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TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 
LİG KURULU TALİMATI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM  -  GENEL HÜKÜMLER  
AMAÇ  
Madde 1- Bu Talimat, Lig Kurulunun oluşması, görev ve yetkileri ile ilgili tüm usûl ve esasları düzenler.  
 
KAPSAM  
Madde 2- Bu Talimat, Lig Kurulunu, Türkiye Voleybol Federasyonunun düzenlediği deplasmanlı liglerde yer 
alan tüm takımları ve bu takımların temsilcilerini kapsar. 
 
DAYANAK  
Madde 3- Bu Talimat, 22 Mart 2005 tarih ve 25763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Voleybol 
Federasyonu Çalışma Usûl ve Esaslarına Dair Ana Statü’nün verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
TANIMLAR  
Madde 4- Bu Talimatta geçen tanımlardan: 

     Genel Müdürlük   :  Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 
     Federasyon    :  Türkiye Voleybol Federasyonunu, 
     Federasyon Başkanı   :  Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanını, 
     Yönetim Kurulu   :  Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunu, 
     İl Müdürlüğü   :  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 
     Spor Kulübü    :  Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş, liglerde yer  

                                                                        alma hakkı olan Spor Kulübünü, 
     Kulüp Temsilcisi   :   Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş spor   

                                                                        kulüplerinin Başkan veya Yönetim Kurulu Üyesi  
                                                                        düzeyindeki yetki belgeli temsilcilerini, 

     Başkan Vekili   :   Voleybol Federasyonunun Kulüplerle İlişkiler 
                                                                        ve Liglerden Sorumlu Başkan Vekilini,                                                                         

     Lig Kurulu    :   Federasyon Başkanı ile Başkan Vekiline ilaveten  
                                                                        kulüp temsilcileri tarafından seçilen 7 temsilciden  
                                                                        oluşan ve  deplasmanlı lig kulüpleri ile ilgili  
                                                                        konularda tavsiye kararları alan kurulu, 

     Lig Kurulu Koordinatörü                  :   Kulüpler ve Federasyonla koordinasyonu sağlamak  
                                                                        üzere Lig Kurulunun, seçimlerini izleyen ilk  
                                                                        toplantıda Üyeleri arasından seçeceği üyeyi                                                                                                                                                                              

      
               ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM  - ESAS HÜKÜMLER 
LİG KURULU  
Madde 5- Kuruluşu 
5.1. Lig Kurulu, görev yaptıkları süre boyunca bağlı bulundukları kulüplerin voleybol takımları ile sahaya 
çıkmayacaklarını peşinen kabul ve taahhüt eden; 3. Lig Bayan takımlarından 1, Erkek takımlarından 1, 2. Lig 
Bayan takımlarından 2, Erkek takımlarından 2, 1. Lig Bayan takımlarından 3, Erkek takımlarından 3 kulüp 
temsilcisi; Voleybol Federasyonu Kulüplerle İlişkiler ve Liglerden Sorumlu Başkan Vekili ve Türkiye Voleybol 
Federasyonu Başkanı olmak üzere 14 üyeden oluşur. 
5.1.1. Lig Kurulu, Federasyonun bütün deplasmanlı lig kulüplerine en az 15 gün önce yazıyla yaptığı çağrı ve 
resmî internet sitesinde yaptığı duyuru ile yeri ve tarihi bildirilen toplantıda bir araya gelen 1, 2 ve 3. lig 
kulüplerinin en üst düzeyde; Kulüp Başkanı veya Yönetim Kurulu Üyesi ile temsili esasına dayalı, her ligin 
kendi temsilcisini ve/veya temsilcilerini seçeceği toplantıda, temsilci adayları arasından gizli oy – açık sayım 
usûlü ile seçilen üyelerden ve Federasyon Başkanı ve Başkan Vekilinden oluşur. 
5.1.1.1. Lig Kurulu seçiminde, 3. Lig bayan-erkek takımları için 2, 2. Lig bayan takımları için 2, erkek takımları 
için 2, 1. Lig bayan takımları için 4, erkek takımları için 4 yedek üye, en yüksek oyu alandan en düşük oyu 
alana doğru öncelik sırası verilerek tespit edilir. Oyların eşitliği hâlinde öncelik sırası kur’a ile belirlenir. 
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ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI 
Madde 6- Lig Kurulunun Başkanı Federasyon Başkanıdır. 
6.1. Federasyon Başkanının bulunmadığı oturumlara Başkan Vekili Başkanlık eder. 
6.2. Lig Kurulu, kulüpler ve Federasyonla koordinasyonu sağlamak üzere üyeleri arasından Lig Kurulu 
Koordinatörü seçer. 
6.2.1. Federasyon Başkanının ve Başkan Vekilinin bulunmadığı oturumlara Lig Kurulu Koordinatörü Başkanlık 
eder. 
 
 
LİG KURULU TOPLANTILARI VE KARARLARIN ALINIŞI 
Madde 7- Kararların Niteliği 
7.1. Lig Kurulu kararları tavsiye niteliğindedir. 
7.1.1. Lig Kurulu, Federasyona, başta lig düzenlemeleri ve ilgili talimatlar olmak üzere ligin değerini, 
voleybolun spor kamuoyu gündemindeki yerini ve prestijini artırmaya yönelik her türlü tavsiyede bulunabilir. 
 
Madde 8- Toplanma Usûl ve Esasları 
8.1. Lig Kurulu, görev alanına giren konularda görüşmeler yapmak ve tavsiye kararları almak üzere periyodik 
olarak senede 4 kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi tespit edilir. 
8.1.1. Başkan veya Başkan Vekili kendiliğinden veya Lig Kurulu Koordinatörünün talebi üzerine Lig Kurulunu 
olağanüstü toplantıya çağırabilir. 
8.1.2. Lig Kurulu, ihtiyaç duyulduğu takdirde Federasyonun diğer kurul ve alt kurul üyelerini görüşlerine 
başvurmak üzere toplantılarına çağırabilir. Bu kişilerin oy kullanma hakkı yoktur. 
8.1.3. Kurul üyelerinin toplantılara katılması zorunludur, ancak kendilerine herhangi bir ödeme yapılmaz. 
8.2. Mazeretsiz olarak periyodik toplantılardan birine katılmayan üyenin üyeliği düşer. 
8.2.1. Bir yıl içinde 2 (iki) periyodik toplantıya katılmayan üyenin mazereti ne olursa olsun üyeliği düşer. 
8.2.2. Kulübünün yönetim kurulunda üyeliği sona eren üyenin Lig Kurulu üyeliği de sona erer. 
8.2.3. Kulüpleri temsilen seçilen Lig Kurulu üyelerinin; kulüplerinin bir üst lige yükselmesi veya bir alt lige 
düşmesi hâlinde, temsil ettikleri ligle ilişkileri kalmadığı için Lig Kurulu üyelikleri düşer. 
8.2.4. Eksilen üyenin yerine, kulüp temsilcileri seçiminde kategorisinde ilk yedek üye Lig Kuruluna dahil edilir. 
8.3. Toplantılarda kararlar 2/3 çoğunlukla alınır. Katılım nedeniyle 2/3 çoğunluğun sağlanamadığı oturumlarda 
Başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır. 
8.3.1. Lig Kurulu, verdiği tavsiye kararlarını yazılı hâle getirip Lig Kurulu Defterinde imza altına alarak 
Federasyon Yönetim Kuruluna sunar. 
 
LİG KURULUNUN GÖREVLERİ 
Madde 9- Lig Kurulunun görevi, Federasyon Yönetim Kuruluna sunmak üzere aşağıda belirtilen konularda 
tavsiye kararları almaktır. 
9.1. Ligleri tanımlamak, 
9.1.1. Lig tanımlarına uygun olarak kulüp takımlarının liglerde yer alma kriterlerini belirlemek, 
9.1.2. Liglerde yer alacak takım sayısını belirlemek, 
9.1.3. Lig Statüsünü belirlemek, 
9.1.3.1. Liglerden düşme ve bir üst lige yükselme kıstaslarını belirlemek, 
9.1.3.2. Liglerin sezon başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek, 
9.1.3.3. Lig maçlarının periyodlamasını belirlemek, 
9.1.3.4. Puanlama ve derecelendirme kriterlerini belirlemek, 
9.1.3.5. Protokol Kupalarının statüsünü, katılma koşullarını ve tarihlerini belirlemek, 
9.2. Liglere katılım koşullarını belirlemek, 
9.2.1. 1, 2 ve 3. liglere katılım bedellerini tespit etmek, 
9.2.1.1. Taahhütlerini gecikmeli olarak yerine getiren takımlara uygulanacak müeyyideleri tespit etmek, 
9.2.2. Sezon öncesi 1, 2 ve 3. lig kulüplerinden istenecek taahhütnamelerin içeriğini ve son gönderim tarihini 
tespit etmek, 
9.3. 1, 2 ve 3. lig takım kadrolarında yer alacak yabancı uyruklu sporcuların sayısını ve niteliğini tespit etmek, 
9.3.1. 1, 2 ve 3. lig takım kadrolarında yer alacak yabancı uyruklu sporcu lisans tescil bedellerini tespit etmek, 
9.4. 1, 2 ve 3. lig takım kadrolarında yer alacak yerli oyuncuların niteliğini tespit etmek, 
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9.4.1. 1, 2 ve 3. lig takım kadrolarında yer alacak yerli oyuncuların lisans tescil ücretlerini tespit etmek, 
9.4.2. Yurt dışına gidecek yerli oyunculara yönelik sınırlamaları tespit etmek, 
9.5. 1, 2 ve 3. lig takımlarının Federasyona ödeyecekleri forma reklam bedellerini tespit etmek, 
9.5.1 1, 2 ve 3. lig takımlarının Federasyona ödeyecekleri sponsor ismi kullanım bedellerini tespit etmek, 
9.6. 1, 2 ve 3. lig takımlarının Federasyona ödeyecekleri kendi sahasını kullanma bedellerini tespit etmek, 
9.7. 1, 2 ve 3. lig takımları ve sporcularını ilgilendiren talimatlarla ilgili madde ve hükümlere yönelik öneriler 
getirmek. 
  
LİG KURULUNUN GÖREV SÜRESİ 
Madde 10- Lig Kurulunun görev süresi 2 yıldır. 
10.1. Görev süresi 2 yıl olmakla birlikte, Federasyon Başkanı bu zaman zarfında herhangi bir sebeple 
görevden ayrılırsa Lig Kurulunun görev süresi de sona erer. 
10.2. Lig Kurulu, görev süresi içinde üyelerin mazeretsiz veya iki defa mazeretli olarak periyodik toplantıya 
katılmamaları, istifa, sağlık, üst lige yükselme, alt lige düşme ve benzeri nedenlerle yedek üyelerin de dahil 
edilmesine rağmen herhangi bir kategoride temsil kabiliyetini kaybederse ilgili kategoride yeniden seçime 
gidilir. 
10.3. Görev süresi sona erdiği tarihte Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunun görev süresinin bitmesine 1 
yıldan az süre kalmışsa Lig Kurulu Genel Kurul tarihine kadar görevde kalır. 
 
 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM – DİĞER HÜKÜMLER 

 
TALİMATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR 
Madde 11-  Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana 
statü, talimatname ve talimatlar doğrultusunda alınır. 
 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA 
Madde 12-  Bu Talimatın yayımlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce yayımladığı talimat ve eklerinde 
yer alan bu talimata aykırı hükümler yürürlükten kaldırılmış sayılır.  
 
YÜRÜRLÜK 
Madde 13 - Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Gençlik 
ve Spor Genel Müdürlüğü resmî internet sitelerinde yayımlandığı 24.07.2006 tarihinden itibaren  yürürlüğe girer. 
 
YÜRÜTME 
Madde 14 - Bu Talimat hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yürütür. 
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