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Uluslar arası Voleybol Federasyonu (FIVB)
• FIVB 20.Nisan 1947 Paris’te kuruldu
• FIVB, 1984’de merkez bürosunu İsviçre’de açarak yasal
statüsünü kazanmıştır.
• Voleybolda İlk Dünya şampiyonası; 1949 Prag’da yapılmış,
• İlk olimpiyat Oyunlarına ise 1964 Tokyo Olimpiyatlarında
katılınmıştır.

• Görevi;
• Dünya çapında, uluslar arası voleybol yarışmalarının
• Kurs ve konferanslar ile diğer sportif etkinliklerin denetimi,
organizasyonu, tanıtımı ile voleybolun gelişmesine hizmet
etmektedir.
• FIVB, kar amacı taşımayan bir kuruluştur.

FIVB kurucusu ulusal spor federasyonları;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Amerika Birleşik Devletleri
2. Belçika
3. Brezilya
4. Çekoslovakya
5. Fas
6. Fransa
7. Hollanda
8. İtalya
9. Macaristan
10. Mısır
11. Polonya
12. Portekiz
13. Romanya
14. Yugoslavya
sonradan bir çok ülke FIVB bünyesine katılmıştır.

FIVB‟nin Organları;
•
•
•
•
•
•
•

1. Kongre
2. Yönetim Kurulu
3. Yürütme Komitesi
4. Uluslar arası Komisyonlar
5. Sürekli Sekreterlik
6. Kıta Konfederasyonları
7. İç Denetçiler

1. Kongre;
• Kongre 2 yılda bir Olimpiyat Oyunları ve Dünya Şampiyonaları
nedeniyle toplanır
• Kongre üye olan federasyonların görevlendirdiği delegelerden
oluşur. Oy hakkı yalnızca sorumluluk ve finansal taahhüt sahibi
federasyonların delegelerinin oy hakkı vardır.
• Üye ülke federasyon delegelerinin üçte bir çoğunluğu ile oturum
açılabilir.
• Tüzük değişiklik kararları, ulusal federasyonların en az %40
delege çoğunluğu ile alınabilir.
• “Tüzük” ve “Resmi Voleybol Oyun Kuralları” konusundaki
değişiklik önerileri 3/2 çoğunlukla desteklenirse onaylanabilir.

2. Yönetim Kurulu;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Yönetim Kurulu; ulusal federasyonların olimpik yılda yapılan kongrede sundukları
tekliflere göre 4 yıllığına seçilen 29 üyeden oluşur.
Kongre bu 29 üyeyi şu kıtasal temsil oranlarına göre seçer;
Afrika
; 4
Asya
; 7
Avrupa
; 9
Kuzey/Orta Amerika, Karaibler ; 5
Güney Amerika
; 4
Toplam
; 29
Ulusal federasyonlar kendi konfederasyonları adına aday gösterme hakkına sahiptir.
Aynı üye federasyonundan 2 delege yönetim kurulu üyeliğine seçilemez
Olimpik yılda düzenlenen kongrenin kapanışından önce yönetim kurulu, 29 üyesi
arasından yürütme komitesi, başkanlar, sekreterler ve tüm komisyon üyelerini 4
yıllığına seçer. FIVB ve kıta konfederasyonu personeli, yönetim kurulu uluslar
arası komisyon üyesi olmayabilir
Yönetim Kurulu; başkanın veya en az 10 üyenin isteği ile yılda en az 1 kez toplanır.

3. Yürütme Kurulu;
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

FIVB yürütme kurulu 11 üyeden oluşur;
a. Başkan
b. 1 Başkan Yardımcısı
c. Sayman
d. 8 Başkan Yardımcısı
Yönetim kurulu toplantıları arasında yürütme kurulu acil işlerle ilgilenerek
hangisinin yönetim kuruluna bir ay içinde verileceğine ve ilk toplantıda
onaylanacağına karar verir.
Yürütme kurulunda 5 kıtadan en az birer federasyon temsil edilmelidir. Fakat
aynı kıtadan 3 federasyon üyesini geçemez
FIVB başkanlığına yalnızca yönetim kurulu üyeleri seçilebilir.
Başkanlık için adaylıklar, ilgili konfederasyonun desteğiyle, kongreden altı ay
önce yönetim kuruluna bildirmelidir.
Başkan, FIVB tüm yasal platformlarda temsil eder. Kongre, yönetim kurulu ve
yürütme kurulu oturumlarını yönetir. Oy hakkına sahiptir. Yönetimde tek
yetkilidir.

FIVB Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu;
• Kendi başlarına çalışırlar ve program ve etkinlikleri
koordine ederler.
• FIVB ye alanlarında destek veren örgütlenmiş iki
birimdir.
• Biri, FIVB’ yi temsil eden 5 konfederasyondan oluşan
belirlenen coğrafi sınırlar içinde yer alan kendi kıta
karşılaşmalarını ve FIVB programlarını işleme koyan
ve yürüten örgüttür.
• Diğer grup, 9 uluslar arası komisyondan ve plaj
voleybolu dünya serisi ve dünya ligi konseylerinden
oluşur.

4. FIVB „nin Uluslar arası Komisyonları ve İşlevleri;
• Sekizi aşmayan üye ve bir başkandan oluşan 11 uluslar arası
komisyon sunlardır;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. Finans komisyonu
2. Medya komisyonu
3. Tıp komisyonu
4. Teknik komisyon
5. Hukuk ve oyuncu sicil-lisans komisyonu
6. Spor organizasyon komisyonu
7. Hakem komisyonu
8. Oyun kuralları komisyonu
9. Koç (Antrenör) komisyonu
10. İşletme komisyonu
11. Okul voleybolu komisyonu

4.1. Finans Komisyonu;
• FIVB in finansal durumunu incelemek
• Yeni gelir kaynakları önermek ve FIVB başkanına ve
Yürütme kuruluna rapor vermek
• Yıllık hesapları incelemek
• Saymanca hazırlanan bütçeyi onaylamak

• 4.2. Medya Komisyonu;
• Medya ile ilişkileri geliştirmek ve Voleybolun tanıtımı ve
reklamasyonu ile ilgilenmek
• FIVB in iletişim kapasitesini arttırmak, öneriler getirmek.
• Voleybolun dünya çapındaki imajını geliştirmek

4.3. Tıp Komisyonu;
• Antrenörler ve voleybol oyuncularına en çok rastlanan spor
yaralanmaların tedavi ve bakımı konusunda bilgi vermek
• Yarışmalar sırasında oyunculara verilen ilk yardım ve tıbbi
desteği denetlemek
• FIVB yarışmaları boyunca hakemlerin tıbbi kontrolleri yanı
sıra, oyuncuların anti doping ve cinsiyet kontrolleri
organizasyonunun sağlanması ve denetlenmesi

• 4.4. Teknik Komisyon;
• Voleybol antrenman planları hazırlamak
• Yöneticiler, antrenörler, hakemler ve mini voleybol uzmanları
için eğitici yayınlar hazırlamak (video, broşür gibi)
• Ulusal federasyon yöneticilerinin eğitimi için uluslar arası
kurs programları hazırlamak

4.5. Hukuk ve Oyuncu Sicil – Lisans Komisyonu;
• FIVB tüzüğü ve iç yönetmeliğinin değişimiyle ilgili önerileri
değerlendirmek
• Tüzük kurallar ve disiplin yönetmeliğinin çiğnendiği durumları incelemek
• Kıta konfederasyonlarının tüzük ve iç yönetmeliğini denetlemek
• Oyuncuların ulusal ve uluslar arası yarışmalarda ve olimpiyat oyunlarına
seçilebilirlik ve yeterliliklerini FIVB in iç yönetmeliğine göre düzenleyip
denetlemek
• FIVB in içi yönetmeliğine göre oyuncu transferlerini düzenlemek
• Ulusal federasyonlar tarafından bildirilen tartışmalı transferler için
soruşturma açmak
• Bir oyuncunun durumuyla ilgili kayda değer suçlamaları araştırmak.

4.6. Spor Organizasyonu Komisyonu;
• Kıta konfederasyonları ile birlikte uluslar arası voleybol
karşılaşmalarının resmi takvimini hazırlamak
• Uluslar arası voleybol karşılaşmaları için oyun kurallarını
güncelleştirmek
• Dünyadaki tüm resmi yarışmalara lojistik destek sağlamak,
izlemek ve kontrol etmek
• Dünyadaki resmi yarışmalarla ilgili teknik planlar,
programlar ve düzenlemeleri ile ilgili yürütme komitesine
ve yönetim kuruluna rapor etmek.

4.7. Hakem Komisyonu;
• Uluslar arası hakemlerin nitelikleri için gerekli görülen
eğitim programı, malzeme ve dökümanların belirlenmesi
• Yılda bir kere değişik kategorilerdeki aktif uluslar arası
hakem adaylarının listesini belirlemek ve güncelleştirmek
• Uluslar arası hakemlerin yeteneklerini geliştirme yolları
aramak
• Uluslar arası hakem kursları düzenlemek
• Hakemlerin eğitimi için teknik komisyonla işbirliği içinde
gerekli eğitim desteğini sağlamak

4.8. Oyun Kuralları Komisyonu;
• Beş resmi dilde uluslar arası oyun kuralları dökümanını
hazırlamak
• Tüm dünyaya “uluslar arası voleybol oyun kuralları” nın
düzgün tercümesini sağlamak
• Uluslar arası voleybol oyun kuralları ile ilgili değişiklik
teklifi vermeden önce test etmek ve uygulamalı çalışmalar
yapmak
• Hakem komisyonuna, hakemliğin ana hatlarının
çıkartılmasında yardımcı olmak

4.9. Koç (Antrenör) Komisyonu;
• Antrenörlerin bilgi ve yeteneklerini arttırmanın yollarını
aramak
• Çeşitli uluslar arası kurslar düzenlemek ve ilgili düzeylerde
sertifikalar vermek
• Ulusal federasyonları antrenör kursları açtırma konusunda
teşvik etmek
• FIVB ve benzeri kursları verebilecek dil bilen uzman kişiler
seçmek
• Görsel ve işitsel materyaller hazırlamak bunu için teknik
komisyonla birlikte çalışmak
• Teknik bulguların tartışmaya açıldığı çeşitli düzeylerde
toplantılar tertip etmek

4.10. İşletme Komisyonu;
• İşletme seminerlerini koordine etmek
• Ulusal federasyonların yönetiminin profesyonelleştirilmesine
yönelik uygun işletme yönetmeliğini hazırlamak

• 4.11. Okul Voleybolu Komisyonu;
• Komisyon, Mini Voleybol ve okul voleybolu programlarından
sorumludur.

• 4.12. Plaj Voleybolu Dünya Konseyi;
• FIVB dünya turu kapsamındaki plaj voleybolu turlarını koordine
eder.
• Oyun kuralları bu konsey tarafından oluşturulur.

4.13. Dünya Ligi Konseyi;
• Ulusal takımların etkinliklerini kontrol eder.
• Konsey ve FIVB ligin finansmanı için sponsor bulur

• 4.14. Grand Prix Konseyi;
• Bayanlar grand prix i kontrol ederler
• Farklı gruplarda sekiz takım maç yapar, ilk üç takım ile
organizatör ülke takımı final oynarlar. Buna iki milyon
dolarlık ödül konmuştur.

5. Kıta Konfederasyonları
• Kıta coğrafyası bazında, ulusal federasyonlar,
konfederasyonlar şeklinde gruplandırılmışlardır.
• Bu konfederasyonlar;
• 1. Afrika Konfederasyonu
• 2. Asya Konfederasyonu
• 3. Avrupa Konfederasyonu
• 4. Kuzey, orta Amerika ve Karaibler Konfederasyonu
• 5. Güney Amerika Konfederasyonu
• Konfederasyonlar kendi bölgelerinde FIVB temsil ederler
•

6. FIVB Etkinlikleri ve Amaçları
• Antrenörlere, hakemlere ve yöneticilere eğitim programları hazırlar seminer
ve kurslar düzenler.
• FIVB eğitim tekniklerini tüm dünyaya yaymak için kitap broşür ve diğer
görsel materyaller hazırlayarak ulusal federasyonlara ulaştırırlar.
• Tüm yarışmalar mantıklı şekilde planlanır.
• Yarışmalar sponsorlara, seyircilere ve katılımcılara çekici gelirken finansal
gelir sağlanması ile ilgili tedbirler alır.
• Yarışmalar voleybola olan ilgiyi arttırırken, takımlara da daha tecrübeli
rakiplerle maç yaptırarak teknik düzeylerinin yükselmesi sağlanır.
• Bu kriterleri dikkate alan FIVB çeşitli kategorilerde uluslar arası yarışmalar
tertip eder; Bunlar;
• Dünya Şampiyonaları, Olimpiyat Turnuvaları, Dünya Kupaları, Kulüp
Dünya Kupaları, Gençler Dünya Kupaları, Yıldızlar Dünya
Şampiyonaları, Olimpiyat Seçme Turnuvaları gibi...

Dünya Yarışmaları İçin Zaman Tablosu
•
•
•
•
•
•
•
•

Yarışma Adı
Kaç Yılda Bir
Dünya Şampiyonaları
4 yıl
Olimpiyat Turnuvaları
4 yıl
Dünya Kupaları
4 yıl
Kulüp Dünya Şampiyonaları Her yıl
Gençler Dünya Şampiyonası 2 yıl
Yıldızlar Dünya Şampiyonası 2 yıl
Olimpiyat Seçme Turnuvaları 4 yıl

Çift Yıl
X
X
X
X

Tek Yıl
X
X
X
X
-

Önerilen Zaman
Eylül-Ekim
IOC
Kasım-Aralık
Ekim veya Kasım
Ağustos-Eylül
Ağustos-Eylül
Nisan-Mayıs

• Resmi Yarışmalar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dünya Ligi
Büyükler Kıta Şampiyonası
Gençler Kıta Şampiyonası
Yıldızlar Kıta Şampiyonaları
Dünya Galası
Dünya En İyi Dört
Plaj Voleybolu Dünya Serisi
Bayanlar Dünya Grand Prix
Kıta Oyunları
Üniversite Oyunları

D.L.Konseyi
Konfederasyonlar
Konfederasyonlar
Konfederasyonlar
Organizatör – FIVB
Organizatör – FIVB
Plaj Konseyi
Grand Prix Konseyi
Olimpiyat kıta kurulu ve konfederasyonu
FISU

Resmi Yarışmalar İçin Zaman Tablosu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yarışma Adı
Kaç Yılda Bir Çift Yıl Tek Yıl Önerilen Zaman
Dünya Ligi
Her yıl
X
X Mayıs-Haziran-Temmuz
Büyükler Kıta Şampiyonası 2 yıl
X
Ağustos-Eylül
Gençler Kıta Şampiyonası
2 yıl
X
Ağustos-Eylül
Yıldızlar Kıta Şampiyonaları 2 yıl
X
Okul tatili
Dünya Galası
2/4 yıl
X
Kasım
Dünya En İyi Dört
2 yıl
X
Kasım
Plaj Voleybolu Dünya Serisi Her yıl
X
X
Aralık-Ocak
Bayanlar Dünya Grand Prix Her yıl
X
X
Ağustos
Kıta Oyunları
4 yıl (Asya) X (Avrupa)X
Ağustos-Eylül
Üniversite Oyunları
2 yıl
X
Temmuz

Türkiye Voleybol Federasyonu
• Bir ya da daha fazla spor dalı teknik ve idari bakımdan birer
federasyona bağlanır.
• Federasyonlar, kendi spor dallarındaki faaliyetlerin sevk ve
idaresinde serbesttirler. Genel Müdürlük bunları sürekli
denetler.
• Voleybol Federasyonu; Bir Başkan ile as başkan veya başkanlar
ile federasyon yönetim kurulunu oluşturan üyeler ve bir genel
sekreter ile yeterli büro personelinden oluşur.
• Ayrıca voleybol federasyonun bünyesinde; eğitim,teknik,
hakem kurulları gibi çeşitli kurullar yer almaktadır. Bu kurullar
destek hizmeti görürler.
• Spor federasyonlarının görev alan başkan ve yönetim kurulu
üyeleri ile diğer kurullarda görev yapan üyeler fahri Spor
Yöneticileri olup, maddi kazanç sağlamazlar.

Voleybol Federasyonun Görevleri;











1.Spor dalıyla ilgili sporcuların eğitim ve yetiştirilmeleri için
gerekli olan ve ihtiyaç duyulan antrenörlerin yetiştirilmelerini
sağlar.
2.Hakem kursları düzenler ve hakemler yetiştirir.
3.Başarılı sporcular ile başarıya aday sporcular için kamp ve
gelişim kursları düzenler.
4.Spor dallarına ait uluslar arası yarışma kurallarını tercüme eder.
5.Uluslar arası spor yarışmalarına katılır.
6.Spor dalında yurt içi yarışmalar düzenler.
7.Spor dalının ihtiyacı olan spor tesisin yapımına destek ve
yardımcı olur.
8.Milli takımda ülkemizi temsil edecek sporcuları tespit eder.
9.Yarışma sporcusu olmayan çeşitli yaştaki yurttaşlara kendi spor
dalında spor yapabilmeleri için her türlü imkanlardan
yararlandırılmasına çalışır.

Voleybol Federasyonun Gelir Kaynakları;
 1.Müsabaka

hasılatlarının %7’si
 2.Bağış ve yardımlar
 3.İtiraz ve ceza gelirlerinin %50’si
 4.Muhtelif fonlardan verilecek hisseler
 5.Tescil vize ve aktarma işlemlerinden pay
almıyor
 6.KDV Kanununda belirtilen ürünlerin Tekel
işletme genel müdürlüğü tarafından yurt
içindeki teslimlerinden ek vergi matrağına
esas alınan bedellerin %5’i

Voleybol Federasyonunun Organları


Karar Organı



Genel Sekreter
Genel Sekreter Yr.
Büro Şefi
Kadrolu Görevli







Yürütme Organı

Federasyon Başkanı
 As başkan
 Yönetim Kurulu Üyeleri
 Merkez Hakem Kurulu
 Ceza Kurulu




Danışma Organı
Teknik Kurul
Yarışma ve Org Kurulu
Hukuk Kurulu
Sağlık Kurulu

Eğitim Kurulu – Mini Voleybol Kurulu – Okullarla İşbirliği Kurulu
Dış İlişkiler Kurulu
Arşiv,İstatistik,Malzeme Kurulu

BAŞARILAR DİLERİM

DOÇ.DR.HAKAN SUNAY

