
 

 

1. BÖLÜM  -  GENEL HÜKÜMLER 

Amaç  
Madde 1- Bu Talimat, salon ve plaj voleybolunun ülke düzeyinde dengeli bir şekilde yayılıp gelişmesini 
sağlamak, başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak, her 
kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak, voleybolun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasını 
temin etmek amacıyla Federasyonun, bütçesindeki yıllık gelirlerinin en az %15’ini eğitim, alt yapı çalışmaları 

ve kulüplere yardım olarak kullanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır. 
 
Kapsam 
Madde 2- Bu Talimat, Federasyonun, bütçesindeki yıllık gelirin en az % 15’inden alt yapı, eğitim faaliyetleri 
ile salon ve plaj voleybolunda faaliyet gösteren kulüplere yardım amacıyla yapacağı harcamaların esas ve 

usullerini kapsar. 
 

Dayanak  
Madde 3- Bu Talimat, 21/05/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 14/07/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 22 Mart 2005 tarih ve 25763 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Voleybol Federasyonu Çalışma Usûl ve Esaslarına Dair Ana Statüye 
dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar  
Madde 4- Bu Talimatta geçen: 
 

Federasyon : Türkiye Voleybol Federasyonunu, 

Federasyon Başkanı : Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanını, 

Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, 

Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 

Spor Elemanı : Ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında sporcuların yetişmelerinde ve  

  başarılarında emeği geçen ve müsabakada görevlendirilen doktor, psikolog, 

  diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları, 

Spor Kulübü : Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı faaliyetlerine katılan tescilli spor 

  kulüplerini, 

Antrenör : Antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi, 

Eğitim Kurulu : Türkiye Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulunu, 

Teknik Kurul : Türkiye Voleybol Federasyonu Teknik Kurulunu, 

Çerçeve Statü : 14/07/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

  giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve 

  Statüsünü, 

Ana Statü : 22/03/2005 tarih ve 25763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

  giren Türkiye Voleybol Federasyonu Ana Statüsünü 

   

  ifade eder. 

 

2. BÖLÜM  -  GENEL HÜKÜMLER 

 
Eğitim Harcamaları 
Madde 5- Eğitim harcaması olarak yapılacak harcamalar aşağıda belirtilmiştir. 
5.1. Sporcu, antrenör, hakem ve masör, menajer, idareci gibi spor elemanlarının yetiştirilmesi ve gelişimine 
yönelik düzenlenecek eğitim faaliyetleri için yapılacak harcamalar. 
5.2. Spor dalına özgü eğitim yayınları ve materyallerinin basım ve yayımı ile bu kapsamda ödenecek telif 
hakkı için yapılacak harcamalar. 

5.3. Federasyonca spor dalına ilişkin olarak kurulacak spor okulu ve kulüpleri ile sporcu eğitim merkezleri 

gibi spor eğitim kurumları için yapılacak harcamalar. 
5.4. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan Okul Voleybolunun Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik 
Protokol kapsamında düzenlenmesi gereken seminer ve kursların yönetici ve eğitimcilerinin ders ücretleri ile 
bu kurs ve seminerlere katılacak kursiyer ve eğitimcilerin harcırah, ulaşım, konaklama ve yeme-içme 
ihtiyaçlarına ilişkin harcamalar, 

5.5. Okullara dağıtılacak olan voleybol direği, file, voleybol topları, mini voleybol setleri, dergi, kitap, CD ve 
benzeri eğitim, antrenman, müsabaka materyalinin satın alma, imalat ve nakliye masrafları, 
5.6. Alt yapı çalışmalarıyla tespit edilen sporcuları, Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte yürütülen; Voleybolun 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik projeler kapsamında bir veya birkaç okulda toplamak ve onların 



 

eğitim ve sporculuk yaşamlarını birlikte yürütmelerine uygun ortam oluşturmak amacıyla yapılacak 
harcamalar ile bu öğrencilerin eğitim, beslenme, barınma, malzeme ve tedavi ihtiyaçlarına ilişkin ilave 
masrafları, 

5.7. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında YİBO’larda okuyan ve ağırlıklı olarak kırsal 
kesimden gelen yoksul aile çocuklarına sosyal destek sağlamaya yönelik çalışmalar, 
5.8. Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan 24 Haziran 2008 tarihli Spor Eğitimine Katkı Sağlanmasına Yönelik İş 
Birliği Protokolü doğrultusunda TVF Spor Lisesi adı ile açılacak okulun spor salonu ile kondisyon salonu ve 
destek ünitelerinden oluşan spor kompleksinin elektrik, su, ısınma, bakım, onarım, demirbaş malzemesi, 
personel ödemeleri ve benzeri yürüyen giderlerine, öğrencilerin eğitimle birlikte sportif faaliyetlerini en üst 
düzeyde sürdürülebilmeleri için her türlü malzeme, beslenme, üst düzey antrenör, eğitim materyali ve 

benzeri desteklere ilişkin harcamalar. 
 

Altyapı Harcamaları 
Madde 6- Altyapı harcaması olarak yapılacak harcamalar aşağıda belirtilmiştir. 
6.1. Minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler gibi altyapı kategorilerinde düzenlenen yerel, ulusal ve 
uluslararası spor faaliyetleri için yapılacak harcamalar. 
6.2. Bu madein 6.1. bendinde belirtilen kategorilerdeki sporcuların tespiti için okullar, mahalle ve köylerde 

yapılacak alan araştırma çalışmalarına ilişkin harcamalar. 
6.3. Yetenekli Voleybolcuların belirlenmesine ve bu sporcuların yetiştirilmesine yönelik test ve performans 
değerlendirme çalışmaları için yapılacak harcamalar. 
6.4. Voleybol sporunun gelişimi ve yaygınlaşmasına yarar sağlayacak alt yapı projeleri için yapılacak her türlü 
harcamalar, 
6.5. Fiziksel olarak uygun, gelişmeye müsait, elit olmaya aday yetenekli sporcuların tespit edilerek voleybol 

ve milli takım alt yapı havuzlarına kazandırılması için düzenlenen İl/Bölge Karmaları Projesi ve gelişim 
kapmları ile ilgili faaliyetlere katılan; sporcu, antrenör, hakem ve görevlilerin ulaşım, yiyecek, barınma 
masrafları, 

6.6. İl/Bölge Karmaları Projesi ve gelişim kamplarında görevlendirilen antrenörlere yapılan ödemeler, 
6.7. Alt yapı müsabakalarında görevli personele ve hakemlere yapılan ödemeler, 
6.8. Minik, küçük, yıldız, gençler Türkiye Şampiyonası grup, Yarı Final ve Finallerine katılan kulüp 
takımlarına yapılan destek ve teşvik amaçlı harcamalar, 

6.9. Derecelerine göre; Türkiye Şampiyonalarında başarı gösteren kulüplere yapılan; başarıyı özendirme, 
teşvik etme ve destekleme amaçlı ödemeler. 

 
Kulüplere Yardım 
Madde 7- Kulüplere yardım olarak yapılacak harcamalar aşağıda belirtilmiştir. 
7.1. Başarılarına ve voleybol alt yapısı ile milli takım havuzuna sağladıkları sporcu potansiyeline bağlı olarak 
Voleybol İhtisas Spor Kulübü olarak tescili yapılmış Spor Kulüplerini teşvik amaçlı yardımlar, 

7.2. Derecelerine göre; Türkiye 1, 2 , 3 ve Deplasmanlı Bölgesel Ligde başarı gösteren kulüplere yapılan 
başarıyı özendirme, teşvik etme ve destekleme amaçlı ödemeler, 
7.3. Spor Liselerince kurulmuş  Voleybol kulüplerine yapılacak yardımlar, 
7.4. Deplasmanlı Gençler Liginde yer alan kulüplere yapılacak destek harcamaları, 

7.5. Federasyonun Talimatlar doğrultusunda, belirlediği bir Kulüp bünyesinde; Avrupa ve Dünya 
Şampiyonaları ile Olimpiyatlara hazırlık kapsamında oluşturacağı takımlardaki oyuncuların beslenme, 

barınma, malzeme ve eğitim ihtiyaçları ile spor faaliyetleri masraflarını karşılamak üzere söz konusu kulübe 
yapılacak yardımlar, 
7.6. Kadrolarında Federasyonun izin verdiği sayının altında yabancı uyruklu oyuncu bulunduran veya hiç 
bulundurmayan kulüplere, yerli sporcuya yaptıkları yatırıma katkı sağlamak, bu yöndeki motivasyonlarını 
yükseltmek amacıyla; yabancı sporcu tescillerinden elde edilen gelirden Yönetim Kurulunca gerekli olduğu 
değerlendirilen dönemlerde ve belirlenecek esaslarda yapılacak yardımlar. 
 

Talimatta Yer Almayan Hususlar 
Madde 8-  Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü ve 
talimatlar doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından alınır. 
 
Yürürlükten Kaldırma 

Madde 9- Bu Talimatın yayınlanması ile birlikte, Federasyonun daha önce bu konuda yayınladığı talimat ve ekleri 
yürürlükten kalkar. 

 
Yürürlük 
Madde 10- Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Genel 
Müdürlüğünün resmî internet sitelerinde yayımlandığı  17/03/2010 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
Yürütme 

Madde 11- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yürütür. 


