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TVF ÖDÜL TALİMATI 
 
 

1. BÖLÜM  -  GENEL HÜKÜMLER  
 
MADDE 1- Bu talimatın amacı, voleybol dalında ulusal ve uluslararası faaliyetlerde üstün başarı 
kazanan ve emeği geçen kulüplerin, yöneticilerin, sporcuların, müsabaka görevlilerinin, teknik direktör, 
antrenör, antrenör yardımcısı, spor elemanı ve kulüp yetkililerinin ödüllendirilmesine dair esas ve 
usûlleri düzenlemektir. 
 
MADDE 2- Bu talimat, olimpiyat oyunlarında, dünya ve Avrupa şampiyonalarında, Akdeniz 
oyunlarında, dünya ve Avrupa kupalarında, Voleybol Federasyonu ulusal müsabakalarında, ödüllü 
müsabakalarda, büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorilerinde başarılı olan sporculara ve 
bunların spor kulüplerine, teknik direktörlerine, antrenörlerine ve spor elemanlarına verilecek ödülleri 
kapsar. 
 
MADDE 3- Bu talimat, 22 Mart 2005 tarih ve 25763 sayılı Resmî gazetede yayımlanan Türkiye 
Voleybol Federasyonu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Ana Statü’nün verdiği yetkiye dayanılarak 
hazırlanmıştır. 
 
MADDE 4- Bu Ödül Talimatında geçen: 
Genel Müdürlük   : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, 
Federasyon   : Türkiye Voleybol Federasyonunu,  
Deplasmanlı Ligler    : Federasyon tarafından mevzuata uygun olarak düzenlenen,  

               Deplasmanlı Bayan ve Erkek liglerini,  
FIVB   : Uluslararası Voleybol Federasyonunu, 
CEV   : Avrupa Voleybol Konfederasyonunu 
Spor Kulübü                : Türkiye Voleybol Federasyonu faaliyetlerine katılan tescilli spor  

              kulüplerini,  
Sporcu   : Voleybol müsabakalarında derece elde eden millî takım ve kulüp   

              sporcularını,  
Uluslararası Müsabaka  : Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası spor federasyonlarının ve   

              Türkiye Voleybol Federasyonunun yıllık faaliyet programlarında yer  
              alan bu talimat kapsamındaki müsabakaları, 

Uluslararası Kupa Müsabakaları : Uluslararası federasyonlar veya kuruluşlarca düzenlenen ve adı  
                              kupa olan müsabakaları, 
Ulusal Müsabaka    : Voleybol federasyonunun yıllık faaliyet programlarında yer alan yurt   

              içi spor müsabakalarını,  
Teknik Direktör   : Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen  
                                                kişiyi,  
Antrenör   : İkinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenör belgesine sahip olan ve   

              görevlendirilen kişiyi, 
Spor Elemanı  : Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu  

             başarılarında emeği geçen doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen,  
             masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları, 

Ödül  : Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu, spor  
             kulübü, teknik direktör, antrenör ve diğer spor elemanlarına  
             verilecek madalya, başarı belgesi, kupa, ayni veya nakti bedeli,  

Müsabaka   : Bu talimatta yer alan ulusal ve uluslararası yarışmaları,  
Olimpik Spor Dalları  : Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından kabul edilen spor  
                                               dallarını,  

             ifade eder. 
 
 
 
 



     

TVF ÖDÜL TALİMATI 
 

 2 

2. BÖLÜM – ESAS HÜKÜMLER 
 
MADDE 5- Ödüller bu talimatta belirtilen şart ve başarılara göre, Federasyon Yönetim Kurulunun 
değerlendirmesi ve onayı ile hak edenlere verilir. 
5.1. Birim değerleri Cumhuriyet altını olup karşılığı YTL. değeri üzerinden ödenebilir. 
 
MADDE 6- Millî takımlarımızın katıldıkları uluslararası müsabakalarda aldıkları ilk üç derece için, 
müsabakalara katılan 12 sporcunun her biri ve o uluslararası müsabaka formunda yer alan 
antrenör/teknik direktöre eşit şekilde verildikten sonra, diğer spor elemanlarına, antrenöre/teknik 
direktöre verilecek ödülün 1/2’sinden fazla olmamak kaydıyla Türkiye Voleybol Federasyonu 
Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekilde dağıtılır. 
 

A MİLLÎ TAKIMLAR İÇİN; 

Derecesi Olimpiyat 
Şampiyonası 

Dünya 
Şampiyonası 

Avrupa 
Şampiyonası 

Uluslararası 
Şampiyonalar 

Birinci  500 Birim 400 Birim 200 Birim 100 Birim 

İkinci  400 Birim 300 Birim 150 Birim 75 Birim 

Üçüncü  300 Birim 200 Birim 100 Birim 50 Birim 

 
ÜMİT ve GENÇ MİLLÎ TAKIMLAR İÇİN; 

Derecesi Dünya 
Şampiyonası 

Avrupa 
Şampiyonası 

Uluslararası 
Şampiyonalar 

Birinci  200 Birim 100 Birim 50 Birim 

İkinci  100 Birim 75 Birim 40 Birim 

Üçüncü  75 Birim 50 Birim 25 Birim 

 
YILDIZ MİLLÎ TAKIMLAR İÇİN; 

Derecesi Dünya 
Şampiyonası 

Avrupa 
Şampiyonası 

Uluslararası 
Şampiyonalar 

Birinci  100 Birim 50 Birim 25 Birim 

İkinci  50 Birim 25 Birim 15 Birim 

Üçüncü  25 Birim 15 Birim 5 Birim 

 
 
MİLLİ TAKIMLARIN ULUSLARARASI MADDÎ ÖDÜLLÜ MÜSABAKALARDA KAZANDIĞI 
ÖDÜLLERİN DAĞITILMASI 
MADDE 7- Millî takımlarımızın katıldıkları  uluslararası maddî ödüllü müsabakalarda, kazandığı maddî 
ödülün tamamı veya  Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek kısmı, müsabakalara katılan 12 
sporcunun her biri ve o uluslararası müsabaka formunda yer alan antrenöre/teknik direktöre eşit, diğer 
spor elemanlarına, antrenöre/teknik direktöre verilecek ödülün 1/2’sinden fazla olmamak kaydıyla 
Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunun belirleyeceği oranlarda dağıtılır. 
 
MADDE 8- Millî Takımlarımızın Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Şampiyonası eleme gruplarını geçmesi 
veya bu şampiyonalar sırasında önemli görülen maç/maçlarda başarılı olması için iştirak edilecek 
organizasyonun en alt ödül değerinin toplam %10’unu geçmeyecek şekilde, Federasyon Yönetim 
Kurulunca tespit edilecek birim değeri, teşvik amacıyla ödül olarak verilebilir. 
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KULÜPLERE ULUSLARARASI BAŞARILARI İÇİN VERİLECEK ÖDÜLLER 
MADDE 9- Uluslararası seviyedeki müsabakada başarılı olan kulüp takımlarına, sporcularına, teknik ve 
idarî kadrolarına, Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek birim değerlerinde ödül verilebilir. 
Federasyon Yönetim Kurulu kulüpler bazındaki başarılarda, yalnız yerli ve/veya yabancı sporcular için 
ödül verme tasarrufunu da kullanabilir. 
 
MADDE 10- Ulusal seviyedeki müsabakada (Türkiye ligi, Türkiye Kupası gibi) başarılı olan kulüp 
takımlarına, sporcularına, teknik ve idarî kadrolarına, Federasyon Yönetim Kurulunca belirlenecek birim 
değerlerinde ödül verilebilir. Federasyon Yönetim Kurulu kulüpler bazındaki başarılarda, yalnız kulüp 
veya yerli ve yabancı sporcular ve teknik heyet (Talimat ve reglemanlarda belirtilmiş olan sahaya çıkan 
görevliler) için ödül verme tasarrufunu da kullanabilir. Ayrıca, yapılan ulusal müsabakalarda 
organizasyonun derecesine göre kupa, madalya, şilt ile de ödüllendirebilir. 
 
TERFİ BAŞARILARINA VERİLECEK TEŞVİK ÖDÜLLERİ 
MADDE 11- Federasyon, katılımı artırmak, voleybola teşvik etmek ve altyapı motivasyonunu 
yükseltmek amacıyla 3, 2 ve 1.  Lige terfi müsabakalarında; gruplarda ve yarı finallerde derece yapan 
takımlardan başlayarak finallerde derece yapan ve bir üst lige yükselen bölgesel, 3 ve 2. Lig 
kulüplerine birimi ve limitleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek para ödülleri verebilir. 
 
MADDE 12- Dopingli olduğu veya mevzuata aykırı sponsorluk anlaşması yaptığı tespit edilerek 
derecesi iptal edilen, madalyası geri alınan sporculara, takımlara, bunların çalıştırıcılarına ve 
sporcularına verilen ödüller geri alınır.  
Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve Cumhuriyetin niteliklerinden herhangi birini 
değiştirme veya ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlerinden dolayı hakkında Cumhuriyet 
Başsavcılığınca soruşturma başlatılan sporcuların, antrenörlerin ve benzeri elemanların alacakları 
ödüller dondurulur. Bu faaliyetlerinden mahkûmiyetleri durumunda ise ödülleri verilmez. 
 
MADDE 13- Bu talimatta yer alan millî müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için dereceye 
giren sporcunun müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı (6) ay önce kulübe tescil olması şarttır. 
 

 

3. BÖLÜM – DİĞER HÜKÜMLER 
 
Talimatta Yer Almayan Hususlar 
MADDE 14- Bu talimatta yer almayan ve uluslararası  federasyonlarca organize edilecek diğer 
müsabakalarda başarılı olan ve/veya Ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve 
kulüplere, Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile ödül verilebilir. Verilecek ödül bu talimatla belirlenmiş 
olan en üst miktarların %10’unu geçemez. 
 
Yürürlükten Kaldırma 
MADDE 15- Bu Talimatın yayınlanması ile birlikte, Federasyonun bu konuda yayınladığı talimat ve ekleri 
yürürlükten kalkar. 
 
MADDE 16- Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu talimat Genel Müdürlük ve Federasyonun 
resmî internet sitelerinde yayınlandığı 15 Ocak 2007 tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 17- Bu talimat hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür. 
 
 
 
 


