
 

 

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU  

DİSİPLİN TALİMATINDA 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TALİMAT 

 

MADDE 1 – 10/07/2006 tarihinde Türkiye Voleybol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 

resmi internet sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren Türkiye Voleybol Federasyonu Disiplin 

Talimatının 4. maddesinde yer alan “Genel Müdürlük” tanımı “Bakanlık” olarak değiştirilmiş, 

“Teşekkül” ve “Tahkim Kurulu” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

Teşekkül : Voleybol branşını taahhüt eden ve/veya liglerde yer alan spor 
kulüplerini, 

Tahkim Kurulu  : Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulunu 
 

MADDE 2 – Aynı Talimatın 35 ve Geçici Madde 1’ de geçen “Genel Müdürlük” ibareleri “Bakanlık” 

olarak değiştirilmiştir.  

 

MADDE 3 – Aynı Talimatın 14. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

14. Sporcuların, antrenörlerin ve müsabakada yer alan diğer kulüp görevlilerinin resmi 

müsabakalara katılmaktan menedilmesidir. Cezanın infazı tamamlanana kadar bu kişilerin 

akreditasyonu askıya alınarak müsabaka isim listelerinde yer almaları, akreditasyon kartının 

kendilerine sağladığı haklardan faydalanmaları veya müsabakada herhangi bir görev almaları 

engellenir. Yarışmadan men cezası alan kişilerin müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında soyunma 

odası, saha içi ve protokol tribününde bulunmaları yasaktır. Yarışmadan men cezası üçe ayrılır. 

MADDE 4 - Aynı Talimatın 15. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

15. Kişilerin, müsabakanın oynandığı salonlara kulüplerde görevli ya da yönetici olmanın yahut 

herhangi resmi görevin imtiyazından faydalanmak sureti ile girmek de dahil olmak üzere voleybolla 

ilgili idari, sportif ve sair her türlü faaliyette bulunmaktan menedilmesidir. Hak mahrumiyeti cezası 

iki türlüdür;  

 

MADDE 5 – Aynı Talimatın 74. maddesine 3. fıkra eklenmiştir.  

74.3. İdari tedbir kararlarına karşı, sevk evrakının tebliğinden itibaren 3 gün içerisinde ilgili kişi ya 

da teşekkülün Federasyon Disiplin Kuruluna itiraz hakkı bulunmaktadır. Bu süre hak düşürücü 

niteliktedir.  

 

MADDE 6 – Aynı Talimatın 79. ve 80. maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.  

  

MADDE 7 – Aynı Talimatın 80. maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

Disiplin Kurulu Kararına İtiraz  

80. Federasyon Disiplin Kurulunun kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren on (10) gün içinde 

Tahkim Kuruluna itiraz hakkı bulunmaktadır.   

 

MADDE 8 – Aynı Talimatın 88. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

89. Bu Talimat, Bakanlık resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜRLÜK   

MADDE 8- Bu Talimat, Bakanlık resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. 

 

YÜRÜTME 

MADDE 9- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyon Başkanı yürütür. 


