
        
       

       
        

 

 

 

TVF YARIŞMA TALİMATINDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT 

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANLIĞINDAN 

MADDE 1- 22/08/2014 tarihinde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinde 

yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Voleybol Federasyonu Yarışma Talimatının 4. maddesindeki “spor 

kulübü” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye “sözleşme” ve “sporcu” tanımı eklenmiştir. 

Spor Kulübü : Bakanlık tarafından tescil edilmiş olan spor kulübünü, 

Sporcu  : Lisans verilen kişiyi, 

Sözleşme : TVF Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatında belirtilen tek tip sözleşme veya 

transfer sözleşmesini, 

 

MADDE 2- Aynı Talimatın 5. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

5. 1. Temmuz- 30 Haziran dönemini kapsayan tarih aralığını belirtir.  

 

MADDE 3- Aynı Talimatın 6.1.1 ve 6.2.1. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

6.1.1. İl Teşvik Müsabakaları: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce o ile ait takımların ve hakemlerin lig 

müsabakalarına hazırlanabilmeleri için organize edilen müsabakalardır. 

6.2.1. Resmî müsabakaların dışında kalan diğer müsabakalardır. Bu müsabakalar tescil edilmiş spor 

kuruluşları ile diğer resmî veya özel kuruluşlar tarafından tertiplenir. Müsabakaların yapıldığı ilin İl 

Müdürlüğünden gerekli iznin alınması koşulu ile yapılacak bu müsabakaların denetim ve ceza 

uygulaması müsabakaların yapıldığı ilin Voleybol İl Temsilciliğine, yönetimi ise müsabakaları 

düzenleyenlere aittir. Türkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alan takımlar Federasyonun izni olmadan özel 

müsabakalara katılamaz. 

 

MADDE 4- Aynı Talimatın 8.1.3.1, 8.1.3.3 ve 8.1.5.4. maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

8.1.3.1. Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatında belirlenen şartları yerine getirmek, 

8.1.3.3. Deplasmanlı liglere katılmayan ya da sezon öncesi katılacaklarını beyan ederek fikstürde yer 

alan kulüpler daha sonra ligden çekildiklerinde veya çekilmiş sayıldıklarında transfer ettiği ya da vizesini 

yaptığı sözleşmeli sporcularının tümü geçici transfer dönemi sonuna kadar muvafakat bedeli ödemeden 

ve kulüp iznine gerek olmaksızın transfer olabilirler. Bu kulüplere geçici transfer yoluyla gelen sporcular, 

asıl kulüplerine geri dönerler ancak asıl kulüplerinden fiilen yarışmalara katılamazlar. Bu durumdaki 

sporcular asıl kulüpleriyle sözleşmeyi karşılıklı olarak feshederek transfer yapabilirler  

8.1.5.4. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligi dışında kalan ve / veya İllerde düzenlenen 

müsabakalara katılacak kulüpler, sezon başında Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenerek ilan 

edilen sayıda sporcudan kurulu resmî müsabaka kadrolarında ülkemiz yıldız veya genç takımlarından 

yetişmiş sporculara yer vermek zorundadır. Yerel Ligler ile küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 

yabancı uyruklu sporcular yer alamazlar. Ancak Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatının ilgili 

hükümlerine göre lisansiye olabilir ve Yerel Liglerde yer alabilirler. 

 

MADDE 5- Aynı Talimatın 8.2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye 8.2.5.6, 8.2.5.7 ve 

8.2.5.8. maddeler eklenmiştir.  

8.2. Sporcularda aranacak şartlar; 

8.2.1. Temsil edeceği kulüp Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve 1. Liginde ise kulübüyle sözleşme 

imzalamak veya kulübü adına o sezon için vizesini yaptırmak veya lisansını çıkarmak, 

8.2.2. Temsil edeceği kulüp Türkiye 2. Liginde ise, kulübüyle sözleşme imzalamak veya kulübü adına 

o sezon için vizesini yaptırmak veya lisansını çıkarmak, 



        
       

       
        

 

8.2.3. Temsil edeceği kulüp yerel ligde ise, kulübüyle sözleşme imzalamak veya kulübü adına o sezon 

için vizesini yaptırmak veya lisansını çıkarmak, 

8.2.4. Herhangi bir sebeple müsabakalara girmekten menedilmemiş olmak, 

8.2.5. Bir voleybolcu aynı sezon içerisinde ancak bir teşekkül adına resmî müsabakalara 

katılabileceğinden temsil edeceği kulüpten başka, ilinde veya diğer illerde herhangi bir teşekkül adına 

aynı sezon içerisinde resmî müsabakalara iştirak etmemiş olmak. Bu Hüküm: 

8.2.5.1. Silah altına alınıp askerî güçlere lisansiye olan, 

8.2.5.2. Terhislerini takiben silâhaltına alınmadan evvel kayıtlı bulundukları kulüplerine dönen, 

8.2.5.3. Geçici transfer şartlarına göre sözleşme yapan veya aynı sezon Sultanlar/Efeler Ligi ve 1. ligde 

aynı anda oynayan oyuncular veya birleşen kulüplerin kadrosunda bulunmayan ya da feshedilen ya da 

taahhütlerini yerine getirmeyen kulüplerden başka takımlara transfer olan oyuncular için uygulanmaz. 

8.2.5.4. İl Birinciliklerinden çıkarak Türkiye Şampiyonasına gitme hakkı kazanan takımların kadrolarına 

o ilin diğer kulüplerinden alabilecekleri en fazla 2 sporcu için uygulanmaz. 

8.2.5.5. Federasyon; Voleybol Millî Takımlarının sporcu havuzunu oluşturmak için yıldız takım yaşını 

geçmemiş yetenekli sporcuların Millî Takım antrenörleri kontrolünde bir arada tutulmaları ve üst düzey 

oyun tecrübelerini artırmaları maksadıyla belirleyeceği bir kulüp bünyesinde oluşturacağı takımlara, 

Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1, 2. Ligi ve yerel liglerde yer alan kulüplerin küçük ve yıldız kategorisinden, 

her takımdan en fazla 2 sporcuyu 2 yılı geçmeyecek şekilde transfer edebilir. Üçüncü ve sonraki 

sporcular için kulübün muvafakatı gerekir.  Bu amaçla yapılan transferlerde, sporcular, 2. yılın sonunda 

ileriye dönük tüm hakları ile orijin kulüplerine geri dönerler. Transferleri, kulüp muvafakatı alınmak 

suretiyle veya geçici transfer yoluyla gerçekleştirilen sporcular; orijin kulüplerinin il müsabakalarından 

Türkiye Şampiyonalarına gitme hakkı kazanması hâlinde, yarı final ve final maçlarında veya orijin 

kulüplerinin deplasmanlı liglerde turnuva şeklinde oynanan yarı final, final ile klasman ve baraj etabı 

müsabakalarında oynayabilirler. İşbu maddede sayılan şartları sağlayan sporcular için 8.2.5. madde 

hükmü uygulanmaz.  

8.2.5.6. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve 1. Lig Kulüplerinden, Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. ve 2. Lig 

Kulüplerine geçici olarak transferi yapılan sporcuların; her iki kulübün anlaşması halinde orijin 

kulüplerinin alt yapı (mahalli, grup, yarı final, final vb.) müsabakalarında oynamasına Federasyon 

tarafından izin verilebilir. 

8.2.5.7. Yetenek seçmelerinden geçirilerek Türkiye Voleybol Federasyonu Spor Lisesine kaydı yapılan 

sporcular, TVF Spor Lisesi Voleybol İhtisas Kulübü adına lisans çıkarırlar. Bu durumdaki sporcuların 

TVF Spor Lisesi Voleybol İhtisas Kulübüne transferinde ilişiksiz belgesi bedeli ödenmez ve aileleri 

ikamet değiştirmese dahi kulüp muvafakatı/bonservis aranmaz. 

8.2.5.8. Türkiye Sultanlar ve Efeler Ligi takımlarında lisanslı veya sözleşmeli sporcuların, sözleşmesi 

ve lisansı geçerli kalmak üzere bir 1. lig kulübü adına da müsabakalarda yer alabilmesine ilişkin şartlar 

her sezon öncesi Federasyonca ilan edilir. Şartların ilan edilmemesi halinde önceki sezonki bildiri 

hükümleri geçerli olur.  

 

MADDE 6- Aynı Talimatın 8.3. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

8.3. Antrenörlerde aranacak şartlar; 

8.3.1. Antrenörler, Federasyon Antrenör Eğitim Talimatı ve kararlarına uygun olarak antrenör belgesine 

sahip olmak ve o sezon için vizesini yaptırmak zorundadır.  

8.3.1.1. 8.3.1 madde uyarınca bir antrenörün o sezon için vizesini yaptırabilmesi için sezon öncesi 

düzenlenecek gelişim/vize seminerine katıldığını belgelemesi zorunludur.  

8.3.2. Antrenörlerin Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Liginde takım çalıştırabilmeleri için 

kulüpleri ile en az bir yıl süreli TVF Antrenör Sözleşmesi imzalamaları ve bu sözleşmeleri Federasyona 

sunmaları zorunludur. 

8.3.3. Yabancı antrenörler, Federasyonun talimat ve bildirilerinde belirtilen şartlara uymak zorundadırlar. 

 

 



        
       

       
        

 

 

MADDE 7- Aynı Talimatın 10. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

10. Yaş Grupları Voleybol Müsabakaları, her yıl Teknik Kurulun önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile 

belirlenen sistemde, aşağıda belirlenen yaş gruplarına göre yapılır. Teknik Kurulun önerisi ve Yönetim 

Kurulunun onayı ile yaş gruplarına ilaveler yapılabilir. Federasyonun bağlı olduğu Uluslararası Voleybol 

Federasyonu (FIVB) ve Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından yaş gruplarında 

yapılabilecek değişiklikler, takip eden sezon başında aynen uygulanır. Yönetim Kurulu her sezon 

başında, aşağıda belirlenen yaş gruplarından hangilerinin uygulanacağını ilan eder.  

 

MADDE 8- Aynı Talimatın 15/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

LİGLERDE YARIŞMA HAKKININ DEVRİ  

15/A.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. ve 2. Liginde yer alan bir spor kulübü bulunduğu ligdeki yarışma 

hakkını tescilli, bir başka spor kulübüne devredebilir. 

15/A.2. Yarışma hakkını devreden ve devralan spor kulüpleri, yarışma hakkının devri ve devir tarihine 

kadar voleybol branşına özgü borçlardan her iki kulübün müşterek ve müteselsil sorumlu olduklarına 

dair yönetim kurulu kararı alarak bu kararları fikstür çekiminden önce Federasyona sunmak zorundadır. 

Kulüplerin tüzüklerinde voleybol branşı ile ilgili karar almak üzere genel kurulun yetkilendirilmiş olması 

halinde yarışma hakkının devri ile ilgili karar genel kurul tarafından alınır. Fikstür çekiminden sonra 

yapılan başvurular dikkate alınmaz 

 15/A.3. Hakkın devri halinde hakkını devreden spor kulübünün sözleşmeli sporcuları serbest kalır. 

Sözleşmeli olmayan sporcular hakkını devreden spor kulübünün oyuncusu olarak kalırlar. 

15/A.4. Yarışma hakkını devreden spor kulübü, devir işlemini yaptığı sezon da dâhil olmak üzere 

Federasyon faaliyetlerine katılacak ise en alt ligden başlamak zorundadır. 

15/A.5. Yarışma hakkını devralan spor kulübü, aynı sezon içerisinde ikinci bir takımla farklı ligde 

yarışabilir ancak aynı ligde yarışamaz.  

15/A.6. Yarışma hakkını devralan spor kulübü aynı zamanda başka bir deplasmanlı voleybol liginde 

yarışıyorsa, devralan spor kulübünün bu ligdeki durumu etkilenmez. 

15/A.7. Yarsıma hakkının devri halinde hakkı devralan takımların Federasyona yatıracakları bedel 

Yönetim Kurulunca belirlenir. Aksi bir karar alınıncaya kadar bir önceki sezon belirlenen bedeller geçerli 

olur 

 

MADDE 9- Aynı Talimatın 17.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

17.1. Liglere birer takımla iştirak şarttır. Yaş kategorilerinde (Genç, Yıldız, Küçük, Midi) her kulüp 

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illeri için en fazla iki, diğer illerde ise kısıtlamasız sayıda takımla 

katılabilir 

 

MADDE 10- Aynı Talimatın 20. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

HÜKMEN YENİK SAYILMA 

Madde 20- Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır; 

20.1.Vaktinde müsabaka kıyafeti ile oyun sahasında bulunmamak ve Uluslararası Oyun Kurallarının 

ilgili maddesi hariç müsabaka başında veya devamında 6 (Altı) oyuncudan eksik kalmak, 

20.2. Müsabaka saatinden evvel oyuncuların lisanslarını görevli hakeme vermemek, 

20.3. Lisanssız oyuncu oynatmak, 

20.4. Lisans muayenesinden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından istifade ederek oyuncu değiştirmek, 

20.5. Cezalı oyuncu oynatmak, cezalı antrenör, teknik yönetici veya yöneticiye takımı yönettirmek, cezalı 

oyuncuya antrenörlük, teknik yöneticilik ve yöneticilik yaptırmak, 

20.6. Yaşı büyük bir oyuncuyu küçük yaş kategorilerinde oynatmak, 

20.7. Sporcu, idareci ve antrenörün hakeme müdahale ve/veya fiili saldırıda bulunması, kavgaya sebebiyet 

vermesi ve bu müdahaleler dolayısıyla hakemin müsabakayı devam ettirme imkanı bulunmaması,  



        
       

       
        

 

Ayrıca seyircilerin taşkın, edebe aykırı hareket ve fiilleri sonucu müsabakanın devam ettirilmesine imkan 

kalmaması halinde, buna taraflardan birinin veya ikisinin seyircisinin sebep olduğuna kanaat getirilirse, o 

takımın veya her iki takımın hükmen yenik sayılmasına karar verilebilir, 

20.8. Sahte veya tahrif edilmiş lisansla oyuncu oynatmak, hükmü olmayan lisanslarla müsabakaya iştirak 

etmek, başkasına ait lisansı kullanmak, 

20.9 Bir müsabakada başhakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen oyuncu, idareci veya antrenörün 

sahayı terk etmemeleri, başhakemin kararını takım kaptanına bildirmesi, takım kaptanının da bu kişilerin 

sahadan çıkarılmasını temin edememesi sonucu hakemin oyunu tatil etmesi, 

20.10. Bir müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaşmak (Federasyonca kanaat getirilmiş olmak kaydıyla 

her iki takım da hükmen yenik sayılır.), 

20.11. Ertelenen müsabakalarda, erteleme tarihinde oynama hakkı bulunmayan sporcuları oynatmak, 

20.12. Federasyon tarafından ilan edilen lig veya müsabaka statüsüne aykırı davranmak,  

20.13. Bu Talimatın 8.1.4.4. maddesini ikinci kez ihlal etmek.  

 

MADDE 11- Aynı Talimatın 22. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

22. Voleybol müsabakalarını yönetecek hakemlerle ilgili bütün konularda TVF Hakem ve Gözlemci 

Talimatı hükümleri uygulanacaktır. 

 

MADDE 12- Aynı Talimatın 24. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 24- 

24.1. İtirazlar, müsabakanın başlamasından önce oyun yerinde karşı taraf antrenörü veya takım kaptanı 

önünde, itiraz olunan hususun açıklanması sureti ile takım kaptanı veya antrenör tarafından yazılı olarak 

müsabakanın hakemine yapılır. Ayrıca, takım kaptanı müsabaka cetvelindeki itiraz hanesini imzalar. 

Müsabaka başladıktan sonra bu maddenin 24.4 bendinde belirtilen oyuncularla ilgili itirazlar haricindeki diğer 

konulara itiraz yapılamaz. 24.6. madde hükümleri saklıdır.  

Usulüne uygun olarak yapılan itirazlar birinci derecede Tertip Kurullarınca incelenip karara bağlanır. 

Türkiye birinciliği, eleme ve grup müsabakaları gibi müsabakalarda yapılan itirazlar Federasyon temsilcisi 

tarafından rapor edilir, son karar Federasyon Yönetim Kurulunca verilir.  

Tüm itirazlarda Federasyon Yönetim Kurulunca verilen kararlar kesindir. 

24.2. Uluslararası oyun kurallarına veya Federasyonca ilan edilen müsabaka statüsünde yer alan 

kurallara aykırılık hallerinde itirazlar: 

Bir müsabakada oyun kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir durum karşısında yapılacak 

itirazların, kaide ihlali ölü zamanda yapılmışsa o anda, değilse ilk ölü zamanda takım kaptanı veya 

antrenör tarafından önce sözlü olarak ve bunu takiben müsabaka sona ermeden yazılı olarak yapılması 

gerekir. İtiraz durumunda takım kaptanının müsabaka cetvelinin itiraz hanesini imzalaması gerekir. 

Takım kaptanı, müsabaka sırasında oyundaki takım kaptanıdır. 750.-TL 

İlk ölü zamanda sözlü itiraz yapılmamışsa yazılı itiraz kabul edilmez. 

24.3. Her türlü itiraz FIVB’ nin bu konuda öngördüğü 750.-TL (Yedi yüz elli Türk Lirası) itiraz bedelini 

Tertip Kurulu veya Federasyon yetkilisine yatırması ile yapılır. Yerel liglerde bu bedelin % 25’i uygulanır. 

Bu bedel yatırılmadan yapılacak itirazlar kabul edilmez. 

24.4. Oyuncularla ilgili aşağıda belirtilen hususlara itiraz olunan hususun açıklanması suretiyle takım 

kaptanı veya antrenör tarafından yazılı olarak müsabakanın hakemine müsabaka sonunda da itiraz 

edilebilir. Bu maddeye göre yapılacak itirazlar müsabaka cetvelinin hakemler tarafından imzalanmasına 

kadar yapılabilir. 

24.4.1. Bu Talimatın 8.1.5 ve devamı ile 8.2 ve devamı maddelerinde belirtilen hususlara uyulmaması 

ve bunlara aykırı sporcu oynatılması. 

24.4.2. Bu Talimatın 10 uncu maddesinde belirtilen hususlara uyulmaması, 

24.4.3. Bu Talimatın 17 inci maddesinde açıklanan hususlara uymaması, 

24.4.4. Federasyon tarafından ilan edilen müsabaka statüsüne aykırı davranmak,   



        
       

       
        

 

24.5. Bu Talimatın 24.4. bendinde belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan itirazların sabit olması halinde 

20. madde hükümleri uygulanır. Ayrıca ilgili kişi ve teşekküller Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

24.6. Aşağıda sayılan hallerde müsabaka tarihinden sonraki 3 gün içerisinde itiraz bedelinin yatırılarak 

itiraz edilmesi halinde de 20. madde hükümleri uygulanır. İtirazın müsabaka bitimine kadar ya da 

müsabaka tarihinden sonraki 3 gün içerisinde yapılmaması halinde müsabakanın sonucu ile ilgili bir 

işlem yapılmaz ancak ilgili kişi ve teşekküller Disiplin Kurulun sevk edilebilir.  

24.6.1. Sporcunun cezalı bulunması,  

24.6.2. Sporcunun kendisine ait olmayan lisans kullanması, 

24.6.3. Sporcunun kullandığı lisansın usulüne uygun olmaması veya sahte olması, 

24.6.4. Kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması. 

 

MADDE 13- Aynı Talimatın 25.1. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

25.1. Müsabakalarda talimat ve bildirilere aykırı harekette bulunan sporcu, yönetici, masör/doktor, 

menajer ve antrenörler ile benzeri spor elemanları Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

 

MADDE 14- Aynı Talimatın 26. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

26. Yabancı ülkelere gidecek sporcuların, kulüplerinden ve Federasyondan Transfer Sertifikası almaları 

gereklidir. Yurt dışında voleybol oynayan Türk uyruklu sporcular yurda döndüklerinde Türkiye Voleybol 

Federasyonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı hükümlerine göre işlem görürler.  

Yabancı uyruklu sporcular ise FIVB kurallarına göre aktarma yapabilirler. Bu sporcular geldikleri ülke 

Federasyonu veya yetkili kuruluşlarından “izin belgesi” getirmek zorundadırlar. 

 

MADDE 15- Aynı Talimatın 33. maddesinin (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “(p) ikinci 

lisans” ibaresi çıkarılmıştır.  

b) Türk Sporcu Vize ve Transfer Bedeli 

c) Yabancı Sporcu Vize ve Transfer Bedeli 

 

MADDE 16- Aynı Talimattaki “Mülga” maddeleri çıkarılmış, Talimatın tümündeki bayan ibareleri kadın 

olarak değiştirilmiştir.  

 

MADDE 17- Aynı Talimatın 8.1.3.5- 8.1.3.6- 8.4.1- 12.2 ve 18. maddelerindeki “(bayan-erkek)” ibareleri 

çıkarılmıştır.  

 

MADDE 18- Aynı Talimatın ekinde yer alan TVF SPOR SALONU YETERLİLİK BELGESİ yeniden 

düzenlenmiştir.  

 

YÜRÜRLÜK   

MADDE 19- Bu Talimat, Bakanlık resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

MADDE 20- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı yürütülür. 

 

 

 


