
 

     

 

 

TVF SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATINDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT 

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞI’ NDAN 

MADDE 1 – 02/10/2020 tarihinde Türkiye Voleybol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi 

internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Voleybol Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve 

Transfer Talimatının 4. maddesindeki “İlişiksiz belgesi” ve “Tek tip sözleşme” tanımları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

İlişiksiz belgesi : Muvafakat bedelinin ödenmesi üzerine, sporcunun mevcut kulübü ile ilişkisinin 

kesildiğini tevsik eden Federasyon ve il müdürlüğü tarafından onaylanan belgeyi, 

Tek Tip Sözleşme : İl/ilçe müdürlüğü veya Federasyona ibrazı zorunlu olan ve ücret içeren 

sözleşmeyi,  

 

MADDE 2 – Aynı Talimatın 5. maddesinin 2. fıkrasına (ç) bendi ve bununla ilgili olarak Talimatın sonuna 

ek-9 belgesi eklenmiştir.  

ç) Kulüpten alınan ve sporcunun kulüple ilişkisini gösteren belge (Ek-9).  

 

MADDE 3 – Aynı Talimatın 7.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

7.1. Sporcu lisansının kulüp veya ferdi lisans olarak düzenlenmesi esas olup, lisans dönüşüm işlemleri 

aşağıdaki esaslar dahilinde gerçekleştirilir.  

 

MADDE 4 – Aynı Talimatın 9.1. ve 9.5. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

9.1. Sporcular, lisanslı bulundukları spor kulüplerinden Talimatta belirtilen şartlara uymak suretiyle bir 

sezonda bir defa transfer yapabilirler. Talimatın 10.1. - 11.1. ve 39.1 maddeleri istisnadır.  

9.5. Transfer işleminin yapılması için sporcunun spor yapmaya ve yarışmalara katılmaya engel bir 

durumunun olmadığına dair sağlık raporu alınır.  

 

MADDE 5 – Aynı Talimatın 10.1. ve 10.2. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

10.1. Sporcu, mevcut kulübünden muvafakat belgesi (Ek-3) alması, transfer yapacağı sezonda milli 

yarışmalar hariç resmi yarışmalarda kulübünü fiilen temsil etmediğine dair il müdürlüğü ve/veya 

federasyondan onaylı taahhütname (Ek-4) sunması ve transfer eden kulüp ile transfer sözleşmesi 

imzalaması şartıyla her zaman transfer işlemi gerçekleştirebilir.  

10.2. Kulüp lisansı aralıksız olarak iki sezon üst üste vize edilmeyen sporcunun il/ilçe müdürlüğüne 

yapacağı talep doğrulusunda herhangi bir bedel ödemeksizin kulübüyle bağlantısı kesilir ve sporcu 

istediği bir kulübe transfer olabilir. 

 

MADDE 6 – Aynı Talimatın 11. maddesinin 1. fıkrasına (e) bendi eklenmiştir.  

e) Tek tip sözleşme imzalayan sporcular bu haktan faydalanamaz ancak kulüplerinin kabulü ile geçici 

transfer hakkını kullanabilirler. 

 

MADDE 7 – Aynı Talimatın 12.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

12.1. Yabancı uyruklu sporcuların ülkemiz altyapı kulüpleri adına lisans çıkarabilmeleri için aşağıda 

sayılan tüm belgelerin Türkçe çevirileriyle birlikte il/ilçe müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. 

 

 

 

 



 

     

 

 

MADDE 8 – Aynı Talimatın 14.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

14.1. Sporcu lisansının kulüp veya ferdi lisans olarak düzenlenmesi esas olup, lisans dönüşüm işlemleri 

aşağıdaki esaslar dahilinde gerçekleştirilir.  

 

MADDE 9 – Aynı Talimatın 16.5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

16.5. Vize işlemleri için bu maddenin 1. fıkrasının (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler 

istenmez.  

 

MADDE 10 – Aynı Talimatın 17.5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

17.5. Vize işlemleri için yukarıda sayılanlardan bu maddenin 1. fıkrasının (d), (e), (f) ve (g) bentlerinde 

belirtilen belgeler istenmez. 

 

MADDE 11 – Aynı Talimatın 22.3., 22.4. ve 22.6. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

22.3. Kulübün 15 Temmuz tarihine kadar (15 Temmuz dâhil) noter kanalı ile sözleşmeye davet etmediği 

sporcusu Federasyon kararıyla serbest kalır. 

22.4. Kulüp sporcusunun bedelsiz serbest kalmasını istemiyorsa, 15 Temmuz mesai bitimine kadar 

noter kanalı ile sporcusunu en az son yıl ödediği bedeli teklif etmek suretiyle yazılı olarak sözleşmeye 

davet etmek zorundadır. Kulüp, son sözleşme bedelini teklif etmek suretiyle sözleşme yapmaya davet 

etme hakkını o sporcu için sadece bir kere kullanabilir.  

22.6. Tek Tip Sözleşme imzalayan sporcular, sözleşme süreleri içinde tarafların sözleşmeyi karşılıklı 

sona erdirmesi ile sözleşme bitimini beklemeksizin 31 Aralık tarihine kadar 1 transfer daha yapabilir. 

 

MADDE 12 – Aynı Talimatın 25.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

25.3. Geçici transfer ile Türkiye Liglerinde herhangi bir takıma gidecek sporcu ile yeni kulübü arasında 

sözleşme yapılması ve yapılan sözleşmenin il/ilçe müdürlüğü veya Federasyona ibrazı zorunludur. 

 

MADDE 13 – Aynı Talimatın 39.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

39.1. Kapanan veya voleybol spor dalında faaliyetlere katılmayan kulüplerin sporcuları serbest kalırlar. 

Bu durumdaki kulüplerin sporcuları sezon içerisinde eski kulüplerinin müsabakalarına katılmış olsalar 

dahi sezon sonunu beklemeden transfer olabilirler. Bu durumda muvafakat belgesi aranmaz.  

 

MADDE 14 – Aynı Talimatın 42. maddesinden sonra 1 numaralı geçici madde eklenmiştir.   

Geçici madde 1. Bu Talimatın 34.2. maddesi 2019-2020 sezonu ve sonrası Tek Tip Sözleşmelerden 

doğan ücret alacağı için uygulanacaktır  

 

YÜRÜRLÜK   

MADDE 15- Bu Talimat, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

MADDE 16- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

EK-9 

 

SPORCUNUN KULÜPLE İLİŞİKİSİNİ GÖSTEREN BELGE 

 

SPORCUNUN 

Adı soyadı   : 

T.C kimlik no   : 

Doğum yeri ve tarihi  : 

Anne adı   : 

Baba adı   :       

İmzası    : 

 

SPORCU 18 YAŞINDAN KÜÇÜK İSE VELİ/VASİNİN       

Adı Soyadı   : 

T.C kimlik no   : 

Doğum yeri ve tarihi  : 

İmzası    : 

 

Yukarıda kimlik bilgileri bulunan …………………………………………………………. Kulübümüz 

adına sporcu lisansı çıkarılması uygun görülmüştür.  

 

 

 

                                KULÜP YETKİLİSİNİN 

                                   Adı soyadı 

                                       İmzası 

                     Kulüp mührü 

 

 

 

 

 
 


