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TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU 
ANTRENÖR EĞİTİMİ TALİMATI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu Tal matın amacı, voleybol spor dalına performans ve/veya rekreat f 

amaçlı katılan her yaştak  b reyler n eğ t m nde görev alacak antrenörler n eğ t m  ve görev alanları 
le lg l  usul ve esasları bel rlemekt r. 

Kapsam 
MADDE 2 - (1) Bu Tal mat, Türk ye Voleybol Federasyonu bünyes ndek  antrenör eğ t m  

programları le bu programların uygulanmasına l şk n usul ve esasları kapsar. 
Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu Talimat 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayımlanarak yürürlüğe giren Antrenör Eğitimi Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 
Tanımlar  
MADDE 4 - (1)  Bu Talimatta geçen; 

a) Antrenör: Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Voleybol Federasyonundan 
alınan antrenörlük belgesine sahip kişiyi, 

b) Antrenörlük belgesi:  Voleybol spor dalında kademeler itibarıyla verilen belgeyi, 
c) Antrenör eğitim programı: Kademeler itibarıyla temel eğitim ve uygulama eğitiminden 

oluşan programı, 
ç) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını, 
d) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,  
e) Eğitici: Antrenör eğitim programında görev yapmak üzere Bakanlık tarafından 

görevlendirilen kişiyi, 
f) Eğitim kurulu: Türkiye Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulunu, 
g) Eğitim kurumu: Antrenör temel eğitim programında görev yapmak üzere Bakanlık 

tarafından yetkilendirilen kurum veya kuruluşu, 
ğ) Eğitim yöneticisi: Uygulama eğitiminin sevk ve idaresi ile ilgili görevleri yapmak üzere 

Federasyon tarafından görevlendirilen kişiyi, 
h) Federasyon: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığını, 
ı) Gelişim semineri: Antrenörlerin bilimsel ve teknik kapasitelerini artırmaya yönelik 

eğitim faaliyetlerini, 
i) Sınav komisyonu/komisyonları: Sınav Kurulu tarafından antrenör eğitim programı 

sınavlarına ilişkin iş ve işlemleri yerine getirmekle görevlendirilen 
komisyon/komisyonları, 

j) Sınav kurulu: 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 
Antrenör Eğitimi Yönetmeliği’nin 13 üncü maddesine göre kurulan, temel eğitim ve 
uygulama eğitimi sınavını yürütmekle görevli kurulu, 

k) Talimat: Türkiye Voleybol Federasyonu Antrenör Eğitimi Talimatını, 
l) Temel eğitim: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan 

teorik eğitimi, 
m) Temel eğitim sınavı: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında 

yapılan temel eğitim sınavını, 
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n) Uygulama eğitimi: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında yapılan 

uygulama eğitimini, 
o) Uygulama eğitimi sınavı: Kademeler itibarıyla antrenör eğitim programı kapsamında 

yapılan uygulama eğitim sınavını, 
ö) Yönetim kurulu: Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunu, 
p) Yönetmelik: 14/12/2019 tarihli ve 30978 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Antrenör 

Eğitimi Yönetmeliğini, 
fade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 
Antrenör Eğ t m Programı ve Sınavlara İl şk n Esaslar 

Antrenör eğ t m programı  
MADDE 5 - (1) Antrenör eğ t m programı, gençl k ve spor l müdürlükler  le sporla lg l  

d ğer kurum ve kuruluşların ht yaçları esas alınarak temel eğ t m ve uygulama eğ t m  olarak 
düzenlen r. 

(2) Temel eğ t m, Bakanlık veya yetk lend receğ  eğ t m kurumu tarafından beş kademe olarak 
düzenlen r. 

(3) Uygulama eğ t m , antrenörlük kademeler  arasındak  geç ş süreler  ve başvurular da 
d kkate alınarak her kademe ç n yılda en az b r kez düzenlen r. 

Uygulama eğitimi, sınav duyurusu ve başvurusu 
MADDE 6- (1) Uygulama eğitimine katılacak aday sayısı, başvuru sayısı dikkate alınmak 

suretiyle Federasyonun teklifi ve Bakanlığın onayı ile belirlenir. 
(2) Uygulama eğitim ve sınavına katılacak aday sayısı ile şartları, başvuru yeri, süresi, usulü 

ve diğer hususlar Bakanlık ve Federasyonun internet sitesinde duyurulur. 
Uygulama eğ t m ne katılacak adaylarda aranılacak şartlar 
a) Mülga. 
b) En az l se veya deng  okul mezunu olmak. 
c) Görev n  devamlı yapmasına engel olab lecek vücut veya akıl hastalığı le malûl 
bulunmamak. 
ç) Taks rl  suçlar le kısa sürel  hap s cezasına seçenek yaptırımlara çevr lm ş veya aşağıda 

sayılan suçlar dışında tec l ed lm ş hükümler har ç olmak üzere, kasten şlenen b r suçtan dolayı b r 
yıl veya daha fazla süreyle hap s cezasına ya da affa uğramış olsa b le Devlet n güvenl ğ ne karşı 
suçlar, anayasal düzene ve bu düzen n şley ş ne karşı suçlar, z mmet, rt kâp, rüşvet, hırsızlık, 
dolandırıcılık, sahtec l k, güven  kötüye kullanma, h lel  flas, haleye fesat karıştırma, ed m n 
fasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler n  aklama, kaçakçılık veya c nsel 

dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde mal ve t caret , kullanımı, 
kullanımını kolaylaştırma, kullanmak ç n satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal 
ed nme, ş ke ve teşv k pr m  suçlarından mahkûm olmamak.  

d) En az on sek z yaşını b t rm ş olmak,  
e) 1. Kademe uygulama eğ t m ne başvuruda bulunacaklar ç n 45 yaşından gün almamış 

olmak, 
f) 13/7/2019 tar hl  ve 30830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor D s pl n Yönetmel ğ  

le Federasyon D s pl n Tal matına göre antrenör eğ t m programına başvuruların sona erd ğ  
tar hten öncek  son üç yıl ç nde Federasyona bağlı olan lg l  spor dalında b r defada altı aydan fazla 
veya toplamda b r yıldan fazla ceza almamış olmak,  

g) Bu Tal matın 17 nc  madde hükümler  saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedek  
temel eğ t m sınavında başarılı olmak, 
 h) 13/7/2019 tar hl  ve 30830 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Spor D s pl n Yönetmel ğ  
le Federasyon D s pl n Tal matına göre Federasyona bağlı olan lg l  spor dalında üç yıl ve üzer  

veya sürekl  hak mahrum yet  cezası almamış olmak,  



3 / 11 
 

 
 
(2) Dop ngle mücadele kural hlal  sebeb yle Spor D s pl n Yönetmel ğ  le federasyonların 

d s pl n veya ceza tal matlarına göre antrenör eğ t m programına başvuruların sona erd ğ  tar hten 
öncek  son üç yıl çer s nde ceza alanlar yönünden lg l  yaptırım, tüm spor dallarında yapılacak 
antrenör eğ t m programlarına katılamama şekl nde uygulanır. 
         (3) Uygulama eğ t m ne başvura aday sayısının lan ed len kontenjandan fazla olması hal nde 
yukarıda yer alan koşulların yanında sırasıyla; 

a) Faal olarak beden eğitimi öğretmenliği veya sınıf öğretmenliği görevini yürütenler, 
b) Voleybol branşında milli sporcu olanlar, 
c) Beden eğitimi ve/veya spor eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar, 
ç) En az 5 yıl lisanslı voleybol oynamış olanlar, 
d) Temel eğitim sınavından öncelikli not sıralamasına sahip olanlar, 
e) Geçerlilik süresi açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl olmak üzere YDS/eYDS ve TOEFL 

yabancı dil sınavlarından başarılı olmak,  
eğitime alınmada tercih sebebidir. 
(4) Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin Talimatına göre; 

a) Antrenör eğitim programına başvuruların sona erdiği tarihten önceki son üç yıl içinde 
Federasyona bağlı olan ilgili spor dalında bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla 
ceza alanlar verilen ceza süresi boyunca,  

b) Federasyona bağlı olan ilgili spor dalında üç yıl ve üzeri veya sürekli hak mahrumiyeti 
cezası alanlar hiçbir şekilde, 

bu Talimat kapsamında ilgili spor dalında yapılacak antrenör eğitim programlarına 
katılamaz.  

Uygulama eğitimi  
MADDE 8 - (1) Uygulama eğ t m  beş kademe olarak düzenlen r. Kademelere göre uygulama 

eğ t m ne l şk n dersler, dersler n saatler  ve dersler n çer kler  ekte düzenlenm şt r. 
(2) Uygulama eğ t m ne l şk n başvuru, kayıt, ücret ve d ğer hususlar; Federasyonun tekl f  

ve Bakanlık onayı le bel rlenerek Bakanlık ve Federasyonun nternet s tes nden duyurulur ve 
duyuruda bel rt len usule göre yürütülür. 

Uygulama eğ t m  eğ t c ler n n n tel ğ  
MADDE 9 -  (1) Uygulama eğitiminde görev alan eğiticilerin aynı spor dalında en az bir üst 

kademe antrenörlük belgesine sahip olması gerekir. Üst kademe antrenörlük belgesine sahip eğitici 
bulunmaması halinde aynı kademede belgeye sahip eğitici görevlendirilebilir. 

(2) Bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde antrenör uygulama eğitiminde spor uzmanı, 
yabancı spor uzmanı veya yabancı antrenör görevlendirilebilir. 

Devam zorunluluğu 
MADDE 10 - (1) Uygulama eğ t m nde devamsızlık süres , her ne sebeple olursa olsun 

toplam ders saat n n yüzde onunu geçemez. 
(2) B r nc  fıkrada bel rlenen süren n üzer nde devamsızlık yapan antrenör adaylarının 

uygulama eğ t m yle l ş kler  kes l r. 
Uygulama eğ t m  sınav kurulu ve kom syonları 
MADDE 11 - (1) Sınav Kurulu, sınavlara l şk n hususların tesp t ed lmes , sınavların 

yapılması, yaptırılması, sonuçlarının değerlend r lmes , lan ed lmes , t razların sonuçlandırılması 
ve sınavla lg l  d ğer şlemler n kom syon/kom syonlar mar fet yle yürütülmes nden sorumludur. 

(2) Sınav kom syonu/kom syonları; Sınav Kurulu tarafından Federasyonun tekl f  üzer ne 
görevlend r lecek b r başkan, en az k  asıl ve aynı sayıda yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulu 
tarafından gerek görülmes  hal nde ayrıca Bakanlık personel  arasından b r veya b rden fazla üye 
görevlend r leb l r. 

(3) Sınav kom syonu/kom syonları başkan ve üyeler ; boşanmış olsalar dah  eşler n n, üçüncü 
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dereceye kadar (bu derece dâh l) kan ve kayın hısımlarının ve evlatlık l şk s  ç nde bulunanların 
katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olanların yerler ne sırasıyla yedek üyeler 
katılır. 

(4) Sınav kom syonunun sekretarya h zmetler , Federasyon tarafından yürütülür. 
Uygulama eğitimi ve sınavının değerlendirilmesi 
MADDE 12 - (1) Temel eğitimi başarı ile tamamlayan adaylar, Bakanlık bilişim sistemi 

aracılığıyla uygulama eğitimine başvurabilir. 
(2) Uygulama eğitimi sınavına ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir: 
a) Sınavlar merkezi sistemle ve Federasyonca belirlenen yer ve zamanda, derslerin 

özelliklerine göre; yazılı, sözlü, uygulamalı veya hem yazılı, hem de uygulamalı/sözlü olarak 
yapılır. Sınav kağıtları, sınav komisyonu tarafından değerlendirilir. 

b) Her ders için sınav sonuçları yüz tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilir. Sınavlarda 
uygulama eğitim derslerinden en az yetmiş ve üzeri puan alanlar o ders için başarılı sayılır. Başarısız 
olan adaylar, o dersten tekrar uygulama eğitimi almadan sınava giremez. 

c) Kademeler t barıyla uygulama eğ t m nde yer alan dersler n sınavlarından başarısız olanlar 
daha sonra açılacak aynı kademedek  uygulama eğ t m nde başarısız olduğu ders n eğ t m ne ve 
sınavına, lk uygulama eğ t m  kayıt tar h nden t baren dört yıl çer s nde en fazla dört defa 
katılab l r.  Bu süre sonunda başarısız olanlar le uygulama eğ t m nde yer alan dersler n tümünden 
başarısız olanlar lg l  kademedek  uygulama eğ t m n  tekrarlamak zorundadır. 

ç) Uygulama eğitimini tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlar, mevzuatında aranan 
diğer şartları taşımaları halinde ilgili kademede antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. 

Sınav sonuçlarına t raz 
MADDE 13 - (1) Adaylar, sınav sonuçlarının lan ed lmes nden t baren beş ş günü 

çer s nde, duyuruda bel rt len usulde t raz edeb l r. İt razlar, on beş ş günü çer s nde ncelenerek 
karara bağlanır. 

Antrenör gel ş m sem ner   
MADDE 14 -  (1) Bakanlık veya Federasyon, her kademedeki antrenörlere yönelik ulusal 

veya uluslararası antrenör gelişim semineri düzenleyebilir. 
(2) Ulusal veya uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen seminerler, 

Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yürütülür. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Antrenörlük Kademeler , Kademeler n Görev Tanımları, Geç ş İşlemler , 

Hak ve Muaf yetler, Belge Ver lmes  ve İptal  

Antrenörlük kademeler  ve görev tanımları 
MADDE 15 - (1) Antrenörlük kademeler  ve görev tanımlarında Yönetmel ğ n 18 nc  

maddes  esas alınır.  
 (2)  M n k, m d , küçük, yıldız ve genç kategor ler ndek  takımlarda antrenörlük yapab lmek 

ç n, Federasyonun açmış olduğu "Çocuk ve Genç Çalıştırab l r Sert f ka Programı"na katılmak ve 
başarılı olmak gerekmekted r. Yükseköğret m kurumları öğretmenl k bölümü mezunları ve spor 
eğ t m  veren yükseköğret m kurumlarının antrenörlük bölümü mezunları bu uygulamadan muaf 
tutulurlar.  

 Antrenör eğ t m programı kademeler  arasında geç ş şlemler   
MADDE 16 - (1) Temel eğ t m sınavına katılıp başarılı olan adaylar ç n temel eğ t m sınav 

sonuçlarının geçerl l k süres  dört yıldır. Adaylar, temel eğ t m sınav sonuçları geçerl l k süres  
boyunca aynı kademedek  uygulama eğ t m ne ve daha alt kademedek  uygulama eğ t m ne 
katılab l r. 

(2) Adayların herhang  b r kademedek  uygulama eğ t m ne katılab lmeler  ç n lg l  kademe 
veya daha üst kademedek  temel eğ t m  tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olmaları gerek r. 

(3) Uygulama eğitimi; 
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a) Yardımcı antrenör (birinci kademe) uygulama eğitimi; birinci kademe temel eğitimi 
tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olup antrenörlüğe başlayacaklara, 

b) Temel antrenör (ikinci kademe) uygulama eğitimi; yardımcı antrenörlük belgesine 
sahip, belge tarihi üzerinden en az bir yıl geçen antrenörlere, 

c) Kıdemli antrenör (üçüncü kademe) uygulama eğitimi; temel antrenörlük belgesine 
sahip, belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve temel antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra 
en az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere, 

ç) Başantrenör (dördüncü kademe) uygulama eğitimi; kıdemli antrenörlük belgesine sahip, 
belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve kıdemli antrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en 
az iki gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere, 

d) Teknik direktör (beşinci kademe) uygulama eğitimi; başantrenörlük belgesine sahip, 
belge tarihi üzerinden en az iki yıl geçen ve başantrenörlük belgesine sahip olduktan sonra en az iki 
gelişim seminerine katıldığını belgeleyen antrenörlere, 

yönelik düzenlenen eğitimdir. 
Ün vers teler n spor b l mler  alanı l sans eğ t m  mezunları hak ve muaf yetler  
MADDE 17 - (1) Ün vers teler n spor b l mler  alanında l sans eğ t m  veren fakülte veya 

yüksekokullarının antrenörlük eğ t m  bölümü/programı mezunlarının hak ve muaf yetler  
aşağıdak  g b d r: 

a) Voleybol spor dalını ihtisas/uzmanlık olarak aldığını belgeleyenler, temel eğitim ve 
sınavından muaf olup, kıdemli antrenörlük uygulama eğitimi ve sınavına katılarak başarılı olmaları 
halinde kıdemli antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. 

b) İhtisas/uzmanlık spor dalı voleybol olmayıp en az bir dönem voleybol spor dalında eğitim 
aldığını belgeleyenler voleybol spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. Bu 
bent kapsamında daha önce farklı bir spor dalını tercih ederek ilgili spor dalından yardımcı 
antrenörlük belgesi aldığı tespit edilen ilgilinin, voleybol yardımcı antrenörlük belgesi iptal edilir. 

c) Antrenörlük eğitimi bölümü/programı mezunu olanlar; mezuniyet tarihinden itibaren dört 
yıl boyunca voleybol spor dalında, kıdemli antrenörlük ve temel antrenörlük temel eğitimi ve 
sınavından muaftır. 

(2) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya 
yüksekokullarının antrenörlük eğitimi bölümü dışında kalan mezunlardan; 

a) Voleybol spor dalında en az iki dönem eğitim aldığını belgeleyenler, temel eğitim ve 
sınavından muaf olup voleybol spor dalını tercih etmeleri ve uygulama eğitimi ve sınavına katılarak 
başarılı olmaları halinde temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. Bu bent kapsamında daha 
önce farklı bir spor dalını tercih ederek ilgili spor dalından temel antrenörlük belgesi aldığı tespit 
edilen ilgilinin, voleybol temel antrenörlük belgesi iptal edilir.  

b) En az bir dönem voleybol spor dalında eğitim aldığını belgeleyenler voleybol spor dalında 
yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. Bu bent kapsamında daha önce farklı bir spor 
dalını tercih ederek ilgili spor dalından yardımcı antrenörlük belgesi aldığı tespit edilen ilgilinin, 
voleybol yardımcı antrenörlük belgesi iptal edilir. 

c) Antrenörlük eğitimi bölümü dışında kalan mezunlar, mezuniyet tarihinden itibaren dört yıl 
boyunca voleybol spor dalında temel antrenörlük temel eğitimi ve sınavından muaftır. 

(3) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya 
yüksekokullarından lisans mezunu olanlar, tüm spor dallarında yardımcı antrenörlük temel eğitim 
ve sınavından muaftır. 

(4) Üniversitelerin spor bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya 
yüksekokullarından çift ana dal mezunu olanlar, bu maddenin birinci ve ikinci fıkraları hükümlerine 
istinaden, her bir ana dal için ayrı ayrı olmak üzere ilgili spor dalında durumlarına 
uygun antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. 
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(5) Yurt dışındaki üniversitelerin spor bilimleri alanında eğitim veren fakülte veya yüksekokul 

lisans mezunu olanlardan, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenim denkliğini ve 
spor dalındaki ihtisaslarını belgeleyenler, temel eğitim ve sınavından muaf olup, Bakanlık veya 
Federasyon tarafından açılan uygulama eğitimi ve sınavlarına katılarak başarılı olmaları halinde, 
durumlarına uygun antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. 

(6) Spor akademisinden mezun olanlar ihtisas/uzmanlık dalında, eğitim enstitülerinin beden 
eğitimi bölümlerinden mezun olanlara ise ağırlıklı olarak eğitim gördükleri voleybol spor dalında 
temel antrenörlük belgesi almaya hak kazanır. 

Başarılı sporcu ve antrenörler n n hak ve muaf yetler   
MADDE 18 - (1) Başarılı sporcu ve antrenörler n n hak ve muaf yet şlemler  Yönetmel ğ n 

22 nc  maddes nde bel rt len usul ve esaslara göre gerçekleşt r l r. 
Ortaöğret m mezunlarının hak ve muaf yetler  
MADDE 19 - (1) Ortaöğret m mezunlarının hak ve muaf yet şlemler  Yönetmel ğ n 23 üncü 

maddes nde bel rt len usul ve esaslara göre gerçekleşt r l r. 
Antrenörlük belges  
MADDE 20 - (1) Antrenörlük belges , Yönetmel ğ n 24 üncü maddes nde bel rt len esaslara 

ve bu Tal mata uygun şek lde Federasyona başvuru üzer ne Bakanlık onayı le ver l r.  
Antrenörlük belgesi denklik işlemleri 
MADDE 21 - (1) Antrenörlük belges  denkl k şlemler nde Yönetmel ğ n 25 nc  maddes  esas 

alınır. 
Antrenörlük belges n n askıya alınması ve ptal   
MADDE 22  - (1) Antrenörlük belges n n askıya alınması ve ptal , Yönetmel ğ n 26 ncı 

maddes nde bel rt len usul ve esaslara göre gerçekleşt r l r.  
 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Çeş tl  ve Son Hükümler 

 Talimatta yer almayan hükümler 
MADDE 23 - (1) Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında Yönetmelik hükümleri 

uygulanır. 
Öğret m elemanlarının hak ve muaf yetler  
MADDE 24 - (1) Öğret m elemanlarının hak ve muaf yet şlemler  Yönetmel ğ n geçici 2 nci 

maddesinde bel rt len usul ve esaslara göre gerçekleşt r l r. 
Yürürlükten kaldırılan mevzuat 
MADDE 25 - (1) 13/12/2006 onay tarihli ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri 

Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Türkiye Voleybol Federasyonu Antrenör 
Eğitim Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlük 
MADDE 26 - (1) Bu Talimat, Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 
Yürütme 
MADDE 27 - (1) Bu Tal mat hükümler n  Türk ye Voleybol Federasyonu Başkanı yürütür. 
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