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TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU  
YAYIN TALİMATI 

 

1. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER 
 

AMAÇ  
Madde 1- Bu Talimatın amacı, Türkiye’de oynanan tüm voleybol müsabakalarının resmî ve özel yayın 
kuruluşları tarafından radyo, televizyon veya internet aracılığı ile yayınlanma usûl ve esaslarını düzenlemektir. 
 

KAPSAM 
Madde 2- Türkiye’de oynanacak bütün resmî ve özel salon, plaj, park, yer voleybolu müsabakalarının radyo, 
televizyon veya internet aracılığı ile yayınlanmasına yönelik usûl ve esasları kapsar. 
 

DAYANAK 
Madde 3- Bu Talimat, 22 Mart 2005 tarih ve 25763 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Voleybol 
Federasyonu Çalışma Usûl ve Esaslarına Dair Ana Statünün verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

TANIMLAR 
Madde 4- Bu Talimatta geçen; 

Federasyon   :  Türkiye Voleybol Federasyonunu, 
FIVB    :  Uluslararası Voleybol Federasyonunu, 
C.E.V.    :  Avrupa Voleybol Konfederasyonunu, 
Yayın Kuruluşu   :  Resmî veya özel nitelik taşıyan radyo, televizyon veya  
                            internet yayını yapan kurum ya da şirketi,    
Naklen Yayın   :  Bir voleybol müsabakasının oynandığı anda kısmen ya da  

        tamamen yayınlanmasını, 
Banttan Yayın   :  Bir voleybol müsabakasının oynanıp bittikten sonra kısmen  
                  ya da tamamen yayınlanmasını, 
Özet Yayın   :  Bir voleybol müsabakası oynanıp bittikten sonra kısmen  
                  yayınlanmasını, 
Yayın Hakkı   :  Bir voleybol müsabakasının radyo, televizyon veya  

               internetten yayınlanabilmesi için müsaade eden tarafın bu  
                          konuda sahip olduğu hakkı, 

Yayın Yetkisi   :  Bir voleybol müsabakasının radyo, televizyon veya  
                       internetten yayınlanabilme iznini, 
Yayın Yetki Belgesi  :  Bir voleybol müsabakasının radyo, televizyon veya  

               internetten yayınlanabilmesi için Voleybol Federasyonu   
               tarafından verilen belgeyi 
               ifade eder.  

 

2. BÖLÜM - ESAS HÜKÜMLER 
 

TELEVİZYON, RADYO VEYA İNTERNET YAYIN İZNİ 
Madde 5- Türkiye’de yapılan tüm resmî ve özel voleybol müsabakalarının televizyon, radyo veya internet 
aracılığıyla yayın ve devir izni münhasıran Federasyona aittir. 
 

YAYIN HAKKI 
Madde 6- Voleybol karşılaşmalarında yayın hakkı, bu Talimatta belirtilen esaslar dahilinde ve belirtilen 
istisnalar dışında, müştereken, yayını yapılan organizasyona katılan tüm kulüplere aittir. 
6.1. Resmî ve özel tüm millî karşılaşmalarda yayın hakkı yalnızca Federasyona aittir.  
6.2. Kulüplerin özel karşılaşmalarının Ülke dışına yapılacak yayınlarında yayın hakkı Federasyona aittir. 
6.3. CEV tarafından organize edilen Avrupa kupaları karşılaşmalarının Türkiye içindeki yayın hakkı bu kupaya 
Türkiye’yi temsilen katılan kulübe aittir. 
6.4. FIVB ve CEV ‘in kendi statüleri gereğice hak sahibi sıfatını taşıdığı karşılaşmaların yayın hakkı kendilerine 
aittir. 
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6.5. Yayın hakkına sahip kulüpler, Federasyon tarafından belirlenecek süre içinde, bir taahhütname ile 
Federasyon tarafından belirlenen şartlar dahilinde yayıncı kuruluşu/kuruluşları belirleme yetkisini Federasyona 
vermek zorundadır. 
 

FEDERASYONUN MAÇ YAYINLARINA İLİŞKİN HAKLARI  
Madde 7- Federasyon, kulüplerin Federasyona vereceği yayın yetkilerini uygun gördüğü yayın kuruluşuna, 
tamamen, kısmen veya belirleyeceği müsabaka için devretme hakkına sahiptir. 
7.1. Federasyon, kulüplere ait yayın hakkını elinde bulunduran yayın kuruluşlarına, kulüplerin muvafakati olsa 
dahi, yayın yetki belgesi vermeme ve yayın yaptırmama hakkına sahiptir. 
7.2. Federasyon, yayın yetki belgesini uygun gördüğü kuruluşa dilediği şartlarla verme hakkına sahiptir. 
 

YAYIN YETKİ BELGESİ 
Madde 8- Yurt içinde yapılacak tüm voleybol müsabakalarının yayın yetki belgesi, Federasyon tarafından 
verilir. Ulusal, yerel veya kablolu yayın yapan tüm kuruluşlar voleybol müsabakalarını yayınlamak için “Yayın 
Yetki Belgesi” almak zorundadır. 
8.1. Yayın yetki belgesi olmayan kuruluşa kesinlikle yayın yaptırılmaz. 
8.2. Yayın yetki belgelerinin kontrolü ve sorumluluğu müsabakanın oynandığı salonun yetkililerine aittir. 
8.3. Yayın yetki belgesi almış olan kuruluş, yapacağı yayınlarda Federasyon tarafından belirlenen yayın 
ücretini ödemek zorundadır. Federasyon; yayın yetkisini bedelsiz olarak da verebilir.  
8.4. Yayın yetki belgesi olmaksızın yayın yaptıran kişi, kuruluş veya kulübe yayınlanacak müsabakanın 
önemine göre en az 4.000.-TL ceza verilir. Verilen ceza Federasyona gelir kaydedilir. Verilen ceza 
ödenmediği takdirde ceza tutarı kadar olan bedel alınacak ödül, harcırah, yayın hakkı payı, yevmiye veya 
benzeri alacak veya istihkaklardan kesilir ve Federasyona gelir kaydedilir. 
8.4.1. Yapacağı yayının naklen veya banttan olacağını, bant yayınlarının hangi saatte yapılacağını 
müracaatında açık olarak bildirmek ve taahhüt etmek suretiyle yayın yetki belgesini aldığı hâlde yayını 
müracaatında taahhüt ettiği şekilde gerçekleştirmeyen veya hiç yapmayan kuruluş veya kulübe, müsabakanın 
önemine ve gerçekleşmeyen yayının voleybolun marka değerine vereceği zarara bağlı olarak Federasyona 
gelir kaydedilmek üzere asgari 4.000.-TL ceza verilir. Kuruluş veya kulübün cezasını ödemediği durumlarda 
8.4. madde hükümleri uygulanır.” 
8.5. Yayın yetki belgesi olmaksızın yayın yapan kuruluşa Federasyon tarafından yeni yayın yetkisi 
verilmeyebilir. 
8.6. Yayın yetki belgesi televizyon yayınları için canlı yayın veya bant yayın kaydı olduğu belirtilerek 
düzenlenir. 
8.7. Yayın yetki belgesinde belirtilen yayın şekli dışında yayın yapan kuruluşun yetki belgesi iptal edilir. 
8.8. Yerel yayınlarda, yayının yapıldığı ilin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Federasyona yazılı bilgi vermeli ve 
yayın yetki belgelerini kontrol etmelidir. Yayının ivedilikle sağlanması gereken koşullarda Federasyonu telefon 
ve/veya faksla bilgilendirerek gerekli izni vermeli (Yalnız Türkiye 2. Ligi, 3. Ligi ve mahallî müsabakalar için) 
ve durumu yazılı olarak en kısa sürede Federasyona bildirmelidir.  
 

YAYINLARIN PROGRAMLANMASI VE DÜZENLENMESİ 
Madde 9- Ülkemizde oynanacak bütün resmî ve özel voleybol müsabakalarını oynatma ve bunları 
programlama yetkisi Voleybol Federasyonuna aittir. 
9.1. Yayın nedeniyle belirlenmiş müsabakanın başlama saati ve gününü değiştirme yetkisi Federasyona aittir. 
 

YAYIN YAPACAK KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
Madde 10- Yayın yapacak kuruluşlar aşağıdaki yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. 
10.1. Yayın yetki belgesi isteyen kuruluş, yapacağı yayının naklen veya banttan yapılacağını, bant 
yayınlarının hangi saatte yapılacağını müracaatında açık olarak bildirmek ve taahhüt etmek zorundadır. 
10.2. Yayın yapacak olan kuruluş, yayın yetki belgesindeki yayın şekline uymak, aksine bir yayın yapıldığı 
takdirde Federasyonca verilecek karara aynen uymak ve taahhütlerini yerine getirmek zorundadır. 
10.3. Görüntülü yayın yapacak kuruluşlar, yapacakları yayınlarda Federasyon tarafından belirlenen sesli 
ve/veya görüntülü spotları belirlenen zaman, sayı ve sürelerle yayınlamak zorundadır. Bu zorunluluğa 
uymayan kuruluşların yetki belgesi iptal edilir ve kendilerine yeni yetki belgesi verilmez. 
10.4. Yayınların yerel yayın yapan kuruluşlar tarafından yapılması halinde, yayını yapan kuruluş, yayını 
yapılan müsabakanın (seyirciye ulaşan şekli ile) kesintisiz bir kasetini/disketini 3 gün içinde Federasyona 
ulaştırmak zorundadır.  
10.5. Yerel yayın yapan kuruluş, Federasyona verilmesi gereken yayını yapılan müsabaka kasetini/disketini 
vermediği takdirde yeni yayın yetki belgesi alamaz ve yayın yapamaz. 
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10.6. Yayın yapacak kuruluş; Federasyon tarafından konulan yayın şartlarına uymak zorundadır. 
10.7. Yayın yapacak kuruluş, yayın şekli ne olursa olsun yayınlayacağı her müsabaka için ayrı ayrı olmak şartı 
ile Voleybol Federasyonuna en az toplam 30 saniyelik bedelsiz reklam spotu hakkı vermek zorundadır. 
10.8. Federasyon bedelsiz reklam hakkını dilediği şekilde kullanmakta/kullandırmakta serbesttir.  
10.9. Yayın yapacak olan kuruluş Federasyon tarafından belirlenecek şartlara uygun taahhütname vermek ve 
vereceği taahhütname koşullarına kesinlikle uymak zorundadır. 
 

YAYIN YAPAN KURULUŞLARIN YAYIN ŞARTLARI 
Madde 11- Yayın yapacak kuruluşlar yapacakları yayınlarda aşağıda belirtilen şartlara uymak zorundadır. 
11.1. Yayın yapacak kuruluş yayınlarında en az 3 kamera (biri aktüel olmak şartı ile) kullanmak zorundadır. 
11.2. Yayın yapacak kuruluş Federasyon tarafından belirlenmiş olan kamera yerlerini kullanmak zorundadır. 
11.3. Yayın yapacak kuruluş, özet yayın yapıyor ise müsabakayı her seti en az 5 dakika, son seti kesintisiz 
vermek şartı ile özetlemek zorundadır. Özet yayınlar toplam 30 dakikadan az olamaz.  
11.4. Yayın yapacak kuruluş lig müsabakalarında uygulanan teknik molalarda (Müsabakanın her setinde 8 ve 
16. sayılarda otomatik olarak verilir ve 60 saniyedir.) naklen yayınlarda reklam kuşağı girmek, eğer reklam 
yok ise voleybol ile ilgili kısa söyleşi veya röportajı en az bir kez olmak şartı ile yayınlamak zorundadır. Bant 
yayınlarında yayın öncesi veya sonrasında o müsabaka ile ilgili kısa söyleşi veya röportajı en az bir kez 
yayınlamak zorundadır. 
11.5. Yayın yapacak kuruluş yayın yetki belgesini aldığı müsabakanın tanıtımını müsabakadan en az bir gün 
önce başlayarak her tanıtım aralığında kullanmak veya her gün en az dört tekrar yapmak zorundadır.  
11.6. Yayın yapacak kuruluş eğer radyo yayını yapıyor ise 11.4., 11.5., 11.6. maddelerdeki şartları yerine 
getirmek zorundadır. 
 

YAYIN HAKLARI VE YAYIN YETKİLERİNİN DEVRİ 
Madde 12- Federasyon, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek şartlar doğrultusunda, tüm yayın haklarını ve 
yayın yetkisini bir kurum, kuruluş veya kurula süreli olarak devredebilir. Bu devir ile elde edilecek bir gelir var 
ise, elde edilecek olan gelirden %25 Federasyon payı kesildikten sonra “Yayın Hakkı Geliri” olarak 
belirlenecek oranlara göre kulüplere ödenir. 
 

YAYINLARI YAPACAK YAYIN KURULUŞUNUN BELİRLENMESİ 
Madde 13- Yayınları yapacak kuruluşun belirlenmesinde tek yetkili, Federasyon veya Yayın yetkisini 
belirlenmiş olan şartlarda devrettiği kurum, kuruluş veya kuruldur.  
 

3. BÖLÜM – DİĞER HÜKÜMLER 
 
TALİMATTA YER ALMAYAN KONULAR 
Madde 14- Bu talimatta yer almayan konular hakkında mevcut yasa, yönetmelik, çerçeve statü, ana statü ve 
talimatlar doğrultusunda karar alma ve yorumlama yetkisi yalnızca Federasyona aittir. 
 
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA 
Madde 15- Bu Talimatın yayınlanması ile birlikte Federasyonun daha önce bu konuda yayınladığı talimat ve 
ekleri yürürlükten kalkar. 
 
YÜRÜRLÜK  
Madde 16- Federasyon Yönetim Kurulunca hazırlanan bu Talimat Federasyon ve Genel Müdürlüğün resmî 
internet sitesinde yayınlandığı 31/10/2006 tarihinde yürürlüğe girer. 
 

YÜRÜTME 
Madde 17- Bu talimat hükümleri, Federasyon Başkanı tarafından yürütülür. 


