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Tüm hakları saklıdır

Öne Çıkanlar
Video Yardımcı Hakem (VAR) 
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Futbolda Teknolojik Devrim:
Video Yardımcı Hakem (VAR) 
Futbol, çok uzun süreden beri aynı kurallarla oynanan, değişimlere kapalı ve bu sebeple “muhafazakar” olarak 
nitelendirilebilecek bir spor dalı. Ancak o da teknoloji karşısında daha çok direnemedi ve teknoloji, kuralları uzun 
süredir aynı olan bu spora dahi bir şekilde “dâhil oldu”. Buna belki de en çok Uluslararası Futbol Federasyonları 
Birliği’nin (FIFA) uzun süreden beri teknolojik gelişmeleri yakından takip etmesinin katkısı var. 

Özellikle, 2010 yılı Dünya Kupası’ndaki Almanya-İngiltere karşılaşmasında çok tartışılan hakem hatası sonrasında 
FIFA, “Gol Çizgisi Teknolojisi” adı verilen bir sistem geliştirmiş; bu sistemin başarılı olması ardından, daha sonradan 
adı Video Yardımcı Hakem/Video Assistant Referee (VAR) olacak bir sistem geliştirmek için çalışmalara 
başlamıştır. VAR uygulaması FIFA’nın hummalı çalışmaları sonucunda ilk olarak 1 Eylül 2016 tarihinde İtalya-
Fransa hazırlık maçında denenmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu da 2018-2019 dönemindeki önemli liglerde VAR 
uygulamasını kullanacağını açıklamıştır.

VAR Nedir?
Video Hakem Uygulaması, bir karşılaşmada 
tartışmalı ve orta hakemin kararını 
gerektiren pozisyonlarda, bir başka 
hakemin pozisyonun tekrarını izlemesi ve 
orta hakeme yardım etmesini amaçlayan 
bir sistemdir. Önemli maçlarda yaşanan 
büyük tartışmalar, topun uzun süre oyun 
dışı kalması, sonradan hatalı karar olduğu 
anlaşılan ve maçın doğrudan sonucuna etki 
eden tartışmalı kararlar başta olmak üzere; 
aslında VAR uygulaması oyun içindeki pek 
çok “şüpheli” duruma yardım etmek temeli 
üzerine geliştirilmiştir. 

Burada dikkat etmek gerekir ki; her ne kadar 
VAR uygulaması tartışmaları gidermek 
amacıyla getirilmişse de; nihai karar verme 
yetkisi her zaman hakemdedir. Uygulama ise 
sadece hakeme yardımcı olma amacı taşır. 
Nitekim bu sezon önemli liglerde bu uygulamayı kullanacağını belirten TFF de bu hususu pek çok kere vurguladı.   

Video Yardımcı Hakem, kendisinin görebileceği özel ekranlardan maçı takip eder ve bariz bir hata olup olmadığını 
tespit edebilmek için her bir durumu kontrol eder. Eğer bir durum, incelemeyi ya da tekrar değerlendirilmeyi 
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gerektiriyorsa, orta hakemle iletişime geçilir. Burada belki de en önemli husus, ilgili incelemeyi başlatmaya tek yetkili 
kişinin orta hakem olmasıdır. Orta hakem, tek yetkili olduğu için, inceleme başlatabileceği gibi, durumun incelemeyi 
gerektirmediğine de karar verebilir. VAR uygulamasında orta hakem yerine karar verilemez veya orta hakeme belirli 
bir yönde karar vermesi belirtilmez.

VAR İlk Kez Bir Dünya Kupası Finalinde  
VAR bir dünya kupası finalinde ilk olarak 38. dakikada Antoine Griezmann’ın gole çevirdiği penaltı kararında kullanıldı. 
Penaltı kararı hemen verilmedi, Arjantinli hakem  Nestor Pitana topa elle temas edilmiş olması ihtimaline dayalı olarak 
VAR tarafından uyarıldı ve  ardından penaltı noktasını işaret etti.

Hırvatistan’ın geç gelen ataklarına rağmen, 1966’dan beri gerçekleşen en gollü dünya kupası finali olan maç 
Fransa’nın 4-2’lik galibiyeti ile sonuçlandı.

2018 Dünya Kupası istatistiklerinin diğer dünya kupalarından oldukça farklı olduğu da dikkate alınırsa, VAR gelecekte 
futbolu yeniden şekillendirecek ve spora yeni bir boyut katacak gibi görünüyor:

• Rusya 2018 Dünya Kupası’nda, VAR    
 sistemi sayesinde 29 penaltı kararı verildi. 
 2014 Brezilya’da 13 penaltıyla 
 karşılaşmıştık. 1990, 1998 ve 2002 dünya 
 kupalarında ise toplam 18 penaltı kararı    
 verilmişti.

• Kırmızı kart sayısı 4 ile 1968’den beri en   
 düşük sayıda kaldı. 2014 Brezilya Dünya   
 Kupası’nda 14 kırmızı kart gözlemlemiştik. 

Her ne kadar pek çok tartışmaya konu olsa 
ve sonuçlarının doğruluğu garanti edilemese 
de, yukarıda bahsettiğimiz sebeplerle pek 
çok kişi de bu uygulamayı desteklemekte. 
Teknolojiye alışmak zor olsa da, teknoloji 
pek çok konuda günlük hayatımızın 
içinde ve gitgide bu müdahalesi artıyor. 
Bu sebeple, VAR uygulaması mümkün 
olduğunca geliştirildikten sonra belki de futboldaki en büyük yeniliklerden sayılacak. Hatta bu durum ileride belki de 
tüm spor dallarına teknolojinin sahip olduğu büyük etkiyi hissettirici bir misyon üstlenebilir. Bunun şimdiden futbol için 
gerçekleştiğini dahi söylebiliriz.
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