
 

 

 

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU  

SPORCU LİSANS, VİZE VE TRANSFER TALİMATINDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT 

 

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 7.3. ve 7.4. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sporcu lisansı dönüşüm işlemleri 

MADDE 7-   

(3) Kulüp lisansına sahip sporcular yarışmalara katılmış olsalar bile her zaman kulübün 

muvafakati ile ya da muvafakati yoksa EK-5' de belirtilen muvafakat bedelini ödemek şartıyla 

kulübünden ayrılarak kulüp lisanslarını ferdi lisansa dönüştürebilirler.  

(4) Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştüren ve ferdi lisansını tekrar kulüp lisansına 

dönüştürmek isteyen sporcular, o sezon bitmeden dönüşüm işlemi gerçekleştiremezler. 

Muvafakat bedeli ödeyerek kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştüren sporcular yeniden kulüp 

lisansı çıkarmak ister ise ferdi lisansa geçmeden önceki kulüpleri adına lisans çıkarabilirler, 

ferdi lisansa geçmeden önceki kulüplerinden muvafakat belgesi almadan transfer yapamazlar. 

 

MADDE 2 – Aynı Talimatın 14.3. ve 14.4. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Sporcu lisansı dönüşüm işlemleri 

MADDE 14-   

(3) Kulüp lisansına sahip sporcular yarışmalara katılmış olsalar bile her zaman kulübün 

muvafakati ile ya da muvafakati yoksa Ek-5’ de belirtilen muvafakat bedelini ödemek şartıyla 

kulübünden ayrılarak kulüp lisanslarını ferdi lisansa dönüştürebilirler.  

(4) Kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştüren ve ferdi lisansını tekrar kulüp lisansına 

dönüştürmek isteyen sporcular, o sezon bitmeden dönüşüm işlemi gerçekleştiremezler. 

Muvafakat bedeli ödeyerek kulüp lisansını ferdi lisansa dönüştüren sporcular yeniden kulüp 

lisansı çıkarmak ister ise ferdi lisansa geçmeden önceki kulüpleri adına lisans çıkarabilirler, 

ferdi lisansa geçmeden önceki kulüplerinden muvafakat belgesi almadan transfer yapamazlar. 

 

MADDE 3 – Aynı Talimatın 12.1. ve 12.2. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Yabancı Uyruklu Oyuncular 

MADDE 12– (1) Yabancı uyruklu sporcuların ülkemiz altyapı kulüpleri adına lisans 

çıkarabilmeleri için aşağıda sayılan tüm belgeler ve Türkçe çevirileriyle birlikte il/ilçe 

müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. 

a) Sporcunun pasaportunun noter tasdikli sureti,  
b) Sporcuya ait yabancı kimlik numarası, 
c) Sporcunun ülkemizde bir eğitim kurumunda kayıtlı olduğuna dair yazı, 
ç)  Sporcunun ve varsa aile bireylerinin ülkemizde yasal olarak fiilen ikamet ettiklerine 

dair belge veya en az 1 yıllık oturma izinleri,  

d) Yabancı uyruklu sporcu başvuru tarihinde 14 yaşını doldurmuş ise sporcunun kendi 

ülkesinde lisanslı ve kayıtlı olmadığına dair ülke federasyonundan alacağı yazı; lisanslı ve 

kayıtlı ise ülkemiz kulüpleri adına lisans çıkarabileceğine dair sporcunun kendi ülke 

federasyonundan alacağı izin belgesi, 

e) Sporcu ile kulüp arasında imzalanan transfer sözleşmesi. 



 

(2) Başvuru tarihinde 14 yaşını doldurmamış yabancı uyruklu sporcular için bu maddenin 1. 

fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde sayılan belgelerin eksiksiz olarak il müdürlüğüne 

sunulması halinde lisans işlemi tamamlanır. Başvuru tarihinde 14 yaşını doldurmuş yabancı 

uyruklu sporcuların ülke federasyonu izni yok ise sporcunun pasaport sureti il müdürlüğü 

tarafından Federasyona gönderilir ve Federasyon tarafından ülkesinden izin alınır. 

 

MADDE 4 – Aynı Talimatın 5 numaralı ekindeki tabloya dönüşüm işlemi muvafakat bedeli 

eklenmiştir.  

 

YÜRÜRLÜK   

MADDE 5- Bu Talimat, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

MADDE 6- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  EK-5 

 

BEDELLER  

 

 

 

TÜRK OYUNCU VİZE VE TRANSFER BEDELİ * 

TAKIMLAR BEDEL 

Efeler ve Sultanlar Ligi 1.000,00.-TL'den az olmamak üzere 1 yıllık sözleşme bedelinin %3' ü 

Türkiye 1. Ligi 600,00.-TL'den az olmamak üzere 1 yıllık sözleşme bedelinin %2' si 

Türkiye 2. Ligi 100,00.-TL 

YABANCI UYRUKLU OYUNCU VİZE VE TRANSFER BEDELİ * 

 Efeler ve Sultanlar Ligi Türkiye 1. Ligi 

1. sporcu 17.000,00.-TL 12.000,00.-TL 

2. sporcu 22.000,00.-TL 17.000,00.-TL 

3. sporcu 54.000,00.-TL 20.000,00.-TL 

4. sporcu 105.000,00.-TL 35.000,00.-TL 

5. sporcu 150.000,00.-TL  

6 ve yukarısı 150.000,00.-TL  

GEÇİCİ TRANSFER BEDELİ 

Efeler ve Sultanlar Ligi 2.000,00.-TL 

Türkiye 1. Ligi 1.500,00.-TL 

Türkiye 2. Ligi 600,00.-TL 

MUVAFAKAT BEDELİ 

Efeler ve Sultanlar Ligi 1.000,00.-TL 

Türkiye 1. Ligi ve 2. Ligi 500,00.-TL 

Yerel Ligler ve Bölgesel Lig 250,00.-TL 

DÖNÜŞÜM İŞLEMİ MUVAFAKAT BEDELİ: 1.000.-TL 


