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TÜM KONTROLLER
KONTROLLER
NOT: Bu kılavuzdaki kontroller, Klasik yapılandırma için geçerlidir.

HAREKET
Oyuncuyu hareket ettirme sol çubuk
İlk kontrol/Top açma R düğmesi + sağ çubuk
Sprinte kalkma R düğmesi (basılı tutun)
Durup kaleye yüzünü dönme sol çubuk (bırakın) + Q düğmesi
Koruma/Yavaş dribling/Önleme W düğmesi (basılı tutun)
Savunmacıya karşı dribling W düğmesi + R düğmesi
Beceri hareketleri sağ çubuk
Topa basma sol çubuk (bırakın) + R düğmesi

ATAK (BASİT)
Kısa pas/Kafa vuruşu S düğmesi
Aşırtma pas/Orta/Kafa vuruşu F düğmesi
Ara pas D düğmesi
Şut/Vole/Kafa vuruşu A düğmesi
Oyuncuyu koşturma Q düğmesi
Aşırtma şut Q düğmesi + A düğmesi
Plase şut E düğmesi + A düğmesi
Vurur gibi yapma A düğmesi, S düğmesi
Feyk pas F düğmesi, S düğmesi

ATAK (GELİŞMİŞ)
Aniden durup koruma W düğmesi + sol çubuk (bırakın)
Havadan ara pas Q düğmesi + D düğmesi
Yerden seken aşırtma pas E düğmesi + S düğmesi
Alçaktan orta F düğmesi (çift dokunun)
Yerden orta F düğmesi (üç kez dokunun)
Hemen orta E düğmesi + F düğmesi
Pas verir gibi yapma E düğmesi (basılı tutun)
İptal W düğmesi + R düğmesi
Şık pas E düğmesi + S düğmesi
Vurur gibi yaparak pas atma E düğmesi + D düğmesi
Özel yetenek şutu W düğmesi (basılı tutun) + A düğmesi
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TAKTİKLER
Ofsayt tuzağı C düğmesi, C düğmesi
Takım presi C düğmesi, V düğmesi
Kanat değiştir C düğmesi, Z düğmesi
OB atağa katılır C düğmesi, X düğmesi

DEFANS
Oyuncuyu değiştirme Q düğmesi
Oyuncuyu değiştirme (manuel) sağ çubuk
Müdahale etme/itme veya çekme 
(kovalarken)

A düğmesi

Çekme ve tutma (kovalarken) A düğmesi (basılı tutun)
Kayarak müdahale F düğmesi
Topu uzaklaştırma A düğmesi
Önleme W düğmesi (basılı tutun)
Kontrol altında tutma S düğmesi (basılı tutun)
Takım arkadaşıyla kontrol altında tutma E düğmesi (basılı tutun)
Koşarak önleme W düğmesi + R düğmesi

KALECİ
Yerden sektirerek degaj A düğmesi/F düğmesi
Fırlatma/Pas verme S düğmesi
Topla çıkma/Topu yere bırakma D düğmesi
Kale çizgisinde kalma D düğmesi (çift dokunun)
Topu eline alma E düğmesi
KL’ye Geçme dokunmatik yüzey düğmesi

SERBEST VURUŞLAR
Yerden pas S düğmesi
Yüksekten pas/Orta F düğmesi
Falsolu şut A düğmesi
Sert şut Q düğmesi + A düğmesi
Barajı zıplatma (defans yaparken) D düğmesi
Barajdan adam koşturtma S düğmesi
Barajı hareket ettirme W düğmesi/R düğmesi
Barajı öne çıkarma E düğmesi
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SERBEST VURUŞLAR (GELİŞMİŞ)
2’nci serbest vuruşçuyu çağırma W düğmesi
2’nci serbest vuruşçu falsolu şut çeker W düğmesi + A düğmesi
2’nci serbest vuruşçu şut pası verir W düğmesi + S düğmesi
2’nci serbest vuruşçu havadan şut pası 
verir

W düğmesi + F düğmesi

2’nci serbest vuruşçu topun üstünden 
atlar

W düğmesi + A düğmesi, S düğmesi

3’üncü serbest vuruşçuyu çağırma E düğmesi
3’üncü serbest vuruşçu falsolu şut çeker E düğmesi + A düğmesi
3’üncü serbest vuruşçu topun üstünden 
atlar

E düğmesi + A düğmesi, S düğmesi

KORNER VE TAÇ ATIŞLARI
Kornerler (havadan orta) F düğmesi
Kornerler (alçaktan orta) F düğmesi (çift dokunun)
Kornerler (yerden orta) F düğmesi (üç kez dokunun)
Kornerler (pas) S düğmesi
Duran Top Taktiklerini Kullanma V düğmesi
Kısa taç atışı S düğmesi
Kısa taç atışı (manuel) D düğmesi
Uzun taç atışı F düğmesi
Topun gittiği oyuncuya geçme sağ çubuk (hafif itin)

PENALTILAR
Şut A düğmesi
Plase şut E düğmesi + A düğmesi
Aşırtma şut Q düğmesi + A düğmesi
Kaleci uçar sağ çubuk
Kaleci sağa sola hareket eder sol çubuk (sağa sola hareket ettirin)

YENİ OYUNCULARA YARDIM
Sahadayken etkileyici hareketler yapmak için profesyonel olmanız gerekmez. Yeni 
bir FIFA 15 oyuncusuysanız, Ayarlar seçeneğinin altındaki Kontroller’e giderek bazı 
hareketler için Yardım seçeneğini etkinleştirin. Bu seçenek, pasları ve kurtarışları 
kolaylaştırarak mükemmel zamanlama ya da pozisyon alma ihtiyacını ortadan 
kaldırır. Daha zor oyuna hazır olduğunuzda, daha az yardım almak için YARI’yı ya da 
hiç yardım almadan tamamen kendi alın terinizle gol atmak için MANUEL’i seçin. 
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BECERİ HAREKETLERİ
NOT: Zorlu hareketleri yalnızca en yetenekli oyuncular yapabilir.

1 YILDIZLIK HAREKETLER
Top saydırma (dururken) W düğmesi (basılı tutun) +  

E düğmesi
Ayak feyki (dururken) Q düğmesi (basılı tutun)

2 YILDIZLIK HAREKETLER
Vücut çalımı (sola veya sağa) sağ çubuk Z/X (hafif itin)
Boş adım (sola veya sağa) sağ çubuk C, Y, Z/C, I, X
Boş adım tam tur (sola veya sağa) sağ çubuk Z, Y, C/X, I, C
Top yuvarlama (sola veya sağa) sağ çubuk Z/X (basılı tutun)
Geri çekme (dururken) E düğmesi + sol çubuk V (hafif itin)

3 YILDIZLIK HAREKETLER
Topuk hareketi sağ çubuk C, V (hafif itin)
Topu kaldırma sağ çubuk C, C, C (hafif itin)
Marsilya ruleti (sola veya sağa) sağ çubuk V, O, Z, Y, C, I, X/ 

V, U, X, I, C, Y, Z
Sol gösterip sağa gitme sağ çubuk Z, O, V, U, X
Sağ gösterip sola gitme sağ çubuk X, U, V, O, Z

4 YILDIZLIK HAREKETLER
İki ayakla top kaldırma (dururken) N düğmesi (dokunun)
Sola yarım top yuvarlama sağ çubuk X (basılı tutun),  

sol çubuk Z (basılı tutun)
Sağa yarım top yuvarlama sağ çubuk Z (basılı tutun),  

sol çubuk X (basılı tutun)
Çift topuk hareketi sağ çubuk C, V (hafif itin)
Basit gökkuşağı sağ çubuk V, C, C (hafif itin)
Gelişmiş gökkuşağı sağ çubuk V (hafif itin), C (basılı tutun), 

C (hafif itin)
Sola vücut çalımı yapıp sağdan gitme sağ çubuk Z, O, V, U, X
Sağa vücut çalımı yapıp soldan gitme sağ çubuk X, U, V, O, Z
Kendi etrafında sola dönme sağ çubuk O, O
Kendi etrafında sağa dönme sağ çubuk U, U
Topa basıp sağa/sola dönme (koşarken) sağ çubuk C, Z (hafif itin)/ 

C, X (hafif itin)
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5 YILDIZLIK HAREKETLER
Elastico sağ çubuk X, U, V, O, Z
Ters elastico sağ çubuk Z, O, V, U, X
Geri çekmeyle feyk atıp sola gitme 
(dururken)

E düğmesi +  
sol çubuk V, U, X, U, V, O, Z

Geri çekmeyle feyk atıp sağa gitme 
(dururken)

E düğmesi +  
sol çubuk V, O, Z, O, V, U, X

Hokus pokus sağ çubuk V, O, Z, O, V, U, X
Üçlü elastico sağ çubuk V, U, X, U, V, O, Z
Sola top yuvarlama ve hafif dokunma sağ çubuk X (basılı tutun), C (hafif itin)
Sağa top yuvarlama ve hafif dokunma sağ çubuk Z (basılı tutun), C (hafif itin)
Seri top yuvarlama (dururken) sağ çubuk V (basılı tutun)
Sombrero hareketi (dururken) sağ çubuk C, C, V (hafif itin)
Kendi ekseninde dönme (sola veya sağa) sağ çubuk C, Z (hafif itin)/C, X (hafif itin)
Sola top yuvarlama feyki (dururken) sağ çubuk Z (basılı tutun), X (hafif itin)
Sağa top yuvarlama feyki (dururken) sağ çubuk X (basılı tutun), Z (hafif itin)
Rabona feyki (koşarken) W düğmesi + F düğmesi/ 

A düğmesi, S düğmesi + sol çubuk V
Bacak arkasından sola elastico sağ çubuk V, Z (hafif itin)
Bacak arkasından sağa elastico sağ çubuk V, X (hafif itin)
Bacak arkasından sola topuk hareketi W düğmesi + sağ çubuk V, Z (hafif itin)
Bacak arkasından sağa topuk hareketi W düğmesi + sağ çubuk V, X (hafif itin)
Topuk-ayak ucu hareketi W düğmesi + sağ çubuk X, U, V, O, Z

5 YILDIZLIK SAYDIRMA HAREKETLERİ
Bağcıkla top kaldırma hareketi W düğmesi + E düğmesi (basılı tutun)
Geriye Sombrero hareketi sol çubuk V (basılı tutun)
Sola Sombrero hareketi sol çubuk Z (basılı tutun)
Sağa Sombrero hareketi sol çubuk X (basılı tutun)
Yerdeki sol ayakla sektirme sağ çubuk Z (basılı tutun)
Yerdeki sağ ayakla sektirme sağ çubuk X (basılı tutun)
Dünya turu sağ çubuk V, O, Z, Y,C, I, X, U/ 

V, U, X, I, C, Y, Z, O
Çifte dünya turu sağ çubuk V, O, Z, Y, C, I, X, U, V, 

O, Z, Y, C, I, X, U, V
Havada elastico sağ çubuk Z, X (hafif itin)/ 

X, Z (hafif itin)
Topu voleye kaldırma sol çubuk C (basılı tutun)
Göğüs hareketi sol çubuk C, B düğmesi (basılı tutun), 

N düğmesi (üç kez dokunun)
T. dünya turu sağ çubuk V, O, Z, Y, C, I, X, U, C 

(hafif itin)
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SES TANIMA
Sahadayken oyuncunuz adına bu komutları kullanın:

**Kaleciyi çıkart **İleri koş **Başla **Haydi haydi
**Koşmaya  
devam et

**Pasını ver **Pas at **Buraya oyna

**Ayağa oyna **Aradan bana 
gönder

**Aradan aradan **Ara pas

**Ara pas yap **Şut **Şut çek **Aban
**Ceza sahasına 
şişir

**Orta yap **Ortaya aç **Ön direk

**Yakın direk **Arka direk **Uzak direk **Topu uzaklaştır
**Uzaklaştır Taktikler Ofsayt tuzağı Takım presi
Kanat değiştir Orta bek atağa katılır OB atağa katılır Çabuk taktik
Uzun Top Yoğun Baskı Kontra Atak Topa Sahip Olma
Dizilişler Birinci diziliş İkinci diziliş Üçüncü diziliş
Dördüncü diziliş Beşinci diziliş Mentalite Arkaya yaslan
Ultra defansif Defansif Dengeli Ofansif
Ultra 
ofansif 

Topyekün atak «Oyuncu değiştir» 
(bekleyin) «Çıkacak 
oyuncu pozisyonu» 
(bekleyin) «Girecek 
oyuncu pozisyonu» 
(bekleyin) 
«Değiştirilecek 
oyuncu numarası»

Oyuncu değişikliği 
yap (bekleyin) 
«Çıkacak oyuncu 
pozisyonu» (bekleyin) 
«Girecek oyuncu 
pozisyonu» (bekleyin) 
«Değiştirilecek 
oyuncu numarası»

Bir oyuncuyu 
değiştir (bekleyin) 
«Çıkacak oyuncu 
pozisyonu» (bekleyin) 
«Girecek oyuncu 
pozisyonu» (bekleyin) 
«Değiştirilecek 
oyuncu numarası» 

İptal Tele Yayın Kamerası Tele Kamerası

Yardımcı Kamera Varsayılan Kamera Uçtan Uca 
Kamerası

Pro Kamerası

Yayın Kamerası Değiştir gelişmiş 
yayın kamerası

Değiştir Tele Yayın 
Kamerası

Değiştir Tele 
Kamerası

Değiştir Yardımcı 
Kamera

Değiştir Varsayılan 
Kamera

Değiştir Uçtan Uca 
Kamerası

Değiştir Pro 
Kamerası

Değiştir Yayın 
Kamerası

*Beş dakika sert 
oyna

*Pres yap *Tüm hatlarınla 
hücuma çık

*Kaleyi gördüğün 
yerden vur

*Ceza sahasına şişir *Herkes defansa *Defansa kapan

*Oyunu yavaşlat *Rakibe nefes 
aldırma

*Uzun top oyna *Son çizgiye in

*Oyunu hızlandır *Kazanmamız lazım *Topu ayağında tut *Oyunu biraz 
yavaşlat

*Ses Tanıma Ayarlarından KOMBO KOMUTLAR’ı seçmenizi gerektirir.

**Komutlar yalnızca Oyuncu Olarak Oyna modunda kullanılabilir.



9

OYUNA BAŞLARKEN
KULÜBÜNÜZÜ SEÇİN
FIFA 15’i ilk çalıştırdığınızda, tuttuğunuz takımı seçme şansınız olacak. Kulübünüzün 
arması, EA SPORTS™ Football Club’da adınızın yanında yer alacak ve böylece FIFA 15 
oynayan Arkadaşlarınız hangi takımı tuttuğunuzu bilecek!

EA SPORTS™ FOOTBALL CLUB İLE BAĞLANIN
FIFA oynamak artık hiç olmadığı kadar sosyal bir deneyim. Gerçek hayatta tuttuğunuz 
takıma EA SPORTS Football Club üzerinden bağlanmayı seçerseniz, o kulüple ilgili haberler 
ve promosyonlar size bildirilir. Oyundaki önemli olayları ve başarılarınızı paylaşmak ve 
liderlik tablolarındaki durumunuzu karşılaştırmak için, FIFA 15 oynayan Arkadaşlarınızla 
da bağlanabilirsiniz. Kilitli Katalog öğeleri göndermek ya da EA SPORTS Football Club 
üzerinden Arkadaşlarınızın başarılarına yorum yapmak gibi sosyal özelliklerden burada 
faydalanabilirsiniz.

KAYDETME VE YÜKLEME
FIFA 15, otomatik kaydetme özelliğiyle ilerleme durumunuzu ve en son Ayarları otomatik 
olarak kaydeder. Otomatik kaydetme simgesi görüntülenirken PlayStation®4 sisteminizi 
kapatmayın; yoksa kaydedilmemiş tüm bilgileri kaybedebilirsiniz.

GEÇMİŞ FIFA DENEYİMİNİZ ÖDÜLLENDİRİLİYOR
Önceki FIFA oyunlarını oynadıysanız, EA SPORTS Football Club seviyeniz, TP’niz ve 
sahip olduğunuz Football Club Credits (FCC) FIFA 15’e taşınacak. Ayrıca Ultimate Team, 
Kariyer ve Sezonlar gibi FIFA 14 modlarında kaydettiğiniz ilerleme için ve EA SPORTS™ 
2014 FIFA World Cup Brazil™ oynadığınız için de ödül alacaksınız.

MAÇ HAZIRLIKLARI
Maça çıkmadan önce, Ayarlar ekranından Oyun Ayarlarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 
Maç süresini, zorluk seviyesini, maç anlatım dilini, işlemciyi, kullandığınız topu ve daha 
birçok özelliği değiştirebilirsiniz. Ayrıca maçların ne kadar gerçekçi olacağına, sakatlanma ve 
ofsayt gibi kuralları açıp kapatarak karar verebilirsiniz.
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KAMERALARLA İLGİLİ İPUÇLARI
Oyun Ayarları menüsündeki kamera ayarlarını göz ardı etmeyin! Her maç türünde 
isteğe göre ayarlanabilen kamera seçenekleri vardır. Maksimum yedi kamera 
içinden seçim yapabilirsiniz. Böylece rahat ettiğiniz bir açıdan sahayı görüp maçı 
oynayabilirsiniz.

TAKIM YÖNETİMİ
Yeni arayüz ve yeni işlevlerle FIFA 15’te maç öncesinde takım kurmanın yeni bir yolu 
var. Takımınızı kurmaya ve maça hazırlanmaya hazır mısınız?

KADRO
İlk 11’i seçerek maç günü sahaya kimlerin çıkacağına karar verin. Seçmek istediğiniz 
oyuncuyu vurgulayıp S düğmesine basarak onu seçebilir; sonra da ikinci bir oyuncu 
seçip sahada bu iki oyuncunun yerlerini değiştirebilirsiniz. Ayrıca sahadaki herhangi 
bir oyuncuyu, ekranın altında yer alan Yedekler veya Rezerv Takımdan bir oyuncuyla 
değiştirebilirsiniz; Rezerv takım oyuncuları maç sırasında kullanılamaz.

Oyuncu seçerken, oyuncuyu vurgulayıp N düğmesine basarak o oyuncunun bilgilerini 
ve niteliklerini gözden geçirin. Ekranın üst kısmında bu oyuncunun güçlü yönleriyle ilgili 
genel bir özet bilgi de görebilirsiniz. Sahadaki belli bir pozisyonda kimin etkili olacağından 
emin olamadıysanız, o pozisyonu vurgulayıp D düğmesine basarak Önerilen Oyuncuları 
görebilirsiniz.

DİZİLİŞLER
Dizilişler arasında gezinip birini vurgulayarak o dizilişi ekranda görebilirsiniz. İstediğiniz 
formasyonu bulduğunuzda S düğmesine basarak o maça bu dizilişle çıkabilirsiniz!

ROLLER
Takım kaptanı ve duran top kullanıcıları gibi takım rollerini gözden geçirin ve hangi 
oyuncunun hangi rolü üstlenmekte olduğunu görün. Bir rolü başka bir oyuncunun 
üstlenmesini istiyorsanız, o rolü vurgulayın ve S düğmesine basarak seçin; sonra da 
mevcut Kadronuzda rolü üstlenmesini istediğiniz oyuncuyu seçin.



11

TALİMATLAR
Burada, seçili durumdaki Diziliş ve pozisyonuna göre her oyuncuya sahada nasıl davranması 
gerektiğini söyleyebilirsiniz. Bir pozisyonu vurgulayıp S düğmesine basarak oyuncuyu 
seçin; sonra da ekranın alt kısmındaki seçeneklerden ona vermek istediğiniz talimatları 
seçin. Bu seçenekler pozisyona göre değişir. Mesela santraforunuza ortada kalmasını ya 
da kanatlara açılmasını veya başka bir oyuncuya geride kalmayıp santrafor gibi oynamasını 
söyleyebilirsiniz. Farklı stratejiler deneyin. İşleyen ve işlemeyen stratejileri fark ettiğinizde 
bu Talimatlar ekranına geri gelin!

TAKTİKLER
Seçtiğiniz kadronun tipik olarak nasıl atak ve defans yaptığını görebilirsiniz. Yoğun 
Baskı (maçın sonlarında gol atmaya çalışan takımlar için en iyi seçim) veya Uzun Top 
(hızlı oyuncuları ve hava hakimiyeti iyi santraforları olan takımlar için idealdir) gibi farklı 
Taktiklere de göz atabilirsiniz.

Sahada nasıl üstünlük sağlayacağınıza dair başka fikirleriniz mi var? Özel Taktiklere gidip 
her bir niteliği tek tek ayarlayarak takımınızın gol atma ihtimalini en yükseğe çıkaracak 
ve rakibe set çekecek yeni taktikler oluşturun. 

TAKIM KADROLARI
Ana menüden ÖZELLEŞTİR > TAKIMLARI DÜZENLE > TAKIM KADROLARI’na gidip 
kadro oluşturabilir ya da var olan kadroları düzenleyebilirsiniz. Takımınızın varsayılan 
dizilişiyle başlayabilir, sonra da kendine has İlk 11’i, Dizilişi, Rolleri, Talimatları ve 
Taktikleri olan ikinci bir Takım Kadrosu oluşturmak için YENİ TAKIM KADROSU’nu 
seçebilirsiniz. Başka bir kulüpten takım kadrosu kopyalamak için TAKIM KADROSUNU 
İÇE AKTAR’ı seçmeniz de mümkündür. Takım başına en fazla altı tane takım kadronuz 
olabilir.

Yeni bir takım kadrosu oluşturduğunuzda, ince ayarları yapmadan önce bu kadroya ad 
verebileceksiniz. Sonraki maçta kullanmak üzere ilk 11’inizi ayarlayın ve duran toplarla 
ilgili planlarınızı yapın!
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ANA MENÜ
ANA SAYFA
Ana Sayfa ile en son oynadığınız oyun modlarına hemen erişebilirsiniz. SANTRA’yı seçip 
hemen maç yapabilir, Kariyerinize devam edebilir ya da ne oynadığınıza bağlı olarak en 
son Football Club Haberlerini ve Uyarılarını görebilirsiniz.

OYNA
Sahaya çıkın ve Santra, Kariyer, Beceri Maçları, Ultimate Team, Turnuva ve Haftanın 
Önemli Anları gibi birçok FIFA 15 oyun modunu keşfedin. 

ONLINE
Bir üst lige yükselme ya da kupa kazanma umuduyla kafa kafaya maçlar oynanan Pro 
Kulüpler, Online Dostluk Maçları veya Sezonlar gibi online modlarda oynayın.

MAÇ GÜNÜ CANLI
Tuttuğunuz takımla ilgili flaş haberleri ve istatistikleri buradan takip edebilirsiniz. En 
son haberleri okuyun, Gol Krallığını ve Lig Tablosunu takip edin ve hatta takımınızın bir 
sonraki maçını sanal ortamda oynayın. Takımınızı değiştirmek isterseniz, D düğmesine 
basıp farklı bir kulüp seçmeniz yeterlidir. 

ÖZELLEŞTİR
Özelleştir panelini kullanarak FIFA 15 deneyiminizi istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. 
Çok sayıda ayarı değiştirebilir, kontrollere bakabilir, takımlarınızı düzenleyebilir, oyuncu 
oluşturabilir ya da düzenleyebilir, EA SPORTS™ Trax’ten özel bir müzik seçebilir ya da 
jeneriği görebilirsiniz.

EA SPORTS™ FOOTBALL CLUB
Ana menüdeyken ve oyun boyunca, EA sunucularında oturum açmış olmanız şartıyla, 
ekranın sağ üst köşesinden EA SPORTS Football Club’a erişebilirsiniz. Burada 
bulunduğunuz seviyeyi, Football Club Credits’nizi (FCC) ve tuttuğunuz takımın armasını 
görebilirsiniz. Bu profili daha ayrıntılı görmek için N düğmesine basın. Aşağıdaki 
kategorilerde gezinmek için sol çubuğu hareket ettirebilir ya da W düğmesine veya 
R düğmesine basabilirsiniz:
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Aktivitelerim Tamamladığınız FIFA 15 etkinliklerini görüntüleyin ve yeni 
başarılarınızı oyundaki Arkadaşlarınızla paylaşın.

Haberler Kendi paylaştığınız ve Arkadaşlarınızın paylaştığı başarılara 
bakın, yorum yapın ya da etiketleyin.

Bildirimler Arkadaşlarınızın ve FIFA Geliştirme Ekibinin yeni bildirimlerini 
görüntüleyin.

Katalog Kataloğa göz atın; yeni gol sevinçleri, özel kitler ve takımlar 
gibi öğeleri almak için kazandığınız FCC’leri kullanın. Öğelerin 
çoğu FIFA 15’te belli bir seviyeye ulaşılıncaya kadar kilitlidir.

OYUNU OYNAMAK
Futbol kariyerinize başlamaya ya da hemen bir maç yapmaya (ve benzerlerine) hazır 
olduğunuzda Oyna paneline gidin. Ayrıca Antrenman Arenasında ve Beceri Maçları yaparak 
futbol becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

OYUN EKRANI

OYUNCU DURUM ÇUBUĞU

Radar

Skor

Kontrol 
edilen 
oyuncu

Maç 
saati

Vuruş gücü

Kondisyon seviyesi
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MAÇ GÜNÜ SANTRA
Hemen sahaya çıkıp oyundaki herhangi bir kulübe ya da milli takıma karşı maç 
yapmak için, OYNA ekranında SANTRA’yı seçin. Maç Gününde en son kadro ve form 
güncelleştirmelerini alabilmek için EA sunucularına bağlı olmak gerekir.

HAFTANIN ÖNEMLİ ANLARI
Gerçekte dünyadaki yaklaşan Haftanın Maçlarına bakın ve oynamak için birini seçin.  
Ne kadar yüksek beceri seviyesi seçerseniz, o kadar çok TP kazanırsınız. Yakın zamanda 
oynanan maçların baz alındığı mücadeleler, size tarihi yeniden yazma şansı verir.  
Bu maçları yapabilmek için EA sunucularına bağlanmış olmanız gerekir. 

FORMDAKİ OYUNCULAR
En son gerçek dünya oyuncu formu güncelleştirmelerine göz atın.

FORMDAKİ TAKIMLAR
Güncelleştirilen gerçek dünya takım reytinglerine göz atın.
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FIFA ULTIMATE TEAM
Kendi Ultimate Team’inizi oluşturun, mükemmel Takım Kimyası yakalayın ve FIFA Ultimate 
Team (FUT) liderlik tablolarında zirveye oynayın. Yüksek Kimyaya sahip Kadrolar kurmak 
için Oyuncu seçin, 7/24 canlı Transfer Pazarında öğe alıp satın ve hem tek oyunculu hem 
de online çok sayıdaki oyun modunda oynayın.

BAŞLANGIÇ
Ultimate Team’e ilk başladığınızda, ilk maçınıza çıkmadan önce, Takım Kimyasını geliştirmek 
için oyuncuların yerlerini nasıl değiştirebileceğinizi ve oyuncuları nasıl ilişkilendirebileceğinizi 
öğreneceksiniz. Sonrasında kendi Kadronuzu kurabilir, Transfer Pazarını, Paket Mağazasını 
ve Kulübünüzü keşfedebilirsiniz.

KİMYA
Ultimate Team’inizin başarılı olması için en temel unsur Kimyadır. Yıldız Oyunculardan 
oluşan bir takım sahada iyi şeyler yapmanıza yardımcı olabilir, fakat maksimum 
performans için Kadronuzun doğru Kimyaya sahip olması da şarttır. Kimya ne kadar 
yüksek olursa takımınız maçlarda o kadar iyi performans gösterir ve maç kazanma 
şansınız artar.

Takımınızın Kimya Reytingini Aktif Kadro ekranının sağ üst köşesinde görebilirsiniz. 
Oyuncuları kendi tercih ettikleri pozisyonda oynatırsanız Kimyanız yükselebilir. Aynı 
Milliyetten, Ligden ve Kulüpten oyunculara sahip olmanız da güçlü bir Kimya sağlar; 
Yeşil Kimya çizgileri Oyuncular arasında güçlü bir bağ olduğunu gösterir.

Takımınızın ideal dengesini bulmak için Aktif Kadro ekranında oyuncu pozisyonlarını 
değiştirin ve kadroya Kulübünüzden ya da Transfer Pazarından yeni oyuncular ekleyin!

KİMYA TARZLARI
Ultimate Team’deki her oyuncunun bir Kimya Tarzı vardır. Bu, Oyuncunun Kimya 
Reytingine göre hangi niteliğin iyileşeceğini belirler. Spesifik bir Kimya Tarzının etkilediği 
niteliklerin yanında ok işaretleri belirir; Kimyayı artırmaya başladıkça bu okların rengi 
beyazdan yeşile döner.

Kadronuzdan en yüksek verimi almak için, Oyunculara yeni Tarzlar uygulayarak farklı 
nitelikleri ve dolayısıyla takımın genel taktiklerini iyileştirebilirsiniz. Oyuncuya yeni bir 
Tarz uygulanana kadar tarz etkisi devam eder. Bu Tarzları Paketlerin içinde ve Transfer 
Pazarında bulabilirsiniz.
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SÖZLEŞMELER
Oyuncuların sahada iyi bir performans sergilemelerinden önce, maça çıkabilmeleri 
için Sözleşmeleri olması gerekir. Aktif Kadro ekranındayken, bir Oyuncuyu vurgulayın, 
İşlemler menüsüne girin ve bu Oyuncuya Sözleşme uygulamak için TÜKETİLEBİLİR 
ÖĞE UYGULA’yı seçin. Durum görünümüne geçmek için sağ çubuğu hareket ettirin. 
Buradan her oyuncunun ne kadar Sözleşmesi kaldığını görebilirsiniz.

Oyuna rahat bir başlangıç yapabilmeniz için, Başlangıç Paketinizden çıkan oyuncuların uzun 
vadeli özel Sözleşmeleri (45 maç) vardır. Paketlerde bulunan Oyuncuların hepsinin yedi 
Sözleşmesi vardır. Oynadıkları her maçla Sözleşme sayısı bir azalır. Yedek kulübesinde veya 
rezerv takımında olan bir Oyuncu, oyuna hiç girmediyse, o maç için Sözleşme kaybetmez.

MAÇLAR, TURNUVALAR VE SEZONLAR
Maçlarda, Turnuvalarda ve Sezonlarda takımınızı sınayarak ödülleri toplayın.

Tek turlu eleme maçları olan Turnuva maçları online ya da tek oyunculu maçlar olarak 
oynanabilir. Maç kazandığınızda Jeton; takımınızı zirveye taşıyıp Turnuva kazandığınızda 
ise Kupa, Jeton ve hatta bazen de Paket kazanabilirsiniz.

Sezonlar, Online ya da Tek Oyunculu modda oynanabilen 10 maçtan oluşur. Rakiplerinizi 
devirip Sezonu kazanmaya ya da bir üst lige yükselmeye çalışın! Bu moddaki yükselme, 
ligde kalma ve ligden düşme sistemi sayesinde bir maç kaybettiğinizde takımınız sezondan 
elenmez ve yenilgileri telafi etme şansınız olur.

Dostluk Sezonları ile beş maçlık sezon formatında Arkadaşlarınıza meydan okuyabilirsiniz. 
Kazanılan/kaybedilen maç durumunuzu ve diğer istatistiklerinizi Arkadaşlarınızla 
karşılaştırmalı olarak görün ve hava atabileceğiniz Şu Anki Şampiyon unvanını almak için 
sezonları kazanın.

TRANSFER PAZARI
Transfer Pazarı öğe satın alma, satışa çıkarma ve satma yeridir. Burada, Kadronuzun 
genel reytingini ve Kimya Reytingini artıracak yeni Oyuncular bulabilirsiniz. Yeni bir 
Oyuncu arıyorsanız, Aktif Kadronuza uygun ideal futbolcuyu hemen bulmak için Kalite, 
Pozisyon, Kimya Tarzı ve Fiyat gibi arama filtrelerini kullanabilirsiniz.

ADA GÖRE ARAMA
Kadronuza katmak için belirli bir Oyuncuyu arıyorsanız, Oyuncu Aramasındaki ilk 
seçeneği kullanarak aradığınız oyuncunun adını ve soyadını girin. Böylece listelenen 
arama sonuçlarında istediğiniz Oyuncuyu kolayca bulabilirsiniz.
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KONSEPT KADROLAR
Konsept Kadrolar, FUT’taki bütün Oyuncuları kullanarak Kadro oluşturmanızı sağlayan 
yeni ve çok faydalı bir Kadro Planlama aracıdır.

Konsept Kadroları kullanmak için, Aktif Kadro ekranında bir Oyuncu ya da boş bir slot 
seçtikten sonra İşlemler menüsüne girin ve OYUNCU DEĞİŞTİR/EKLE’yi seçin. Sonraki 
hamlelerinizi planlamak için Konsept Kadroları kullanın. Transfer Pazarına yatırım 
yapmadan önce, bir pozisyon için yeni bir Oyuncu bulun, bütünüyle yenilenmiş bir orta 
sahanın Kimyasını test edin ya da baştan aşağı yeni bir Kadroyu deneyin.

KİRALIK OYUNCULAR
Kiralık Oyuncular, Kadronuza sınırlı sayıda maç için katabileceğiniz Oyunculardır. Böylece 
oyunda çok tutulan Oyuncuları deneme şansınız olur. FUT 15’te kulübünüzü ilk kez 
oluştururken, bir ücretsiz Kiralık Oyuncu hakkınız olacak. Football Club Kataloğunda 
daha fazla Kiralık Oyuncu bulabilirsiniz.

PAKET MAĞAZASI
Kadronuza katacağınız yeni Oyuncular bulmak için mağazadan Paket satın alın. Bazen 
kazandığınız Turnuvalardan ya da Sezon sonunda özel ödül olarak da Paket kazanabilirsiniz.

KULÜBÜM
Transfer Pazarından ya da satın aldığınız veya kazandığınız Paketlerden yeni oyunculara 
kavuştukça, bir Kadrodan fazlasına yetecek kadar oyuncunuz olacaktır. Kulübüm’de, 
mevcut Kadronuzda olmayan tüm Oyuncularınız, Tüketilebilir Öğeleriniz ve diğer 
Öğeleriniz bulunur.

LİDERLİK TABLOLARI
Ultimate Team’inizi oluştururken, Turnuvalarda ve Sezonlarda oynarken ve Kulübünüzü 
büyütürken liderlik tablolarına bakarak kendinizi Arkadaşlarınızla ya da dünyanın en iyi ilk 
100 FUT kullanıcısıyla karşılaştırabilirsiniz. 

KARİYER
Kariyer, bir ömürlük bir futbol kariyeri boyunca oynarak sürükleyici bir deneyim 
yaşamanıza olanak tanır. Kariyer iki farklı alana ayrılmıştır: Menajer ve Oyuncu.

OYUNCU KARİYERİ
Kendi oyuncunuzu oluşturarak ya da tek bir profesyonel futbolcunun kontrolünü alarak 
becerilerinizi geliştirmek ve en yüksek hedef olarak ülkenizi temsil etmek için birden 
fazla ligde, kupada ve uluslararası turnuvada oynayın.
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OYUNCUYA KİLİTLİ: KONTROLLLER
Bir profesyonel gibi oynayacaksanız, bir profesyonel gibi düşünmelisiniz. Takımınız atak 
yaparken koşularınızı doğru zamanda yapın ve topu doğru zamanda isteyin. Defans 
yaparken rakip oyuncuların tehditlerine karşı gerekli önlemleri alın. Futbolda takım oyunu 
her şeydir; başarılı olmak istiyorsanız takım arkadaşlarınızla iletişiminiz iyi olmalıdır. 
Sahadaki pozisyonunuzdan bağımsız olarak, kazanma şansınızı artırmak için şu kontrolleri 
kullanın.

Pas iste/Orta yap S düğmesi
Ara pas iste veya öner D düğmesi
Şut öner A düğmesi

Göstergeler
Pro Oyuncu Ol, gerçek oyuncuların karşılaştığı zorlukların çoğunu içerir. Sahada en iyi 
yerde olduğunuzdan emin olmak için göstergeleri kullanın.

Yer Tutma
Üstlendiğiniz pozisyondan bağımsız olarak, gelişen pozisyona göre sahada 
nerede olmanız gerektiğini bilmeniz şarttır. Pozisyon anlayışınızı geliştirmek 
için, okların rehberliğinden yararlanın. Doğru zamanda doğru yerde 
olduğunuzdan emin olmak için, kaybolana kadar okları takip edin.

Ofsayt
Yardımcı hakemin bir atağı daha kesmesini önlemek için, bir gözünüz 
yardımcının bayrağında olsun. Ofsaytta kaldığınızda bir bayrak simgesi belirir. 
Ofsayt düdüğü çalınmaması ve kaçan gol fırsatı nedeniyle maç reytinginizin 
düşmemesi için, son defans oyuncusunun diğer tarafına geçerek ofsayttan 
çıkın.

Markaj
Goller, genellikle rakip oyuncular markajdan çıktığında olur. Bunun olmamasını 
sağlamaksa sizin sorumluluğunuzda. Marke etmiş olmanız gereken ama açık 
alana sahip oyuncuların altında kırmızı bir halka belirir. Bu oyuncuları en kısa 
zamanda kapatın!
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OYUNCUYA KİLİTLİ: KALECİ KONTROLLLERİ
Kaleci, sahadaki en önemli pozisyonlardan biridir. Kale önünde iyi pozisyon alın, rakip 
şutları önleyin, ortalarda çıkıp topu alın veya yumruklayın ve kurtarışlardan sonra topu 
takım arkadaşlarınıza iletin. Gözünüzü dört açın! Bu pozisyonda hata yapma lüksünüz 
yoktur.

NOT: Kaleciye kilitli oynarken iki kamera modu vardır. Bunlardan biri, sahada topun 
olduğu yerde maçı takip etmenizi sağlar. Diğeriyse kaleciye odaklanıp gelen atağa 
hazırlanmanıza olanak tanır. Sahada doğru pozisyon almak için dokunmatik yüzey 
düğmesine basıp iki kamera arasında geçiş yapabilirsiniz.

TOPSUZ ATAK
Pas iste veya öner S düğmesi
Ara pas öner D düğmesi
Orta öner F düğmesi
Şut öner A düğmesi
Kamera hedefini değiştir dokunmatik yüzey düğmesi

KENDİ CEZA SAHANDA DEFANS YAPMA
Uç sağ çubuk (basılı tutun)/ 

S düğmesi (hareket ederken)
Otomatik pozisyon alma Q düğmesi (basılı tutun)
Topa dönükken yavaş hareket etme W düğmesi + sol çubuk
Kaleden Çık/Yumrukla D düğmesi (basılı tutun)
Ayağa yat F düğmesi
Önceden tahmin ederek kurtar A düğmesi
2’nci defans kontrol altında tutsun E düğmesi (basılı tutun)
Kamera hedefini değiştir dokunmatik yüzey düğmesi

MENAJER KARİYERİ
Tuttuğunuz kulüpte mali sorumluluk alın ve Yönetim Kurulunu memnun edin. Zirve 
yolunda yeni oyuncu izletin, bütçeyi yönetin, çok önemli oyuncu ve kadro kararları 
alın. Başarılı olursanız, bir milli takım çalıştırma ve FIFA World Cup gibi uluslararası 
turnuvalara katılma şansı da yakalayacaksınız.

KÜRESEL TRANSFER AĞI
Menajer olarak sorumluluklarınızdan biri de yeni oyuncuların izlenmesidir. FIFA 15’teki 
Küresel Transfer Ağı ile bu görevin karşılığını hiç olmadığı kadar alacaksınız. Farklı ülkelere 
adam gönderip ilgili ligleri izletin ve ölçütlerinize uygun oyuncular bulmak için Oyuncu 
İzleme Talimatları belirleyin. İstediğiniz spesifik oyuncuların adlarını da aratabilirsiniz. 
Kadronuza katılma ihtimali olan oyuncular bulduğunuzda, onları izlemek ve takımınız için  
en iyi kararı vermek için adam gönderin.
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TAKIM KADROLARI
Menajerlik yaparken, sahada karşılaşabileceğiniz bütün senaryolara uygun birden çok 
maç günü kadrosu oluşturabilirsiniz. Liginiz, ülke kupası veya Avrupa kupası için farklı 
kadrolar oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Kadro paneline gidip, kadro tarzına 
uygun ve kullanmanız gereken zamanları açıklayan bir ad vermektir. 

ONLINE
SEZONLAR
En iyi ve en fazla rekabet içeren sıralamalı online oyun Sezonlardır. Sezon başına 10 maç 
yapacağınız Sezonlarda, düşme hattından çıkmanıza, bir üst lige yükselmenize ve hatta 
lig şampiyonluğuna ulaşmanıza yetecek puanları toplamaya çalışın. Kolay olmayacağı 
kesin! Lig seviyesi yükseldikçe rekabet ve bir üst lige yükselme de zorlaşır. Dolayısıyla 
gerçek bir futbol mücadelesine hazır olun.

ORTAK SEZONLAR
Sezonlar modunda bir takım arkadaşınızla birlikte aynı takımda oynayarak yeşil sahaları 
rakibe dar edin. Online ortamda birlik olup 2’ye 2 karşılaşmalar yapabilmenizi sağlayan 
Ortak Sezonlar, online oyunda yeni bir evrimi temsil ediyor. 1. Lige yükselme macerasına 
atılın ve kupa müzenizi doldurun! İstediğiniz kadar Arkadaşınızla farklı sezonlar 
oynayabilirsiniz.

PRO KULÜPLER
Online oyunda Arkadaşlarınızla ve diğer FIFA 15 oyuncularıyla birlikte oynamak için bir 
Pro Kulübü kurun ya da var olan birine katılın.

Kulübünüzle sezon başına 10 maç yapabilir ve üst liglere yükselmeye çalışabilirsiniz. 
Kulüp maçları veya Ayak Üstü maçlar yaparak online Pro’nuzu kurup geliştirin. 
Başarılar kazanarak daha iyi niteliklerin, benzersiz özelliklerin, gol sevinçlerinin ve 
kit yükseltmelerinin kilidini açın. Gol atmak, maç kazanmak ve en iyi Pro oyuncuyu 
yaratmak için takım oyunu oynamak çok önemlidir.

Yeni bir oyuncuyken, Ayak Üstü maçlar yaparak ısının ve oyuncunuz için birkaç başarının 
kilidini açın. Hazır olduğunuzda, Önerilen Kulüp ekranından bir kulüp arayın. Bu ekranda 
ayrıca takip ettiğiniz kişilerin bulunduğu Kulüpleri de görebilirsiniz. Kendi Kulübünüzü 
oluşturup takip ettiğiniz kişileri katılmaya da davet edebilirsiniz.

Kulüp menajeri olarak, Kulüp davetlerine bakmak için Transferler ekranını açın. Gözden 
kaçırma ihtimalinize karşın, davet bildirimleri EA SPORTS Football Club’de Uyarı olarak 
da belirmektedir.

Pro’nuz geliştikçe, Benim Pro’m sekmesinden istatistiklerinizi ve ilerleme durumunuzu 
kontrol edebilirsiniz. Henüz kilidini açmadığınız başarılara bakın. Yeterli TP ve FCC’niz 
varsa, EASFC Kataloğundaki Sanal Pro yükseltmelerine bakmayı da unutmayın!
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ONLINE DOSTLUK MAÇLARI
Bir Arkadaşınızı online maç yapmaya davet edin; beş maçlık sezonlarda ikiniz arasındaki 
maç geçmişine bakarak kim daha iyi görün. Beş maçta en fazla puanı toplayarak kupayı 
kaldırın; sonra da gelecek sezonda şampiyonluk unvanınızı korumaya çalışın!

BECERİ MAÇLARI
Aşırtma şutlar, serbest vuruşlar ve dribling gibi spesifik hareketlerin sınandığı mücadelelere 
katılarak futbol becerilerinizi geliştirin. Bu becerileri öğrendikçe, becerilerin her birinde 
Efsane statüsüne ulaşma amacıyla Beceri Mücadelelerinin kilidini açacaksınız. Seviyenizi 
yükseltirken, liderlik tablolarında kendinizi takipçileriniz ve diğer oyuncularla karşılaştırarak 
ekstra motivasyon elde edin!

ANTRENMAN ARENASI
Oyna ekranında ANTRENMAN ARENASI’nı (Beceri Maçları altında) seçerek kaleciye 
karşı dribling ve şut çekme becerilerinizi mükemmelleştirin ya da duran top çalışın.

ÖZELLEŞTİR
FIFA 15 PROFİLİ
FIFA 15 profilinizi görmek için, Özelleştir ekranında PROFİL’i seçin. Buradan kadrolarınızı 
yönetebilirsiniz.

EA SPORTS™ TRAX
EA SPORTS™ Trax ile kendi FIFA 15 müziğinizi oluşturun. Ana menüden ulaşabileceğiniz 
(ÖZELLEŞTİR> EA SPORTS™ TRAX) bu özellik sayesinde şarkıları dinleyip oluşturacağınız 
özel çalma listesine dahil edebilirsiniz. Burada ayrıca F düğmesine basarak müziği 
tamamen de kapatabilirsiniz.
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YARDIM MI GEREKİYOR?
EA Müşteri Deneyimi ekibi, oyunu en iyi şekilde oynayabilmeniz için her zaman her 
yerde hizmetinizde. Oyun uzmanlarımız çevrimiçi, topluluk forumlarında, sohbet yoluyla, 
telefonda veya sosyal ağınız içinde mevcutlar ve yardıma hazırlar.

Çevrimiçi Destek 
 Tüm SSS’lara ve yardım konularına anında ulaşmak için help.ea.com/uk adresini 
ziyaret edin. Yeni sorunlar ve çözümler için her gün güncellediğimiz sitemizi 
kontrol edebilirsiniz.

Telefon Desteği 
Yardım aynı zamanda haftanın 7 günü 9:00 ile 22:00 GMT arasında 0870 2432435 
telefon numarasından da alınabilir (Telefonlar standart ulusal ücret üstünden 
fiyatlandırılır; ayrıntılar için lütfen telekom sağlayıcınıza danışın)

Twitter ve Facebook Desteği 
 Hızlı bir ipucuna mı ihtiyacınız var? Çevrimiçi oyun uzmanlarımızın mevcut  
ve yardıma hazır olduğu Twitter’dan @askeasupport adresine erişin veya  
facebook.com/askeasupport adresine soru gönderin. Bu işleve erişmek için 
Internet bağlantısı ve Facebook ve Twitter hesapları gereklidir. Bir Facebook 
hesabı açabilmek için 13 yaş ve üzerinde olmalısınız.
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