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TURKIYE VOLEYBOL FEDERASYONU BA$KANLIGINDAN

MADDE 1 - 2210812014 tarihinde Spor Genel MUdUrlU$UnUn resmi internet sitesinde yayrnlanarak
yurUrl0$e giren TUrkiye Voleybol Federasyonu Yartgma Talimatrnrn 8.1.3.4. - 8.1.3.5. ve 8.1.3.6.
maddelerine "MiDiLER" ibarelerieklenmig olup, maddelerin son halleri aga$rdaki gibidir.
8.1.3.4. Turkiye Sultanlar/Efeler Ligi kulUpleri illerinde yaprlan Midiler, KUgukler, Yrldrzlar ve Gengler
kategorilerinde mOsabakalara katrlmak ve bu ligleri tamamlamak zorundadrr.
8.1.3.5. TUrkiye 1. Ligi (bayan - erkek) kulUpleri illerinde yaprlan Midiler, KUgUkler, Yrbrzlar ve Gengler
kategorilerinden en az ikisinde mUsabakalara katrlmak ve bu ligleri tamamlamak zorundadrr.
ilinde katrlaca$r kategoride lig olmamasr durumunda TUrkiye $ampiyonast grup eleme mUsabakalarrna katrlmak
zorundadrr.

8.1.3.6. TUrkiye 2. Ligi (bayan - erkek) kulUpleri illerinde yaprlan Midiler, KUgUkler, Yildtzlar ve Gengler
kategorilerinden en az birisine katrlmak ve bu yangmalarrtamamlamak zorundadrr.
ilinde katrlaca$t kategoride lig olmamasr durumunda Turkiye $ampiyonast grup eleme mUsabakalarrna katrlmak

zorundadrr.

TUrkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligleri igin gart kogulan sayrdaki Midiler, KUgukler, Yrldrzlar ve
Gengler kategorilerindeki m0sabakalara katrlmayan veya katrlarak tamamlamayan veya sezon dncesi
taahhUtlerini yerine getirmeyen kulupler hakkrnda TVF Disiplin Talimatr hUkUmleri uygulanrr.
MADDE 2 - Aynr Talimata 8.1.4.4. madde eklenmigtir.
8.1.4.4. Takrrnlarrn antren6rsUz sahaya grkmalarrnrn ve/veya takrmlarrnrn bagrnda sahaya grkan
antrendrlerin o sezon igin vizelerinin olmadr!rnrn tespit edilmesi halinde Kul0p ve antren6r TVF Disiplin
Kuruluna sevk edilir. ikinci kez tekrarrnda takrmlarr 3-0 hUkmen ma$lup sayrlrr.
MADDE 3 - Aynr Talimatrn 8.1.5.4. maddesi aga$rdaki gekilde degigtirilmigtir.
8.1.5.4. Turkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligi drgrnda kalan ve I veya illerde dUzenlenen
mUsabakalara katrlacak kulUpler, sezon bagrnda Federasyon Ydnetim Kurulunca belirlenerek ilan edilen
sayrda spol'cudan kurulu resmi mUsabaka kadrolarrnda Ulkemiz yrldrz veya geng takrmlarrndan yetigmig
sporculana yer vermek zorundadrr. Yerel Ligler ile kugUkler, yildrzlar ve gengler kategorilerinde yabancr
uyruklu sporcular yer alamazlar. Ancak Turkiye'de do$mug, sOrekli olarak Turkiye'de yagayan ve bunu
belgeleyen sporcular TVF Sporcu Tescil, Lisans ve Transfer Talimatrnrn 40. madde hUkUmlerine gore
lisansiye olabilir ve Yerel Liglerde yer alabilirler.
MADDE 4 - Aynr Talimatrn 8.1.5.8. maddesi yUrUrlUkten kaldtrtlmrgtrr.
8.'!.5.8. Miilga.
MADDE 5 - Aynr Talimatrn 8.4.1. maddesi aga$tdaki gekilde degigtirilmigtir.
8.4.1, Deplasmanh (Bayan - Erkek) Voleybol Ligleri, Play-off, Dodlu Final ve Kupa Voley musabakalannrn,
aga$rdaki tabloda kriterleri belirtilen salonlarda oynanmasr zorunludur. Ancak deplasmanh lig kulubUnUn
bulundu$u ilde bu kriterlere uygun salon tahsis edilememesi halinde Federasyonun uygun bulaca$r bir salon

kullanrlabilir.
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MADDE 5 - Aynr Talimata 8.4.2. madde eklenmigtir.
8.4.2. Sultanlar ve Efeler Ligi mUsabakalartnrn tUmUnde (normal lig etabr,
G6rUntUIU De$erlendirme Sistemi (GDS) kullantlmast zorunludur.
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MADDE 7 - Aynr Talimatrn 8.5.3.1. maddesi aga$rdaki gekilde de$igtirilmigtir.
8.5.3.1. Salonda, oyun alanrnr gevreleyen ddrtkenarda ve/veya aynr fonksiyona uygun ve/veya en yaktn
tribun duvannda 3.40 x 1 metre dlgulerindeki panolann yUzde 25'iile oyun alant servis gizgileri gerisinde
3.40 x 1 metre olgUlerinde 2 adet yer yaprgkant alant mUnhasrran Federasyona ait olacak; KulUpler
tarafrndan bunun igin Ucret talep edilmeyecektir.
MADDE 8 -Aynr Talimata 8.5.6.1. ve 8.5.6.2. madde eklenmigtir.
8.5.6.1. Sultanlar/Efeler Ligi kulUpleri, mUsabakalannrn canlt yaytn programtna altntp altnmadt!tna
bakrlrnaksrzrn kendi salonlarrnda GorUntUlU Delerlendirme Sistemi (GDS)' ni hazr bulundurmak, aksi
halde GdrUntUlU Delerlendirme Sistemi (GDS) mevcut bir salon gdstermek ya da mUsabakalartnl
Federasyon tarafrndan belirlenen salonda oynamak zorundadtrlar.
8.5.6.2. Kendi salonlannda GdrUntUlU Delerlendirme Sistemi (GDS) kullanacak kulupler igin kullantm
bedeli her sezon oncesinde Federasyon taraftndan belirlenerek duyurulur.
MADDE 9 - Aynr Talimatrn 9.2. maddesi aga$rdaki gekilde de$igtirilmigtir.
9.2. TUrkiye liglerine katrlrm hakkr olan bir kuli.ip, Federasyon taraftndan belirlenerek duyurulan tarihe
kadar katrhm bedelini, gecikmig borglarrnr odemedi$i, gegmig yrldan kalan taahhUtlerini yerine getirmedi$i,
KulUp Bagkanr imzal ve mUhUrlU taahhUtnamesini ve bilgi formunu gdndermedi$i ve Federasyon
Talirnatlarrnda belirtilen di$er gartlara uymadr$r takdirde Deplasmanlt fUrkiye liglerine altnmaz.
Federasyonca ilan edilen tek tip formlarda de$igiklik yaprlmast halinde de$igtirilen hususlar dikkate
altnmaz. Konuyla ilgili Federasyon Ydnetim kurulu karalart, talimatlarr ve genelgeleri gegedidir.
MADDE 10 - Aynr Talimatrn 9.3. maddesi aga$tdaki gekilde de$igtirilmigtir.
9.3. Lige katllan KulUplerin Federasyona olan borglart, KulUbUn UluslararasrVoleybol Federasyonu (FIVB)
ya da Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) veya Federasyondan alaca$t odUl, harctrah, reklam,
sponsorluk, isim hakkr geliri, yayrn hakkr geliri, yevmiye veya benzeri alacak veya istihkaklartndan mahsup
edilir.
MADDE 11 - Aynr Talimatrn 10.4. maddesi aga!rdaki gekilde degigtirilmigtir.
't0.4. Yagrntn uygun olmasr koguluyla bir sporcu enfazla birbirinitakip eden 2 kategoride oynar.
MADDE 12 - Aynt Talimattn 12.1.1. maddesi a9a$rdaki gekilde de$igtirilmigtir.
12,.1.1. il Tertip Kurullarr:
it tertip Kurulu; it Spor $ube MUdUrUnUn bagkanlr$rnda TVF Temsilcisi, ilHakem Kurulu Bagkanrve KulUp
temsilcilerinin kendi aralartnda seqece$i iki kulUp temsilcisiyle oluqur.
MADDE 13 - Aynr Talimatrn 13.3. maddesi aga!tdaki gekilde de$igtirilmigtir.
13.3. Federasyon veya ilin izni olmadan herhangi bir ligde bir sezon iginde iki defa sahaya grkmayarak
hUkmen yenik sayllan takrmlar liglerinden grkarrlrr ve bir alt lige dUgUr0lur. MUsabakaya kattlmayacak
takrmlar, mUsabaka tarihinden en az 10 gUn 6nce mUsabakaya igtirak etmeme sebeplerini Federasyona yazh
olarak bildirmek ve Federasyondan izin almak zorundadrr. Suresi igerisinde mUsabakaya kattlmama durumuyla
ilgili izin almayan veya mUsabakaya grkmama mazereti Federasyon tarafrndan kabul edilmeyen taktmlarla ilgili
WF Disiplin Talimatr hUkUmleri uygulanabilecektir.
MADDE 14 - Aynr Talimatrn 13.5. maddesi aga$tdaki gekilde de$igtirilmigtir.
13.5. TUrkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Liginde yer alan kulUpler mUsabakalara kattlmayacaklarlnt
fikstur gekiminden 6nce bildirmig iseler, bir alt deplasmanh/yerel liglerde yer alabilir. MUsabakalara
katrlacalrnt bildirip, katllmayan veya ligler devam ederken liglerden gekilerek m0sabakalaii timimlamayan
takrmlar kendi illerinin en alt yerel liglerine d0qer.
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Talimatrn 15/A maddesi a9a$rdaki gekilde degigtiritmig, 15/B ektenmistir.

LTGLERDE YAR|$MA HAKK|N|N DEVR|
151A.1- TUrkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. ve 2. Liginde yer alan bir spor kulubU;
bulundugu ligdeki ya'gma
hakkrnt, tescili bir bagka spor kulUbUne devrede-bilir.

15lA:2 Yarrgma hakkrnl devreden spor kul{ib0, voleybol branglna ozgU sahip oldugu tUm hak
ve alacaklarr
(aktif ve pasifleriyle) di$er kulUbe devretti$ine dair Genel Kurut karair almaitdrr.
Devralan spor kulubu ise
voleybol branglna ozgU sahip oldu$u tUm hak ve alacaklarr (aktif ve pasifleriyle) ile birlikte yaflgma
hakkrnr
devraldr$rna dair Genel Kurul kararr almak zorundadrr.
15/A.3. Yartgma hakktnrn devri igin, devrin taraflan olan sporkuluplerinin Genel Kurul kararlarryla birlikte
fikstUr gekiminden 6nce Federasyona bagvurmak zorundadrrlar. Fikstur gekiminden sonra yaprlan
bagvurular dikkate alnmaz.
!5lA-4. Yartgma hakkrnt devreden spor kulUbU, devir iglemini yaptrgr sezon da d6hil olmak izere
Federasyon faaliyetlerine katrlacak ise en alt ligden baglamak zorundadir.
15/A'5. Hakkrn devri halinde; hakkrnt devreden spor Kulubunun sozlegmeli sporcularr
serbest kalrrlar.
Serbest kalan sporculartn sdzlegmeleri gere$ince her tUrlU alacaklalndin hakkrnr
devreden spor kulubu
sorumludur. Sdzlegmeli olmayan di$er sporcular, hakkrnr devreden spor kulgbunun
oyuncusu olarak
kahrlar.
15/A'6' Yartgma hakkrnr devralan spor kulObu, aynt sezon igerisinde ikinci bir taklmla farklr ligde yarrgabilir
ancak aynt ligde yangamaz.
1514.7. Yartgma hakkrnr devralan Spor kulUpleri, tUm TVF Talimatlarrnda yer alan genel
ve 6zel garlarr
kabul eder ve bu gartlara riayet etmek zorundadrr.
15/A.8. Yarrgma hakkrnr devralan spor kulubu aynr zamanda bagka bir deplasmanlt voleybol
liginde
yangryorsa, devralan spor kulubunun bu ligdeki durumu etkilenmez.
15IB _ B|RDEN FAZLATAKIMLA L|GLERE KATILIM
SporkulUpleri, ayntsezon igerisinde farkll liglerde yer almak kogulu ile ikiya da daha gok
takrmla mUcadele
edebilirler. Bir Kulubun ust ligde yer alan takrmln'rn sezon sonunda oir ilt lige dugmesi
sonucunda eger
her ikitakrm aynr ligde yarlgmak durumunda kalrr ise alt ligde yer alan takrm iie ustiigden
dugen takrm tek
takrm olarak yarrgmalara katrllrlar.
Bir Kulubun bir alt ligde yer alan taklml, lig etabl sonunda o sezon igin agrklanmrg lig
statUsUne g6re bir
Ust lige terfi amactyla oynanacak grup/yarr final/final musabakalarrna i<atrlma
hakkl ka-zanmtg olsa"dahi bu
taklm mevcut stralamada dikkate altnmayarak grup/yarr final/final mUsabakalarrna katrlma hakkl
srralarnadaki bir sonraki taklma geger.
Ust ligde yer alan spor kulUbU ikJnii tisans grkarma hakkrndan yararlanamayaca!r gibi, Ust ligde yer
alan
spor kulUbunun alt ligde mUcadele eden takrmt kadrosunda yabancr oyuncu bulunOulramrr ujfup"
Voley
musabakalarrna katr lamaz.
Farkh liglerde yarrgan taklmlar, aynt sezon igerisinde birbirini takviye etmek suretiyle yarrgmalara
katrlamazlar.
16 - Aynr Tatimatrn 17.1. maddesi agagrdaki gekitde degigtirilmigtir.
ryqDD_E
17.1.Bayan ve erkeklerde Liglere birertakrmla igtirak garttrr. yiq kategorilerinde (Geng, yldtz,
Kuguk,
Midi) her kulup istanbul, Ankara , izmir ve Bursa ilieri igin en fazla it i, oig-"t illerde ise
krsilamasrz sayrda

takrmla katrlabilir.

MADDE 17 - Aynr Talimatrn 17.3. maddesi agagrdaki gekilde degigtirilmigtir
17.3. TUrkiye Efeler/Sultanlar Ligi, 1. Ligi, 2. Ligi, n-otgesei Ligi ve veret tigbrde bir sporcu yagrnrn
uygun olmasr
koguluyla enfazla bibirinitakip eden iki (2) kategoride (Omek; Midi-Kuguk] kugUk-yrdrz, yrtdrz-geng,

g6n9-buyuk,
', - =ii:"*,'

sibi)oynar.

ry4DDE 18 - Aynr Talimatrn 20.14. maddesi yururrukten
20.14.

Miilga.

kaldrrrtmrgtrr. ,{
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MADDE 19 - Aynr Talimata 20.16. madde eklenmigtir.
20.16. Bu Talimatn 8.1.4.4. maddesini ikinci kez ihlal etmek.
MADDE 20 - Aynr Talimatrn 23. maddesi aga$rdaki gekilde de$igtirilmigtir.
23. il Mudgrltiklerince dUzenlenen mUsabakalarrn odUlleri il MUdUrlukleritaraflndan, Federasyonca dUzenlenen
mgsabakalarrn 6dglleri ise TUrkiye Voleybol Federasyonu KulUplere Yardrm Talimatlna uygun olarak Federasyon
taraf ndan belirlenir.
r

MADDE 21 - Aynr Talimata 28.1. madde eklenmigtir.
28.1. Bu Talimatrn 8.5.6. maddesinde ayn olmak Ozere mUsabakast naklen yayln programlna altnan
kulUpler, mUsabakantn oynanaca$r salona sentetik zemin sermek zorundadtr. KulUp, naklen yaylnlanacak
mUsabakasr igin sentetik zemin serdiremez, kriterlere uygun bagka bir salon gdstermez ya da
Federasyonca gosterilen salonu kabul etmez ise mUsabaka canlt yayrn programtndan gtkartllrr ve ilgili
KulUp hakkrnda TVF Disiplin Talimatl hUkUmleri uygulantr.
MADDE 22 - Aynt Talimatrn 29. maddesi aga$tdaki gekilde de$igtirilmigtir
29. illerde veya iller araslnda yaptlacak turnuva veya kupa mUsabakalart, Federasyondan izin altnarak
organize edilir.
Herhangi bir turnuvaya, Kupa Voley' e Turkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. Ligi ve 2. Ligi ve TUrkiye
gampiyonasr'na katrlaca$rnr bildiren ve turnuvada yer alan taktmlar turnuvaya veya gampiyonantn sonuna
kadar mgsabakalara devam etmek ve aynca, derece alan taktmlar dUzenlenecek tdrenlere kattlmak ve
dagrtrlacak odUlleri almak zorundadrr. Aksi halde TVF Disiplin Talimatr h0kUmleri uygulanlr.

MADDE 23 - Aynr Talimatrn 33. maddesindeki "SUresi iginde 6denmeyen.bedeller igin Federasyon
Ydnetim Kurulunca belirlenecek oranda aylrk gecikme faizi uygulanrr." lbaresi aga$tdaki gekilde
degigtirilmigtir.
33- SUresi iginde ddenmeyen bedeller igin Federasyon Ydnetim Kurulunca belirlenecek oranda ayltk
gecikme faizi uygulanabilir.
MADDE 24 - Aynt Talimatrn ek-f inde yer alan tablodaki "Minimum Oyun Alanr" ibaresi "Minimum Oyun
Sahas r", tablodaki " 28x1 5m" 6l9u leri " 28x17 m" olarak de$ gti rilmigti r.
i

vUnUnlUx

MADDE 25 - Bu Talimat, Genet MudUrlu$On resmi internet sitesinde yayrnlandr$r tarihte yUrUrlule girer.

YURLJTME

MADDE 26 - Bu Talimat hUkUmleri TUrkiye Voleybol Federasyon Bagkanr taraftndan yUrUtUlUr.
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