişimin dinlenilmesi sağlanmalıdır; kulak içine takılan cihazlardan daha verimli olduğu için 
sadece başa takılan kulaklıkların kullanılmasına izin verilir

• VAR ve hakem arasındaki iletişimin kaydedilmesi
• VAR ve hakem arasındaki iletişim için basarak konuşma özelliği (VAR ve AVAR/RO 

arasındaki görüşmeler nedeniyle dikkatin dağılmasını engellemek için)
• ‘Konuşma’ düğmesi basılmadığı zaman kapalı tutulmalı, bir haberleşme bittikten sonra açık 

kalmamalıdır; çünkü bu durum, maç görevlilerini rahatsız edebilir, karışıklığa ve hatta hatalı 
karar verilmesine neden olabilir.

 

11.1.4 Teknoloji Sağlayıcılar 
• Avid

• Broadcast Solutions GmbH

• ChyronHego Aps
• ColosseoEAS a.s
• Dartfish Ltd.

CANLI 
SAHAYA ODAKLI 

CANLI 
SAHAYA ODAKLI TV PROGRAMI 

KONTROL ETME 

Operatör 
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• DV Sport

• Evertz Microsystems Ltd
• EVS Broadcast Equipment
• Hawk-Eye Innovations Ltd

• Mediapro

• Misure sport

• MyPlayxPlay
• SBG Sports Software
• XOS Digital Inc.

 
Aşağıda, hali hazırda MLS tarafından üstlenilen çalışmadan elde edilen bazı önemli bulgu ve 
tavsiyeler özetlenmektedir. 

 
11.1.5 En iyi teknolojik uygulamalar ve temel bulgular 
• Ekipmanın yüksek işlevselliği – ekran sayısı; netlik; hız; ağır çekim; yakınlaştırma; bölünmüş 

ekran; dokunmatik ekran; eğer doğrulanmışsa, yayın veya teknoloji sağlayıcısından gelen 
grafikler, ancak ikisi birden değil.

• Potansiyel görüş ve açıların tanımlanması da dahil olmak üzere, VAR’ın etkin işlemleri ve 
desteği; bir defada bir veya daha fazla ihlali ve/veya olayı izleme; oyunu okuma.

• RA’ların uygun nitelikleri ve eğilimleri – teknik olarak yetenekli, proaktif, destekleyici, 
iletişime açık, kolaylaştırıcı.

• Eğitim araçları – rol-model klipler veritabanı; teknik araçlarla VAR-RA/RO iletişimi ve VAR 
ara yüzü üzerinde etkili geri bildirim; uzaktan eğitim aracı.

• Dokümantasyon – her eğitim ve/veya maç esnasında video ve ses görüntüleri eşliğinde 
incelenen olayların elle etiketlenmesi ve kaydedilmesi.

 

11.1.6 Temel Bulgular 
• Prodüksiyon odasına yakın olması ve oyun alanı üzeri monitör ile bağlantı da dahil olmak 

üzere, VOR’un bulunduğu yerin her stadyuma göre iyi planlanmış olması gerekir.
• Teknoloji sağlayıcısı; her maçın ücreti, RA seyahat masrafları, ekipman gönderme ve eğitim 

araçları nedeniyle en pahalı video inceleme hattı olabilir (bir ‘Komuta Merkezi’nin 
geliştirilmesi haricinde).

• Teorik olarak, birkaç ilgili tedarikçi giderleri kontrol altında tutmaya yardımcı olabilir.

  
11.1.7 En iyi prodüksiyon ve temel bulgular 
• MLS yayınları için geleneksel olarak kullanılan sekiz (8) kameranın ve en azından belirtilen 

stadyum-içi yerlerin tahsis edilmesi: Oyun orta saha, dar orta saha, alt orta saha, sol 18, sağ 18, 
yüksek uç bölge; VOR/RRA ekranında gösterilen isimler/başlıklar.

• ‘Çizgi ihlali’ olayları, kale önünde gerçekleşen olaylar ve ofsayt vakalarını yakalamak için 
bulunan sınır çizgileri üzerinde 4K kameralar 

• Teknoloji sağlayıcının da dahil olduğu, prova niteliğinde kontroller ile, başlama vuruşundan 
en az 5 saat önce kurulumun gerçekleştirilmesi 

• Tüm uygun bağlantıların işlevselliğini sağlamak için kurulum öncesinde ve kurulum 
sırasında gerekli zamanın ayrılması 
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• Mekana özgü zorluklar dikkate alınarak saha monitörü ile bağlantı kurulması 
• Yayın Müdürü ve teknoloji sağlayıcısı ile irtibat kurmanın yanında, sorun giderme amacıyla 

bir ‘Prodüksiyon Video İnceleme Mühendisi’nin görevlendirilmesi 
• Yayınlarda ‘fakslama’ kritik bir adımdır; prodüksiyon zorluklarını sınırlandırır ancak 

tamamen ortadan kaldırmaz 
• Günün saatine göre görüntü parlaklığının ayarlanması, VAR’lara en iyi görüntünün 

sağlanmasına yardımcı olacaktır 
• Ofsayt ve ters açılı perspektifler5 için uzaklaştırılmış ters açı sol ve sağ 18’lere dikkat 

edilmelidir. 
• Kameramanlı ters görüş açılı kameralar ofsayt anlayış ve eğitimini gerektirir.  
• Kamera arızaları için yedek olarak ekstra kamera bulundurulur. 
• Diğer prodüksiyon hataları için acil durum planı ve sorun giderme listesi olmalıdır. 
• ‘İşaret ışıkları’ kullanan senkronize kameralar, özellikle bölünmüş ekran üzerindeki 

oynatmalarda, tam zamanlama sağlar(ofsaytlar). 
• Kararları açıklamak için ya VAR tarafından sağlanan grafikler veya doğrulanmış kendinden 

oluşturulan görüntüler kullanılmalıdır.
 

11.1.8 Prodüksiyon zorlukları 
• Devamlılığın sağlanmasındaki sorunlar, ekranları geçici olarak siyaha çevirdi. 
• Bu sezon ('16), en az iki MLS maçında uzun süreli (1-6 dakika) sorun yaşandı. 
• Saha seviyesinde ve Video İnceleme Odasında bir beslemenin yanlışlıkla çıkarılması, 

Portland denemesi sırasında bütün bir maç boyunca besleme yapılamamasına neden oldu. 
Sorun giderme işlemi yapılması halinde tüm yayını kaybetme riskinin olması, uygulanacak 
acil seçenek sayısını azalttı. 

• ‘Yönlendiriciler’ sıfırlanmadı, bu nedenle belirli ekranlarda renk çubukları alan 
görüntülerinin yerini aldı; prodüksiyondaki hiç kimse sorunu çözemedi ve bu yüzden, video 
inceleme sorumlulukları olan diğer görevlilerden destek almaları gerekti. 

• Ters açılı kamera operatörleri ve prodüksiyon kabini/aracı arasında, maç öncesinde sorunun 
çözümü ve/veya parlaklığın ayarlanması ile ilgili iletişim kurulamadı. 

• Aydınlatma için ‘raflar’ ayarlanamadı/çalıştırılamadı.  
• FAX (tesisler) kontrollerinin sorunları gidermesi gerekiyordu, ancak periyodik olarak 

yapılmadı.

• Kritik anlarda (penaltı vuruşu), yayın, yanlış veya mücadelenin olmadığı alanlara 
(seyircilere) odaklandı.

• Yayın kalitesi düştü; yayın parlaklığı gitti (ekran karardı); bir yayın çok yaklaştırıldı; statik 
ters kamera oyun alanına yeteri kadar odaklanmadı (stadyumu çok fazla görüntüledi).

• Bazı/tüm kameralarda yayının kaybolması durumuna karşı uygun ve etkili bir politika 
oluşturulmalıdır. 

 
 
 
 
 
 

  Ters açılı kameraların, oyun alanının karşı tarafındaki olaylar ve/veya oyuncuların VAR’ın karar vermesi için  gerekli görüş 
 açılarını kısıtladığı veya engellediği durumlar için kritik olduğu tespit edildi. 
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• Bari’de İtalya ve Fransa arasında oynanan maç, 23 kamera ve 2 dünya çapında yayın desteği 
ile çift yayın prodüksiyonu olarak gerçekleştirildi. Böyle bir kurulum için gerekli maç 
hazırlıklarında ek zorluklarla karşılaşıldı:

 stadyumun diğer tarafına kablolama yapılması (örn. altyapı vb.) 

 her iki prodüksiyon şirketi ile iletişim (farklı diller) 

 en iyi kamera açılarını tanımlamak için operasyonel zorluk 

 ek maliyetler 
 

11.1.9 İletişim sağlayıcının en iyi uygulamaları 
İletişim cihazı sağlayıcı ve Kullanıcı için Örnek Uygulamalar: 
• Maçtan önce, hakem, AR'ler, 4. hakem ve VAR arasında iletişimi sağlayan kablolu ve kablosuz 

iletişim araçlarını test edin. 
• İki (2) RA + RO; ‘Eğitimdeki’ VAR’lar; mühendisler; ve müsabaka ve/veya PRO temsilcileri 

için ‘dinleyici cihazlar’ verin. 
• Herhangi bir olumsuzluk durumunda kullanılmak üzere (iletişim sistemi arızası), VAR ile 4. 

hakem arasındaki iletişimi sağlamak için yedek olarak telsiz(walkie-talkies) temin edin. 
• Görevliler, en iyi şekilde iletişim için mikrofonu ağza yakın tutmalıdır. 
• Maç öncesi yapılan testlerde, görevliler etkili ve ‘saha sesi’ ile konuşmalıdır. 
• Eğer PTT kullanılıyorsa, PTT’nin etkinleştirilmesi için görevliler konuşmadan önce 1 saniye 

beklemelidir.  
• VAR, teknoloji sağlayıcı RA ile RO ve hakemle doğrudan iletişim kurarken mikrofonunun 

sesini açıp, kapatmak için kullanılan mekanizmaya alışmalıdır. 
• Ev sahibi takım Operasyon ve/veya Tesis Direktörünün yanında, görevliler ve teknoloji 

sağlayıcı ile iletişim kurmakla görevli bir ‘İletişim Video İnceleme Mühendisi’ belirleyin. 
• Bari’deki İtalya ve Fransa arasında oynanan maçta hakemler, Adeunis/Vokkero ve Hawk-Eye 

tarafından düzeltildikten sonra ses kalitesinden çok memnundu. VAR teknoloji sağlayıcısının 
her maç için tam bir Ref Com sistemine sahip olması ve bunun net, güvenilir bir şekilde ve 
statik parazitler olmadan çalışmasını garanti etmesi önerilir. Teknoloji sağlayıcı mevcut en 
iyi donanımın ve konfigürasyonun kullanılmasını sağlamak için Adeunis/Vokkero veya diğer 
sistem sağlayıcılarıyla iletişim halinde olmalıdır. Hakem veya müsabaka organizatörü 
telsizlere takılan kulaklık setlerini temin etmelidir. 

• Japonya’da, yayıncılar vb. ile iletişimin, özellikle de dil farklılıkları olduğunda, VAR’lar veya 
ana RO tarafından üstlenilemeyeceği açıktı.
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11.2 Organizasyona ilişkin konular 
VAR’ların kullanımı oyun alanında veya kalelerde herhangi bir değişiklik gerektirmez; ancak, kale ağları dikkat 
dağınıklığı ve görüntü bozukluğunun önlenmesi için düz beyaz olmalıdır. 

11.2.1 Hakem inceleme alanı (RRA) 
• RRA’nın tam yeri, TV kameraları, ön koltuklar, reklam boşluğu, güvenlik ile ilgili konular 

hesaba katılarak dikkatle düşünülmelidir. 

• ‘İnceleme alanı’ (RRA – hakemin video görüntüsüne baktığı yer) görünür olmalı ve 

oyunculardan, takım yetkililerinden vb. ayrı çizgilerle (hunilerle değil) net bir şekilde 

belirlenmiş ‘girişi olmayan’ bir alan olmalıdır. 

• Hakem ve RA hariç diğer herkesin herhangi bir aşamada (hakem başka bir maç görevlisinin 

girmesine izin vermedikçe) RRA’ya girişini engellemek için yeterli sayıda personel olmalıdır.   

• Gerçek veya sanal olmasına bakılmaksızın, hiçbir şekilde RRA zemininde ticari reklam 

yapılmasına izin verilmemektedir (teknik alan konulu 1. Kural gereğince). 

• RRA'da ekranın hava, top, atılan nesneler veya bunun gibi unsurlardan korunması ve bazı 

durumlarda da RA ve hakemin korunması için bir çeşit korumaya ihtiyaç vardır.

 

İnceleme asistanı (RA) 

• RRA’da, görevi VAR tarafından önerilen ve/veya hakem tarafından talep edilen görüntülerin 
incelenmesinde hakeme yardımcı olmak olan (tarafsız) bir RA olacaktır.

• RA yüksek düzeyde teknoloji becerisine sahip olmalıdır – futbolu ve özellikle hakemliği 
biliyor olması avantaj sağlayacaktır.

• RA, hakem veya VAR dışında herhangi birisiyle iletişimde bulunmamalı ve kararlar veya 
incelemeler hakkında bilgi vermemelidir.

11.2.2 Video işletim odası (VOR) 

VOR, ya stadyumda/stadyum yakınında veya merkezi bir yerde (maç merkezi) olacaktır. Önemli 

teknoloji gereksinimleri olacaktır (Teknoloji bölümünde özetlenmiştir). 

 

Odada izlenen maç sayısına bağlı olarak, VAR’ın mümkün olan en kısa sürede en iyi çekimleri 

(açılar ve tekrar oynatma hızı) seçmesine yardımcı olmak için yeterli sayıda RO (iyi eğitim 

görmüş ve yeterli uzmanlığa sahip) ve bir AVAR olmalıdır: 

• şüpheli/muhtemel incelenebilir olaylar/ihlallerin VAR tarafından kontrolü

• hakem tarafından talep edilen herhangi bir inceleme
 
VOR’daki tüm etkinlikler aşağıdaki amaçlar için kamera tarafından sesli olarak kaydedilecektir: 

• dürüstlüğü sağlamak – kayıtlar VOR’a giren ve çıkan herkesi ve VAR, AVAR veya RO’yu 

etkileme veya bunlara müdahale etme girişiminde bulunanları tespit edecektir.

• eğitim materyali sağlamak
• VAR’ların bireysel olarak performansını değerlendirecek materyal sağlamak

• yayıncı ile iletişim kurmak için bir konuşma paneline ihtiyaç duyulacaktır (dürüstlük 

konuları nedeniyle VOR’da mobil telefonlara izin verilmez)
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Dürüstlük ve şeffaflık nedeniyle: 

• maç öncesinde belirlenen bir süreden, maç sonrasında belirlenen süreye kadar odaya giren 

ya da odadan çıkan her kişi için yazılı bir kayıt (giriş-çıkışta imzalanan, isim, görev ve zamanı 

belirten kayıtlar) tutulmalıdır.

• VOR’da bulunan herkes, cep telefonlarının kullanımı ile ilgili maç görevlilerine uygulanan 

aynı sınırlamalara tabi olacaktır.

• Bari’deki İtalya ve Fransa arasındaki maç, özellikle de VOR’un, TV yayın sistemi olan bir 

karavan veya yetkisiz kişilerin erişebildiği herhangi bir alan olması durumunda,  VOR 

etrafındaki güvenlik ihtiyacının önemini vurgulamıştır. Güvenlik açısından olduğu gibi, 

açıkta bırakılmış bir VOR, dikkat dağınıklığı, yersiz müdahale/etkiler ile ilgili sorunlara 

neden olabilir.

• VOR’da bulunanların maç için hazırlanmalarını sağlamak için başlama vuruşundan önceki 30 

dakikalık süre içinde HİÇ KİMSENİN VOR’a girmesine izin verilmez-bu özellikle ziyaretçiler 

için geçerlidir. Aynı kısıtlama devre arasında da uygulanmalıdır. FIFA ya da IFAB resmi 

gözlemcilerinin VOR’ da bulunmasına izin verilir.

 

11.2.3 Video görüntüleri 

• sadece resmi yayın görüntüleri yorumsuz olarak (maç anlatımı olmadan) kullanılabilir

• VAR ve RO, resmi yayın görüntülerine ve bu yayınları yeniden oynatma kontrolüne bağımsız 

olarak erişebilir

• Yayıncı grafikleri; örn. ofsayt ‘çizgisi’ kullanılamaz -yayınlarında ‘hakem uzman’ girişi 

olmadıkça.

• VAR ve hakem, fiziki ihlaller ve elle oynamalarda, sadece ‘temas noktası’ için yavaş çekim 

tekrarlarını kullanmalıdır; normal hızda oynatma, ihlalin ‘şiddeti’ için veya elle oynamanın 

‘kasıtlı’ olup olmadığını belirlemek için kullanılmalıdır.

 

11.2.4 Kamera bilgisi (genel) 

VAR için her olayın ‘en iyi’ açılarını sağlamak amacıyla, kamera açılarında aşağıdaki hususlara 

dikkat edilmelidir: 

KNVB’nin pilot çalışmasıyla belirlenen en iyi kamera konumları şunlardır: 

• Yüksek kamera konumları (genel görüş; ceza alanı) 

• Alt kamera konumları (taç çizgileri üzerinde; kale çizgisi üzerinde) 

• Diğer spor ve teknoloji sağlayıcılarından alınan geri bildirime dayalı minimum gereklilikler: 

• Yakın plan görüntü, 

• Geniş açılı görüntü, 

• Ceza alanı görüntüleri (ofsaytı belirlemek için çözüm amaçlı);



Mevcut ters açılı görüntülerin kullanımı çok önemlidir. 



 

61 
 

 Oyun alanındaki farklı bölgeler için en iyi kamera açıları önceden ayarlanmalı ve senkronize 

edilmelidir; böylece, VAR ve RO bir saniye içinde farklı bir açıdan belirli bir kareye (görüntüye) 

geçebilir. 

 
Bir kamera, oyun alanının tamamını kayda almalıdır – bu, özellikle şiddetli bir hareket olması 

durumunda yapılacak bir inceleme için önemlidir. 

 
Müsabaka öncesi hazırlıkların bir parçası olarak VAR, Tekrar Oynatma Operatörü (RO) ve 

İnceleme Asistanı (RA) farklı kamera açılarının isimleri/başlıkları üzerinde anlaşmalı ve 

mümkün olduğunda bu isimler/başlıklar VOR ve RRA'daki ekranlarda görünmelidir. 
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12. Maç günü organizasyonu 
 

MLS, IFAB’a şu tavsiyelerde bulunmuştur: 
 

12.1 Video inceleme maç zaman çizelgesi 

 
12.1.1 Maç Görevlileri 
• 120 dakika Oyun alanına varış
• 105 dakika Oyun alanı denetimi – VAR ile ilk iletişim testi
• 60 dakika Oyuncu ve görevlilere ait takım listesinin alınması
• 30 dakika Isınma başlangıcı – VAR ile iletişimin ikinci testi
• 7 – 10 dakika  Oyun alanına çıkış – VAR ile iletişimin üçüncü testi
• 0 dakika Başlama vuruşu (Video İnceleme başlar)
• 22. dakika Kontrol 1
• Devre arası Kontrol 2
• 66. dakika Kontrol 3
• Maç Bitimi Son kontrol

 
12.1.2 Video Yardımcı Hakemi 
• 120 dakika Sahaya varış
• 105 dakika Oyun alanı incelemesi sırasında görevlilerle ilk iletişim testi
• 60 dakika Takım kadrolarının alınması – Hawkeye ile buluşma               

  – TV kurulumuna aşina olma – yedek iletişim                     
  cihazlarının kontrolü – iletişim protokolünü inceleme

• 30 dakika Isınma esnasında görevlilerle ikinci iletişim testi
• 7 – 10 dakika Oyun alanına çıkarken görevlilerle üçüncü iletişim testi
• 0 dakika Başlama vuruşu (Video İnceleme başlar)
• 22. dakika Kontrol 1
• Devre arası Kontrol 2
• 66. dakika Kontrol 3
• Maç Bitimi Son kontrol
• 97. dakika 4. Hakemin Hakemle iletişiminin test edilmesi   

  (eleme maçlarında)

 

12.2 Video işletim odası (VOR) kurulumu kontrol listesi 
• Video İnceleme Kılavuzu + kamera kurulumunun basılmış versiyonu (yayıncıdan)
• En güncel Oyun Kurallarının, Müsabaka Talimatının ve İşleyiş Kılavuzunun kopyası

• Protokol kitabı

• Takım listeleri (aşağıya bakınız)

• Akış çizelgeleri ve iletişim rehberi
• Maç Günü Zaman Çizelgesi
• Resmi Takım Listeleri
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• İrtibat listesi ve iletişim bilgileri 
• Protokol ve iletişim notları 
• Teknoloji sağlayıcı ekipmanı + kamera kurulum detayları(yayıncıdan) 
• Oyun alanı monitörüne bağlantı 
• Masa ve sandalyeler 
• Kabin içi jeneratör 
• Bazı durumlar için odanın ışığını azaltan cihaz; diğer durumlarda siyah perdeler. 
• Küçük fan / klima 
• Güvenlik görevlisi 
• Maç saati 
• Havlu 
• 4. Hakem masası ile bağlantılı özel kanala ayarlı bir telsiz(walkie-talkie) 
• Görsel ve/veya işitsel olarak dikkat dağıtıcı olmayan steril bir ortam

 

12.3 Takım listeleri (Müsabaka bildirimleri) 
Takım listeleri aşağıdaki yetkililerde bulunmalıdır: 
• VAR ve AVAR için VOR’da 
• RA ve hakem için RRA’da (OFR’de potansiyel kullanım için) 
• 4. hakem (yedek olarak) 
• Hakemle irtibatlı bir görevli 
• Teknoloji Sağlayıcı İnceleme Asistanı 
• Hakem 
• PRO Video Hakemliği Başkanı 
• Müsabaka Video İnceleme Sorumlusu 
• Stadyum İşlemleri 
• Lig İşlemleri 
• Stadyum Prodüksiyonu 
• Lig Yayıncısı 
• Ev Sahibi Takım İletişim Sorumlusu 
• İletişim Cihazı Sağlayıcı 
• Teknoloji Sağlayıcı ve İletişim Cihazı Sağlayıcı Şirketlerin Mühendisleri 
• Profesyonel Maç Değerlendirici 
• Hakem Gözlemcisi

 

12.4 Maç öncesi en iyi VAR uygulamaları 
Maç öncesi VAR faaliyetleri aşağıdakileri içermelidir (VOR’un konumuna bağlı olarak): 
• Maç öncesi yemeğe katılın ve hakem ekibi ile stadyuma gidin;  Eğer VOR stadyumda / 

yakınında değilse hakemle (telefon / Skype vb.) erken temasa geçin. 

• Maçtan en az bir buçuk saat önce video inceleme odasına gelin. 

• Bir hakem olarak giyinin (takım elbise ve kravat olmadan). 
• VOR kontrol listesini inceleyin. 

• Takım listelerini inceleyin. 

• Dokunmatik ekran teknolojisini kullanma pratiği yapın (etkinleştirmek için dokunun; yakınlaştırma 
için iki parmağınızı kullanın; görüntüyü taşımak için bir parmağınızı kullanın).
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• Protokolü, Akış Şemaları ve İletişim Kılavuzu/Notları’nı inceleyin. 
• Resmi Maç Kadrolarını inceleyin. 
• Resmi Maç Zaman Çizelgesini inceleyin. 
• Görevlilerle maç öncesi iletişim kontrollerini yapın. 
• Hakemle maç içi iletişim kontrolleri için yöntem belirleyin. 
• Tüm yayın yorumunu tamamen kısın ve izin verilenler dışındaki grafikleri ortadan kaldırın. 
• Hakemle, ısınma öncesinde veya sırasında üç veya daha fazla varsayıma dayalı senaryo 

hazırlayın. 
• Hakemle iletişim kurarken, oyuncu numaraları, hareketi ve verilen kararı yazmak için bir 

bloknot getirin. 
• Teknoloji sağlayıcı ekipmanının kurulduğundan ve doğru şekilde çalıştığından emin olun. 
• Prodüksiyon yayını kamera açılarını, parlaklığını ve işlevselliğini değerlendirin. 
• Stadyum tabanlı iletişim kulaklık setini ve telsizi yedek olarak test edin. 
• Aydınlatma sorunlarını (parlama vb.) oda aydınlığını azaltan cihazı, panjurları/gölgelikleri 

kullanarak giderin. 
• Teknoloji sağlayıcı RA ile uyum sağlayın. 
• Güvenlik ve oda gizliliğini sağlayın. 
• Kapıda bir güvenlik görevlisi olmasını sağlayın. 
• Gıdaları çıkarın; sadece su, kahve ve/veya diğer içeceklere izin verilir.

 

12.5 Maç içinde en iyi VAR uygulamaları 
Oyun sırasında VAR’lar için süreç genellikle aşağıdaki gibi olmalıdır: 
• Oyunu büyük, merkezi bir konumda bulunan monitörde izleyin 
• Olaylar sırasında düğmeye tıklayın 
• Gerektiğinde ve uygun olduğunda olayları kontrol etmek için geri sarın 
• Uygun olduğunda, kontrol/inceleme işlemini RO/hakem ile görüşün 
• RO’ya olan olayı tarif edin ve uygun olan monitöre geçilecek görüntüleri/açıları isteyin 
• Akış şeması adımlarını inceleyin 
• İletişim protokolünü kullanın 
• Garantili ve uygun olduğunda hakemi olaylar ve gerçekler hakkında bilgilendirin

 
Buna ek olarak, VAR’lar maç sırasında aşağıdaki etkinlikleri hatırlamalıdır: 
• 22. dakikada, devre arasında, 66. dakikada, 80. dakikada ve maç bitiminde hakemle ‘irtibat’ 

 kurun 

• RO ile aşırı iletişim kurun 

• Olası anahtar maç olaylarını ve ihlalleri işaretlemek için etiketleme düğmesini serbestçe 
 kullanın 

• Analiz, geri bildirim ve düzenleme konusunda proaktif olun 

• Maçtan önce ve devre arasında, dokunma izlerini gidermek için monitörleri bir havlu ile  silin 

• İlgili adımlar, iletişim protokolü, gereklilikler vb. dahil olmak üzere kontrol/inceleme 
 arasındaki farklarını bilin.
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13. Halkla İlişkiler ve iletişim 
 

Katılımcıları, paydaşları, taraftarları, medyayı vb. eğitmek için kapsamlı bir iletişim stratejisi 

gereklidir; çünkü denemenin asıl amacı, minimum müdahale – maksimum fayda prensibi ile 

maçın gidişatını etkileyen bariz hataların giderilmesi ve gözden kaçan ciddi olayların/ihlallerin 

tespit edilmesidir. 

 
Aşağıdaki hususların vurgulanması son derece önemlidir: 

• hakemin (Video Yardımcı Hakem değil) kilit maç görevlisi olduğunu garanti etmek için, 

hakem HER ZAMAN bir karar verecektir (‘gözden kaçan’ genelde ‘topsuz alandaki’ olaylar 

hariç).

• SADECE video incelemesi BARİZ BİR HATA gösterirse (örneğin verilen kararın açık bir 

şekilde yanlış olması durumu) KARAR DEĞİŞTİRİLEBİLECEKTİR

 
• buradaki en önemli soru 'karar doğru muydu?’ sorusu DEĞİL; 'karar bariz bir şekilde 

yanlış mıydı?’ sorusudur.

 
• herkes (tüm müsabakalar, ulusal futbol federasyonları ve FIFA) aynı protokolü kullanır – 

‘herkes için-tek protokol’

 
Amacın her kararda % 100 doğruluk oranını yakalamak olmadığının anlaşılması çok önemlidir; 

çünkü bu anlayış oyunun sık sık uzun süreli durmasına neden olarak, maçın temel akışına ve 

duygusuna zarar verir. Bu durum, video yardımının kullanımı için konulan sınırlamalara sebep 

göstermeyi gerektirecektir. 

 
Denemenin temel prensipleri, yürütülmesi ve analizi, aşağıdaki hususlara vurgu yapılarak etkili 

biçimde futbol dünyasına iletilmelidir: 

• Olası en kötü senaryolar da dahil olmak üzere, avantajlar, dezavantajlar ve güçlüklerin 

 tespit edilmesi için, birkaç test aşaması olacaktır.

• 2. test aşamasındaki denemeler, 1. test aşamasından elde edilen geri bildirimlere dayalı 

 olarak değiştirilmiştir.

• Akademik analiz, incelemelerin, oyunun ‘akışı’ ve oyuncuların, antrenörlerin, taraftarların 

 ve diğer paydaşların tepkileri, duyguları ve davranışları da dahil olmak üzere hakemlik ve 

 bizzat oyunun kendisi üzerindeki etkilerinin araştırılmasına odaklanacaktır.

Denemenin kısıtlamaları ve ilkelerinin, bütün paydaşlara (takımlar, taraftarlar, medya vb.) 

proaktif ve etkili bir şekilde aşağıdaki hususlara dikkat edilerek iletilmesi gerekir: 

• VAR sistemi, sadece maçın gidişatını etkileyen bariz hataların düzeltilmesi ve gözden 

 kaçırılan ciddi olayların tespit edilmesi içindir.

• Bir cezalandırmama kararı da (oyun devam etmesine izin verme) incelenebilir
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• yalnızca hakem bir inceleme başlatabilir ve yalnızca hakem VAR’dan alınan bilgilere 

dayanarak bir karar verip vermeyeceğine veya görüntüleri doğrudan izlemeye karar verir

• oyun durduğunda inceleme işlemi daha kolay gerçekleştirilir

• oyun devam ederken bir inceleme yapmanın gerekmesi halinde, hakemin ‘tarafsız 

bölgede/durumda’ oyunu durdurmaya zamanı ve fırsatı yoksa, bu karmaşık durumlara 

neden olabilir (örn. sahanın diğer tarafındaki bir penaltı olayı sonrasında golle sonuçlanan 

hızlı bir kontra-atak).

• yeniden başlatma kararları incelenemez ve oyunun yeniden başlaması halinde (bazı 

kırmızı kart ihlalleri hariç)kararlar incelenemez.

• sarı kart kararları incelenememesine rağmen, penaltı, gol, kırmızı kart veya ‘gözden kaçan’ 

bir olayın incelenmesi neticesinde bir sarı kart verilebilir veya iptal edilebilir.

• hakemler, incelemeleri asgari sürede tamamlamaya teşvik edilecektir; ancak, verilen son 

kararın doğruluğu hızdan daha önemlidir.

 
Japonya’daki deneme, müsabaka organizatörleri için, her maç sırasında VAR’ların kullanılması 

(veya kullanılmaması) ile ilgili konular/kararlar/durumlarla ilgilenmek için bir kişinin sosyal 

medyada ‘çevrimiçi’ aktif olması gerektiğini göstermiştir. 
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14. Sözlük 
 

Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR)* - A-V-A-R  olarak telaffuz edilir – genellikle 

aşağıdaki durumlarda Video Yardımcı Hakeme  (VAR) yardımcı olmak üzere atanan halen görev 

yapan veya eski bir hakemdir: 

• VAR ‘kontrol' veya ‘inceleme’ yaparken ‘canlı’ yayını izleme

• olayları vb. not etme

• inceleme sonucunu yayıncı kuruluşa bildirme

 
Atak başlangıç aşaması (APP) – bir gol, penaltı olayı veya bariz bir gol şansının 

engellenmesi ihlali için oyunun incelenebilir periyodunun ‘başlangıç noktası’. Gole, penaltı 

olayına veya bariz bir gol şansının engellenmesi ihlaline neden olan atak hareketinin 

başlangıcıdır ve eğer ilgiliyse, oyunun o aşamasının başlangıcında topun hakimiyetinin nasıl 

kazanıldığıdır(ama atağı başlatan bir yeniden başlama değil). 

 

Sahada inceleme (OFR) – hakemin, hakem inceleme alanında (RRA) kamera görüntülerini 

izlemeye karar vermesi 

 

Hakem inceleme alanı (RRA) – oyun alanının dışında, hakemin kamera görüntülerini 

izleyebileceği ‘görünür’ yer 

 
Yeniden oynatma operatörü (RO)* – video işletim odasında (VOR) VAR’a yardımcı olan 

teknik bilgiye sahip kişi 

 
İnceleme asistanı (RA)* – Hakem inceleme alanında (RRA) hakeme yardım eden kişi 

 

Sessiz kontrol – VAR bir kararı/olayı kontrol eder, ancak hakemle iletişim kurmaz (bariz hata 

tespit edilmemiştir) 

 

Video Yardımcı Hakem (VAR)* – V-A-R olarak telaffuz edilir – hakemin maçın gidişatını 

etkileyen bariz bir hatayı (veya gözden kaçırılan ciddi bir olayı) düzeltmesi için, kamera 

görüntülerinden bilgi aktararak yardım etmek üzere atanan halen görev yapan veya eski bir 

hakem 

 
Video işletim odası (VOR) – VAR, AVAR ve RO’nun vb. maçı izlediği ve yayıncının video 

görüntülerine bağımsız olarak erişilip kontrol edilebildiği oda/alan; Stadyumda/yakınında veya 

daha merkezi bir konumda olabilir (örn. maç merkezi) 

 
* – rakip takımlar açısından VAR, AVAR, RO ve RA tarafsız olmalıdır 


