
TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 

  VOLEYBOL LİGLERİ TALİMATI 
 
AMAÇ    
Madde 1- Bu Talimatın amacı, ülkemizde oynanan tüm İşitme Engelliler Voleybol faaliyetlerinin 
müsabaka hazırlığı, oynanması ve tescili ile bu müsabakaların uluslararası kural ve usullere uygun 
olarak yönetimi konusunda Türkiye İşitme Engelliler Federasyonunca uygulanacak esas ve usulleri 
belirlemektir.  
  
KAPSAM   
Madde 2- Ülkemizde oynanacak bütün resmi ve özel İşitme Engelliler Voleybol müsabakaların 
yapılması ve bu müsabakalarda meydana gelecek her türlü itirazların karara bağlanmasındaki usul ve 
esasları kapsar.  
  
DAYANAK   
Madde 3- Bu Talimat, 30 Ekim 2005 tarih ve 25981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşitme 
Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı Spor Dalları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.  
 
Madde 4- Bu Talimat geçen; 
Bakanlık  : Gençlik ve Spor Bakanlığı’nı 
Genel Müdürlük : Spor Genel Müdürlüğü’nü, 
Federasyon  :Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, 
İl Müdürlüğü  :Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü, 
Spor Kulübü  :Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş olan Spor Kulübü’nü, 
ICSD   :Uluslararası İşitme Engelliler Olimpiyat Komitesi, 
EDSO   :Avrupa İşitme Engelliler Spor Organizasyonu’nu, 
Tertip Kurulu  :Voleybol yönetmekten sorumlu olarak kurulan kurullarını ifade eder. 
 
KATILIM 
Madde 5- Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince Tescili yapılmış voleybol branşı olan 
kulüplerin müsabakalara katılabilmeleri için her yıl Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne yazılı 
müracaat ve taahhütte bulunmaları şarttır. Lige katılmayı taahhüt eden kulüpler müsabakalara 
mazeretsiz olarak katılmadıkları takdirde, başvuruda bulundukları sezon ile gelecek sezondaki 
müsabakalara katılamazlar.  
 
ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR 
Madde 6 -Deplasmanlı İşitme Engelliler Voleybol Müsabakalarını tertip ve tanzim etmek maksadıyla, 
İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığınca 5 asıl - 3 yedek üyeden oluşturulan 'İşitme 
Engelliler Voleybol Lig Yürütme Kurulu kurulur. Oluşturulan kurulda yer alan üyeler kendi aralarında 
bir Başkan, bir Başkan Vekili, bir Raportör seçer. Kurulun görev süresi 1 yıl olup, Ağustos ayı 
içerisinde İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığının onayı ile teşekkül eder. Üst üste üç 
toplantıya mazeretsiz katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Müsabakalara ilgili kararlar bu kurul 
tarafından alınarak gerekli işlemlerin yapılması için İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığının 
onayına sunulmuştur.  
İşitme Engelliler Voleybol Lig Yürütme Kurulu’na seçilecek üyelerin uygun vasıflarda olanlar 
arasından Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  
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VOLEYBOL SEZONU  
Madde 7- Federasyon faaliyet programında yer alan tüm İşitme Engelliler Voleybol faaliyetlerinde 
kulüpler, salon ve / veya plaj, kum, çim, park ve buna benzer ferdi müsabakalarla ilgili, resmi 
müsabakaların başladığı ilk tarih ile faaliyetlerin her kategoride ve branşta ayrı ayrı olarak sona 
erdiği süredir.  
  
MÜSABAKA ÇEŞİTLERİ    
Madde 8 - Voleybol Müsabakaları iki çeşittir.  

 Resmi Müsabakalar:  
1.İl Teşvik Müsabakaları: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Teşkilatınca o ile ait takımların ve 
hakemlerin lig müsabakalarına hazırlanabilmeleri için organize edilen müsabakalardır.    
2.Lig Müsabakaları: Türkiye birinciliklerine varan müsabakalar olup, Federasyon tarafından yapılacak 
yıllık programa uygun olarak tertiplenen müsabakalardır Federasyon Türkiye Süper Ligi, 1. Ligi ve 1. 
Lige Terfi amacıyla düzenlenen müsabakalar, Final Müsabakaları.    
3.Uluslararası Müsabakalar. ICSD ve EDSO’nun gözetiminde çeşitli uluslara bağlı milli, temsili ve 
kulüp arasında yapılan müsabakalardır.    
4.Plaj, kum çim, park ve buna benzer tüm voleybol faaliyetleri Federasyon tarafından hazırlanan 
yönetmelik ve / veya genelge hükümlerine göre yürütülen faaliyetlerdir.    
Özel Müsabakalar:    
Resmi Müsabakaların dışında kalan diğer müsabakalardır. Bu müsabakalar Genel Müdürlük 
Teşkilatı’nca tescil edilmiş spor kuruluşları ile diğer resmi veya özel kuruluşlar tarafından tertiplenir. 
Müsabakaların yapıldığı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden gerekli iznin alınması koşulu 
ile yapılacak bu müsabakaların denetim ve ceza uygulaması müsabakaların yapıldığı ilin İl 
Temsilciliği’ne, yönetimi ise müsabakaları düzenleyenlere aittir. Türkiye 1.Ligi liglerinde yer alan 
takımlar Federasyon’ un izni olmadan özel müsabakalara katılamazlar.  
 
MÜSABAKA SİSTEMLERİ  
Madde 9. Voleybol müsabakaları puan sistemine göre düzenlenir.    
Puanlama Sistemi  
Resmi müsabakaların hangi sistemde yapılacağına Federasyon karar verir. Özel müsabakaların 
sistemlerini Federasyon' un onayını almak koşuluyla Tertip Kurulları tespit eder. Bu sistemde, 
önceden belirlenmiş fikstüre göre, kulüp takımlarına puan esasına göre birbirleri ile seri 
müsabakalar yaptırılır ve müsabaka sonucu elde ettikleri puanlara göre sırlamaya tabi tutulur. 3–0 
ve 3–1 galibiyetle sonuçlanan müsabakalar da galip gelen takıma ( 3 ) puan,3–2 galibiyetle 
sonuçlanan müsabakalar da galip gelen takıma (2) puan,2–3 sonuçlanan müsabakalar da mağlup 
olan takıma (1) puan 1–3 ve 0–3 sonuçlanan müsabakalar da mağlup olan takıma (0) puan verilir. 
Hükmen mağlubiyetlerde toplam puandan (1 ) puan düşürülür. Hükmen galibiyet alan takımın 
toplam puanına ( 3 ) puan eklenir. Puanların eşitliği halinde, set averajı uygulanır. Bu uygulamada 
her iki takımın yaptıkları tüm müsabakalar sonunda aldığı set toplamı verdiği set toplamına bölünür. 
Sayılardan büyük olan kazanır. Eşitlik bozulmazsa, her iki takımın yaptıkları tüm müsabakalar 
sonunda aldıkları sayılar toplamı verdikleri sayılar toplamına bölünür. Sayılardan büyük olan kazanır. 
Bu durumda dahi, eşitlik bozulmamışsa her iki takımın kendi aralarında yaptıkları müsabakalardaki 
puan, set ve sayı averajına sıra ile başvurularak kazanan tespit olunur.  
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MÜSABAKALARA  GİRECEKLER  KULÜPLER  VE  MÜSABAKALARA KATILMA  
Madde10. Müsabakalara girecek kulüplerin katılma şartları aşağıda belirtildiği şekilde olur.  
Müsabakalara Girecek Kulüpler :  
1.Takımları müsabakalara girecek kulüplerin Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş olmaları ve 
Federasyon’ dan uygunluk belgesi almaları zorunludur. Son kümede yer almak isteyen veya yeni 
kurularak tescilleri yapılan kulüpler bu işlemlerin onaylanması ile birlikte müsabakalara katılabilirler. 
Federasyon tarafından düzenlenen Türkiye Lig’lerinde oynamaya hak kazanan kulüpler, her sezon 
öncesi fikstür çekimi tarihine kadar olan süre içinde, o sezon için kulüp adı ile birlikte liglerde 
kullanmak istedikleri isimlerini, Federasyon’ a bildirecek ve Federasyondan onay almak suretiyle 
kullanabileceklerdir.  
2.Türkiye Ligine katılmak isteyen takımlar; Federasyonumuzca  düzenlenecek olan terfi 
müsabakalarına katılmak zorundadır. Katılmayan takımlar lige alınmazlar.  
3.Federasyon her sezon öncesi  lig sistemini bir genelge ile belirler.   
4.Türkiye  Ligine katılacaklarına dair taahhütname.   
5.Türkiye Liginde bir sezonu tamamlamadan Ligden çekilen veya herhangi bir nedenle Ligden 
çıkarılan takımlar, lige terfi müsabakasına katılmak zorundadırlar.  
 
Türkiye Ligleri ve terfi Liginde yer alan kulüpler:  
*Federasyon sporcu tescil ve lisans yönetmeliklerinde belirlenen şartları yerine getirmek,    
*Kendi ligleri ile ilgili Federasyon tarafından ilan edilecek yönetmelik ve genelgelere göre   
  katılacaklarını beyan ve taahhüt etmek zorundadırlar.    
*Türkiye Voleybol Liglerinde yer alacak takımların sahaya çıkacak teknik kadroları, Teknik Direktör,   
  Antrenör, Yardımcı Antrenör, Tercüman, Masör veya Doktordan oluşacak en fazla 5 kişi ile sınırlıdır 
*Müsabakalara Katılacak Sporcular: lige ve terfi müsabakalarına katılacak sporcular lisans, vize  
   işlemlerini yaptırmak zorundadır.    
 
SPORCULARIN ve KULÜPLERİN MÜSABAKALARA KATILMASININ ENGELLENMESİ  
Madde 11- Davet edilmesine rağmen Milli müsabakalar ve müsabakalarla ilgili hazırlık çalışmalarına 
katılmayan sporcular, mazeretlerinin uygun görülmemesi halinde ceza kuruluna sevk edilirler ve 
kendilerine bir ceza verilene kadar kulüp faaliyetlerine katılmasına izin verilmez. 
 
RESMİ VE ÖZEL MÜSABAKALARA ÇAĞRILAN SPORCULAR 
Madde 12- Yabancılarla yapılacak özel veya Uluslararası müsabakalar için seçilen futbolcular yapılan 
çağrıya uymak zorundadırlar. Bu müsabakalar için seçilmiş futbolcuların kulüpleri adına her türlü 
müsabakaya katılıp katılmayacağına İşitme Engelliler Spor Federasyonu karar vermeye yetkilidir. 
İşitme Engelliler Spor Federasyonunun kabul edebileceği mazeretleri dışında, yapılan çağrıya 
uymayan voleybolcular ve gerektiğinde kulüp ilgilileri İşitme Engelliler spor Federasyonu Disiplin 
kuruluna sevk edilir. 
  
TÜRKİYE SÜPER LİGİ, LİGLERİ VE TERFİ MÜSABAKALARI TESPİT VE STATÜLERİ 
Madde 13- Süper Lig, 1. Lig ve terfi müsabakaları tespit ve statüleri aşağıdaki şekilde yapılır. 
a.Süper Lig, 1. Lig ve terfi müsabakaları, tüm kategorilerdeki Türkiye Birincilikleri Müsabakaları 
Federasyonca belirlenen statüye uygun olarak oynanır. 
b.Federasyon Süper Ligi, 1. Lig ve terfi müsabakalarında yapılacak değişiklikler ve uygulamalar tespit 
olunarak, Federasyon Yönetim Kurulu kararını takiben, karar ilan edilir ve uygulanır. 
c.Terfi müsabakalarına katılan takımlar teknik toplantıda 14 kişilik isim listesini hakem kuruluna 
teslim edecektir. Ancak; 14 kişilik kadroda sakatlık olduğunda ve doktor raporu alınarak ibraz 
edildiğinde değişiklik yapılabilir. 
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e.Terfi Müsabakalarına katılan takımlarda yer alan sporcular, terfiden çıkamadıkları takdirde diğer 
branşlarda aynı lisans ile takım sporları hariç mücadele edebiliriler. 
f.Terfi müsabakalarında yarışan sporcular herhangi bir müsabakada diskalifiye edilirse o turnuvayı 
kapatırlar.  Turnuvada geriye kalan maçlarda oynayamazlar. 
g.Sporcuların branşlarında sadece terfi müsabakalarında geçerli olmak üzere Voleybol branşı yazma 
mecburiyeti olmayacak, deplasmanlı lige katılmayı hak kazandıkları takdirde Voleybol branşı 
yazılması zorunlu olacaktır.   
 
TERTİP KURULLARI  
Madde 14-Müsabakaların Tertip Kurulları:    
  
OYUN SÜRELERİ    
Madde15-Voleybol müsabakalarında oyun süreleri; (erkek-bayan) büyükler,ümitler, gençler, yıldızlar 
ve küçükler için 3 kazanılmış settir.  
 
NETİCELERİN İLANI   

Madde 16. Uluslararası oyun kurallarına uygun olarak sona eren müsabakaların teknik sonuçları 
hakem raporları ile kesinlik kazanır. Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren 
müsabakaların sonuçları hakem raporları ve gerekirse, bu konuda yapılacak araştırmaya dayalı 
olarak, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Voleybol Lig Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından tescil ve 
ilan edilmeden geçerli sayılmaz. 

  
HÜKMEN YENİK SAYILMA  
Madde 17. Hükmen yenik sayılmayı gerektiren haller şunlardır;  
1.Vaktinde müsabaka kıyafeti ile oyun sahasında bulunmamak ve  
Uluslararası Oyun Kurallarının 4. maddesi hariç müsabaka başında veya devamında ( 6 ) oyuncudan 
eksik kalmak,  
2.Müsabaka saatinden evvel oyuncuların lisanslarını görevli hakeme vermemek, 3.lisanssız oyuncu 
oynatmak veya Voleybol haricinde lisans ile oynatmak.(Ligde yer alan ve terfi müsabakalarından lige 
katılmaya hak kazanan takımlar.)  
3.Lisans muayenesinden sonra hakemin oyuncuları tanımamasından istifade ederek oyuncu 
değiştirmek,    
4.Cezalı oyuncu oynatmak, cezalı antrenör, teknik yönetici veya yöneticiye takımı yönettirmek, 
cezalı oyuncuya antrenörlük, teknik yöneticilik ve yöneticilik yaptırmak,    
5.Belirtilen kontenjan dışında yaşı büyük sporcu oynatmak.   
6.Sporcu, idareci ve antrenörün hakeme müdahale ve tecavüz etmeleri, kavgaya sebebiyet 
vermeleri ve bu müdahaleler dolayısıyla hakemin müsabakayı devam ettirme imkanı bulunmaması 
ayrıca seyircilerin taşkın hareketle 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,  
7.Sahte veya tahrif edilmiş lisansla oyuncu oynatmak, Lisans Yönetmeliğine göre hükmü olmayan 
veya hükmünü kaybetmiş (vizesi yapılmamış) lisanslarla müsabakaya iştirak etmek,  
8.Bir müsabakada başhakem tarafından sahadan çıkarılmak istenen oyuncu, idareci veya antrenörün 
sahayı terk etmemeleri halinde başhakem kararını takım kaptanına bildirir, takım kaptanı da bu 
kişilerin sahadan çıkarılmasını temin edememesi sonucu hakemin oyunu tatil etmesi,  
9.Bir müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaşmak, (Federasyonca kanaat getirilmiş olmak 
kaydıyla her iki takımda hükmen yenik sayılır.)  
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10.Ertelenen müsabakalarda, erteleme tarihinde oynama hakkı bulunmayan sporcuları oynatmak  
11.Türkiye 1.Ligi, Terfi müsabakalarında bir sporcuyu yaşı müsait dahi olsa ikiden fazla kategoride 
oynatmak ( En son oynadığı kategoride), Türkiye Şampiyonaları; grup, yarıfinal ve final 
müsabakalarında iki kategori şartı aranmaz.  
12.ICSD Odyogram Kurallarına göre, her iki kulağında  55DB'den az işitme kaybı olan oyuncu 
oynatmak.  
13.Aynı sezon Antrenör sahaya giriş kartı alıp, aynı sezon lisanslı voleybolcu olarak oynamak. 
 
KIYAFETLER  
Madde 18. Bir voleybol müsabakası esnasında sporcu, Teknik heyet ve hakemlerin kıyafetleri 
Uluslararası Federasyonlar veya Ulusal Federasyon tarafından belirlenir.  
1.Tüm Deplasmanlı liglerinde, Bayanlar ve Erkeklerde yer alan takımların sporcuları Uluslararası 
kurallarda belirtilen şekilde Forma, Erkeklerde şort, Bayanlarda mayo, şort mayo, çorap ve 
ayakkabıdan oluşan spor kıyafeti ile müsabakalarda yer alacaktır. Müsabakada takımların 
formalarının ağırlıklı renkleri mutlak surette zıt renklerde olması zorunludur. Forma renklerinin 
eşitliği halinde müsabaka cetvelinde ismi ilk yazılı olan ev sahibi takım forma değiştirmek 
zorundadır. 
2.Sporcular için forma ve eşofmanlara alınacak reklam konusunda Türkiye İşitme Engelliler 
Liglerinde Federasyonun, Uluslararası müsabakalarda ICSD ve EDSO' nun bu konuda getirdiği 
hükümler geçerlidir.  
3.Sporcu, teknik heyet kıyafetleri konusunda getirilen hükümler Federasyon Türkiye İşitme Engelliler 
Ligi ve Terfi müsabakaları kulüpler için zorunlu olup, bu hükümlere uymayanlar hakkında ICSD ve 
EDSO tarafından uygulanan para cezası hükümleri uygulanır. Verilen cezayı 48 saat içerisinde 
ödemeyen Türkiye İşitme Engelliler Ligi Terfi müsabakasına katılan Kulüpleri’nin harcırahları 
ödenmez ve / veya alacaklarından bu miktarlar kesilir.  
 
MÜSABAKALARI YÖNETECEK HAKEMLER  
Madde19.Voleybol müsabakalarını yönetecek hakemlerin atanmalar Voleybol Federasyonca 
mahallinden İl Hakem Komitelerince yapılacaktır.  
 
MALİ KONULAR 
Madde 20. Sporcu Harcırahları: 
Müsabakalara katılan kulüplere, müsabaka günü, bir gün öncesi yol ve bir gün sonrası yol şeklinde 
km aranmaksızın 3 günlük ödeme yapılacaktır. Müsabaka yapan her iki kulüpte kendi ilinde ise 
deplasman takımına sadece 1 günlük yevmiye ödenir. Ödemeler 12 sporcu, 1 idareci, 1 antrenör 
veya 1 tercüman olmak üzere en fazla toplam 14 kişiye yapılır. Antrenör veya tercümana ödeme 
yapılabilmesi için kişilerin belgelerinin bulunması zorunludur. 
  
Hakem, Gözlemci, Temsilci ve Federasyon görevlileri: 
Karşılaşmaya atanan; Başhakem, Yardımcı hakem, Yazı hakemi, Skor hakemi, Çizgi hakemleri 
Federasyon Temsilcisi, Hakem Gözlemcileri, mutemet ve Federasyon görevlilerinin yol paraları ve 
yevmiyeleri Federasyonca ödenir. 
 
Personel Giderleri: 
İl Müdürlüklerine ait salonlarda oynayan kulüplerin müsabakalarında personel giderleri Federasyon 
tarafından karşılanacaktır. (En fazla 6 personel). 
 
 
 



TÜRKİYE İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU 

 
KULÜPLERİN KATILACAĞI LİGLERE GÖRE ZORUNLU KATILIM BEDELLERİ: 
Madde21.İşitme Engelliler Voleybol Sezonunda uygulanacak zorunlu katılım bedelleri aşağıdadır;  
Süper Lig Katılım Bedeli  : 500,00 TL.  
1.Lig Katılım Bedeli   :300,00 TL.   
Terfi Lig Başvuru Bedeli  :500,00 TL.‘dir. Terfi ligine katılan kulüplerin ödedikleri başvuru ücreti 
geri iade edilecektir.  
Kulüpler Liglere Katılım Bedellerini Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunun Finansbank A.Ş. 
ULUS ANKARA ŞUBESİ TR36 0011 1000 0000 0015 0630 87 no’lu IBAN hesabına yatıracaklardır. 
Katılım bedellerini yatırmayan ve belgelerini ibraz etmeyen kulüpler kura çekimine 
alınmayacaklardır.  
 
ÖDÜLLER    
Madde 22. İl Müdürlükleri’nce düzenlenen müsabakaların ödülleri İl Müdürlükleri tarafından, 
Federasyonca düzenlenen müsabakaların ödülleri ise "Ödül Dağıtım Yönetmeliği" ne uygun olarak 
Federasyon tarafından belirlenir.  
  
İTİRAZLAR  
Madde 23.  
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 “ 22/4 ” bendinde belirtilen oyuncularla ilgili itirazlar 
haricindeki diğer konulara itiraz yapılamaz. Yapılsa dahi geçerli sayılmaz.Usulüne uygun olarak 
yapılan itirazlar birinci derecede Lig Yürütme Kurulunca incelenip karara bağlanır.  
Türkiye birinciliği, eleme ve grup müsabakaları gibi müsabakalarda yapılan itirazlar Federasyon 
temsilcisi tarafından rapor edilir, son karar Federasyon Lig Yürütme Kurulu’nca aynı gün verilir.  
Tüm itirazlarda Federasyon Yönetim Kurulu’nca verilen kararlar kesindir. 
2.Uluslararası oyun kurallarına aykırılık hallerinde itirazlar:  
Bir müsabakada Uluslararası oyun kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir durum 
karşısında yapılacak itirazlar, kaide ihlali yapıldığı zaman ölü zamansa 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 cetveli itiraz 
hanesini imzalaması  gerekir. Takım kaptanı, müsabaka sırasında oyundaki takım kaptanıdır.  
İlk ölü zamanda sözlü itiraz yapılmamışsa yazılı itiraz kabul edilmez.  
Her türlü itirazlar  İşitme Engelliler Spor Federasyonunun öngördüğü { İtiraz:250,00(İkiyüzelli TL.) 
Odyo İtiraz:500,00(Beşyüz TL.) },itiraz bedelini Lig Yürütme Kurulu veya Federasyon yetkilisine 
yatırması ile yapılır. Bu bedel yatırılmadan yapılacak itirazlar kabul edilmez.   
Oyuncularla ilgili aşağıda belirtilen hususlara müsabaka sonuna kadar itiraz edilebilir.   
a.Sporcunun cezalı bulunması,   
b.Kendine ait olmayan bir lisansı kullanması,   
c.Kullandığı lisansın usulüne uygun olmaması veya sahte olması,   
d.Kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması   
e.Yönetmeliklerde belirlenen sayıdan fazla yabancı oyuncunun müsabaka cetveline yazdırılması,  
f.Birbirini takip eden yaş kategorilerine, uygun olmayan oyuncu oynatılması,  
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  g.Bu yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen hususlara uyulmaması,   
  h.Bu yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen hususlara uyulmaması,   
   i.Bu yönetmeliğin 18 inci maddesinde açıklanan hususlara uymaması,   
   j.Bu yönetmeliğin 8 ncı maddesine aykırı olarak oyuncu oynatılması.   
3.İtirazların sabit olması halinde uygulanacak hükümler;    
Bu maddede belirtilen hususlarla ilgili olarak yapılan itirazların sabit olması halinde 21, inci madde 
hükümleri uygulanır. Ayrıca ilgili Ceza Kuruluna sevk edilir.  
 
CEZALAR    
Madde 24- Müsabakalarda yönetmeliklere aykırı harekette bulunan sporcu yönetici ve antrenörler  
ilgili Ceza Kuruluna sevk edilir.  
Resmi bir müsabakada hakem tarafından maç boyu oyundan çıkarılan Uluslararası Oyun Kurallarında 
belirtilen takım mensuplarından herhangi biri hakkında bir ceza verilmese dahi, bir sonraki 
müsabakada otomatikman yer alamaz.  
Voleybol lig müsabakalarında herhangi bir fiilinden dolayı Voleybol müsabakasında ceza alan 
kadroya alınamaz. Ancak diğer branşlarda yarışabilir. Diğer branşlarda ceza almışsa bu durum 
voleybolda oynamasına engel değildir. Ancak 5 müsabaka ceza alanlar ve hak mahrumiyeti alan 
sporcu voleybol branşında cezasını çekmediği takdirde diğer branşlarda da oynayamaz veya 
yarışamaz.  
  
TURNUVA VE KUPA MÜSABAKALARINDA İZİN VE DİĞER HUSUSLAR  
Madde 25.İllerde veya İller arasında yapılacak turnuva veya kupa müsabakaları, Türkiye İşitme 
Engelliler Spor Federasyonundan izin alınarak organize edilir.    
Herhangi bir turnuvaya, İşitme Engelliler Ligi, Terfi Grubu ve turnuvada yer alan takımlar turnuvaya 
veya şampiyonanın sonuna kadar müsabakalara devam etmek ve ayrıca, derece alan takımlar 
düzenlenecek törenlere katılmak ve dağıtılacak ödülleri almak zorunluluğu vardır.  
  
DOPİNG VE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE  
Madde 26. İşitme Engelliler Spor Federasyonu çalışanları, resmi görevlileri, yöneticiler, sporcular ve 
bünyesinde yer alan tüm kişiler Doping ve gençleri zehirleyen uyuşturucu ile mücadele konusunda 
ortak davranış içerisinde olmakla yükümlüdürler.    
Türkiye liglerinde yer alan sporcular, Uluslar arası Olimpiyat Komitesi tarafından belirlenen doping 
içeren maddeler ve ligler için uygulanan doping talimatlarını bilmek zorundadırlar.  
 
TEKNİK SORUMLU VEYA ANTRENÖRLER 
Madde 27.İşitme engelliler voleybol takımlarını çalıştıracak teknik sorumlu veya antrenörler, Türkiye 
Voleybol Federasyonunun bu takımları çalıştırılabilecek düzeydeki vermiş olduğu diplomaya veya 
İşitme Engelliler spor Federasyonu tarafından verilen belgelere sahip olacaklardır.  
2016-2017 sezonundan itibaren geçerli olmak şartıyla, Süper Ligde mücadele eden takımların 
antrenörlerinin TVF diplomalı veya İşitme Engelliler Antrenör belgesine sahip olmaları 
gerekmektedir. Aksi takdirde saha giriş kartı alamayacaklardır. 3 maç antrenör diplomalı 
müsabakaya çıkmayan takım hükmen yenik sayılacaktır. Sezon başlangıcında Antrenör veya idareci 
saha giriş kartı alan işitme engelli sporcular 1 sezon voleybol oynamayacaklar ve aynı zamanda da 
müsabaka esame listesinde de ismi yer alamayacaktır. Yapılan itirazlar sonucunda isimler tespit 
edildiğinde İşitme Engelliler Voleybol lig Talimatının 17/14.maddesi 
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ÖĞRENCİ SPORCULAR  
Madde 28. Mecburi ikametgahına dönen öğrenci sporcuların okullarını bitirdiklerini belirleyen 
diploma veya okul çıkış belgesinin Federasyona ibrazı halinde tespit edilen muvafakat bedeli 
ödendikten sonra transfer yapabilirler. Transfer bedelleri Devlet Memuru harcırahının 50 katıdır.  
  
İŞİTME ENGELLİLER VOLEYBOL LİG YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ 
Madde 29. 
a-Müsabakaya katılacak takımları bölgesel esaslara göre gruplara ayrılarak onay için İşitme Engelliler 
Spor Federasyonuna göndermek.  
b-Müsabakanın statüsünü yapmak, gün ve saatlerini belirlemek,  
c-Müsabakadan dolayı çıkacak her türlü anlaşmazlıkları ve itirazları birinci derecede karara 
bağlamak,  
d-Programın herhangi bir nedenle uygulanmaması yüzünden geri kalan müsabakaların tarihlerini 
tayin etmek,  
e-Müsabakalarla ilgili hakem, gözlemci, temsilci,  raporlarını inceleyerek,  kart cezası dışında ceza ve 
yürütmeye yönelik bir hüküm ihtiva ediyorsa raporu disiplin kuruluna sevk etmek,  
f-Hava muhalefetinden dolayı müsabaka saatinden iki saat evveline kadar müsabakaları geri 
bırakmaya karar vermek (Bundan sonra müsabakaların oynanıp oynanmayacağına karar vermek 
maçın hakemine bağlıdır),Bunların dışında bir müsabakanın tescili ve yeniden yapılacağı tarihin 
tespitine ve sahalar hakkındaki anlaşmazlıklar üzerinde karar almaya İşitme Engellileri Spor 
Federasyonu yetkilidir.  
g-Müsabaka programı tamamlandıktan sonra hakem raporları ile saptanmış teknik sonuçlar ve ilgili 
kurulları tarafından verilmiş karara göre müsabakalara katılan kulüplerin derecelerini tayin etmek, 
İşitme Engelliler Spor Federasyonunun tasdikinden sonra ilan etmek,  
h-Tertip Komitesi bu görevlerini İşitme Engelliler Spor Federasyonu adına yürütür. Federasyon 
komitenin çalışmasını her yönden denetleyerek gereği halinde komite kararlarını iptal edebilir veya 
değiştirebilir ve gerek gördüğü takdirde müsabakanın tarihini, yerini, saatini değiştirebilir ve 
müsabakaları seyircisiz oynatabilir.  
i-İşitme Engelliler Spor Federasyonunca yayınlanan genelge ve talimatlara aykırı hareket eden, 
görevini aksatan komite üyelerini federasyon görevden almaya yetkilidir. 
 
TALİMATTA YER ALMAYAN KONULAR 
Madde 30.İşitme Engelliler Voleybol Müsabakaları Sezonu her yıl İşitme Engelliler Spor Federasyonu 
tarafından tespit ve ilan edilir. 
Resmi müsabakalar yalnız İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenir. Resmi 
müsabakalara ait unvanlar ancak İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından verilir.  
Bu statüde hükme bağlanmamış olan hususlar hakkında Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, 
karar vermeye yetkilidir. 
Bu statüyü İşitme Engelliler Spor Federasyonu yürütür. 
 
 
 


