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2018-2019 VOLEYBOL SEZONU
1. VOLEYBOL LİGİ (BAYAN-ERKEK)
TÜRKİYE 1. LİGİ MÜSABAKA STATÜSÜ ;
2018 - 2019 VOLEYBOL SEZONU BAYANLAR 1. LİGİ
A GRUBU
NO İLİ
KULÜP ADI

1
BALIKESİR
BALIKESİR DSİ
2
İSTANBUL
ALTINBAŞ ÜNİV. YEŞİLYURT
3
İSTANBUL
BAHÇELİEVLER VOLEYBOL
4
İSTANBUL
BÜYÜKÇEKMECE VOLEYBOL AKD.
5
İSTANBUL
KÜÇÜKYALI Y.SPOR
6
İSTANBUL
MEHMET ERDEM MAR. AKD.
7
İSTANBUL
SARIYER BLD.
8
İZMİR
ARKAS SPOR
9
İZMİR
İZMİR B.ŞEHİR BLD.
10
İZMİR
KARŞIYAKA
11
İZMİR
ÖZATEŞ
12
İZMİR
ROTA KOLEJİ
13
MANİSA
SALİHLİ BLD.
14
SAKARYA
GELİŞİM SPOR
2018 ‐ 2019 VOLEYBOL SEZONU ERKEKLER 1. LİGİ
A GRUBU
NO İLİ
KULÜP ADI
1
ANTALYA
ALANYA BLD.
2
BALIKESİR
BİGADİÇ BLD.
3
BURSA
BURSA B.ŞEHİR BLD.
4
BURSA
TOFAŞ SPOR
5
DÜZCE
DÜZCE BLD.
6
ESKİŞEHİR
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
7
ISPARTA
EĞİRDİR ELMA
8
İSTANBUL
BEŞİKTAŞ
9
İSTANBUL
İSTANBUL BBSK
10
İZMİR
BORNOVA ANADOLU LİSESİ
11
İZMİR
TFL ALTEKMA
12
KONYA
KONYA B.ŞEHİR BLD.
13
KONYA
SEYDİŞEHİR BLD. SANAYİSPOR
14
MUĞLA
MİLAS BLD.

B GRUBU
NO İLİ

KULÜP ADI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

HALKBANK
İLBANK
KAHRAMANKAZAN BLD.
KEÇİÖREN BLD. BAĞLUM SPOR
PTT
PURSAKLAR VOLEYBOL İHTİSAS
TED ANKARA KOLEJLİLER
TVF SPOR LİSESİ
BOLU BLD.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
GÜMÜŞHANE GENÇLERBİRLİĞİ
MARDİN B.ŞEHİR BLD.
SAMSUN B.Ş.B. ANAKENT
SEFA SPOR

ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
ANKARA
BOLU
ESKİŞEHİR
GÜMÜŞHANE
MARDİN
SAMSUN
ŞANLIURFA

B GRUBU
NO İLİ
1
ANKARA
2
BİNGÖL
3
ÇORUM
4
ERZURUM
5
GİRESUN
6
GÜMÜŞHANE
7
HATAY
8
HATAY
9
MALATYA
10
ORDU
11
RİZE
12
ŞANLIURFA
13
TOKAT
14
YOZGAT

KULÜP ADI
ZİRAAT BANKASI
SOLHAN SPOR
SUNGURLU BLD.
PALANDÖKEN BLD.
BULANCAK BLD. BETON SPOR
TKD K.ENERJİ G.HANE TORUL GENÇ
HATAY B.ŞEHİR BLD.
PAYAS BLD. 2011
MALATYA B.ŞEHİR BLD.
AKKUŞ BLD.
FINDIKLI SPOR
HALİLİYE BLD.
NİKSAR BLD.
SORGUN BLD.

I ETAP: Voleybol Federasyonu tarafından Bayanlarda A ve B Grupları 14 Takımlı, Erkeklerde A ve B Grupları 14 Takımlı
olarak ayrılan her grup, müsabakalarını kendi arasında deplasmanlı İki devreli lig usulüne göre oynar.
Deplasmanlı İki Devreli Lig usulüne göre oynanan müsabakalar sonucunda A ve B grubunda 1., 2. 3. ve 4. (Birinci, İkinci,
Üçüncü ve Dördüncü) sırayı elde eden toplam 8 takım, Yarı Finallere katılmaya hak kazanır.
I.Etap müsabakaları sonunda aldıkları puana göre yapılan sıralamada Erkeklerde ve Bayanlar A ve B Gruplarında son dört
sırayı alan takımlar 2. Lige düşer. (İki grubun 11., 12., 13., ve 14.’cü takımları) Toplam 8 Takım düşerek önümüzdeki
sezon (2019-2020) 1.Lig A ve B grupları 12’şer Takımlı olacaktır.
YARI FİNAL: Federasyonca iki gruba ayrılan takımlar, Federasyonca belirlenen bir ilde Tek Devreli Lig usulüne göre
turnuva maçları oynarlar. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Final Grubuna katılmaya hak kazanırlar.
YARI FİNAL
I.GRUP
A1
A4
B2
B3

..............................
..............................
..............................
..............................

II.GRUP
B1
B4
A2
A3

............................
............................
............................
............................

Tarih : ................... Yer:................
Tarih : ...................... Yer : ....................
FİNAL: Yarıfinalden gelen ve aşağıdaki şekilde oluşan takımlar Final müsabakalarını Voleybol Federasyonunca belirlenecek
ilde Tek Devreli Lig usulüne göre turnuva oynarlar.
I. GR.
I. GR.
II. GR.
II. GR.

1.
2.
1.
2.

............................
............................
............................
............................

Tarih : .................. Yer:................
Final müsabakaları sonunda alınan puanlara göre yapılan sıralamada 1. ve 2. (Birinci ve İkinci) sırayı elde eden takımlar
Türkiye Vestel Venus Sultanlar ve Efeler Ligine yükselirler.
Türkiye Voleybol Federasyonu fikstür çekiminden önce müsabakaların oynama şeklinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
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PUANLAMA SİSTEMİ: (TVF YARIŞMA TALİMATI 7.1)
A) Bu sistemde, önceden belirlenmiş fikstüre göre, kulüp takımlarına puan esasına göre birbirleri ile seri müsabakalar yaptırılır ve
müsabaka sonucu elde edilen puanlara göre sıralama yapılır.
3 – 0 ve 3 – 1 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (3) puan,
3 – 2 galibiyetle sonuçlanan müsabakalarda galip gelen takıma (2) puan,
2 – 3 sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (1) puan,
1 – 3 ve 0 – 3 sonuçlanan müsabakalarda mağlup olan takıma (0) puan verilir.
Hükmen galibiyet alan takımın toplam puanına (3) puan eklenir. Setler 25-0, 25-0, 25-0 olarak tescil edilir.
Bir veya birkaç takım tarafından kazanılan puanların eşitliği halinde, sıralama; kazanılan maç sayısına göre belirlenir. Kazandığı
maç sayısı fazla olan takım üst sırada yer alır.
Kazanılan maç sayısına göre eşitliğin bozulmaması halinde; set averajı uygulanır. Bu uygulamada puanları eşit olan takımların
müsabakalar sonunda aldıkları setlerin toplamı, verdikleri setlerin toplamına bölünür. Sıralama, büyük sayıya sahip olan takım üst sırada
yer alacak şekilde yapılır.
Eşitliğin kazanılan set sayılarına göre de devam etmesi halinde; eşitliği devam eden takımların yaptıkları tüm müsabakalar
sonunda aldıkları sayıların toplamı, verdikleri sayıların toplamına bölünür. Takımlar, çıkan sayının büyüklüğüne göre yukarıdan aşağıya
sıralanır.
Eşitlik yine de bozulmamışsa bu durumdaki takımların kendi aralarında yaptıkları müsabakalardaki maç, puan, set ve sayı
averajına sıra ile başvurularak sıralama belirlenir.
KIYAFETLER:
Madde 21 - Bir voleybol müsabakası esnasında sporcu, Teknik heyet ve hakemlerin kıyafetleri Uluslararası Federasyonlar veya Ulusal
Federasyon tarafından belirlenir.
21.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Liglerinde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadrosunun kıyafeti bir örnek olmak zorundadır
(Masörler, sporcularla aynı olmak kaydıyla eşofman giyebilir).
21.2. Deplasmanlı liglerde, yer alan takımların sporcuları uluslararası kurallarda belirtilen şekilde forma, erkeklerde şort, bayanlarda
mayo/tayt, şort mayo, çorap ve ayakkabıdan oluşan spor kıyafeti ile müsabakalarda yer alacaktır. Müsabakada takımların formalarının
ağırlıklı renklerinin zıt renklerde olması zorunludur. Forma renklerinin eşitliği halinde müsabaka cetvelinde ismi ilk yazılı olan ev sahibi takım
forma değiştirmek zorundadır.
21.3. Sporcular için forma ve eşofmanlara alınacak reklam konusunda Türkiye Liglerinde Federasyonun, Uluslararası müsabakalarda FIVB
ve CEV’ in bu konuda getirdiği hükümler geçerlidir.
21.4. Sporcu, teknik heyet kıyafetleri ve reklamlar konusunda getirilen hükümler Türkiye Sultanlar / Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Lig kulüpleri için
zorunlu olup bu hükümlere uymayanlar hakkında FIVB veya CEV tarafından uygulanan para cezası hükümleri uygulanır.
21.5. Kulüpler, Federasyon tarafından yönetilen organizasyonlar ile resmî müsabakalara katılırken Teknik heyetin kıyafeti, forma ve forma
reklamları konusunda, Federasyon tarafından talimatlarla getirilen hükümlere uymak zorundadır.
21.6. Takımlar, 14 kişilik oyuncu kadrolarında 2 (iki) libero belirleme hakkına sahiptir. Libero forması diğer oyuncuların formasından farklı ve
zıt renkte olmalıdır. Şort/taytlar aynı renkte olabilir. Eğer bir takım saha içerisinde iki libero belirtiyorsa liberoların şort/tayt ve formaları aynı
olmalıdır.
21.7. Tüm Kulüpler (Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Lig ve 2. Lig) müsabaka öncesi yanlarında 2 takım forma bulundurmak zorundadır. Sahaya
çıkacak takımların formaları aynı ya da birbirine yakın renkte olur ise forma değişikliği yapılabilecektir.
Top: MİKASA MVA 200 (Lacivert-Sarı) Renkli Top ile oynanacaktır.
Menajer: Kulüp menajerleri sahaya girmeyecektir.
TEKNİK KADRO:
Türkiye 1. Liginde yer alan her kulüp bir sezonda en çok 16 (onaltı) Türk vatandaşı sözleşmeli sporcuya yer verebilir. Geçici transfer için
yapılacak sözleşmeler bu sayıya dâhildir. Ancak, Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi ve 1. Liglerinde transfer dönemi içerisinde sporcusunun geçici
transferine izin veren Kulüpler için geçici transferi yapılan sporculara ait sözleşmeler bu sayıya dâhil edilmez. 28.1. maddesi istisnadır.
Feshedilen sözleşmeler toplam sözleşme sayısından düşülmez. Resmi transfer dönemi içinde feshedilen sözleşmeler toplam sözleşme
sayısına dâhil edilmez.
8.1.4.2. Türkiye 1.Liginde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadroları, en az 1 (bir) tanesi sağlık personeli olmak koşulu ile
antrenör, antrenör yardımcısı, doktor, masör veya fizyoterapistten oluşacak en fazla 4 (dört) kişi ile sınırlıdır. Sahada yer alacak teknik
heyetin kıyafetleri bir örnek elbise (Masör, takımla aynı eşofmanı giyebilir.) veya bir örnek eşofman olmak zorundadır. Farklı kıyafet ile
sahada yer alamazlar. Bu kıyafet şartını yerine getirmeyen kulüpler önce sözlü ihtar ile uyarılır. Tekrarı halinde Federasyon Yönetim Kurulu
kararı ile belirlenen bedel, ceza olarak kulüpten tahsil edilir.
8.1.4.3. Genel Müdürlük Spor Masörü Eğitim Yönetmeliği gereğince Kulüplerinde masör olarak görev alacakların; Spor Masörü Belgelerinin
Spor Eğitim Dairesi Başkanlığından alınmış ve ilgili Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince vizesinin yapılmış olması gereklidir. Lisanslarını
vize ettirmeyenler veya lisansları vize edilmeyen masörler ile lisanslarını çıkarmayanların sahaya çıkışlarına izin verilmeyecektir.
Türkiye 1. Liginde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadroları; Antrenörler (en az 3.Kademe), Yardımcı Antrenör (en az
2.Kademe), ikinci Yardımcı Antrenör (en az 2.Kademe) olacaktır.
- Vizesi olmayan Antrenörler ile Antrenörü olmayan takımlar sahaya alınmayacaktır.
- Başhakemin resmi ısınmayı başlattıktan sonra, oyun sahasında sadece müsabaka cetvelinde isimleri yazılı bulunanlar kalacaktır.
TRANSFER TARİHLERİ
Madde 22 - Transferler, aşağıda belirtilen tarihler arasında yapılır:
22.1. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi için 1 Temmuz - 30 Eylül,
Türkiye 1. Ligi için 1 Temmuz - 15 Eylül,
22.2. Türkiye 2. Ligi için 1 Temmuz - 31 Aralık,
22.3. Deplasmanlı Türkiye Ligleri dışında kalan ligler için 1 Temmuz - 30 Haziran,
22.4. Geçici Transfer için 1 Eylül - 31 Ocak,
22.4.1. Mülga. 22.5. Yabancı sporcu için 1 Temmuz - 31 Ocak.
22.6. İkinci Lisans için 1 Ağustos – 31 Aralık
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LİGDEN DÜŞME VE TERFİ Madde 13.
13.3. Federasyon veya İlin izni olmadan herhangi bir ligde bir sezon içinde iki defa sahaya çıkmayarak hükmen yenik sayılan takımlar
liglerinden çıkarılır ve bir alt lige düşürülür. Müsabakaya katılmayacak takımlar, müsabaka tarihinden en az 10 gün önce müsabakaya iştirak
etmeme sebeplerini Federasyona yazılı olarak bildirmek ve Federasyondan izin almak zorundadır. Süresi içerisinde müsabakaya katılmama
durumuyla ilgili izin almayan veya müsabakaya çıkmama mazereti Federasyon tarafından kabul edilmeyen takımlarla ilgili TVF Disiplin
Talimatı hükümleri uygulanabilecektir
İKİNCİ LİSANS: SİCİL LİSANS TALİMATI MADDE 16Madde 16- Sözleşmeli sporcuların transferinde aranacak şartlar;
16.1. Sözleşmeli sporcuların sözleşmeli oldukları süre buyunca SGK mevzuat hükümleri gereğince sigorta ettirilmesi ve takibinin yapılması
kulübün kesin sorumluluğundadır. Sözleşme hükümleri uyarınca SGK prim ödemelerinin mevzuat hükümlerine uygun ödenmediğini
belgeleyen her sözleşmeli sporcu sezon sonunda sözleşme süreleri bitmemiş olsa dahi bu Talimatın 33.3 maddesi hükümleri uyarınca
Federasyon kararı ile bedelsiz olarak serbest kalır.
16.3. Sözleşmeleri sona eren serbest transfer dönemindeki sporcular, 17.1. madde hükümlerine uymak şartıyla bedelsiz olarak serbest
kalır ve belirlenmiş olan transfer tarihleri içinde dilediği kulüple sözleşme imzalayabilirler.
16.4. Federasyonca belirlenmiş olan transfer tarihleri içinde herhangi bir kulüple sözleşme imzalamamış veya lisansı çıkmamış serbest
transfer hakkına sahip olan sporcular, geçici transfer süresinde diledikleri herhangi bir kulüple sözleşme imzalayabilirler, ancak bu sporcular
geçici transfer dönemi içinde dahi geçici transfer hakkından yararlanamazlar.
16.4.1. Kulübün; 15 Ağustos tarihine kadar (15 Ağustos dâhil) noter kanalı ile sözleşmeye davet etmediği sporcusu serbest kalır. 16.4.2.
Kulüp; sporcusunun bedelsiz serbest kalmasını istemiyorsa, sporcusunu en az son yıl ödediği bedeli teklif etmek suretiyle yazılı olarak
sözleşmeye davet etmek zorundadır.
16.4.3. Sporcu; kulüp kendisini sözleşmeye davet ettiği hâlde gitmez veya kulübün önerdiği miktarı kabul etmezse; bu Talimatın
17.1. madde hükümlerine uygun olarak serbest kalır.
16.4.4. Mülga. 16.5. Sözleşmeli sporcular, sözleşme süreleri içinde tarafların sözleşmeyi karşılıklı sona erdirmesi ile sözleşme bitimini
beklemeksizin transfer süresi içinde transfer yapabilir.
16.6. Bu şartta transfer yapacak olan kulüp, Federasyonca her yıl açıklanacak olan bu şartlardaki sporculara ait bedeli Federasyona
yatırmak zorundadır.
16.7. Mülga. 16.8. Sultanlar/Efeler Ligi kulüpleri, sözleşmeli ve lisanslı oyuncularına, sözleşmesi ve lisansı geçerli kalmak üzere bir ikinci lig
kulübü adına lisans çıkarmasına izin verebilir. Bu uygulamada oyuncu aynı sezonda iki takımda aynı anda oynayabilmektedir. 16.8.1 İkinci
lisans çıkarma hakkı, ikinci lisans için Federasyona başvuru yapıldığı anda 22 yaşını doldurmamış olan Türk sporcular için geçerlidir. Yaş
hesaplamasında yıl hesabı baz alınır. Ay hesabı dikkate alınmaz. . (1996….. ve yukarı doğumlular) Sezon bazında kaç doğumlu
sporcuların ikinci lisans çıkarma hakkına sahip olduğu lig talimatında belirtilecektir.
16.8.2 Sporcu, adına ikinci lisans çıkarıldığı 1. Lig takımının play-off müsabakaları dâhil sezon sonuna kadar olan tüm müsabakalarında
görev alabilir. Sporcu, 1. Lig takımının altyapı müsabakalarında görev alamaz.
16.8.3. Voleybol Sultanlar/Efeler Ligi takımları, bir sezon içerisinde en fazla İKİ oyuncusuna ikinci lisans izni verebilir.
16.8.4. Voleybol 1. Ligi takımları, bir sezon içerisinde en fazla İKİ oyuncu için ikinci lisans çıkarabilir.
16.8.5. Bir oyuncu adına bir sezon içerisinde yalnızca BİR kez ikinci lisans çıkarılabilir.
16.8.6. İkinci lisans ile diğer bir kulüpte de oynayan sporcu Geçici Transfer yapamaz. Geçici transfer dönemi içerisinde asıl takımı ile
sözleşmesi herhangi bir şekilde sona eren sporcu, bu Talimatta belirtilen süre içerisinde başka bir takıma transfer olabilir.
16.8.7. İkinci lisans sadece çıkarıldığı sezon için ve ikinci lisansının çıkarıldığı ikinci lig takımının o sezon içerisindeki müsabakaları bitene
kadar geçerlidir.
16.8.8. Oyuncunun gideceği 1. Lig kulübü, 1 Ağustos-31 Aralık tarihleri arasında (31 Aralık dâhil) asıl takımdan alacağı izin yazısı, adına
ikinci lisans çıkarılmak istenen sporcunun rıza beyanı ve Federasyonca belirlenecek bedellerin ödendiğine dair dekontları ibraz ederek izin
alınan oyuncu adına ikinci lisans çıkarabilir.
16.8.9 İkinci lisansa sahip oyuncuların ilk takımı ile imzalamış olduğu sözleşmesi geçerli kalır. Bu oyunculara ikinci lisans çıkartıldığı için
daha farklı (kısıtlanmış veya genişletilmiş) şartlar sağlanmaz. Sporcunun tüm mali yükümlülükleri Sultanlar/Efeler Ligi takımına aittir.
16.8.10 Sporcuyla ilgili öncelik hakkı Sultanlar/Efeler Ligi takımına aittir. Asıl takım ile ikinci lisans takımı, ikinci lisans çıkarılan sporcunun
durumuyla ilgili aralarında bir Protokol yapıp, bu Protokolü Federasyona ibraz edebilirler. Çıkacak ihtilaflarda Protokol esasları dikkate
alınacaktır.
16.8.11 Sporcunun ilk takımı ile sözleşmesinin fesih olması durumunda ikinci lisans hakkı ortadan kalkmış olur.
ALTYAPILARA KATILMA ZORUNLULUĞU (TVF YARIŞMA TALİMATI Madde 88.1.3.4. Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi kulüpleri illerinde yapılan Midiler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde müsabakaların en az
3’ünde katılmak ve bu ligleri tamamlamak zorundadır. İlinde katılacağı kategoride lig olmaması durumunda Türkiye Şampiyonası grup eleme
müsabakalarına katılmak zorundadır.
8.1.3.4.1 Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi kulüpleri, Federasyon tarafından düzenlenmesi hâlinde Deplasmanlı Gençler Ligine katılmak
zorundadır.
8.1.3.7. madde ile getirilen istisna, hiçbir surette Deplasmanlı Gençler Ligini kapsamaz.
8.1.3.5. Türkiye 1. Ligi (bayan - erkek) kulüpleri illerinde yapılan Midiler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinden en az ikisinde
müsabakalara katılmak ve bu ligleri tamamlamak zorundadır. İlinde katılacağı kategoride lig olmaması durumunda Türkiye Şampiyonası grup
eleme müsabakalarına katılmak zorundadır.
8.1.3.6. Türkiye 2. Ligi (bayan - erkek) kulüpleri illerinde yapılan Midiler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinden en az birisine
katılmak ve bu yarışmaları tamamlamak zorundadır. İlinde katılacağı kategoride lig olmaması durumunda Türkiye Şampiyonası grup eleme
müsabakalarına katılmak zorundadır.
Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligleri için şart koşulan sayıdaki Midiler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerindeki
müsabakalara katılmayan veya katılarak tamamlamayan veya sezon öncesi taahhütlerini yerine getirmeyen kulüpler hakkında TVF Disiplin
Talimatı hükümleri uygulanır.
Türkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligleri için şart koşulan sayıdaki Midiler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerindeki
müsabakalara katılmayan veya katılarak tamamlamayan veya sezon öncesi taahhütlerini yerine getirmeyen kulüpler hakkında ihlalin
ağırlığına göre Federasyon Yönetim Kurulunca 20.000.-TL ‘ye kadar para cezası ile puan silme cezası verilebilir.
ALT YAPILARDA LİGLERE KATILIM Madde 17 –
Alt yapılarda Liglere katılım esasları;
17.1. Bayan ve erkeklerde 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.
17.3. Türkiye Efeler/Sultanlar Ligi, 1. Ligi, 2. Ligi, Bölgesel Ligi ve Yerel liglerde bir sporcu yaşının uygun olması koşuluyla en fazla birbirini
takip eden iki (2) kategoride (Örnek; Midi-Küçük, küçük-yıldız, yıldız-genç, genç-büyük, gibi) oynar.

