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rUnxiye voLEyBoL FEDERASvoNU BA9KANLIGI' NDAN

MADDE 1 - 1910512006 tarihinde Ttirkiye Voleybol Federasyonu ile Spor Genel MUdUrlUggnUn resmi
internet sitelerinde yaytnlanarak yUrUrl0le giren TUrkiye Voleybol Federasyonu Sporcu Tescil, Lisans ve
Transfer Talimatrnrn 6.10. ve 6.10.1 .maddesi yUrUrlukten kaldrrrlmrgtr.
6.10. Miilga.
6.10.1. Mtilga.

MADDE 2 - Aynr Talimatrn 6.15. maddesi aga!rdaki gekitde degigtirilmigtir.
6.15.2 (iki) nUsha olarak haztrlantp Federasyonca tasdik edilen s6zlegmenin bir nUshasr kulUbe verilir.
Kullip kendisine verilen nUshantn onayh bir orne$ini sporcuya vermek zorundadrr.

MADDE 3 - Aynr Talimatrn 7.9. maddesi agagrdaki gekitde degigtirilmigtir.
7.9. KulUp ile sporcu arastnda sozlegme imzalanmrg ise sporcuyu SGK kurumuna mevzuat hUkUmleri
gere$ince sigorta ettirmek ve takibini yapmak kulUbUn sorumlulugundadrr. Sporcunun noterden alrgmrg
imza sirkUsU, sozlegme ile birlikte Federasyon Lisans Ofisine teslim edilir.

MADDE 4 - Aynr Talimatrn 11. maddesi agagrdaki gekitde deligtirilmigtir.
TUrkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. ve 2. Ligleri vize iglemleri;

o Trirkiye Sultanlar/Efeler Ligi vize iglemleri 1 Temmuz - 30 Eyltil,
o 1. Ligi vize iglemleri 1 Temmuz - 15 Eyli,il,
o TUrkiye 2. Ligi vize iglemleri 1 Temmuz - 31 Araltk

tarihleri arasrnda Federasyon tarafrndan yaprlrr.
TUrkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. ve 2. Ligi drgrndaki liglerde ise vize iglemleri; 1 Temmuz - 30 Haziran
tarihleri arasrnda yaprlrr.
Federasyon her ytl, yerli ve yabancr uyruklu sporcularrn lisans vize iglemlerine yonelik usul ve esaslarr
belirleyerek bir genelge ile duyurur.

MADDE 5 - Aynt.Talimatrn 14lA maddesi aga$rdaki gekilde degigtirilmig,l4lB maddesi ektenmigtir.
Madde 14lA- L|GLERDE YARI$MA HAKKININ DEVR|
141A.1. Ttirkiye Sultanlar/Efeler Ligi, 1. ve 2. Liginde yer alan bir spor kulUbU; bulundugu ligdeki yangma
hakkrnr, tescili bir bagka spor kuli.ibi.ine devredebilir.
141A.2. Yangma hakkrnr devreden spor kulUbU, voleybol brangrna ozgU sahip oldu!u tum hak ve alacaklarr
(aktif ve pasifleriyle) di$er kulUbe devretti$ine dair Genel Kurul kararr almalrdrr. Devralan spor kulUbU ise
voleybol brangtna ozgti sahip oldu$u tUm hak ve alacaklarr (aktif ve pasifleriyle) ile birlikte yangma hakkrnr
devraldr$rna dair Genel Kurul kararr almak zorundadrr.
141A.3. Yartgma hakktntn devri igin, devrintaraflarr olan sporkulUplerinin Genel Kurul kararlarryla birlikte
fikstUr gekiminden once Federasyona bagvurmak zorundadrrlar. FikstUr gekiminden sonra yaptlan
bagvurular dikkate alrnmaz.
141A..4. Yartgma hakktnl devreden spor kulUbU, devir iglemini yaptrgr sezon da dAhil olmak Uzere
Federasyon faaliyetlerine katrlacak ise en alt ligden baglamak zorundadrr.
141A..5. Hakkln devri halinde; hakkrnt devreden spor Kul[ibUnUn s6zlegmeli sporcularr serbest kalrrlar.
Serbest kalan sporculann sdzlegmeleri gere$ince her tUrlU alacaklarrndan hakkrnr devreden spor kulUbU
sorumludur. Sozlegmeli olmayan di$er sporcular, hakkrnr devreden spor kulUbUnun oyuncusu olarak
kalrrlar.
141A.6. Yartgma hakktnt devralan spor kulUbU, aynr sezon igerisinde ikinci bir takrmla farklr ligde yarrgabilir
ancak aynr ligde yangamaz.
141A..7. Yarrgma hakkrnr devralan Spor kulUpleri, tUm TVF
kabul eder ve bu gartlara riayet etmek zorundadrr.

Talimatlarrnda yer alan genel ve ozel gartlarr

141A.8. Yarrgma hakkrnr devralan spor kuliibU aynr zamanda bagka bir
yangryorsa, devralan spor kulUbunUn bu ligdeki durumu etkilenmez.
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14 r B - eiRoeN FAZLA TAKTMLA liclene KATILIM
Spor kulUpleri, aynt sezon igerisinde farkh liglerde yer almak kogulu ile iki ya da daha gok takrmla mUcadele
edebilirler. Bir KulUbUn Ust ligde yer alan taktmtntn sezon sonunda bir alt lige dUgmesi sonucunda eler
her iki taktm aynt ligde yarrgmak durumunda kaltr ise alt ligde yer alan takrm ile trst ligden dugen takrm iek
takrm olarak yarrgmalara katrlrrlar.
Bir KulUbUn bir alt ligde yer alan taktmt, lig etabr sonunda o sezon igin agrklanmrg lig statusUne gore bir
Ust lige terfi amactyla oynanacak grup/yart final/final mUsabakalarrna katrlma hakkr kazanmrg olsa dahi bu
taktm mevcut stralamada dikkate altnmayarak grup/yarr final/final mUsabakalarrna katrlma hakkr
srralamadaki bir sonraki takrma geger.
Ust ligde yer alan spor kulUbU ikinci lisans grkarma hakkrndan yararlanamaz.
Ust ligde yer alan spor kultibUnUn alt ligde mUcadele eden takrmlarrnrn mUsabaka kadrosu 20 yag altr
sporculardan olugur. Alt ligdeki taktm kadrosunda yabancr oyuncu bulunduramaz ve Kupa Voley
mUsabakalanna katr lamaz.
Farklt liglerde yartgan taktmlar, aynt sezon igerisinde birbirini takviye etmek suretiyle yarrgmalara
katrlamazlar.

MADDE 6 - Aynr Talimatrn 16.1. maddesi agagrdaki gekilde degigtiritmigtir.
16.1. Sozlegmelisporculartn sdzlegmeliolduklan sUre buyunca SGK mevzuat hUkumlerigeregince sigorta
ettirilmesi ve takibinin yaptlmast kulUbUn kesin sorumlulu$undadrr. S6zlegme hUkUmleri uyarrnca SGK
prim ddemelerinin mevzuat hUkUmlerine uygun ddenmedi$ini belgeleyen her sozlegmeli sporcu sezon
sonunda sdzlegme sUreleri bitmemig olsa dahi bu Talimatrn 33.3 maddesi hUkumleri uyarrnda Federasyon
kararr ile bedelsiz olarak serbest kalrr.

MADDE 7 - Aynr Talimatrn 221. maddesi agagrdaki gekilde degigtiritmigtir.
22.1.TUrkiye Sultanlar/Efeler Ligi igin 1 Temmuz - 30 Ey[il, Trirkiye 1. Ligi igin 1 Temmuz - 15 Ey[il,

MADDE 8 - Aynr Talimatrn 23.7. maddesi agagrdaki gekilde degigtiritmigtir.
23.7. Gegici transfer olan sporculartn SGK prim bedellerini mevzuat hUkUmleri geregince gegici transfer
oldu$u kulUbU tam olarak oder. Sporcunun, kulUbU ile imzalamrg oldugu sdzlegmeden dogan ddemeler ve
vergi gibi mtikellefiyetlerinin yerine getirilmesinden, gegici transfer ile gittigi kulUbU sorumludur.

MADDE 9 - Aynr Talimatrn 25. maddesi agagrdaki gekilde degigtirilmigtir.
Madde 25 - Federasyon, Turkiye Sultanlar/Efeler Liginde yer alan her kulup bir sezonda en gok 14
(ondort), 1 . Liginde yer alan her kultip bir sezonda en gok 16 (onaltr) TUrk vatandagr sozlegmeli sporcuya
yer verebilir. Gegici transfer igin yaprlacak sozlegmeler bu saytya dAhildir. Ancak, TUrkiye Sultanlar/Efeler
Ligi ve 1 . Liglerinde transfer donemi igerisinde sporcusunun gegici transferine izin veren Kultipler igin gegici
transferi yaptlan sporculara ait sozlegmeler bu sayrya ddhil edilmez.28.1. maddesi istisnadrr.
Feshedilen sozlegmeler toplam sdzlegme sayrsrndan dUgulmez.
Resmi transfer donemi iginde feshedilen sdzlegmeler toplam sozlegme saytstna ddhil edilmez.
TUrkiye 2. Liginde yer alan kulUpler igin sdzlegme/lisans sayrsr, transfer sUresi igerisinde feshedilenler
dahil en fazla 20 (yirmi)' dir. Gegici transfer igin yaptlacak sozlegmeler bu sayrya dAhildir.
Bu maddedeki sdzlegme saytst limitine iligkin h0kUm, askere ahnan veya terhis olarak askerden d6nen
sporcular ile askeri gUg takrmlarrna uygulanmaz.

MADDE 10 - Aynt Talimattn 42. Maddesindeki "SUresi iginde 6denmeyen bedeller igin Federasyon
Yonetim Kurulunca belirlenecek oranda ayltk gecikme faizi uygulanrr." ibaresi, "SUresi iginde odenmeyen
bedeller igin Federasyon Yonetim Kurulunca belirlenecek oranda aylrk gecikmefaizi uygulanabilir." olarak
de$igtirilmigtir.

YUnUnltir
MADDE 11 - Bu Talimat, Genel MUdUrlU$Un resmi internet sitesinde yayrnlandlgr tarihte yUrUrluge girer.

YURUTME
MADDE 12 - Bu Talimat hUkUmleri Federasyon Bagkanr tarafrndan yUrUtUlUr.
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