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Temel Egitim Genel Miidiirliigii 


SaYl : 10230228-300-E.13362519 08.09.2017 
Konu : Fabrika Voleybol Tamtlm Uygulamasl 

YENiLiK VB EGiTiM TEKNOLOJiLERi GENEL MUDDRLUGUNE 

ligi: Gen91ik ve Spor Bakanh~ (Spor Gene! Miidiirliigu)'nm 256446 sayth yazlSl. 

Genl(lik ve Spor Bakanhgl'nm ilgi yazlSl ilgisinden dolayt ekte gonderilmi§tir. 
Bilgilerinizi ve geregini arz ederim. 

Yasin VURAL 
Daire Ba§kanl 

Ek: ilgi yazl (2 sayfa) 

Atatiirk Blv. 06648 KIZllay/ANKARA AynntJb biIgi iyin: Suna Y1LDIR[M 
Tel: (0312)4131327 FakE: (312) 418 05 59 $ef 
e-posta: adsoyad@meb.gov.tr ElektronikAg: www.meb.gov.tr Tel: (0 312) 413 27 32 

Bu evrakgtiVenli elektronik ifllw ile irnzalaunll~tlI. htlllS:lievraksorgu.meb.gov.tr adresinden 7961-ceOd-3f71-bc48-6784 kodll He teyi! edilebilir. 



T.C. 

GEN~LiK VE SPOR BAKANLIGI 


SPOR GENEL MUDDRLUGU 


SaYI :89131152-125.99-E.256446 

Konu : Fabrika Voleybol Tamtlm Uygulamasl 

DAGITIM YERLERiNE 

ilgi : Tiirkiye Voleybol Federasyonu B8.§kanhgllllll 10.08.2017 tarih ve 7319 sayru YazISl. 

Tiirkiye Voleybol Federasyonu tarafllldan 2013 yll111dan bu yana yiiriitiilen Fabrika 
Voleybol Projesi kapsammda a911an voleybol okullarlllda 6-12 ya!? grubundaki 90cuklarlll voleybol 
bran!?l tam!?malarllllll saglanarak sporcu saYlSllllll artmIiiiaSiiiinnedefledigi belirtilen ilgi YazIda, 
soz konusu projenin 81 ilde hayata ge9irilmesi i9in temel egitim ve ogretim kurumlarlllda gerekli 
sunum ve tanItlm ama9h voleybol etkinlikleri yapllmasl, okul yonetimleri tarafllldan belirlenecek 
yerlerde bro!?iirlerin asllmasl ve okul aile birlikleri tarafindan iicret kar!?lhgl kllllandmian okul spor 
tesislerinin egitim dl!?l zamanlarda bedelsiz olarak kullamlabilmesi talep edilmektedir. 

Bakanltklartmlz araslllda 19.04.2016 tarihinde irnzalanan i!?birligi Protokoliin 5.5. maddesi 
MEB'e bagl1 kurumlarda GSB'nin yiirtltmii!? oldugu faaliyet ve projelerin tanIttmlan i9in kurum 
idarelerinde gerekli kolayhglll saglanacagl, 5.16. maddesi ise okul aile birlikleri tarafllldan iicret 
mukabili kullandmlan okul spor tesislerinin egitim dl!?l zamanlarda sporcu ve spor kuliiplerinin 
antrenmanlarlllda bedelsiz olarak kullanabilecegi hiikiim altma allllml~rr. 

AnayasamlZlll 58 inci maddesi gen9lerin kotii ait!?kanltklarllldan, 59 uncu madde ile de her 
Tiirk vatanda!?1llln beden ve ruh saghg1ll1ll spor ile kOrunmasl hedeflenmi!?tir. 

Bu kapsamda Tiirkiye Voleybol Federasyonu tarafllldan uygulanmakta olan Fabrika 
Voleybol Projesinin AnayasamlZlll ilgili maddelerinde belirtilen hedefleri saglayacagl gibi, Turk 
sporu i9in hem sahada hem de saha dl!?lllda fair play ruhunu benimsemi!? ve sportif ba!?arlYl 
yakalaml!? sporcular yeti!?tirilmesinde biiyUk rol oynayacagl degerlendirilmektedir. 

Bu dogrultuda; Bakanltklanffilz araslllda irnzalanan i~birligi Protokolii de dikkate allllarak 
iilke 9aPllldaki tiim temel egitim ve ortao~~J!ID...kurumlarmda proje hakkmda gerekli sunum ve 
tamtlffi ama9h voleybol ~~ildenn..m y~pI1abilmesi, okul yonetimlerince belirlenecek yerlerde 
bro~iirlerin aSlh kalmas1llln saglanabilmesi, okul spor tesislerinin egitim dl~l zamanlarda Tiirkiye 
Voleybol Federasyonu B8.§kanllg1ll1ll ilgili projesi kapsammda bedelsiz olarak kullandmlmasllla 
yonelik taleplerinin Kurumunuzca degerlendirilmesi hususlar1lll; 

Bilgilerinize arz ederim. 

Murat KOCAKA YA 
Genel Miidiir V. 

Not: Bu beIge, 5070 sayill Elektronik 1mza Kanununun 5. maddesi geregince giivenli e1ektronik imza ile irnzalanml§ttr. 

Adres: Omek Mahallesi Oruy Reis Caddesi No:13/A AltmdagiANKARA Bilgi iyin:Neziye <;ACiLAY AN 
Telefon: (0312) 59672 80 Belgegeyer: (0312) 596 73 12 Sozle~meli Spor Egitim Uzmanl 
Elektronik Ag: http://sgm.gsb.gov.tre-posta:sporfaaliyetleri@sgm.gov.tr ) 

http://sgm.gsb.gov.tre-posta:sporfaaliyetleri@sgm.gov.tr
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Konu : Fabrika Voleybol Tamtlm Uygulamasl hk. 
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T.C. 
SPOR GENEL MOOORLOGO 


Spor Faaliyetleri Oalresi Ba,kan'19ma 


hgi: GenyJik ve Spor Bakanilgl i1e Milli Egitim Bakanllgl arasrnda imzaJanan 89131152~ 
010.06.01.lE.43894 saYI" ii BirliQi ProtokolO. 

6-12 ya~ grubundaki yocuklann Voleybol jJe tam~malannr saglamak, sporu severek hayatlannrn bir parcasl 
haline getirmelerine yardlmcI olmak. ulkemizdeki sporcu saYlsml artilrmak amaclyla Federasyonumuz 
bOnyesinde 2013 Yllinda hayata geyirilen Fabrika Voleybol Projesi ayllan voleybol okullan vasltaslyla 
Ankara, Istanbul. lzmir. Bursa. Mersin, Eski§ehir. Antalya, Mardin, Manisa. Giresun, Aydm. Konya, Mugla, 
Zonguldak, $amsun, Corum iIIen ile Konya-Eregli ve LOleburgaz ilyelerinde cahimalanm sOrdOrmektedir. 

Fabrika Voleybol projes~gon(jmoz geng ku~agm tum ya§ammda buyuk bir artl saglayacak spor disiplini 
ve spor kultOrOnO a~lramaYI ilke edinmi§tir. Bu dogrultuda TOrk sporu ic;in hem sahada hem de saha 
dl§lnda fair play ruhunu benimsemi§ sporcular yeti§tirmesi hedefJenmi§tir.)~ 

Proje, gerek tesis gerekse egitmen kadrosuyla her ya§ grubundaki sporculann beklenti ve ihtiyac;lannl 
~ kar§llayacak dOzeyde ve en modern tekniklerle egitim vermektedir. 

~ (Antrenman program/an, hareket bilimi uzmanlart tarafmdan sporcu/ann ya§lan ve yetenekleri goz onOnde 
bulundur~rak oluljturulan bu proje He temel hareket becerilerinden ba§layarak voleybolu anlayan, seven 
ve uygulayabilen; voleybol kClltOrO kazanml§ bireyler yeti§tirilmesi ve yetenekli sporculann tespit; amac; 
edinilmi§tir,lFabrika voleybol okullanmlzda belirli kriterlere gore fiziksel ozellikler; ve yetenek kapasitesi 
uygun gorulen ogrencilerimiz Milli taklm/ar dOzeyinde sporcular yet;ljtirmek adma geli§im kamplarma davet 
edilmekte aynca TOr/dye Voleybol Federasyonu tarafmdan uygulanan proje taklmlanmlzda da gorev 
alarak profesyonel olarak yeti§tirilmeleri saglanmaktadlr 

Soz konusu projenin 81 ilde faaliyete gec;mesi ic;in gerekli gall§malar yapllmakta, daha fazla ogrenciye 
ula§arak TUrk sporuna daha fazla katkl saglamak amaclyla Fabrika Voleybol Okullanmizin Sorumlu 
Antrenorleri tamtlm faaliyetlerinde yer almaktadlrlar. 

Jlgi yazlya istinad n.,sorumlu antrenorlerimizin Ulke c;apmdaki temel egitim ve ortaogretim kurumlannda 
proje hakkmda ;){Jj sunumlan ve tamtlm amac;h voleybol etkinlikleri yapabilmeleri. I=abrika Voleybol 
Okullanntn bro~(jrlerini dagltabilmeleri, okul yonetimlerince belirlenecek yerlerde SDZ konusu bro§Orlerin 
aSlh kalmastnln saglanmasl; uygun gorOlmesi halinde okul aile birlikleri taraflndan ucret kar§lflgl 
kullandlrllan okul spor tesislerinin egitim dl~1 zamanlarda proje kapsammda bedelsiz olarak 
kullantlabilmesi) i~in Milli Egitim Bakanilgl Temel Egitim Genel MOdarlOgO ve Ortaogretim Genel 
MudOrlOgO'ne kohunun i1etilmesi hususunda yardlmlannJzl alZ va talep ederim. 
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