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BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1)Bu Talimat, Türkiye voleybol liglerinin oynanacağı salonların uluslararası ve
ulusal kullanım standartlarına uygunluk koşullarını, salonlarda alınacak güvenlik önlemlerini, salon
içi akreditasyon ve serbest geçiş düzenlemelerini, salon denetleme ve değerlendirme kurulunun
kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını, Türkiye Voleybol Federasyonunun, il müdürlüklerinin,
kulüp yetkililerinin ve salonda görevlendirilecek personelin sorumluluklarını, denetleme ve
değerlendirme faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenler.
Kapsam
MADDE 2- (1)Bu Talimat; Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen
Türkiye 1.Ligi, 2.Ligi ve 3.Ligi ile diğer müsabakaların yapıldığı salonları, bu salonların maliki olan
veya işletme sorumluluğunu yüklenen kulüp ve kuruluşları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1)Bu Talimat; 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarih ve 28358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe giren Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 22
Nisan 2014 tarih ve 28980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Voleybol
Federasyonu Ana Statüsü ile 28/11/2012 tarih ve 2012/4018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
çıkarılan Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin
Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1)Bu Talimatta geçen ;
a)Başkan: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanını,
b)Federasyon: Türkiye Voleybol Federasyonunu,
c)Federasyon Temsilcisi /Hakem Gözlemcisi: Müsabakaların oynanacağı salonların kullanım,
güvenlik ve akreditasyon açısından belirlenen kriterlere uygunluğunu, araç ve gereçlerin işlevsel ve
sayısal kullanım koşullarını her maç öncesi denetleyen kişiyi,
ç)Genel Sekreter: Türkiye Voleybol Federasyonu Genel Sekreterini,
d)İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü,
e)Kulüp : Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 1.Lig, 2.Lig, 3.Lig,
müsabakalarına katılan kulüpleri,
f)Kurul : Salon Denetleme veDeğerlendirme Kurulunu,
g)Salon / Tesis Amiri : Salon / Tesisin işletmesinden ve kullanımından sorumlu yetkili kişiyi,
ğ)Yönetim Kurulu: Türkiye Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunu,
h)Yönetmelik : 28.11.2012 tarih ve 2012/4018 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Salon Denetleme ve Değerlendirme Kurulu
Kurulun oluşumu, görev ve yetkileri
MADDE 5- (1)Kurul, Başkanın önerdiği Yönetim Kurulu üyesi başkanlığında, dört
Federasyon çalışanı ve Genel Sekreterden oluşur. Kurul kendi arasında bir sekreter seçebilir.
Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a)Salonların mevcut fiziki yapılarını, çevre koşullarını, salonda bulunması gerekli her türlü
malzeme, araç - gereçlerin varlığını ve kullanım açısından uygunluğunu, salon içi konfor ve genel
güvenliğin ulusal ve uluslararası standartlara ulaştırılmasını sağlamak.
b) Yönetmelik ve Federasyon Yarışma Talimatı hükümlerine göre salonda yapılacak her türlü
idari, teknik ve sosyal altyapı yeterliliğinin hazırlanmasını koordine etmek.
c) Her sezon başında, Türkiye voleybol liglerine ve Federasyon tarafından organize edilen
müsabakalara katılacak tüm kulüplerin müsabakalarını oynayacağı salonların kullanım, güvenlik ve
akreditasyon kriterlerine uygun olup olmadığının denetimini görevlendireceği kişiler vasıtası ile
yaptırmak.
ç) Salonları, bu Talimatta belirlenmiş standart ve kriterlere göre A, B, C Tipi salon olarak
sınıflandırmak, müsabakaların uygun salonlarda yapılmasını sağlamak.
d) Salonların yapısal ve donatımsal eksikliklerinin iyileştirilmesi için il müdürlükleri ve/veya
kulüplerle işbirliği yapmak.
e)Salon içinde genel hizmete yönelik ve oyun esnasında kullanılması gereken tüm donanım,
araç, gereç ve spor malzemelerinin gerektiğinde standartlarını hazırlamak ve bu standartların yerine
getirilmesini kontrol ederek, uygunluk onayı vermek.
f) Katıldığı ligin standartlarına uygun salon, malzeme, güvenlik ve akreditasyona sahip
olmayan kulüplerin müsabakalarını, bu standartlara uygun salonlarda oynaması hususunda Başkana
öneride bulunmak.
g)Federasyon temsilcisi/hakem gözlemcileri ile işbirliği içinde çalışmak.
ğ) Kurulun veya yetkilendirdiği kişilerin, Federasyon temsilcisi/hakem gözlemcisinin
denetim raporlarını incelemek ve raporlarla belirlenen eksikliklerin giderilmesi konusunda il
müdürlükleri ve/veya kulüplerin bilgilendirilmesi için Başkana öneride bulunmak.
h) Yönetim Kurulu ve Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu aracılığıyla Federasyon
temsilcisi/hakem gözlemcilerinin bilgilendirilmesini sağlamak.
ı) Kulüp görevlilerinin eğitimlerini planlamak, salonlarda gerekli güvenlik, akreditasyon ve
sosyal hizmetlerle ilgili bilgilendirme toplantıları yapmak.
i) Bu Talimat hükümleri çerçevesinde salon kullanım, güvenlik ve akreditasyon kriterlerine
uymayan kulüp ve kişileri Başkana bildirmek.
j) Salonlarda güvenlik kriterlerine uyulmaması sebebiyle, gerekli görülen müsabakalarda
tribün düzenlemeleri yapmak, bu bölümlere eksiklikler giderilene kadar seyirci alınmaması hususunu
karara bağlamak.
k) Bu Talimatın uygulanma sonuçlarını ve yapılacak düzenlemelere ilişkin önerilerini,
Yönetim Kuruluna sunmak.
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Denetleme
MADDE 6- (1)Liglerde yer alan kulüpler, her sezon başlamadan önce yapılan kura
çekiminden itibaren 7 gün içinde, ev sahibi olarak maçlarını oynamak istedikleri salonu, alternatifiyle
birlikte, bu Talimatın EK-1’inde yer alan formu doldurararak Federasyona bildirirler.
(2) Kurul, sezon başlamadan önce kulüplere yazılı olarak, bildirdikleri salonlarla ilgili
denetleme yapılabilecek tarihleri bildirir. Bu tarihler çerçevesinde kulüple ortaklaşa bir denetleme
günü tespit edilir. Denetleme, kurulun görevlendirdiği kişiler tarafından yapılır.
(3) Kurul, bildirilen tesisi bu Talimat hükümlerine uygunluk bakımından denetler. Denetleme
ve değerlendirme sonucunda uygun bulunan salonlar için, bu Talimatın EK-2’ sinde yer alan tipe
uygun salon yeterlilik seritfikası düzenlenir.Denetleme ve değerlendirme sonucunda uygun
bulunmayan salonlar için, eksikliklerin giderilmesi amacıyla uygun süre tanınır. Bu süre sonunda
uygun bulunan salonlar için salon yeterlilik seritfikası düzenlenir.
(4) Düzeltilmesi veya iyileştirilmesi mümkün olmayan eksiklikler tespit edilirse, kulüpten
yeni bir salon önermesi istenir. Önerilen yeni salon da yeterli bulunmazsa kulübün müsabakalarını
oynayacağı salona ilişkin kurul önerisi Başkana bildirilir.
(5)Bildirilen salonun denetimi belirlenen zamanda yapılamaz ise, bildirilen salonda maçlar
oynanır. Ancak kurul daha sonraki bir tarihte denetleme yapar.
(6)Denetimin, kulüpten veya kuruluştan kaynaklanan kabul edilebilir sebepler dışında bir gün
içerisinde tamamlanması esastır.
Salonda kulüp veya kuruluştan kaynaklanan sebeplerle
denetlemenin yapılamaması halinde Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
(7) Herhangi bir şikayet olması ya da olumsuzluk yaşanması halinde, Kurulun tesisi
denetlemekle görevlendireceği kişiler, salon denetleme ve değerlendirme görev belgesini ibraz etmek
şartıyla gerekli görülen tarihlerde salonun tüm bölümlerinde denetleme yapabilirler. Adı geçen
belgenin ibraz edilmiş olmasına rağmen denetime engel olan kişiler veya kulüp hakkında Disiplin
Talimatı hükümleri uygulanır.
(8)Kulübün veya kuruluşun talebi ile yeni bir denetim yapılması durumunda denetleyicilerin
harcırah ve tüm masrafları kulüp veya kuruluş tarafından karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Salon Tipleri
A Tipi salon
MADDE 7- (1)A Tipi salon standartları şunlardır:
a)Oyun sahasının yüzeyi: Zemin; ahşap parke veya en az 7 milimetre kalınlığında sentetik
zemin olmalıdır. Oyun sahasının yüzeyi düz, yatay ve yeknesak olacak, oyuncular için sakatlanmaya
yol açacak herhangi bir tehlike teşkil etmez. Pürüzlü ve kaygan yüzeylerde oynanması yasaktır.
b)Oturma kapasitesi:Müsabakaların oynanacağı salonun seyirci oturma kapasitesi en az 5.000
kişi olmalıdır. Seyirci koltukları numaralandırılır. Numaralı koltuk sayısı kadar bilet satışı yapılır.
c)Müsabaka sahası:Serbest bölge ve müsabaka kontrol sahasını içine alan müsabaka sahası en
az 40 metre uzunluğunda ve 25 metre genişliğindedir.
ç)Oyun sahası:Oyun sahası en az 34 metre uzunluğunda ve 19 metre genişliğinde olmalıdır.
Serbest bölgenin genişliği yan çizgilerden ölçüldüğünde en az 5 metre ve dip çizgilerden
ölçüldüğünde her kenarda en az 8 metredir. Serbest oyun boşluğu her türlü engelden arındırılmış,
oyun sahası yüzeyinden ölçüldüğünde en az 12.5 metre yüksekliğindedir.
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d)Oyun sahasında bulunacak malzemeler:Oyun sahasında; hakem sandalyesi, direkler, file ve
antenler bulunur. Direkler sporcuların sakatlanmasını önlemek maksadıyla koruyucu nitelikte
yumuşak bir materyal ile kaplanmak zorundadır. Hakem sandalyesinin zemine temas eden alt tablası
yere herhangi bir yükseklik olmaksızın bir bütün şeklinde oturmalıdır. Hakem sandalyesinin çevresi
sakatlanmayı önleyebilecek bir materyal ile üç yönden çevrilir.
e)Müsabaka kontrol sahası:Oyun alanı ve serbest bölge etrafını çevreleyen bir koridor olup,
dış bariyerler veya sınır panolarına kadar olan bütün alanları kapsayan müsabaka kontrol sahasının
uzunluğu en az 40 metre ve her kenarda en az 3 metre genişliktedir.
f)Müsabaka kontrol sahasında bulunacak malzemeler:Müsabaka kontrol sahasında; yazı
hakemi masası ve 4 adet sandalye, 3 adet taşınabilir sayı levhası, elektronik sayı levhası ve kumanda
cihazı, gözlemci masası ve platformu ile 1 adet sandalye, TV spikeri yayın masası ve platformu ile 2
adet sandalye, saha müdürü masası ile 1 adet sandalye, 6 adet yer silici sandalyeleri, 1 m.
genişliğinde 6 adet paspas, hızlı silici ve top toplayıcılar için 8 adet tabure, her takım için 1
istatistikçi masası ile 2 adet sandalye, ilkyardım masası 2 adet sandalye, TV maç sonu röportaj
alanı, karma alan ve 1 adet reklam panosu, oyun sahasını çevreleyen reklam panoları, baş hakem
sandalyesinin arkasındaki alanda basın mensupları masaları, 22 adet ( 11x2 ) takım oturma
sandalyeleri, iki ceza sahası için 1m x1m ölçülerinde ve içlerinde 2’ şer adet sandalye, hakem
masasında ses yayın cihazı ve mikrofonu , oyuncu değiştirme tabelaları (2x1-20 adet), yedek file ve
antenler, file ölçme çubuğu (2,5 m.), 4 adet (0,40 m x 0,40 m) çizgi hakemi bayrağı, 5 adet maç
topu,5 top tutucu 5 koç bilgisayar prizi ve mola / oyuncu değiştirme talep zilleri, 4 adet top ve
malzeme koymak için market tipi araba bulunmak zorundadır. Teknik heyet ve yedek sporcuların
oturacağı sandalye/oturma sıralarının tercihen plastik maddeden üretilmiş veya sakatlığa sebep
vermeyecek şekilde kenar ve köşelerinin ovalleştirilmiş olması gereklidir. Yazı hakemi masasının
köşe ve kenarlarının da sakatlığı önleyecek koruyucu materyal ile kaplanması veya oval hale
getirilmesi zorunludur.
g)Isı: Isı en az 10° C olmalıdır. FIVB, CEV ve 1. Lig müsabakalarında ısı en az 16° C, en
fazla 25° C olmalıdır.
ğ)Aydınlatma: FIVB, CEV ve 1. Lig müsabakalarında aydınlatma sistemi oyun sahası
yüzeyinden 1 m. yükseklikte ölçülmek şartıyla, 1000 ile 1500 lux arasında olmalıdır.
h)Takım soyunma odaları:Takımlar için, odaya içerden bağlantılı müstakil duş ve tuvalet
bölümü olan, en az 4 soyunma odası bulunur. Soyunma odalarının boyutu (duş ve tuvalet bölümü
hariç) en az 30 m2’dir. Soyunma odalarında, sıcak ve soğuk suyun aktığı en az 5 adet duş, 2 adet
tuvalet, takım mensuplarının ihtiyacını karşılayacak sayıda askı ve sandalye ile 1 adet masaj masası
bulunur. Soyunma odalarının temiz olması ve içlerinde ihtiyaç duyulacak temizlik sarf malzemesinin
bulundurulması zorunludur.
ı)Hakem soyunma odaları (Erkek / Bayan):Görevli hakemler için, odaya içerden bağlantılı
müstakil duş ve tuvalet bölümü olan en az 2 soyunma odası bulunur. Soyunma odalarının boyutu
(duş ve tuvalet bölümü hariç) en az 20 m2’dir. Soyunma odalarında, sıcak ve soğuk suyun aktığı en
az 1 adet duş ve tuvalet, hakemlerin ihtiyacını karşılayacak sayıda askı ve oturma koltuğu bulunur.
Soyunma odalarının temiz olması ve içlerinde ihtiyaç duyulacak temizlik sarf malzemesinin
bulundurulması zorunludur.
i)Federasyon temsilcisi ve hakem gözlemcisi çalışma odası:Müsabakada görevli Federasyon
temsilcisi ve hakem gözlemcisinin çalışabileceği ve gerektiğinde toplantı yapabileceği 1 çalışma
odası bulunur. Çalışma odasının en az 10 m2 olması ve odada görevlilerin ihtiyacını karşılayacak
sayıda masa, sandalye ve askı bulundurulması zorunludur.
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j)Yer silici ve top toplayıcı odası:Görevli yer silici ve top toplayıcılarının dinlenebileceği ve
kıyafet değiştirebileceği 1 adet oda bulunur. Odanın genişliğinin en az 12 m2 olması ve odada
görevlilerin ihtiyacını karşılayacak sayıda masa, sandalye ve askı bulundurulması zorunludur.
k)Doktor / İlk yardım odası:Müsabakalarda rahatsızlanan kişilere ilk müdahalenin
yapılabileceği 25 m2 ölçüsünde bir doktor / ilk yardım odası bulunması zorunludur. Bu oda, salon içi
ve dışından seyirciler ve acil müdahale araçlarının kolay ulaşabileceği, sedye ve tekerlekli sandalye
girişine uygun koridor ve kapı ile diğer alanlara bağlanan ve tüm salon içine yerleştirilecek uygun
tabelalar ile yeri işaret edilen alanlarda kurulur. Odalar hijyenik şartlara sahip ve yeterli malzeme ile
bunları muhafazaya uygun dolap ve gereç (Atel, tentürdiyot, etil klor, oksijen, makas, bandaj
çeşitleri, flaster band, kopçalı iğne, buz, buz poşeti gibi) ile donatılır. Odada bir muayene masası
bulunur.
l)Doping kontrol odası:Salonda en az 4 koltuk bulunan, yeterli büyüklükte, iyi aydınlatılmış,
içinde ayrı bir bölüm halinde tuvaleti, masa, çöp kutusu, içinde kapalı kutularda alkolsüz ve kafeinsiz
içecek bulunan buzdolabı olan doping kotrol odası bulunmalıdır. Doping kontrol odasının yeri,
salonda uygun yerlere konmuş yönlendirme tabelaları marifetiyle açıkça belirtilmelidir. Odanın
kapısına "Doping Kontrol Odası - Girilmez" yazısı asılmalı, kapısı kilitli tutulmalıdır. Türkiye
Dopingle Mücadele Talimatında öngörülen düzenlemelere ayrıca riayet edilir.
m)Basın toplantı odası ve çalışma merkezi:Salonda, ayrı oturma yerleri ve ses sistemi ile
donatılmış basın toplantısı odası ve basın mensuplarının maç öncesi ve sonrası çalışabilmesi için
basın çalışma merkezi olarak ayrılmış yeterli alan bulunacaktır. Bu yerler basın tribününden gelecek
basın mensuplarının, kulüp antrenörlerinin ve takım kaptanlarının kolay ulaşabileceği bir yerde
konuşlandırılır. Basın çalışma merkezinde yeterli çalışma masası, sandalye, en az 2 adet telefon
hattı, 1 adet cihazıyla birlikte faks hattı, kablosuz internet bağlantısı ve 1 adet fotokopi makinası
bulunur.
n)Basın tribünü:Salonun tribün bölümünde basın mensupları için en az 20 kişinin yazarak
görev yapabileceği sahayı uzun kenardan veya dip çizgilerin arkasından görebileceği çalışma yeri
düzenlenir. Basın için ayrılacak tribündeki bu çalışma yerinin oyunun izlenmesine engel teşkil
etmeyecek şekilde bir görüntü alanına sahip ve basın çalışma merkezine kolayca ulaşılabilecek yerde
olması gereklidir. Basın mensupları için ayrıca baş hakemin arkasındaki müsabaka kontrol sahasında
görevlerini rahatlıkla yapabilecekleri masa düzenekleri, elektrik bağlantısı, priz ve internet erişim
imkanı olacaktır. TVF tarafından akredite edilen fotoğrafçılar hariç olmak üzere, basın mensupları
maç öncesi resmi oyun protokolünün başlamasından 17 dakika öncesinden, maç sonuçlanıncaya
kadar yukarıda belirtilen bu iki alanın dışında, müsabaka sahası içinde başka bir alana geçiş yapamaz
ve başka bir alanda bulunamazlar. Ev sahibi kulüp basın tribünü için ayrıca giriş / akreditasyon ve
güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
o)TV spikeri çalışma alanı:Tüm sahayı görebilecek şekilde Federasyon temsilcisinin oturduğu
yerin yan tarafına yerleştirilir. Naklen yayın kuruluşunun en az 2 TV spikerinin çalışabeceği,
üzerinde masa ve sandalye bulunan yüksek bir platform kurulur. Görüntü ve ses düzeni için yeterli
ölçüde iletişim düzeneği kurulmak zorundadır.
ö)Maç sonu röportaj alanı:Yayıncı kuruluşun, maç bitiminde röportaj yapabilmesi için
müsabaka kontrol sahasının içerisinde reklam panosu önünde röportaj alanı oluşturulur. Müsabaka
kontrol sahası içerisine, sponsorların logosunun bulunduğu reklam panosu konularak, basının maç
bitiminde oyuncu ve antrenörlerle röportaj yapacağı bir yer ayrılır.
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p)Otopark alanı: Müsabaka görevlileri, seyirci ve takım mensuplarının araçlarını
bırakabilecekleri otopark alanı oluşturulur.
r)Tesis içi ve dışı dekorasyon:Her kulüp ev sahibi olduğu müsabakalarda maçın oynanacağı
tesisi kulübün karakteristik renk ve sembollerine uygun şekilde bayrak, flama ve benzeri malzeme ile
donatabilir. Kulüpler, salonların iç ve dış kısmına Federasyon tarafından gönderilen en az 2’şer adet
Federasyon bayrağı asmak zorundadırlar. Ev sahibi konumundaki kulüpler müsabakalarını
oynayacağı tesisi Federasyon ile koordine ederek dekore etme hakkına sahiptir.
B Tipi salon
MADDE 8- (1)B Tipi salon standartları şunlardır:
a)Oyun sahasının yüzeyi:Zemin; ahşap parke veya en az 7 milimetre kalınlığında sentetik
zemin olacaktır. Oyun sahasının yüzeyi düz, yatay ve yeknesak olacak, oyuncular için sakatlanmaya
yol açacak herhangi bir tehlike teşkil etmeyecektir. Pürüzlü ve kaygan yüzeylerde oynanması
yasaktır.
b)Oturma kapasitesi:Müsabakaların oynanacağı salonun seyirci oturma kapasitesi 1000 kişi ve
üzerinde olmalıdır. Seyirci koltukları numaralandırılır. Numaralı koltuk sayısı kadar bilet satışı
yapılır.
c)Müsabaka sahası:Serbest bölge ve müsabaka kontrol sahasını içine alan müsabaka sahası ve
en az 36 m. uzunluğunda ve 21 m. genişliğinde olacakır.
ç)Oyun sahası: Oyun sahası en az 34 m. uzunluğunda ve 19 m. genişliğinde olacaktır. Serbest
bölgenin genişliği yan çizgilerden ölçüldüğünde en az 5 m ve dip çizgilerden ölçüldüğünde her
kenarda en az 8 m. olacaktır. Serbest oyun boşluğu her türlü engelden arındırılmış olup oyun sahası
yüzeyinden ölçüldüğünde en az 9 m yüksekliğinde olacaktır.
d)Oyun sahasında bulunacak malzemeler:Oyun sahasında; hakem sandalyesi, direkler, file ve
antenler bulunmalıdır. Direkler sporcuların sakatlanmasını önlemek maksadıyla koruyucu nitelikte
yumuşak bir materyal ile kaplanmak zorundadır. Hakem sandalyesinin zemine temas eden alt tablası
yere herhangi bir yükseklik olmaksızın bir bütün şeklinde oturmalıdır. Hakem sandalyesinin çevresi
sakatlanmayı önleyebilecek bir materyal ile üç yönden çevrilir., GVENLİK
e)Müsabaka kontrol sahası: Oyun alanı ve serbest bölge etrafını çevreleyen bir koridor olup
dış bariyerler veya sınır panolarına kadar olan bütün alanları kapsayan müsabaka kontrol sahasının
uzunluğu en az 36 m. ve her kenarda en az 1 m. genişlikte olacaktır.
f)Müsabaka kontrol sahasında bulunacak malzemeler:Müsabaka kontrol sahasında; yazı
hakemi masası ve 4 adet sandalye, taşınabilir sayı levhası, elektronik sayı levhası ve kumanda cihazı,
6 adet yer silici sandalyeleri, 1 m. genişliğinde 6 adet paspas, hızlı silici ve top toplayıcılar için 8 adet
tabure, her takım için 1 adet istatistikçi masası ile 2 adet sandalye, ilkyardım masası, 2 adet sandalye,
karma alan ve 1 adet sponsor reklam panosu, oyun sahasını çevreleyen reklam panoları, basın
mensupları masaları, 22 adet ( 11x2 ) takım oturma sandalyeleri, 2 ceza sahası için (1m x1 m ve 2’
şer adet sandalye), hakem masasında ses yayın cihazı ve mikrofonu, oyuncu değiştirme tabelaları
(2x1-20 adet), yedek file ve antenler, file ölçme çubuğu (2,5 m.), 4 adet (0,40 m x 0,40 m) çizgi
hakemi bayrağı, 5 adet müsabaka topu, 5 adet top tutucu, koç bilgisayar prizi ve mola/oyuncu
değiştirme talep zilleri, 2 adet top ve malzeme koymak için market tipi araba bulunmak zorundadır.
Oyuncuların maç esnasında çarpma sonucunda sakatlanmalarını önleyebilmek için teknik heyet ve
yedek sporcuların oturacağı sandalye/oturma sıralarının tercihen plastik maddeden üretilmiş veya
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sakatlığa sebep vermeyecek şekilde kenar ve köşelerinin ovalleştirilmesi gereklidir. Yazı hakemi
masasının köşe ve kenarları da sakatlığı önlemek amacıyla koruyucu materyal ile kaplanmalı veya
oval hale getirilmelidir.
AKREDİTASYON
g)Isı:Isı en az 10° C olmalıdır. FIVB, CEV ve 1. Lig müsabakalarında ısı en az 16° C, en
fazla 25° C olmalıdır.
ğ)Aydınlatma:FIVB, CEV ve 1. Lig müsabakalarında, aydınlatma sistemi oyun sahası
yüzeyinden 1 m. yükseklikte ölçülmek şartıyla, 1000 ile 1500 lux arasında olmalıdır.
h)Takım soyunma odaları:Takımlar için, içinde odaya doğrudan bağlantılı müstakil duş ve
tuvalet bölümü olan en az 4 soyunma odası bulunur. Soyunma odaları (duş ve tuvalet bölümü hariç)
en az 24 m2 olacaktır. Soyunma odalarında, sıcak ve soğuk suyun aktığı en az 3 adet duş, 2 adet
tuvalet, takım mensuplarının ihtiyacını karşılayacak sayıda askı ve sandalye ile 1 adet masaj masası
bulunur. Soyunma odalarının temiz olması ve bu odalarda ihtiyaç duyulacak temizlik sarf malzemesi
bulundurulması zorunludur
ı)Hakem soyunma odaları (Erkek / Bayan):Görevli hakemler için, içinde odaya doğrudan
bağlantılı müstakil duş ve tuvalet bölümü olan en az 2 soyunma odası bulunur. Soyunma odalarının
genişliği (duş ve tuvalet bölümü hariç) en az 16 m2 olacaktır. Soyunma odalarında, hakemlerin
ihtiyacını karşılayacak sayıda askı ve oturma koltuğu bulunmalıdır. Soyunma odalarının temiz olması
ve bu odalarda ihtiyaç duyulacak temizlik sarf malzemesi bulundurulması zorunludur.
i)Doktor/ilk yardım odası: Müsabakalarda sahada herhangi bir sporcunun sakatlanması veya
seyirciler arasında rahatsızlanma olması durumunda ilk müdahalenin yapılabileceği 25 m2 ölçüsünde
bir doktor/ilk yardım odası bulunması zoruludur. Bu odalar salon içi ve dışından seyirciler ve acil
müdahale araçlarının kolay ulaşabileceği, sedye ve tekerlekli sandalye girişine uygun koridor ve kapı
ile diğer alanlara bağlanan ve tüm salon içine yerleştirilecek uygun tabelalar ile yeri işaret edilen
alanlarda kurulur. Odalar hijyenik şartlara sahip ve yeterli malzeme ile bunları muhafazaya uygun
dolap vb. gereç (Atel, tentürdiyot, etil klor, oksijen, makas, bandaj çeşitleri, flaster band, kopçalı
iğne, buz, buz poşeti vb.) ile donatılır. Odada bir muayene masası bulunur.
j)Doping kontrol odası: Salonda en az 4 koltuk bulunan, yeterli büyüklükte, iyi aydınlatılmış,
içinde ayrı bir bölüm halinde tuvaleti, masa, çöp kutusu, içinde kapalı kutularda alkolsüz ve kafeinsiz
içecek bulunan buzdolabı olan doping kotrol odası bulunmalıdır. Doping kontrol odasının yeri,
salonda uygun yerlere konmuş yönlendirme tabelaları marifetiyle açıkça belirtilmelidir. Odanın
kapısına "Doping Kontrol Odası - Girilmez" yazısı asılmalı, kapısı kilitli tutulmalıdır. Türkiye
Dopingle Mücadele Talimatında öngörülen düzenlemelere ayrıca riayet edilir.
k)Basın toplantı odası ve çalışma merkezi:Salonda, ayrı oturma yerleri ve ses sistemi ile
donatılmış basın toplantısı odası veya basın mensuplarının maç öncesi ve sonrası çalışabilmesi için
basın çalışma merkezi olarak ayrılmış yeterli alan bulunacaktır. Bu yerler basın tribününden gelecek
basın mensuplarının, kulüp antrenörlerinin ve takım kaptanlarının kolay ulaşabileceği bir yerde
konuşlandırılır. Basın çalışma merkezinde yeterli çalışma masası, sandalye, en az 2 adet telefon
hattı, 1 adet cihazıyla birlikte faks hattı, kablosuz internet bağlantısı ve 1 adet fotokopi makinası
bulunur.
l)Basın tribünü:B kategori salonlarda, salonun tribün bölümünde basın mensupları için en az
20 kişinin yazarak görev yapabileceği sahayı uzun kenardan veya dip çizgilerin arkasından
görebileceği çalışma yeri düzenlenir. Basın için ayrılacak tribündeki bu çalışma yerinin oyunun
izlenmesine engel teşkil etmeyecek şekilde bir görüntü alanına sahip ve basın çalışma merkezine
kolayca ulaşılabilecek yerde olması gereklidir. Basın mensupları için ayrıca baş hakemin arkasındaki
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müsabaka kontrol sahasında görevlerini rahatlıkla yapabilecekleri masa düzenekleri, elektrik
bağlantısı, priz ve internet erişim imkanı mevcut olacaktır. Ev sahibi kulüp basın tribünü için ayrıca
giriş / akreditasyon ve güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
m)TV spikeri çalışma alanı:İki TV spikerinin oturabileceği bir masa düzeninden oluşur. Tüm
sahayı görebilecek şekilde bir görüntü ve çalışma alanı hazırlanır, ihtiyaç duyulacak iletişim
düzeneği kurulur.
n)Maç sonu röportaj alanı:Yayıncı kuruluşun, maç bitiminde röportaj yapabilmesi için
müsabaka kontrol sahasının içerisinde reklam panosu önünde röportaj alanı oluşturulur. Müsabaka
kontrol sahası içerisine, sponsorların logosunun bulunduğu reklam panosu konularak, basının maç
bitiminde oyuncu ve antrenörlerle röportaj yapacağı için bir yer ayrılır.
o)Otopark alanı:Müsabaka görevlileri, seyirci ve takım mensuplarının araçlarını
bırakabilecekleri otopark alanı oluşturulur.
ö)Tesis içi ve dışı dekorasyon: Her kulüp ev sahibi olduğu müsabakalarda maçın oynanacağı
tesisi kulübün karakteristik renk ve sembollerine uygun şekilde bayrak, flama ve benzeri malzeme ile
donatabilir. Kulüpler, salonların iç ve dış kısmına Federasyon tarafından gönderilen en az 2’şer adet
Federasyon bayrağı asmak zorundadırlar. Ev sahibi konumundaki kulüpler müsabakalarını
oynayacağı tesisi Federasyon ile koordine ederek dekore etme hakkına sahiptir.
C Tipi salon
MADDE 9- (1)C Tipi salon standartları şunlardır:
a)Oyun sahasının yüzeyi: Zemin; ahşap parke veya en az 7 milimetre kalınlığında sentetik
zemin olacaktır. Oyun sahasının yüzeyi düz, yatay ve yeknesak olacak, oyuncular için sakatlanmaya
yol açacak herhangi bir tehlike teşkil etmeyecektir. Pürüzlü ve kaygan yüzeylerde oynanması
yasaktır.
b)Oturma kapasitesi:Müsabakaların oynanacağı salonun seyirci oturma kapasitesi en az 500
kişi ve üzerinde olmalıdır. Seyirci koltukları numaralandırılır. Numaralı koltuk sayısı kadar bilet
satışı yapılır.
c)Müsabaka sahası:Serbest bölge ve müsabaka kontrol sahasını içine alan müsabaka sahası ve
en az 32 m. uzunluğunda ve 17 m. genişliğinde olacakır.
ç)Oyun sahası:Oyun sahası en az 28 m. uzunluğunda ve 15 m. genişliğinde olacaktır.Serbest
bölgenin genişliği yan çizgilerden ölçüldüğünde en az 3 m. ve dip çizgilerden ölçüldüğünde her
kenarda en az 5 m. olacaktır. Serbest oyun boşluğu her türlü engelden arındırılmış olup oyun sahası
yüzeyinden ölçüldüğünde en az 7 m. yüksekliğinde olacaktır.
d)Oyun sahasında bulunacak malzemeler:Oyun sahasında; hakem sandalyesi, direkler, file ve
antenler bulunmalıdır. Direkler sporcuların sakatlanmasını önlemek maksadıyla koruyucu nitelikte
yumuşak bir materyal ile kaplanmak zorundadır. Hakem sandalyesinin zemine temas eden alt tablası
yere herhangi bir yükseklik olmaksızın bir bütün şeklinde oturmalıdır. Hakem sandalyesinin çevresi
sakatlanmayı önleyebilecek bir materyal ile üç yönden çevrilir.
e)Müsabaka kontrol sahası:Oyun alanı ve serbest bölge etrafını çevreleyen bir koridor olup
dış bariyerler veya sınır panolarına kadar olan bütün alanları kapsayan müsabaka kontrol sahasının
uzunluğu en az 34 m. ve her kenarda en az 1 m. genişlikte olacaktır.
f)Müsabaka kontrol sahasında bulunacak malzemeler :Müsabaka kontrol sahasında; yazı
hakemi masası ve 4 adet sandalye, taşınabilir sayı levhası, 6 adet yer silici sandalyeleri, 1 m.
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genişliğinde 6 adet paspas, hızlı silici ve top toplayıcılar için 8 adet tabure, her takım için 1
istatistikçi masası ile 2 adet sandalye, ilkyardım masası, 2 adet sandalye, karma alan ve 1 adet
sponsor reklam panosu, oyun sahasını çevreleyen reklam panoları, basın mensupları masaları, 22 adet
( 11x2 ) takım oturma sandalyeleri, 2 Ceza sahası için (1m x1 m ve 2’ şer adet sandalye), ses yayın
cihazı ve mikrofonu (hakem masasında), oyuncu değiştirme tabelaları (2x1-20 adet), yedek file ve
antenler, file ölçme çubuğu (2,5 m.), 4 adet (0,40 m x 0,40 m) çizgi hakemi bayrağı, 5 adet müsabaka
topu, 5 adet top tutucu, koç bilgisayar prizi ve mola / oyuncu değiştirme talep zilleri, 2 adet top ve
malzeme koymak için market tipi araba bulunmak zorundadır. Oyuncuların maç esnasında çarpma
sonucunda sakatlanmalarını önleyebilmek için teknik heyet ve yedek sporcuların oturacağı
sandalye/oturma sıralarının tercihen plastik maddeden üretilmiş veya sakatlığa sebep vermeyecek
şekilde kenar ve köşelerinin ovalleştirilmesi gereklidir. Yazı hakemi masasının köşe ve kenarları da
sakatlığı önlemek amacıyla koruyucu materyal ile kaplanmalı veya oval hale getirilmelidir.
g)Isı: Isı en az 10° C olmalıdır.
ğ)Aydınlatma:Aydınlatma sistemi oyun sahası yüzeyinden 1 m. yükseklikte ölçülmek şartıyla,
1000 ile 1500 lux arasında olmalıdır.
h)Takım soyunma odaları:Takımlar için, içinde odaya doğrudan bağlantılı müstakil duş ve
tuvalet bölümü olan en az 2 soyunma odası bulunur. Soyunma odaları (duş ve tuvalet bölümü hariç)
en az 24 m2 olacaktır. Soyunma odalarında, sıcak ve soğuk suyun aktığı en az 2 adet duş, 2 adet
tuvalet, takım mensuplarının ihtiyacını karşılayacak sayıda askı ve sandalye ile 1 adet masaj masası
bulunmalıdır. Soyunma odalarının temiz olması ve bu odalarda ihtiyaç duyulacak temizlik sarf
malzemesi bulundurulması zorunludur.
ı)Hakem soyunma odaları (Erkek / Bayan):Görevli hakemler için, içinde odaya doğrudan
bağlantılı müstakil duş ve tuvalet bölümü olan en az 2 soyunma odası bulunur. Soyunma odalarının
genişliği (duş ve tuvalet bölümü hariç) en az 16 m2 olacaktır. Soyunma odalarında, hakemlerin
ihtiyacını karşılayacak sayıda askı ve oturma koltuğu bulunmalıdır. Soyunma odalarının temiz olması
ve bu odalarda ihtiyaç duyulacak temizlik sarf malzemesi bulundurulması zorunludur.
i)Doktor / İlk yardım odası:Müsabakalarda sahada herhangi bir sporcunun sakatlanması veya
seyirciler arasında rahatsızlanma olması durumunda ilk müdahalenin yapılabileceği 25 m2 ölçüsünde
bir doktor/ilk yardım odası bulunması zoruludur. Bu odalar salon içi ve dışından seyirciler ve acil
müdahale araçlarının kolay ulaşabileceği, sedye ve tekerlekli sandalye girişine uygun koridor ve kapı
ile diğer alanlara bağlanan ve tüm salon içine yerleştirilecek uygun tabelalar ile yeri işaret edilen
alanlarda kurulur. Odalar hijyenik şartlara sahip ve yeterli malzeme ile bunları muhafazaya uygun
dolap vb. gereç (atel, tentürdiyot, etil klor, oksijen, makas, bandaj çeşitleri, flaster band, kopçalı iğne,
buz, buz poşeti vb.) ile donatılır. Odada bir muayene masası bulunur.
j)Basın tribünü:Salonun tribün bölümünde basın mensupları için en az 5 kişinin yazarak görev
yapabileceği sahayı uzun kenardan veya dip çizgilerin arkasından görebileceği çalışma yeri
düzenlenir. Basın için ayrılacak bölgenin oyunun izlenmesine engel teşkil etmeyecek görüntü alanına
sahip olması gereklidir. Bu mahalde elektrik bağlantısı mevcut olmalıdır. Ev sahibi kulüp basın
tribünü için ayrıca giriş/akreditasyon ve güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Güvenlik
Güvenlik hükümleri
MADDE 10- (1)Salon güvenlik standartları şunlardır:
a)Salon Güvenlik Planı:Yönetmelik ve ilgili mevzuata uygun olarak her salon için spor alanı
güvenlik planı hazırlanır, onaylatılır ve uygulanır.
b)Salon oturma planı:
1)Salon seyirci oturma toplam kapasitesinin en az % 20’ si diğer kısımlardan ayrı bir
bölümde, konuk takım taraftarlarına tahsis edilir. Bu bölümün giriş ve çıkışı diğer bölümlerden
ayrılacak şekilde düzenlenir.
2)Güvenlik kurullarınca müsabaka salonuna konuk takım alınmaması yönünde bir karar
alınması halinde salona konuk takım taraftarı alınmaz ve yer tahsisi yapılmaz.
3)Protokol tribünü, tribünün ortasında, müsabaka sahasından yüksek bir konumda ve diğer
açık oturma alanlarından ayrı olarak konuşlandırılmış olmalıdır. Protokol tribününün girişleri ilgili
kontrol görevlisi tarafından denetlenir. Bu bölüme sadece Protokol akreditasyon kartına sahip olanlar
ve/veya protokol isim listesinde adı bulunan kişiler girebilir.
c)Yangın emniyeti
1)Salon içi ve dışında otomatik yangın söndürme sistemi bulunan salonlar ve otomatik
sisteme sahip olmayan diğer salonlarda yangın söndürme tüpleri, su ile yangın söndürme hortum,
vana, yangın söndürme dolabı, sedye, kanca, kazma, kürek, kum kovası vb. yetkili kişiler tarafından
periyodik bakım ve kontrolleri yapılmış donanımlar, personel sayısal ve fonksiyonel olarak her an
kullanıma ve göreve hazır bulunur.
2)Gerektiğinde olay mahallinden çıkışı sağlayacak ışıklı ya da fosforlu yönlendirme levhaları
asılır.
3)Bu hususlar salon güvenlik planında belirtilir.
ç)Engelli seyirciler
1)A Tipi ve B Tipi salonlarda salonda engelli seyircileri için ayrı bir izleme bölümü
oluşturularak, tekerlekli sandalyenin yürütülebilmesi için yeterli rampa düzeneği tesis edilir.
Ayrılacak bölüm ana girişe ve tuvalete yakın, salon zemini ve saha kenarından emniyetli uzaklıkta
bulunmalıdır. Refakatçileri için oturma koltuğu bulundurulur. Engelli tuvaletleri ayrılır.
2)C Tipi salonlarda engellilerin müsabakaları izleyebilecekleri uygun yer ayrılır.
d)Acil eylem planı/Tahliye planı
1)Her salonun yangın, deprem ve salon içi seyirci olaylarında seyircilerin acil ve güvenli bir
şekilde boşaltılabilmesi için salon tahliye planı bulunmalıdır. Tribünlere ait salon kapılarının açık
tutulması zorunludur.
2)Tribünlere ait salon dışına açılan tahliye kapılarının sürgülüsistem olmaması ve kesinlikle
dışa doğru açılması zorunludur. Tüm seyirci çıkışları sadece çıkış amaçlı kullanılır, aynı zamanda
giriş amaçlı kullanılmaz.
3)Çok acil hallerde seyircilerin tribünden müsabaka sahasına geçebilecekleri bir giriş
düzeneği planlamaya dahil edilecektir.
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4)Acil çıkış kapılarının içeriden kolayca açılabilecek bir sistem ile teçhiz edilmesi gereklidir.
Bu tür kapılar seyirci içerde bulunduğu sürece kesinlikle kilitlenmez, her an içeriden kullanıma hazır
tutulur. Kapı renkleri tercihen açık renkte olur.
e)Yedek teçhizat: A tipi salonlarda elektrik kesilmesine önlem olarak jeneratör
bulundurulması zorunludur.
f)Girişler ve geçişler
1)Federasyon temsilcisi/hakem gözlemcisi, hakemler, sporcular, takım ve medya mensupları
için salona ve müsabaka sahasına, güvenli bir şekilde doğrudan giriş yeri belirlenir. Bu girişin
seyircilerin ve yetkisiz kişilerin girişine kapalı, takım soyunma, hakem, doktor/ilk yardım, doping,
Federasyon temsilcisi/hakem gözlemcisi odalarının bir arada olması için azami çaba gösterilİr.
2)Maç esnasında oyun sahası içindeki serbest bölgeye hakemler, çizgi hakemleri, top
toplayıcılar ve hızlı siliciler dışında, tıbbi müdahaleler hariç, hiç kimsenin girmesine izin verilmez.
Sadece Federasyon temsilcisi/hakem gözlemcisi ihtiyaç duyulması halinde saha müdürü, saha
tanzimcisi gibi ilave personelin oyun sahasına girmesine izin verebilir.N
ANIM, VENKREDİYON TALİMA
g)Kapılar ve bilet gişeleri
1)Seyircilerin gereksiz birikimlerini önleyerek giriş noktalarına yönlendirilmesi için A tipi
salonlarda bir turnike sistemi bulunur.
2)Seyirci girişleri, sadece giriş amaçlı turnike ve kapılar kullanılarak yapılır. Seyirci çıkışı,
acil çıkış halleri de dahil olmak üzere ayrı kapılar kullanılarak sağlanır.
3)Bilet satılacak yerler önceden belirlenir.
4)A Tipi salonlarda salon girişlerinin, belirli bir uzaklıkta yerleştirilmiş birinci güvenlik
bariyeri ile çevrilmesi esastır. Bu dış alanda, ilk kontroller ve gerektiğinde kolluk kuvvetlerince üst
aramaları yapılır. Bu alan içerisine biletsiz seyirci giremez.
5)Salonun girişinde turnikelerin bulunduğu alanda ikinci kontroller (ikinci güvenlik bariyeri)
yapılır. Dış alan ile salon turnikeleri arasında, seyircilerin izdihama yol açmadan serbest hareketine
izin verecek yeterli alan bulundurulur.
6)Kulüp/ kuruluş tarafından turnike sayısının 2 katı kadar metal arama dedektörü ve imkan
dahilinde x-ray cihazı gibi elektronik cihazlar hazır bulundurulur.
7)Güvenlik çemberi etrafına ve salon girişlerine, por alanına sokulması yasak maddelere ve
eşyaya, yasak olan davranışlara ve bu alanlarda elektronik takibin yapıldığına ilişkin uyarı levhaları
asılır.
ğ)Yönlendirme levhaları
1)A ve B Tipi salonlarda salon dışı yönlendirmeler bilet gişeleri ve çevre yollardan itibaren
başlar, tüm seyirci giriş kapılarını, sağlık odalarını, protokol girişini, basın girişini, sporcu, hakem,
yetkili ve sağlık görevlilerinin girişini gösterir şekilde düzenlenir.
2)Bu sisteme yardımcı olmak için salon planı şeklinde duvar haritaları salonun etrafına asılır.
Akreditasyon sistemine uyacak şekilde akreditasyon renk kodlarını ve bilgilerini içeren
yönlendirmeler de tüm gerekli bölgelere asılır.
3)Tribündeki yönlendirmeler ise seyircilerin girişten itibaren koltuk yerini, WC yerlerini, büfe
yerini, salondaki sağlık odasının yerini, çıkışı gösterebilecek şekilde düzenlenir.
4)Soyunma odaları, hakem odası, doping odası, Federasyon temsilcisi/hakem gözlemcisi
odası, basın toplantı odası yönlendirmeleri, sporcu, hakem ve Federasyon temsilcisi/hakem
gözlemcisi girişlerinden itibaren yönlendirilir ve her koridorun görünebilir yerinde bulunur.
5)Tabelalar kolay okunabilir harf karakterinde yazılır.
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h)Akreditasyon sistemi
1)A tipi salanlarda akreditasyon sistemi, salonda seyir veya görev maksadıyla bulunacak
kişilerin salon içerisinde hareket alanlarını belirlemek üzere renk kodlamalı olarak düzenlenecek
akreditasyon kartı yöntemi ile sağlanır.
2)Akreditasyon için salon içine giriş renk kodlama levhası, bölgesel giriş levhası ve kişiler
için serbest geçiş tanıtım kartı bu Talimatın EK-3’ üne uygun olarak hazırlanır.
3)Kartlar müsabaka başından sonuna kadar görülebilir şekilde takılır. Bu kurala uymayanlar
hakkında Disiplin Talimatı hükümleri uygulanır.
4) B ve C tipi salonlarda bu sistemin kurulması için azami çaba gösterilir.
ı)Foto muhabiri ve TV kameramanı görev önlükleri: Foto muhabirleri ve TV kameramanları
sahada Türkiye voleybol ligleri için hazırlanmış özel görevli önlükleri ile görev yaparlar.
i)Kamera Sistemi
1)Voleybol 1. Lig müsabakalrının oynanadığı/oynanacağı salonlarda, 6222 sayılı Sporda
Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, Yönetmelik hükümlerine ve spor güvenlik
kurullarının belirlediği özelliklere ve sayıya uygun güvenlik kameraları ve teknik donanımlar
bulundurulur.
m)Bu salonlar için bu ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili makamlarca verilen spor alanı
güvenlik sertifikası alınır. Bu sertifika ve ilgili diğer formlar, salonda müsabaka yapacak
kulüp/kulüpler tarafından Federasyona gönderilir.
n)Genel anons sistemi
1)Müsabaka organizasyon görevlilerinin ve salon emniyet/güvenlik görevlilerinin salon içinde
ve dışında bulanan kişilere gerekli uyarılarda bulunabilmeleri için, hakem masasında kullanılan maç
anons sisteminin dışında yeterli, güçlü çalışır vaziyette genel anons sistemi (hoparlörler) oluşturulur.
2)Hoparlör düzeni seyircileri rahatsız etmeyecek şekilde konumlandırılır. Ses sistemi kaliteli
ve ses seviyesi seyircileri rahatsız etmeyecek düzeyde olmalıdır
o)Müzik enstrüman kullanımı
1)Salonda, bir orkestra içinde diğer enstrümanlarla birlikte bir adet davul ve bir adet trompet
çalınabilir. Tek başına davul çalınmasına izin verilmez.
2)Münferit çalgıları ve/veya orkestra elamanları rakip takım oturma sıraları arkasında
yerleşemez. Bunlar tribünün orta yerinde yada üst bölümlerlinde konuşlandırılır.
3)Salona vuvuzela, düdük, korna gibi gereçler girdirilemez..
ö)Büfe hizmetleri: Büfeler temiz, güzel görünümlü, kolay ulaşılabilir ve salon içinde merkezi
bir yerde konuşlandırılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Mevcut salonların uygun hale getirilmesi
GEÇİCİ MADDE 1- (1)Bu Talimatta öngörülen şartları taşımayan salonlarda gerekli
düzenlemeler, bu Talimatın yayımlanmasından itibaren üç ay içinde yapılır.
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Yürürlük
MADDE 11- (1)Bu Talimat, Spor Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12- Bu Talimat hükümlerini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı yürtütür.
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