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FIFA 19’un PC sürümünde oyunu farklı kontrol cihazlarıyla oynayabilirsiniz. En iyi oyun 
deneyimi için Xbox One Kablosuz Oyun Kumandası kullanmanızı öneririz. Kılavuzda listelenen 
kontroller, Xbox One Kablosuz Oyun Kumandası kullandığınız varsayımına dayanmaktadır. 
Farklı bir oyun kumandası kullanıyorsanız FIFA Başlatıcıda OYUN AYARLARI > DÜĞME 
SİMGELERİ’ni seçerseniz, sayısal simgeler ile , , ,  tarzı simgeler arasında 
geçiş yapabilirsiniz. Klavye ya da klavye + fare kullanan bir oyuncuysanız, FIFA 19’un PC 
sürümünde klavye simgelerini/tuşlarını oyun içinde görmeniz mümkündür. Oyunu başlatıp 
şu yazının görüntülendiği ekrana ulaştığınızda bu tanımlamayı yapabilirsiniz: “START’a 
ya da BOŞLUK tuşuna basın”. Böylece varsayılan kontrol aygıtını tanımlamış olursunuz. 
Eğer bir Xbox One Kablosuz Oyun Kumandanız varsa ve bu aşamada Menü düğmesine 
basarsanız, yukarıda belirtilen FIFA Başlatma uygulamasında seçmiş olduğunuz düğme 
simgelerini görürsünüz. Bu ekranda BOŞLUK TUŞUNA basarsanız, oyun boyunca klavye 
simgeleri görürsünüz.

Kontrol eşleşmelerini oyun içinde düzenlerken şunu unutmayın: Oyun Kumandası 
Ayarlarına girerken hangi aygıtı kullandıysanız, ancak bu aygıtın kontrol eşleşmelerini 
ayarlayabilirsiniz. Örneğin varsayılan cihaz olarak oyun kumandasını belirlemiş olabilirsiniz, 
ancak Oyun Kumandası Ayarlarına girmek için ENTER’a basarsanız, klavye + fare ile ilgili 
kontrol ayarlarını görürsünüz. Ayrıca Oyun Kumandası Ayarları ekranında kontrol cihazınız 
olarak Klavye + Fare ve Yalnızca Klavye seçenekleri arasında geçiş yapabilirsiniz. 
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KLAVYE + FARE KONTROLLERI
FIFA 19’da oyunu klavye + fare ile oynamayı seçebilirsiniz. Bu düzenle klavye oyuncuları 
beceri hareketleri yapmak, boş alana ara pas istemek, takım arkadaşlarına koşu yolları 
açmak ve defansta adam adama markaj yapmak gibi oyun özelliklerini kullanabilirler. 

NOT: Bunlar varsayılan Klasik Kontrollerdir. Alternatif ve iki düğmeli kontroller de 
mevcuttur. Hareketlere ait tuş eşleşmelerini ayarlamak için, ayarlamak istediğiniz tuşu 
seçip ENTER’a basmanız yeterlidir. Ancak şu klavye + fare düğmeleri sabit kodlanmış olup 
değiştirilemez: sol tıklama, sağ tıklama, kaydırma tekerleği, fare ve R.

HÜCUM

Ara pas A

Aşırtma pas / Orta / Kafa vuruşu S

Şut / Vole / Kafa vuruşu sol tıklama

Kısa pas / Kafa vuruşu sağ tıklama

Oyuncu hareketi fare

Hız kontrolü fare (imleci kontrol ettiğiniz oyuncuya 
yaklaştırın)

Sprint fare (imleci kontrol ettiğiniz oyuncudan 
uzaklaştırın)

Takım arkadaşı koşusu 
 

R + fare (imleci takım arkadaşınıza getirin, 
R’yi basılı tutun, sonra da imleci istediğiniz 
koşu yoluna doğru hareket ettirin)

Oyuncu koşusu / Düzenleyici sol SHIFT

Plase şut / Düzenleyici D

Hücum taktiklerini gösterme yukarı ok

Oyun planını değiştir sol ok / sağ ok

Savunma Taktiklerini gösterme aşağı ok

Beceri hareketleri kaydırma tekerleği

Duraklat ESC

Yardım F
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SAVUNMA

Yakın markaj W (basılı tutun)

Sprint fare (imleci kontrol ettiğiniz oyuncudan 
uzaklaştırın)

Oyuncuyu değiştirme sol SHIFT

Markaja alma R + fare (imleci rakip oyuncuya getirin)

Müdahale etme (itin veya çekin) sol tıklama

Markaj sağ tıklama

Takım arkadaşıyla markaj D

Kayarak müdahale S

Kaleciyi Çıkarma A (basılı tutun)

Hücum taktiklerini gösterme yukarı ok

Oyun planını değiştirme sol ok / sağ ok

Savunma Taktiklerini gösterme aşağı ok

Duraklat ESC

Yardım / Kaleciyi kontrol etme F
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TÜM KONTROLLER
NOT: Bu kılavuzdaki kontroller, Klasik yapılandırma için geçerlidir.

HAREKET

Oyuncuyu hareket ettirme 
İlk kontrol / Top açma  + 
Sprint  (basılı tutun)

Durup kaleye yüzünü dönme  (bırakın) + 
Top Saklama / Yakın Markaj  (basılı tutun)

Savunmacıya karşı dribling  + 

Beceri hareketleri 
Topa basma  (bırakın) + 
İtişme (top havadayken) 

HÜCUM (BASIT)

Yerden pas / Kafa 

Aşırtma pas / Orta / Kafa vuruşu 

Ara pas 

Şut / Vole / Kafa vuruşu 

Zamanlamalı bitiricilik  +  (zamanlamalı)

Temassız çalım  + 
Aşırtma şut  + 

Plase şut  + 

Alçak şut / Aşağıya doğru kafa vuruşu  +  + 

Vurur gibi yapma , 

Feyk pas , 
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HÜCUM (GELIŞMIŞ)

Topu saklama 

Havadan ara pas  + 

Dar alanda aşırtma ara pas  +  + 

Sert aşırtma pas / Orta  +  

Yüksek aşırtma / Orta  + 

Alçak orta  + 

Koşuyu başlatma 

Destek isteme 

Pas verir gibi yapma  (çekme ve tutma)

İptal et  + 

Doğal yetenek pası  + 

Doğal yetenek şutu  + 

Yerden sert pas  + 

Dar alanda ara pas  + 

Topa dokunma  (basılı tutun) +  (toptan dışarı)
Gizli gelişine dokunuş  (basılı tutun) +  (topa doğru)
Yavaş dribling  + 
Manuel yerden pas  +  + 
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TAKTIKLER

Hücum taktiklerini gösterme 
Ceza sahasına girme , 
Ofansif bekler , 
Çizgide oyna , 
Ekstra santrfor , 
Savunma taktiklerini gösterme 
Santrfor geride kalsın , 
Takım presi , 
Topu kanatlara oynama , 
Ofsayt tuzağı , 
Oyun planını değiştirme  / 
Hızlı oyuncu değişikliği 
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SAVUNMA

Oyuncuyu değiştirme 

Oyuncuyu değiştirme (manuel) 
İtme veya çekme (kovalarken) 

Çekme ve tutma  (basılı tutun)

Müdahale 

Sert müdahale  (basılı tutun)

Topu uzaklaştırma 

Kayarak müdahale 

Çabuk kalkma  
(kayarak müdahaleden sonra)

 

Markaj  (basılı tutun)

Takım arkadaşıyla markaj  (basılı tutun)

Yakın Markaj / Tut-Çek  (basılı tutun)

Koşarak yakın markaj  (basılı tutun) +  (basılı tutun)

Kaleciyi çıkarma 

KALECI

Yerden sektirerek degaj  / 

Fırlatma / Pas verme 

Topu yere bırakma 

Topu eline alma 

Kaleciye geç Görünüm düğmesi

Sert fırlatma  + 

Sert degaj  + 

Kaleciyi hareket ettirme  (basılı tutun) + 
Uzak direği kapat  (basılı tutun)
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DURAN TOPLAR – SERBEST VURUŞLAR

Duran top kullanıcısını seçme 

Ekstra serbest vuruşçu ekleme  / 

Kamerayı hedefle / hareket ettir 
Serbest vuruşçuyu hareket ettirme 
Yerden pas 

Aşırtma pas / Orta 

Falsolu şut 

Sert şut  + 

Topa koşarken falsoyu ayarlama 
Barajı zıplatma 

Barajdan adam koşturtma 

Barajı hareket ettirme  / 

Barajı öne çıkarma 

Kaleciyi hareket ettirme  / 

DURAN TOPLAR – SERBEST VURUŞLAR (ILERI DÜZEY)

2. serbest vuruşçuyu çağırma 

2.serbest vuruşçu falsolu şut  + 

2. serbest vuruşçu şut pası  + 

2. serbest vuruşçu havadan şut pası  + 

2. serbest vuruşçu topun üstünden atlama  + , 

3. serbest vuruşçuyu çağırma 

3. serbest vuruşçu falsolu şut  + 

3. serbest vuruşçu topun üstünden atlama  + , 

Yakına çağırma  
(şut pası mümkün olmadığında)
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DURAN TOPLAR – KORNERLER VE TAÇLAR

Korner havadan orta 

Korner pas 

Vuruşu hedefleme 
Vuruş gücünü ayarlama 

Yakına çağırma (korner) 

Çizgide yürüme (taç) 
Kısa taç atışı 

Uzun taç atışı  (basılı tutun) / 

Kısa taç atışı (manuel) 

Topu alan oyuncuya geç 
Alıcıyı hareket ettir 
Feyk taç  + 

Hedef göstergesini AÇMA/KAPATMA 
Korner taktiklerini göster 
Uzak direğe koşma  + 
Ceza sahası çizgisine koşma  + 
Kalecinin etrafına toplanma  + 
Yakın direğe koşma  + 
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DURAN TOPLAR – PENALTILAR

Şut 

Yön verme 
Pozisyonu ayarlama 
Duraksama / Yavaş koşma 

Sprint 

Hedef göstergesini AÇMA/KAPATMA 
Duran top kullanıcısını seçme 

Plase şut  + 

Aşırtma şut  + 

Kaleci uçma 
Kaleci hareket etme  (sola ve sağa)
Kaleci hareketleri  /  /  / 
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PRO OL: OYUNCU (TOPSUZ ATAK)

Pas iste 

Yerden sert pas isteme  + 

Ara pas iste 

Dar alanda ara pas isteme  + 

Aşırtma ara pas isteme  + 

Arkaya aşırtma ara pas isteme  + + 

Orta iste 

Yerden orta isteme  + 

Yüksek orta isteme  + 

Şut önerme 

PRO OL: KALECI (TOPSUZ ATAK)

Pas isteme veya önerme 

Ara pas önerme 

Orta önerme 

Şut önerme 

Kamera hedefini değiştirme Görünüm düğmesi

PRO OL: KALECI (CEZA SAHASINDA SAVUNMA)

Uçma 
Otomatik pozisyon alma  (basılı tutun)

2. defans oyuncusu markajı  (basılı tutun)

Kamera hedefini değiştirme Görünüm düğmesi
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BECERI HAREKETLERI
NOT: Zorlu hareketleri yalnızca en yetenekli oyuncular yapabilir.

1 YILDIZLIK HAREKETLER

Top saydırma (dururken)  +  (basın)

Ayak feyki (dururken)  (basılı tutun)

Rahat feyk şut sol  (basılı tutun) +  /  +  + 
Rahat feyk şut sağ  (basılı tutun) +  /  +  + 
Topu voleye kaldırma 

2 YILDIZLIK HAREKETLER

Sağa vücut çalımı  (kaydırın)
Sola vücut çalımı  (kaydırın) 
Sola boş adım , , 
Sağa boş adım , , 
Boş adım sola tam tur , , 
Boş adım sağa tam tur , , 
Sola top yuvarlama  (basılı tutun)
Sağa top yuvarlama  (basılı tutun)
Geriye çekme  +   

(devam edilecek yöne doğru basılı tutun)

3 YILDIZLIK HAREKETLER

Topuk hareketi ,  (kaydırın)
Sola rulet , , , , , , 
Sağa rulet , , , , , , 
Sol gösterip sağa gitme , , , , 
Sağ gösterip sola gitme , , , , 



14

4 YILDIZLIK HAREKETLER

İki ayakla top kaldırma (dururken)  (basılı tutun) + 

Çift topuk hareketi ,  (kaydırın)
Basit gökkuşağı , ,  (kaydırın)
Gelişmiş gökkuşağı  (kaydırın),  (basılı tutun),  (kaydırın)
Sola vücut çalımı yapıp sağdan gitme , , , , 
Sağa vücut çalımı yapıp soldan gitme , , , , 
Kendi etrafında sola dönme ,  (kaydırın) 
Kendi etrafında sağa dönme ,  (kaydırın) 
Topa basıp sola dönme (koşarken) ,  (kaydırın)
Topa basıp sağa dönme (koşarken) ,  (kaydırın)
Sola yarım top yuvarlama  (basılı tutun), 
Sağa yarım top yuvarlama  (basılı tutun), 
Feyk pas (dururken)  (basılı tutun) +  /  + 

Feyk pasla soldan gitme (dururken)  (basılı tutun) +  /  +  + 
Feyk pasla sağdan gitme (dururken)  (basılı tutun) +  /  +  + 
Topuk hareketiyle dönüş  (basılı tutun) + ,  (kaydırın)
Topuk ile sola yön değiştirme (koşarken)  (basılı tutun) +  /  +  + 
Topuk ile sağa yön değiştirme (koşarken)  (basılı tutun) +  /  +  + 
Sola yön değişimi  (basılı tutun) +  (basılı tutun)
Sağa yön değişimi  (basılı tutun) +  (basılı tutun)
Üç dokunuşla sola rulet  (basılı tutun) + , 
Üç dokunuşla sağa rulet  (basılı tutun) + , 
Geriye çekip sola dönme ,  (kaydırın)
Geriye çekip sağa dönme ,  (kaydırın)
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5 YILDIZLIK HAREKETLER

Elastiko , , , , 
Ters elastiko , , , , 
Seri top yuvarlama (dururken)  (basılı tutun)
Hokus pokus , , , , , , 
Üçlü elastiko , , , , , , 
Sola top yuvarlama ve bilek hareketi  (basılı tutun),  (kaydırın)
Sağa top yuvarlama ve bilek hareketi  (basılı tutun),  (kaydırın)
Sombrero hareketi (dururken) , ,  (kaydırın)
Kendi ekseninde sola dönme ,  (kaydırın)
Kendi ekseninde sağa dönme ,  (kaydırın)

Sola top yuvarlama feyki (dururken)  (basılı tutun),  (kaydırın) +  
 devam edilecek yöne doğru

Sağa top yuvarlama feyki (dururken)  (basılı tutun),  (kaydırın) +  
 devam edilecek yöne doğru

Rabona feyki (yavaş koşarken)  +  /  +  + 
Bacak arkasından sola elastico  (basılı tutun) + , , 
Bacak arkasından sağa elastiko  (basılı tutun) + , , 

Sola dönme hareketi  (basılı tutun) +  
 (kaydırın),  (kaydırın)

Sağa dönme hareketi  (basılı tutun) +  
 (kaydırın),  (kaydırın)

Top kaldırma  (basılı tutun)

Sola tornado dönüşü  (basılı tutun) + 
 (kaydırın),  (kaydırın)

Sağa tornado dönüşü  (basılı tutun) + 
 (kaydırın),  (kaydırın)
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5 YILDIZLIK SAYDIRMA HAREKETLERI

Ayak üstüyle top kaldırma hareketi  +  (basılı tutun)

Geriye Sombrero hareketi  +  +  (basılı tutun)
Sola Sombrero hareketi  +  +  (basılı tutun)
Sağa Sombrero hareketi  +  +  (basılı tutun)

Dünya turu 
 

 (basılı tutun) +  
, , , , , , ,  /  
, , , , , , , 

Havada elastiko  (basılı tutun) + ,  (kaydırın)
Havada ters elastiko  (basılı tutun) + ,  (kaydırın)
Topu voleye kaldırma  (basılı tutun)

Göğüs hareketi  (basılı tutun) +  
 (basın),  (üç kez basın)

Dünya turu atma  (basılı tutun) + , , , , , ,  + 
 (kaydırın)
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FIFA’DA BU YIL
FIFA 19, Frostbite™ altyapısıyla bugüne kadarki en heyecan dolu futbol deneyimini sunuyor!

Yolculuk üçlemesinin üç özel sinematik hikayeden oluşan final bölümü bu yıl sizi bekliyor. 
Alex Hunter veya Danny Williams ile UEFA Champions League zaferine ulaşın ya da Kim 
Hunter ile FIFA Women’s World Cup™’ta yükselin. Bu ezber bozan hikaye modunun 
finalinde önemli kariyer hamleleri yaparak kahramanlarınızı zafere taşıyabilirsiniz.

Yeni Santra’da daha önce hiç olmadığı kadar özelleştirme seçeneği bulunuyor. Mücadele, 
Uzak Mesafe, Kafa Vuruşları ve Voleler gibi yeni maç türleriyle farklı heyecanlar 
yaşayabilirsiniz. Kupa finali atmosferi mi istiyorsunuz? Özgün turnuvalardan seçilen 
finalleri oynayabilirsiniz. 3 veya 5 maç üzerinden seri oynamaya ne dersiniz? Yeni istatistik 
takip etme özelliği sayesinde tüm bu maç türlerinde rakibinizle karşılıklı istatistikleriniz 
kaydedilecek ve gerçek şampiyonun kim olduğu anlaşılacak!

Yeni eklenen FUT Division Rivals modunda dünyanın dört bir yanındaki oyunculara karşı 
mücadele ederek klasman sıralamalarında yükselebilirsiniz. Her hafta klasmanınıza bağlı 
ödüller kazanacaksınız; yeterli ödülü kazanırsanız Hafta Sonu Ligi’ne katılma hakkı elde 
edeceksiniz!

Bu yıl yepyeni maç anlatımı ekibi, bugüne kadarki en heyecanlı taraftar kitlesi ve maç 
sunumu sizi bekliyor. Ayrıca yepyeni yüz animasyonu teknolojisi ve tamamen yenilenen top 
saklama sistemi gibi kontrol ve animasyon çeşitliliği sağlayan birçok oyun mekaniği yeniliği 
ekledik.
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OYUNA BAŞLANGIÇ
SAHAYA ÇIK
FIFA 19’da gerçeğe uygun bir futbol oyunu tecrübe etmeye hazır olun.

Oyunu ilk başlattığınızda Juventus’un PSG ile karşılaştığı UEFA Champions League Finalinin 
heyecanını ve duygusunu yaşayacaksınız. Bu maç sırasında zorluk seviyesi otomatik olarak 
ayarlanarak FIFA 19’daki beceri seviyenizi bulmanız sağlanacak.

YENI OYUNCULAR IÇIN FIFA ANTRENÖR
FIFA 19’da yeniyseniz FIFA Antrenör’ü deneyin. Ekrandaki uyarılar pas, müdahale,  
orta ve şut temellerini hızla öğrenmenizi sağlayacak.

Giriş Maçından çıkmak istiyorsanız, önce oyunun Duraklat menüsüne girmek için MENÜ 
düğmesine basın, sonra da MAÇI BİTİR’i seçin.

Oyunda yeni olmanıza rağmen Giriş Maçından çıkarsanız, zorluk seviyesi önerisinde 
bulunulmaz. Uyarlamalı YZ oyuncularına karşı yapacağınız ilk Santra maçında bu teklif size 
tekrar sunulacaktır.

Yeni bir oyuncu olarak Giriş Maçını tamamlarsanız ya da önceki FIFA oyunlarından verisi 
olan mevcut bir oyuncuysanız, size uygun olan zorluk düzeyi önerilir. Sonrasında da FIFA 19 
ana menüsü ekranına gelmeden önce tuttuğunuz takımı seçmeniz istenir.

KULÜBÜNÜZÜ, ZORLUK SEVIYENIZI VE  
KONTROL AYARLARINI SEÇIN
EA sunucularına oturum açtığınızda, tuttuğunuz takımı, zorluk seviyesini ve kontrol 
ayarlarını seçme fırsatınız olacak. Kulübünüzün arması, EA SPORTS™ Football Club’da 
adınızın yanında yer alacak ve böylece FIFA 19 oynayan arkadaşlarınız hangi takımı 
tuttuğunuzu bilecek!

EA SPORTS FOOTBALL CLUB ILE BAĞLANIN
FIFA 19’da tuttuğunuz takımla sıkı bağlarınızı koruyun. Tuttuğunuz takıma EA SPORTS 
Football Club üzerinden bağlanmayı seçerseniz, kulüp haberleri ve promosyonları size 
bildirilir.

GEÇMIŞ FIFA DENEYIMINIZ ÖDÜLLENDIRILIYOR
Daha önceki FIFA versiyonlarındaki EA SPORTS Football Club seviyesi, XP ve Football Club 
Credits (FCC) verileriniz FIFA 19’a aktarılacak. Ayrıca Ultimate Team, Kariyer Modu veya 
Online Sezonlar gibi FIFA 18 modlarında kaydettiğiniz eski ilerleme için de ödül alacaksınız.
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OYUNU OYNAMA
ANA MENÜ
Ana Menü Son oynadığınız oyun modlarına ve ayrıca en son FIFA haberlerine 

hızlı bir şekilde erişim sağlayın.

Oyna FIFA 19’daki Yolculuk, Kariyer, Turnuvalar ve Ultimate Team gibi 
birçok oyun moduna ulaşın.

Online Sezonlar, Pro Clubs ve Online Dostluk Maçları gibi online modlara 
giriş yapın.

Özelleştir FIFA 19 deneyiminizi buradan kişiselleştirin. Ayarları belirleyin, 
kontrolleri inceleyin, takımlarınızı düzenleyin ve hatta EA SPORTS™ 
Trax müzik çalma listenizi özelleştirin.

EA SPORTS FOOTBALL CLUB
Oyun sırasında ekranın sağ üst köşesinde bulunan araçtan EA SPORTS Football Club’a 
(EASFC) erişebilirsiniz. EASFC aracında o anki Football Club Seviyenizi, TP’nizi ve 
Football Club Credits’inizi (FCC) görebilirsiniz. FCC kullanarak EASFC kataloğundan 
öge satın alın veya arkadaşlarınıza hediye olarak gönderin. EASFC, EA sunucularına 
bağlanmayı gerektirir. Erişmek için  basın.
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OYUN EKRANI

Skor

Maç saati

Radar

Kontrol edilen 
oyuncu

MAÇ HAZIRLIKLARI
Maça çıkmadan önce, Ayarlar ekranından oyun ayarlarınızı istediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. 
Maçlarınızın devre sürelerini, zorluk seviyesini, maç koşullarını, kullandığınız topu ve daha 
birçok ayrıntıyı belirleyebilirsiniz. Ayrıca maçların ne kadar gerçekçi olmasını istediğinize 
göre sakatlanma ve ofsayt gibi kuralları AÇIK veya KAPALI olarak ayarlayabilirsiniz. Görme 
bozukluğu olanlara yönelik oyuncu göstergeleri ve radar için farklı şekilde ayarlanabilen 
renk ve boyut seçenekleri de mevcut. 

KAMERALARLA ILGILI IPUÇLARI
Oyun Ayarları menüsündeki kamera ayarlarını göz ardı etmeyin! Her tür maç için dokuz 
kamera arasından seçilebilecek özelleştirilebilir kamera seçenekleri bulunmaktadır. 
Böylece rahat ettiğiniz bir açıdan sahayı görüp maçı oynayabilirsiniz.
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Takım Yönetimi
Buradan takımınızı sıradaki maça hazırlayabilirsiniz. Kadronuzu oluşturun, dizilişleri 
ayarlayın, rol verin ve taktikleri düzenleyin. Hatta çeşitli Takım Kadrolarını kaydederek 
rakibinizin zaaflarını ortaya çıkarmaya veya yıldız oyuncularınızı dinlendirmeye uygun oyun 
tarzlarını hızlıca seçebilirsiniz. Santra öncesinde Oyun Planınızı düzenleyerek rakiplerinize 
karşı strateji kurabilirsiniz.

KAYDETME VE YÜKLEME
FIFA 19, otomatik kaydetme özelliğiyle ilerleme durumunuzu ve en son Ayarları 
otomatik olarak kaydeder. Otomatik kaydetme simgesi görüntülenirken bilgisayarınızı 
kapatmayın; yoksa kaydedilmemiş tüm bilgileri kaybedebilirsiniz.

YOLCULUK
EA SPORTS FIFA’nın eleştirmenlerden tam not alan hikaye modu, oynayabileceğiniz üç 
farklı hikayeyle tekrar karşınızda. Futbol dünyasında iz bırakmak isteyen Alex Hunter 
veya eski takım arkadaşı Danny Williams ile oynayarak UEFA Champions League zaferine 
ulaşmaya çalışın ya da Kim Hunter’ın Amerika Birleşik Devletleri’ne 4. FIFA Women’s World 
Cup™ şampiyonluğunu getirmeye çalıştığı Amerikan rüyasını yaşayın. 

Maceraya katılmak isteyen bir arkadaşınız mı var? Yolculuk’u yerel çok oyunculu ile tecrübe 
edin. 

YILDIZLAŞIN
Yolculuk adeta gerçek ve sanal dünya arasındaki sınırları ortadan kaldırarak futbol yıldızı 
olma hayalini yaşamanızı sağlıyor. Maçlarda iyi performans sergileyin, antrenmanları 
tamamlayın, Alex Hunter, Danny Williams ve Kim Hunter’ın geleceğini şekillendiren 
kararlar alın. 

Sinematik ara sahneler, global futbol macerasını anlatıyor. Yolculuğunuz boyunca 
kahramanlarınızın öz güvenini ve kişiliğini etkileyen kritik diyalog seçimleri yapacaksınız.

Her oyuncunun kariyerinde inişler ve çıkışlar olacak. Röportajlarda, maçlarda ve saha 
dışında verdiğiniz tüm kararlar onların futbol kariyerlerini etkileyecek.
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FIFA ULTIMATE TEAM (FUT)
FIFA Ultimate Team geri dönüyor! Hayalinizdeki takımı oluşturun, çeşitli tek oyunculu ve 
online modlarda mücadele edin, yüksek Kimyalı Kadrolar kurmak için Oyuncu transfer edin 
ve binlerce gerçek marşla atmosferi hissedin. Ultimate Team’inizi kurmak için Paketlerden 
çıkan oyuncuları kullanın ya da Canlı Transfer Pazarı’nda öğe alıp satın.

FUT’TAKI YENILIKLER: FUT DIVISION RIVALS
FUT Division Rivals adlı yepyeni rekabetçi modda online rakiplere karşı mücadele ederek 
sıralamalarda yükselin ve özel ödüller kazanın.

Öncelikle klasmanınızı belirlemek amacıyla sıralama maçları yapacaksınız. Yeriniz 
belirlendikten sonra klasmanınızdaki oyunculara karşı mücadele ederek her galibiyetle 
puan kazanabilirsiniz. Klasman sıralamalarında yükselmek ve Hafta Sonu Ligi’ne katılma 
hakkı kazanmak için iyi oynayın.

Haftalık ödüller, klasman ve toplam puanınıza göre belirleneceği için sık sık oynamanız 
önemli!

SQUAD BATTLES
Squad Battles modunda haftalık liderlik tablosunda yer almak için oynayacaksınız. 
Günde birkaç kez, tüm dünyadaki gerçek oyuncular tarafından oluşturulan ve mücadele 
edebileceğiniz yeni rakip listeleriyle karşılaşacaksınız. Müsabakanın sonunda ulaştığınız 
son dereceye göre değişen ödüller kazanacaksınız. Dereceniz ne kadar yüksek olursa 
alacağınız ödüller o kadar iyi olur. 

Genel puanınızı artırmak istiyorsanız Öne Çıkan Kadro işinize yarayabilir. Öne Çıkan 
Kadrolar, FUT topluluğunun popüler üyeleri ve hatta gerçek futbolcular ve kulüpler 
tarafından hazırlanan takımlardır. Öne Çıkan Kadroyu yenmeyi başarırsanız, oynadığınız 
zorluk seviyesi ne olursa olsun belirlenen miktarda puan kazanırsınız.

GÖREVLER
Görevleri tamamlayarak becerilerinizi test edin ve ödüller kazanın. Jeton, Paket ve diğer 
oyun içi ödülleri kazanmak için transfer yapın, Kadronuzu ayarlayın ve sahada hedeflere 
ulaşın. Günlük Görevler her gün yenilenir ve size tamamlayabileceğiniz yeni Görevler 
verilir. Bu görevlerin birçoğu Web ve Companion uygulamalarından da tamamlanabilir. 
Mümkün olan en çok sayıda ödül kazanmak için görevlere her gün göz atın!

FUT 19’da tamamlayabileceğiniz haftalık Görevler de bulunuyor. Bu görevler Günlük 
Görevlere göre daha çok zaman ve çaba gerektiriyor, ancak daha büyük ödüller veriyor!  
Her gün yayınlanan beş adede kadar yeni Günlük Görev ve her hafta yayınlanan 10 adede 
kadar yeni Haftalık Görev ile FUT 19’da yapacak çok şeyiniz olacak!
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KADRO KURMA GÖREVLERI
Bu modda belirli gereksinimlere uygun Kadrolar yaratarak Kadro kurma yeteneklerinizi 
test edin. Gereksinimleri karşıladığınızda, Kadronuzu müthiş ödüller karşılığında takas 
edebilirsiniz.

Kadro Kurma Görevleri’ni sisteminizde ya da Mobil Companion Uygulamasıyla dilediğiniz 
yerde oynayarak Kulübünüzü geliştirin! 

FUT CHAMPIONS
FUT Champions ile FIFA Ultimate Team’deki en üst seviye karşılıklı müsabakaya 
katılacaksınız! FUT Champions modunda rekabetçi sıralamalarda yükselin, ödüller kazanın 
ve zafere ulaşın.

DRAFT MODU
FIFA Ultimate Team oynamanın bir diğer yolu da Draft modudur; bu modda, sahip olmadığınız 
Oyuncularla oynayabilirsiniz. Formda oyuncular dahil FUT’ta bulunan tüm Oyuncular 
arasından rastgele seçilen futbolculardan istediğinizi Draft edebileceksiniz! Her pozisyonu 
doldurarak Kadronuzu kurun ve ardından dört turlu eleme usulü oynanan tek oyunculu ya 
da online çok oyunculu maçlarda mücadele edin.

Turnuvayı ne kadar üst sırada tamamlarsanız, alacağınız ödül de o kadar büyük olur.

KIMYA
Ultimate Team’inizin başarılı olabilmesi için Kimya çok önemlidir. Yıldızlar karması bir 
takım sahada iyi oynamanızı sağlayabilirse de Kadronuzdan maksimum performans 
almak istiyorsanız, Kimyanın doğru olması şarttır. Kimya ne kadar yüksek olursa takımınız 
maçlarda o kadar iyi performans gösterir ve maç kazanma şansınız artar.

Aktif Kadronuz görüntülenirken takımınızın Kimya Reytingi sağ üst köşededir. Takımın 
reytingini artırmak için oyuncuları tercih ettikleri pozisyonlarda oynatın, Uyruklarını, 
Liglerini ve Kulüp Kimyasını eşleştirmeye çalışın; yeşil çizgiler, futbolcular arasında güçlü 
bağ olduğunu gösterir. Doğru Teknik Direktöre sahip olmak ya da Sadakat kazanmak da 
Kimyanın artmasına katkıda bulunabilir.

Takımınızın ideal dengesini bulmak için Aktif Kadro ekranında oyuncu pozisyonlarını 
değiştirin ya da kadroya Kulübünüzden veya Transfer Pazarından yeni oyuncular ekleyin!
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Kimya Tarzları
Ultimate Team’deki her oyuncunun bir Kimya Tarzı vardır. Takımınızın genel taktiğini en 
iyi şekilde geliştirmek için tamamlayıcı Kimya Tarzlarını birlikte kullanın. Belirli bir Kimya 
Tarzından etkilenmesi muhtemel özelliklerin yanında oklar belirir. Oyuncu Kimyası arttıkça 
okların rengi beyazdan yeşile döner. 

Oyuncu niteliklerini geliştirmek için kullanılan stiller, yeni bir Stil uygulanana kadar aynı 
kalır. Kimya Tarzlarını Paketlerde ve Transfer Pazarı’nda bulabilirsiniz.

SÖZLEŞMELER
Oyuncuların sahada iyi bir performans sergilemelerinden önce, maça çıkabilmeleri için 
Sözleşmeleri olması gerekir. Aktif Kadro ekranındayken, bir Oyuncuyu etiketleyin, İşlemler 
menüsüne girin ve bu Oyuncuya Sözleşme uygulamak için MALZEMEYİ UYGULA’yı seçin. 
Durum bilgisi görünümüne geçmek ve Oyuncuların kalan Sözleşmelerini görmek için sağ 
çubuğu hareket ettirin. Önerilen Malzemeler özelliği, bir Oyuncu için ne zaman Sözleşme 
kullanmanız gerektiğini gösterebilir.

Paketlerden çıkan futbolcular yedi adet Sözleşmeyle başlar. Oyuna rahat bir başlangıç 
yapabilmeniz için, Başlangıç Paketinizden çıkan her oyuncunun uzun vadeli özel 
Sözleşmeleri (45 maç) vardır. Oynanan her maç bir Sözleşmeyi tüketir, ancak Futbolcu 
yedekler veya rezerv oyuncular arasındaysa ve sahaya hiç çıkmamışsa o maç için Sözleşme 
kullanılmaz.

KONDISYON
FIFA Ultimate Team’de Kadronuzla maç yaptıkça Oyuncularınız yorulmaya ve Kondisyon 
seviyeleri düşmeye başlar. Kondisyon seviyesi düşük olan Oyuncular tam potansiyellerini 
gösteremezler ve bu oyuncuların maç sırasında sakatlanma riskleri daha yüksek olur.

Aktif Kadronuzu görüntülerken, bir Oyuncuyu seçin, İşlemler menüsüne girin ve Kondisyon 
malzeme ögesi uygulamak için MALZEME UYGULA’yı seçin. Durum bilgisi görünümüne 
geçmek ve Oyuncuların kalan Kondisyon seviyelerini görmek için sağ çubuğu hareket 
ettirin. Önerilen Malzemeler özelliği, bir Oyuncu için ne zaman Kondisyon ögesi kullanmanız 
gerektiğini gösterebilir.

Bir Oyuncunun Kondisyon seviyesini yükseltmenin diğer bir yolu da kendisini Kadronuzun 
Yedekler veya Rezerv Takım bölümüne koymaktır. Bu Oyuncular maç sırasında kullanılma-
dıklarında Kondisyonlarının bir bölümü yenilenir.

NOT: Paketlerden bulunan Oyuncular tam Kondisyonla başlar.

TRANSFER PAZARI
Transfer Pazarı, Kadronuzun genel reytingini ve Kimya Reytingini artırmak için satın alma, 
açık artırmaya koyma, öge satma ve yeni Oyuncular bulma işlemlerini yapabileceğiniz 
yerdir. Aktif Kadronuza en uygun futbolcuyu kolayca bulmak için Futbolcuları Ad, Uyruk, 
Lig, Kulüp, Kalite, Pozisyon, Kimya Tarzı ya da Fiyat ölçütlerine göre filtreleyin.
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YENİ SANTRA
Hemen sahaya çıkıp oyundaki herhangi bir kulübe ya da milli takıma karşı maç yapmak için, 
Oyna ekranında SANTRA’yı seçin. Maç Günü, takımların dizilişlerini ve ilk 11’lerini otomatik 
olarak günceller ve Oyuncuların reytinglerini son performanslarını yansıtacak şekilde 
düzenler. Maç Günü, EA sunucularına bağlanmayı gerektirir.

FIFA 19’DA YENI SANTRA
Santra’da hiç olmadığı kadar fazla özellik var. Aşağıdaki yeni maç türlerini deneyin:

Mücadele Gol attığınızda rastgele bir oyuncunuz oyundan atılır (en fazla 4 
oyuncu).

Uzak Mesafe Ceza sahası dışından atılan goller iki gol sayılır.

Kafa Vuruşları  Yalnızca kafayla, volelerle ve serbest vuruşlardan atılan goller 
ve Voleler sayılır.

İlk Ulaşan... Hata yapma lüksünüzün olmadığı; 1, 2 veya 3 gole ulaşanın 
kazanacağı bir maç yapın.

Kuralsız Faul ve ofsayt yok!

Serinin Galibi 3 veya 5 maç üzerinden seri yaparak gerçek şampiyonu belirleyin!

Kupa Finali Çok sayıda kupa finalinden birinde oynayın. Önceki turları pas geçtiğinizi kimse 
bilmeyecek!

FIFA 19’da nasıl oynarsanız oynayın yeni istatistik takip etme özelliği sayesinde saatlerce 
oynayarak en iyi olan tarafı belirleyebileceksiniz!
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KARİYER
Kariyer, bir ömürlük bir futbol kariyeri boyunca oynayarak sürükleyici bir deneyim 
yaşamanıza olanak tanır. Kariyer iki farklı alana ayrılmıştır: Teknik Direktör ve Oyuncu.

OYUNCU KARIYERI
Kendi oyuncunuzu oluşturun ya da tek bir profesyonel futbolcunun kontrolünü alın; 
becerilerinizi geliştirmek ve en yüksek hedef olarak ülkenizi temsil etmek için liglerde, 
kupalarda ve uluslararası turnuvalarda mücadele edin. Takımınızın Teknik Direktörü ve 
Yönetim Kurulundan sizden beklentileri hakkında oyun içi e-posta alacaksınız. Oyuncunuza 
antrenman yaptırarak gelişimini hızlandırabilirsiniz. Ayrıca futbolu bırakıp kariyerinize 
Teknik Direktör olarak devam etmeyi de seçebilirsiniz.

TEKNIK DIREKTÖR KARIYERI
Tuttuğunuz kulüpte mali sorumluluk alın ve Yönetim Kurulunu memnun edin. Zirve yolunda 
yüksek potansiyelli oyuncular izletin, futbolcularınızı mutlu tutun, 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.

Göreve yeni başlayan Teknik Direktör olarak diğer kulüplerin temsilcileri ve menajerleriyle 
gerçek zamanlı transfer ve sözleşme görüşmelerine katılabilirsiniz. Görüşmelerde bizzat 
yer almak istemiyorsanız yeni Transfer Merkezinden herhangi bir görüşmeye kendi 
talimatlarınızla temsilci atayabilirsiniz. 

FIFA 19’daki transferlere Satıştan Pay ve Serbest Kalma Bedeli gibi bonuslar ve maddeler 
eklenebiliyor.

Teknik Direktör olarak kulübün başındayken şunları yapacaksınız:

Tam Kulüp Yönetimi Göreve yeni getirilmiş bir Teknik Direktör olarak takımınızın saha 
içindeki başarısından sorumlu olmanın yanı sıra, Yönetim Kuruluyla 
ortak çalışarak futbol kulübü yönetiminin birçok aşamasında 
yer alacaksınız. Finansal hedefler, kulübün marka değerini 
yükseltme ve hatta genç oyuncu yetiştirme programını büyütme 
gibi çeşitli kategorilerden kısa ve uzun vadeli hedefleriniz olacak. 
Bu kategorilerin önemi kulüpten kulübe değişecek; bu nedenle 
Yönetim Kurulu’nun gözünde kulübün başarılı olması için hangi 
hedeflerin daha önemli olduğuna mutlaka dikkat edin.
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Oyuncu Antrenmanı Oyunculara antrenman yaptırarak maçlara hazır olmalarını 
sağlayın. Oyuncularınızın sahada başarılı olmalarını sağlayacak 
her bir kategoriye göre farklı çalışmalar bulunmakta. Takımınızın 
geliştirilebilir Niteliklerini, Mevcut Gelişimini ve Potansiyel 
Gelişimini takip edin.

Küresel Transfer Ağı Farklı ülkelere gözlemci gönderip ilgili ligleri izletin ve ölçütlerinize 
uygun Oyuncular bulmak için Gözlemci Talimatları belirleyin. 
Kadronuza katılma ihtimali olan oyuncular bulduğunuzda, onları 
izlemek ve takımınız için en iyi kararı vermek için adam gönderin.

Takım Kadroları Sahada karşılaşacağınız her duruma ve maça uygun çeşitli Kadrolar 
oluşturabilirsiniz. Liginiz, yerel kupa veya kıta kupası için farklı 
kadrolar oluşturabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Kadro paneline 
gidip, kadro tarzına uygun ve kullanmanız gereken zamanları 
açıklayan bir ad vermek.

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 arkadaşlarınız ve diğer oyuncularla karşılaştırarak 
ekstra motivasyon elde edin.

FIFA 19, oynanış analizlerini kullanarak kişiselleştirilmiş beceri oyunu önerileri sunuyor! 
Bu yeni özellik, maçlarınızı takip ederek geliştirebileceğiniz yönlerinizi belirliyor ve 
ardından size ilgili beceri oyunlarını öneriyor. Önerilen beceri oyunları, offline maçlardan 
önce ve EATV’de sunuluyor. Önerilen beceri oyunları için EA sunucularıyla bağlantı kurmak 
gerekmektedir.

ANTRENMAN ARENASI
Oyna ekranından ANTRENMAN ARENASI’nı (Beceri Maçları’nın altındadır) seçerek 
kalecilere karşı dribling ve şut becerilerinizi kusursuzlaştırın ya da antrenman 
sahasındayken , ,  veya  basarak duran top antrenmanı yapın. Hatta Oyna 
ekranından oynayacağınız kişiyi seçebilirsiniz. 
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ONLINE
SEZONLAR
Sıralamalı online maçların oynandığı Sezonlar, en rekabetçi oyun ortamını sunar. 
Sezon başına 10 maç yapacağınız Sezonlarda, düşme hattından çıkmanıza, bir üst lige 
yükselmenize ve hatta lig şampiyonluğuna ulaşmanıza yetecek puanları toplamaya çalışın. 
Kolay olmayacak! Lig seviyesi yükseldikçe rekabet ve bir üst lige yükselme de zorlaşır. 
Dolayısıyla gerçek bir futbol mücadelesine hazır olun.

ORTAK SEZONLAR
Ortak Sezonlarda bir arkadaşınızla takım olarak online 2v2 maçlarda diğer takımlarla 
mücadele edin. Her arkadaşınızla ayrı bir sezona devam edebilirsiniz.

Bu sezon küme mi düştünüz? Artık suçu arkadaşınıza atabilirsiniz!

PRO CLUBS
Online oyunda arkadaşlarınızla ve diğer FIFA 19 oyuncularıyla birlikte oynamak için bir 
Pro Kulübü kurun ya da var olan birine katılın.

Kulübünüzle her sezon 10 maç yaparak lig klasmanlarında yükselmeye çalışın. Kulüp 
Maçlarında veya Ayak Üstü Maçlarda mücadele ederek Online Pro’nuzu oluşturup geliştirin. 
Gol atmak, maç kazanmak ve en iyi Pro Oyuncuyu yaratmak için takım oyunu oynamak çok 
önemlidir. 

Ayak Üstü Maçlarla Oyuncunuzu geliştirmeye başlayabilirsiniz. Hazır olduğunuzda, sizi 
takip eden kişileri ve bu kişilerin takımlarını listeleyen Önerilen Kulüp ekranında kendinize 
Kulüp arayabilirsiniz. Kendi Kulübünüzü oluşturup takip ettiğiniz kişileri katılmaya da davet 
edebilirsiniz.

Kulüp Teknik Direktörü olarak, Kulüp davetlerine bakmak için Transferler ekranına 
erişebilirsiniz.

Pro’nuz geliştikçe, Benim Pro’m sekmesinden istatistiklerinizi ve ilerleme durumunuzu 
gözden geçirebilirsiniz.

ONLINE DOSTLUK MAÇLARI
Online maç yapmak için bir arkadaşınızı davet edin, beş maçlık sezonlarda rekabet ederek 
sahada kim daha iyiymiş görün; beş maçta en çok puanı toplayarak kupayı kaldırın. 
Şampiyonluk unvanını korumaya veya arkadaşlarınızdan almaya çalıştığınız yeni bir sezonla 
rekabeti devam ettirin.
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