
ONLİNE SİCİL LİSANS‐  SİSTEMİ
KULLANIM REHBERİ

Başlamadan Önce: Geçici Transfer yolu ile gelen sporcuların lisans başvurularını ilk olarak orijin 

kulübü yapmak durumundadır. Lisansı çıktıktan sonra geçici transfer için başvuru gerçekleştirilir.

SPORCU TANIMLAMA İŞLEMLERİ

1‐  https://tvflisans.org adresine bağlanın ve size gönderilen kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapın. Tüm 

işlemlerde Chrome internet browser kullanınız.



2  Ekranın‐  solundaki menüden “Sporcu Tanımla” butonuna tıklayın

3- İlk defa sporcu eklemesi yapılıyorsa Sporcularınızı eklemek için ekranın sağında 
bulunan “+” işaretine tıklayınız.



4‐ Uyruğundan Türkiye’yi seçip Kimlik belge tipinde eski (E) veya yeni (Y) seçeneği ile kutunun 

yanında gelen soru işaretine tıklayınız. Açılan ekrandan T.C. kimlik numarasını adı ve soyadını 

(kimliğinde yazdığı şekilde), GG.AA.YYYY olarak doğum tarihini yazın ve NVI logosuna tıklayın. 

Girdiğiniz bilgiler doğruysa eski ekrana geri dönersiniz. Bilgiler yanlış ise ekran kapanmaz ve 

düzeltmeniz için açık kalır. Yabancı uyruklu sporcunu ise ülkesini seçtikten sonra belge tipini 

seçip                    bilgileri doldurduktan sonra “ok” butonuna tıklayarak kaydediniz. Belgede imza var 

kutucuğu kimlik kartında kişinin imzasının olup olmadığını ifade eder.

5‐ Cinsiyet, sporcu cep telefonunu, sporcu maillerini, sporcu fotoğrafı girişlerini ve kulüp 

onayı (bilgilerden eminseniz ve  herhangi bir değişiklik yapmayacaksanız kulüp onayını evet, 

durumu aktif  olarak işaretleyin.

6- Bu bilgiler eksiksiz bir şekilde girildikten sonra resim tanımlamasını yapmanız gerekmektedir.

Resim tanımlaması yapılırken Jpg formatında yapmanız gerekmektedir ve tanımlama yaparken aşağıdaki 

formatları kullanmanız gerekmektedir.



  

RESİM TANIMLAMASI YAPILIRKEN 

BİYOMETRİK FOTOĞRAF FORMATINDA

YÜKLENİLMESİNE DİKKAT EDİNİZ.

RESİM TANIMLAMASI YAPTIKTAN 

SONRA GÖRSELDEKİ GİBİ 

GÖRÜNÜYORSA YANLIŞ TANIMLAMA 

YAPILMIŞ DEMEKTİR.



 7- SPORCU BELGELERİ YÜKLEME İŞLEMLERİ

1‐ Ekranın solundaki menüden “Sporcu Belge yükle” butonuna tıklayarak sporcu listenizi 

görüntüleyin. Sporcu satırının en sağında bulunan kalem işaretine tıklayın.

2‐ Açılan ekranda belge tipini seçme kutusundan yükleyeceğiniz belgeyi seçtiğinizde 

kutunun yanında yeni bir kutu oluştuğunu göreceksiniz.

3‐ Dosya seç butonuna tıklayarak ve uyarılara dikkat ederek dosyalarınızı yükleyiniz. Başarısız olan 

yüklemeler için sol menüden “sporcu belge yükle” butonuna tıklayarak işlemleri tekrarlayınız.



3-A SPORCU BELGE YÜKLEMESİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

HUSUSLAR.

-KİMLİK TERAMASI YAPILIRKEN GÖRSELDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ TANIMLAMA 

YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.  (SADECE KİMLİK TARAMALARINI TELEFONDAKİ 

TARAMA PROGRAMINDA YAPABİLİRSİNİZ.DİĞER TARAMALAR KESİNLİKLE 

BİLGİSAYAR TARAMASI OLMALIDIR.)

-SÖZLEŞME İMZALANAN SPORCULARIN KİMLİĞİNDE İMZASININ OLMASINA DİKKAT EDİNİZ. (18 

YAŞINDAN BÜYÜK SPORCULAR İÇİN GEÇERLİDİR. KİMLİĞİNDE İMZASI YOKSA KİMLİĞİNİN 

YENİLENMESİ VEYA İMZA BEYANNAMESİ ALMASI GEREKMEKTEDİR.)



1

2

1-2 nolu resimlerdeki belge yüklemeleri kabul edilmeyecektir.



1



2

SAĞLIK RAPORU GÖRSELLERDEKİ GİBİ YANİ PDF VE BİLGİSAYAR ORTAMINDA TARANMIŞ

VE ANLAŞILIR BİRŞEKİLDE OLMALIDIR.





TEK TİP SÖZLEŞMELER GÖRSELDEKİ GİBİ DİK BİRŞEKİLDE

YÜKLENİLMESİ GEREKMEKTEDİR.



EK-2

TRANSFER SÖZLEŞMESİ

Adı soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Yabancılar için Pasaport No :
Doğum yeri ve tarihi :
Adresi :
Anne adı :
Baba adı :

Yukarıda bilgileri yer alan sporcu Türkiye Voleybol Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı hükümlerinde belirtilen
şartlar  dahilinde  kulübümüz  adına  resmi  yarışmalara  katılacaktır.
İş bu sözleşme tarafımızca düzenlenerek imza altına alınmıştır. …/…/20..

ÖZEL ŞARTLAR:
……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

…………….……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

KULÜP

Adı :
Adresi :
DERBİS Kütük No :

   KULÜP YETKİLİSİ  

Adı soyadı :
Görevi :
İmzası :
Mühür :

SPORCUNUN

Adı soyadı :
T.C. kimlik No :
İmzası :

SPORCU 18 YAŞINDAN KÜÇÜK İSE VELİ/VASİNİN

Adı soyadı : 
T.C. kimlik No :
Doğum yeri ve tarihi :
Adresi :
İmzası :

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü/Federasyon
…./…./20…

İmza-Mühür



8- TEKNİK EKİP TANIMLAMASI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKENLER.

1-Ekranın solundaki menüden “Teknik Ekip Tanımla” butonuna tıklayın

Teknik ekibi eklemek için ekranın sağında bulunan “+” işaretine tıklayınız

2- Uyruğundan Türkiye’yi seçip Kimlik belge tipinde eski (E) veya yeni (Y) seçeneği ile kutunun 

yanında gelen soru işaretine tıklayınız. Açılan ekrandan T.C. kimlik numarasını adı ve soyadını 

(kimliğinde yazdığı şekilde), GG.AA.YYYY olarak doğum tarihini yazın ve NVI logosuna tıklayın. 

Girdiğiniz bilgiler doğruysa eski ekrana geri dönersiniz. Bilgiler yanlış ise ekran kapanmaz ve 

düzeltmeniz için açık kalır. Tanımlama yapılan teknik ekibin görevi seçilir ve sonrasında tüm 

bilgiler doğruysa ‘’KAYDET’’ sekmesine basılır. (Yabancı uyruklu teknik ekibin ise ülkesini 

seçtikten sonra belge tipini seçip  bilgileri doldurduktan sonra “ok” butonuna tıklayarak 

kaydediniz.) Belgede imza var kutucuğu kimlik kartında kişinin imzasının olup olmadığını ifade 

eder. 



3‐ Cinsiyet, cep telefonu, teknik ekip fotoğrafı girişlerini ve kulüp onayı (bilgilerden 

eminseniz ve  herhangi bir değişiklik yapmayacaksanız kulüp onayını evet olarak 

işaretleyin. Evet olarak işaretlendikten sonra TVF onayı verildiğinde bilgilerde değişiklik 

yapamaz ve teknik ekibi silemezsiniz. Silme yetkisi sadece TVF tarafından yapılır) yapınız. 

Orijin kulüp ve orijin takımı seçerek sol altta bulunan kayıt butonuna tıklayınız.

Tüm teknik ekibi aynı işlemleri yaparak kaydediniz.



B‐ TEKNİK EKİP BELGELERİ YÜKLEME İŞLEMLERİ

1‐ Ekranın solundaki menüden “Teknik Ekip Belge Yükle” butonuna tıklayarak teknik ekip  

listenizi                         görüntüleyin. Sporcu satırının en sağında bulunan kalem işaretine tıklayın.

2‐ Açılan ekranda belge tipini seçme kutusundan yükleyeceğiniz belgeyi seçtiğinizde 

kutunun yanında yeni bir kutu oluştuğunu göreceksiniz.

3‐ Dosya seç butonuna tıklayarak ve uyarılara dikkat ederek dosyalarınızı yükleyiniz. Başarısız olan 

yüklemeler için sol menüden “teknik ekip belge yükle” butonuna tıklayarak işlemleri tekrarlayınız.



9- KÜLÜP BELGE YÜKLEME İŞLEMLERİ

1-Ekranın solundaki menüden “Kulüp Belge Yükle” butonuna tıklayın.

2-Kulüp belge yükleme sekmesine tıkladıktan sonra yükleyeceğiniz belge türünü seçiniz ve 

yükleme yapınız. Yüklediğiniz belge PDF formatında ve bilgisayar ortamında taranmış olmalıdır.



10- Federasyon Tarafından Onaylanan ve sistem üzerinde lisans numarası gözüken 

tüm sporcuların esameye aktarılması. 

1-Ekranın solundaki menüden “Sporcu İşlemleri-Esame Listesi Oluştur” butonuna tıklayın.

2-Federasyın tarafından onaylanan tüm sporcular ekranın sol tarafında sıralanacaktır.



3- Esame listesine ekleyeceğiniz sporcuları  seçeneğine tıklayarak takımdaki görevini seçiniz ve 

sonrasında forma numarasını seçiniz tüm işlemler bittikten sonra  seçeneğine 

tıklayarak sporcuyu esame listesine aktarmış olursunuz. Sporcuyu esame listesinden çıkartmak için  

seçeneğine tıklayarak sporcuyu esame listesinden çıkartmış olursunuz.



4-Sporcu esame işlemleri bittikten sonra sayfanın en üst tarafında seçeneğine 

tıklayarak sporcu esamenizi kontrol ediniz ve  seçeneğine tıklayarak sporcu 

esame listenizin çıktısınız alınız.







11-Federasyon Tarafından Onaylanan Teknik Ekibin esame listesine aktarımı.

1-Ekranın solundaki menüden “Teknik Ekip-Takıma Ata& Esame Oluştur” butonuna tıklayın.

2- Federasyon tarafından onaylanan tüm teknik ekip ekranın sol tarafında sıralanacaktır.



3- Esame listesine ekleyeceğiniz Teknik Ekibi  seçeneğine tıklayarak takımdaki görevini seçiniz ve 

sonrasında teknik template kısmından teknik heyet seçimine göre baş antrenör, yardımcı antrenör,

fizyoterapist ve masör(C, YC, FIZ, MAS seçimini yapınız tüm işlemler bittikten sonra  seçeneğine 

tıklayarak teknik ekibi esame listesine aktarmış olursunuz. Teknik Ekibi esame listesinden çıkartmak için

 seçeneğine tıklayarak teknik ekibi esame listesinden çıkartmış olursunuz.



4- Teknik ekip esame işlemleri bittikten sonra sayfanın en üst tarafında  

seçeneğine tıklayarak teknik ekip esamenizi kontrol ediniz ve  seçeneğine 

tıklayarak teknik ekip esame listenizin çıktısınız alınız.



12- Geçici transfer ile başka takıma giden sporcuların işlemleri.

1- Geçici transfer işlemi yapılabilmesi için öncelikle sporcunun orjin kulübünde lisansının olması 

gerekmektedir.

2- Geçici Muvafakatname Belgesi yüklemesi yapılırken Sporcu İşlemleri sekmesinden, 

Sporcu Belge Yükle, Belge Tipi ve son olarak Geçici Muvafakatnameyi seçtikten sonra 

işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. Bu işlemleri yaptıktan sonra İstanbul Sicil Lisans Ofisine 

mutlaka bilgi vermeniz gerekmektedir.



13- Çifte lisans yolu ile farklı takımlarda oynayacak sporcuların 

belgelerinin yüklenmesi.

1- Sporcu İşlemleri sekmesinden, Sporcu Belge Yükle, Belge Tipi ve son olarak Çifte Lisans Dilekçesini

seçtikten sonra işlemlerinizi tamamlıyorsunuz. (Çifte lisans dilekçesi yüklenirken, orjin kulübünün 

izin yazısı ve sporcunun yazmış olduğu dilekçe tek pdf dosyasında yüklenmelidir.)

14-Sporcu ve Antrenör fesih işlemleri.

Fesih işlemleri yapılırken online lisans sistemi üzerinden ve mail yolu ile 

bizlere ulaşarak fesih işlemini başlatabilirsiniz.



SİSTEME BELGE YÜKLEMESİ YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN

HUSUSLAR.

1-Sporcu  Sözleşmesinin  orijinal  kopyası  dışında  İSTANBUL  SİCİL  LİSANS

OFİSİNE  belge  göndermeniz  gerekmemekte olup  lisans  işleminizin

tamamlanması  için  sözleşmenin  ıslak  imzalı  iki  kopyasının  muhakkak

İSTANBUL SİCİL LİSANS OFİSİNE kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.

2-Yükleme Notları:

-Yüklenecek Dosya Uzantısı *.pdf ve boyutu 2MB nin altında 
olmalıdır. Belgeler 150 dpi çözünürlükte taranarak pdf'e 
dönüştürülmelidir.
-Her bir belge tek dosya halinde yüklenmelidir. Bu nedenle 
dosyaları tararken tüm sayfaları tek   pdf dosyası olarak 
kaydetmelisiniz.
-Sporcu sözleşmesinin sisteme yüklenmesi itibarıyla 7 iş günü 
içinde İstanbul Lisans ofisine ıslak imzalı iki kopyası 
gönderilmelidir.

-Gönderilmeyen sözleşmeler için lisans işlemi onaylanmayacaktır.

3-Buradaki belirtilen belge yüklemeleri dışında yükleme yapılan hiçbir belge kabul 

edilmeyecektir ve lisans işlemleri yapılmayacaktır.

4-Sisteme yüklenilmesi gereken belgeler 

https://www.tvf.org.tr/_dosyalar/Talimatlar/Sporcu_Lisans/Turkiye_Voleybol_Fede

rasyonu_Sporcu_Lisans_Vize_ve_Transfer_Talimati.pdf    belirtilen linkte Sporcu 

lisans, Vize ve Transfer Talimatında yazmaktadır. Lütfen okuyunuz.

5-Sporcularla bedelsiz bir sözleşme yapacaksanız https://tvf.org.tr/belge-form-ve-

dilekceler/ belirtilen linkten ‘TRANSFER SÖZLEŞMESİNİ’ yapmanız gerekmektedir.

https://www.tvf.org.tr/_dosyalar/Talimatlar/Sporcu_Lisans/Turkiye_Voleybol_Federasyonu_Sporcu_Lisans_Vize_ve_Transfer_Talimati.pdf
https://www.tvf.org.tr/_dosyalar/Talimatlar/Sporcu_Lisans/Turkiye_Voleybol_Federasyonu_Sporcu_Lisans_Vize_ve_Transfer_Talimati.pdf
https://tvf.org.tr/belge-form-ve-dilekceler/
https://tvf.org.tr/belge-form-ve-dilekceler/


6-Sporcularla bedelli bir sözleşme yapacaksanız https://tvf.org.tr/belge-form-ve-

dilekceler/ belirtilen linkten ‘TEK TİP SÖZLEŞMESİNİ’ yapmanız gerekmektedir.

(Tektip sözleşme çıktısı alınırken arkalı önlü alınması gerekmektedir.)

7-Antrenör sözleşmelerinde  yazan yere mutlaka BEDELSİZ ise 

BEDELSİZ BEDELLİ ise BEDELİ belirtiniz. Ayrıca antrenör sözleşmelerini bilgisayar 

ortamında doldurmanız gerekmektedir, el yazısı ile hazırlanan sözleşmeler kabul 

edilmeyecektir.

8- Sözleşme imzaladığınız 18 yaşından büyük sporcuların kimliğinde imzasının olup 

olmadığını kontrol ediniz, imzası bulunmayan sporculardan imza beyannamesi veya

kimliğini yenilemesini isteyiniz. Kimlik yenilemesi yapan sporcuların yeni kimlikleri 

gelene kadar nüfüs müdürlüğü tarafından verilen geçici kimlik belgesini 

yükleyebilirsiniz.

9-Sporculardan alınan sağlık raporlarında ‘’spor yapmasında engel yoktur veya 

voleybol oynamasına engel yoktur’’ ibarelerinin olması gerekmektedir.

10- Geçici transfer yolu ile transfer olan sporcuların, kiralık oynayacağı kulüp ile 

yaptığı sözleşmeyi mutlaka transfer olduğu kulüp girecektir. (İmzalan sözleşmenin

GEÇİCİ SÖZLEŞME sekmesine yüklemesi yapılacaktır.)

https://tvf.org.tr/belge-form-ve-dilekceler/
https://tvf.org.tr/belge-form-ve-dilekceler/
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