
TOP İZİ PROTOKOLÜ  

Bu bölümün amacı; hakemlere, bir Top İzi Protokolü (TİP) başlatılması durumunda, bu 

protokol ile ilgili standart ve hızlı bir yöntem sağlamaktır. Hakemler, bu işlemin şeffaf ve açık 

olmasına, uzatılmamasına, sonucun kesin ve belirleyici olmasına ve maçın mümkün olan en hızlı 

şekilde devam etmesine dikkat etmelidir. 

1.İŞLEM 

 

• TİP, maç esnasında uygulandığından, sadece birkaç adımı vardır ve bu adımlar özellikle Baş 

Hakem olmak üzere tüm ilgili hakemler tarafından, doğruluk ve süratle yerine getirilmelidir. TİP’nün 

ana adımları şunlardır: 

1. Yalnızca topun içeride ya da dışarıda olduğuna ilişkin belirgin bir şüphe varsa, Baş Hakem, 

TİP başlatılmasına karar verecektir.  

2. Takım Kaptanlarının, TİP başlatılması konusunda ısrar etme hakları bulunmamaktadır. 

3. Baş ve Yardımcı Hakemler ile çizgi hakemleri, oyuncuların, top izini kapatmak veya 

değiştirmek gibi kasıtlı davranışlarda bulunmasını engellemelidir. Baş Hakem bunu uygun şekilde 

cezalandıracaktır. 

4. Takım Kaptanları, doğru olmaması nedeniyle TİP gerektiren ilk kararı kabul edip, TİP 

başlatılmamasını veya protokolün derhal sona erdirilmesini isteyebilirler.  

5. TİP’nün, tartışmalı bir karar sonrasında Baş Hakem’e oyuncuları sakinleştirme şansı tanıması 

bakımından da önemi vardır. Her türlü halde; TİP’nün hakemler tarafından, açık, net ve süratli bir 

şekilde uygulanması gerekir. 

2. BAŞ HAKEM’İN ÇALIŞMASI 

• TİP başlatıp başlatmamak için, ilk anda ve süratle karar verir.  

• Baş Hakem, sandalyesinden iner ve ilgili çizgi hakeminin (veya hakemlerinin), top izinin yanına 

gelmelerini istediğini işaret eder. 

• Ayrıca, top izinin bulunduğu taraftaki takımın oyuncularının, top izinin bulunduğu alandan 

uzaklaşmalarını ister. Bu her iki takıma da işlem sırasında eşit ve adil davranılmasını sağlamak 

bakımından özellikle önemlidir. 

• Top izinin tetkiki ve doğrulanması (içeride yahut dışarıda): 

1.Top izinin yakınındaki alan oyunculardan arındırıldığında ve ilgili çizgi hakemi top izinin yakınında 

hazır bulunduğunda, Baş Hakem, eğer gerekliyse, çizgi hakeminin top izi ile ilgili soruları cevaplaması 

için prosedüre dikkatlice devam eder. 

2. İlk olarak topun çizgiye temas edip etmediği açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu, çizginin diklemesine 

durduğu ve topun çizgiye temas ettiği durumları da kapsar. 

3. ( Eğer uygunsa) çizgi hakemine, top izinin yerini dokunmadan göstermesi ve topun kumla temas 

ettiği an ne gördüğünü ve varsa müteakip olayları sözlü olarak anlatması için fırsat verilmesi 

önemlidir. 

4. Baş Hakem, çizgi hakeminin kendisine anlattıklarını net bir biçimde anlamalıdır. Olayların oluş 

sıralaması ile anlatılması bu bakımdan iyi bir stratejidir.  



5. Baş Hakem mümkün olan bütün bilgileri aldığından emin olduğunda ve bir karar verebilecek 

duruma geldiğinde, süratle hakem sandalyesine çıkmalı, servis atacak takımı gösterip top izi 

protokolünün sonucunu işaret etmeli, eğer varsa filenin altından geçen oyuncu ya da oyuncuları 

cezalandırmalıdır ( Kaba Davranış+ Kırmızı Kart ). Bundan sonra başka bir gecikmeye izin 

verilmeyecek ve oyuncuların derhal oyuna devam etmeleri sağlanacaktır.  

6. Eğer uygulanıyorsa, Baş Hakem kararını işaret ettiği sırada seyirciler için de sözlü olarak anons 

eder. 

7. Baş Hakem maçı devam ettirir. 

3. YARDIMCI HAKEM’İN ÇALIŞMASI  

• Yardımcı Hakem öncelikle filenin yakınında pozisyonunu almalı ve karşı taraftaki takımın 

filenin altından geçmesini hem vücut pozisyonu yoluyla hem de sözlü iletişime geçerek önlemelidir.  

• Takımlara, filenin altından veya uzantısından karşıya geçmelerinin kural dışı olduğunu 

hatırlatmak iyi bir yöntemdir. 

• Bütün işlem süresince, Baş Hakem ile göz kontağı halinde olmalıdır.  

• Eğer gerekirse, nihai kararında Baş Hakem’e yardımcı olabilir.  

• Yazı Hakemi’nin, TİP sonucunu doğru şekilde kaydettiğinden emin olmalıdır. Oyun Yazı 

Hakemi’nin hazır olduğunu işaret etmesinden önce başlatılmamalıdır  

 

 

 

 

 

 

 


