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Tarih: 31.07.2014  

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU 

MİLLİ TAKIM SPORCULARINI SEÇME PROSEDÜRÜ 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

Madde 1 —(1) Bu prosedürün amacı; Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Kategorilerinde Akdeniz, Avrupa 

ve Dünya Şampiyonaları ve olimpik milli takımlarda yarışacak olan sporcuları seçme işlemlerinde 

uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.  

 

Kapsam  

Madde 2 —(1) Bu prosedür; “Yıldızlar”, “Gençler”, “Büyükler” kategorilerinde ve olimpik milli 

takımlarda yarışacak olan milli takım sporcularının belirlenmesi, bu sporcuların belirlenmesinde 

doğacak anlaşmazlıkların çözümüne dair hükümleri kapsar.  

 

Dayanak  

(Değişik: 15.11.2014) Madde 3 —(1) Bu prosedür, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı “Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun”un ek 9 uncu maddesi, 19/7/2012 tarihli 

ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bağımsız Spor Federasyonlarının 

Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, 03/4/2014 tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü” ne dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

 

Tanımlar  

Madde 4 —(1) Bu prosedürde geçen;  

a)Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,  

b)Federasyon: Eskrim Federasyonu Başkanlığını,  

c)Federasyon Başkanı: Eskrim Federasyonu Başkanını,  

ç) İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerini, 

d) Teknik Kurul: Federasyon Teknik Kurulunu,   

e) FIE: Uluslararası Eskrim Federasyonunu, 

f) CEE: Avrupa Eskrim Konfederasyonunu, 

g) COMES: Akdeniz Eskrim Konfederasyonu, 
ğ) Kota: FIE, CEE ve COMES tarafından düzenlenen müsabakalara Bir Ülkeden Katılacak En Fazla 

Sporcu Sayısını, 

h) Branş: Epe, Flöre ve Kılıç Disiplinlerini,  

ı)Kategori: Yaş Gruplarını,  

i)Klasman: Kendi Branşındaki ve Kategorisindeki Sıralamasını,  

j)Klasman Puanı: Bir ve Daha Yukarısındaki Puanı,  

k)Olimpik Sporcu: Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanan Sporcuları,   

İfade eder.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

Milli Takım Sporcularının Oluşturulması 

Yıldızlar Milli Takımlarının Oluşturulması 
Madde 5 —(Değişik: 13.08.2014) (1) Yıldızlar Milli Takımları; 01 Ağustos 2014 tarihi itibarı ile 

“Yıldızlar A” kategorisinde bütün branşların Türkiye klasmanında bulunan ilk 8 sporcusundan oluşur. 

Ayrıca klasmanda 8 inci sırada bulunan sporcu ile eşit puana sahip olan sporcu ve/veya sporcular var 

ise milli takımlara dahil edilecektir. Milli takım programlarına katılacak sporculardan “Milli Takım 

Programlarına Katılım Beyanı ve Sporcu Taahhütnamesi” alınacaktır. 

 

(2) Yıldızlar milli takımlarında;  

2.a) İlk müsabakaya katılımdan sonra, pulden çıkamayan ve direkt eleminasyon müsabakalarına 
iştirak edemeyen sporcular milli takım kadrosundan çıkartılır.  

2.b) İkinci müsabakaya katılan ve katılım sayısına göre her iki müsabakadan en az bir tanesinde 

Tablo:1’de belirtilen hedef sıralamalarda yer alamayan sporcular milli takım kadrosundan çıkartılır.  

  

Tablo(1): CEE Yıldızlar Circuit Turnuvaları Katılım Sayısı ve Hedef Sıralamaları  

       

S.No Müsabakaya Katılan Sporcu Sayısı Hedef Sıralama 

1  256 – 129 sporcu arası katılımlarda  64’lük tablo 

2  128 – 65 sporcu arası katılımlarda  32’lik tablo 

3  64 - 33 sporcu arası katılımlarda 16’lık tablo  

4  32 – 17 sporcu arası katılımlarda  8’lik tablo 

5  16 – 9 sporcu arası katılımlarda  4’lük tablo 

6  8 ve daha az sporcu katılımı ile gerçekleşen müsabakalar değerlendirmeye alınmaz.  

 

(Değişik: 13.08.2014) (3) “Akdeniz Şampiyonasına”,  “Avrupa Şampiyonasına”  ve “Dünya 

Şampiyonasına” katılacak “Yıldız Milli Takımları” ise bahsi geçen müsabakaların ülke kotası dahilinde, 

Federasyon faaliyet programında yer alan müsabakalar neticesinde oluşan CEE yıldızlar klasmanındaki 

sıralama dikkate alınarak klasman puanı olan sporcular arasından Teknik Kurul tarafından 

oluşturulacaktır.  

 

(Mülga: 13.08.2014) (4)  

(İlave: 15.11.2014) (5) Bu maddenin (1.) paragrafı ile belirlenen sporcuların haricinde CEE 

müsabakalarına katılmak isteyen sporcuların, antrenörlerinin ve idarecilerinin müsabaka tarihinden 
en az otuz (30) gün önce İl Müdürlüğü aracılığı ile Federasyona müracaat etmesi ve Teknik Kurul’un 

onayını alması gerekmektedir. Son müracaat tarihi hafta sonu veya resmi tatile rastlarsa takip eden 

ilk iş günü müracaat edilecektir. Program değişikliği nedeniyle otuz günden az süre kalan müsabakalar 

için otuz günlük müracaat süresi dikkate alınmaz. 

Yıldızlar Circuit Müsabakalarına katılmak isteyen sporcuların müsabakanın son müracaat tarihindeki 

güncel Türkiye Yıldızlar A Klasmanında bulunması gerekmektedir.  

Bu maddeye göre müracaat eden sporcular müracaat esnasında, CEE tarafından belirlenen ve/veya 

müsabaka davetiyesinde belirtilen hakem ve lisans ücretini katılım sayısı kesinleştiğinde Federasyon 

hesabına ödeyeceklerdir. Müsabaka akreditasyonu yapıldığı halde müsabakaya katılmayan 

sporcuların hakem ücretleri iade edilmeyecek ve akreditasyon ile ilgili cezalar sporcu tarafından 

karşılanacaktır.   
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Gençler Milli Takımlarının Oluşturulması  
Madde 6 —(Değişik: 13.08.2014) (1) Gençler Milli Takımları; 01 Ağustos 2014 tarihi itibarı ile 

“Gençler” kategorisinde bütün branşların Türkiye klasmanında bulunan ilk 4 sporcusundan oluşur. 

Ayrıca klasmanda 4 üncü sırada bulunan sporcu ile eşit puana sahip olan sporcu ve/veya sporcular var 

ise milli takımlara dahil edilecektir. Milli takım programlarına katılacak sporculardan “Milli Takım 

Programlarına Katılım Beyanı ve Sporcu Taahhütnamesi” alınacaktır. 

 

(2) Gençler milli takımlarında:  

2.a) İlk müsabakaya katılımdan sonra, pulden çıkamayan ve direkt eleminasyon müsabakalarına 

iştirak edemeyen sporcular milli takım kadrosundan çıkartılır.  
2.b) İkinci müsabakaya katılan ve katılım sayısına göre her iki müsabakadan en az bir tanesinde 

Tablo:2’de belirtilen hedef sıralamalarda yer alamayan sporcular milli takım kadrosundan çıkartılır.  

  

Tablo(2): FIE Gençler Dünya Kupası Müsabakaları Katılım Sayısı ve Hedef Sıralamaları     

S.No Müsabakaya Katılan Sporcu Sayısı Hedef Sıralama 

1  256 – 129 sporcu arası katılımlarda  64’lük tablo 

2  128 – 65 sporcu arası katılımlarda  32’lik tablo 

3  64 - 33 sporcu arası katılımlarda  16’lık tablo  

4  32 – 17 sporcu arası katılımlarda  8’lik tablo 

5  16 – 9 sporcu arası katılımlarda  4’lük tablo 

6  8 ve daha az sporcu katılımı ile gerçekleşen müsabakalar değerlendirmeye alınmaz.  

 

(Değişik: 13.08.2014) (3)“Akdeniz Şampiyonasına”, “Avrupa Şampiyonasına” ve “Dünya 

Şampiyonasına” katılacak “Genç Milli Takımları” ülke kotası dahilinde, Federasyon faaliyet 

programında yer alan müsabakalar neticesinde oluşan FIE klasmanındaki sıralama dikkate alınarak 

klasman puanı olan sporcular arasından Teknik Kurul tarafından oluşturulacaktır.  

(Mülga: 13.08.2014) (4)  

(İlave: 15.11.2014) (5) Bu maddenin (1.) paragrafı ile belirlenen sporcuların haricinde FIE 

müsabakalarına katılmak isteyen sporcuların, antrenörlerinin ve idarecilerinin müsabaka tarihinden 

en az otuz (30) gün önce İl Müdürlüğü aracılığı ile Federasyona müracaat etmesi ve Teknik Kurul’un 

onayını alması gerekmektedir. Son müracaat tarihi hafta sonu veya resmi tatile rastlarsa takip eden 

ilk iş günü müracaat edilecektir. Program değişikliği nedeniyle otuz günden az süre kalan müsabakalar 

için otuz günlük müracaat süresi dikkate alınmaz. 

Gençler Dünya Kupalarına katılmak isteyen sporcuların müsabakanın son müracaat tarihindeki güncel 

Türkiye Gençler Klasmanında bulunması ve klasman puanı olması gerekmektedir.  

Bu maddeye göre müracaat eden sporcular müracaat esnasında, FIE tarafından belirlenen ve/veya 

müsabaka davetiyesinde belirtilen hakem ve lisans ücretini katılım sayısı kesinleştiğinde Federasyon 

hesabına ödeyeceklerdir. Müsabaka akreditasyonu yapıldığı halde müsabakaya katılmayan 

sporcuların hakem ücretleri iade edilmeyecek ve akreditasyon ile ilgili cezalar sporcu tarafından 

karşılanacaktır.   

Büyükler Milli Takımlarının Oluşturulması  
Madde 7 - (1) 01 Ağustos 2014 tarihi itibarı ile büyükler kategorisinde bütün branşların Türkiye 

klasmanında ilk 12’nin içerisinde bulunan sporcular, müsabaka tarihinden en az otuz (30) gün önce İl 

Müdürlüğü aracılığı ile katılmak istedikleri “FIE Büyükler Grand Prix, Dünya Kupası ve Satellite (Yurt 
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Dışı)” müsabaka programlarını Federasyona bildirmek şartı ve Teknik Kurul onayı ile müsabakalara 

katılabilirler. Program değişikliği nedeniyle otuz günden az süre kalan müsabakalar için otuz günlük 

müracaat süresi dikkate alınmaz. 

(2) Klasmanda 12 inci sırada bulunan sporcu ile eşit puana sahip sporcular var ise Teknik Kurul 

tarafından değerlendirme yapılacaktır.  

 

(3) Bu maddenin (1). ve (2). paragraflarında belirtilen sporcular ve antrenörleri Federasyon faaliyet 

programında bulunan FIE “Büyükler Dünya Kupası”, “Büyükler Grand Prix” ve “Büyükler Satellite (Yurt 

Dışı)” müsabakalarına bağlı bulundukları il müdürlükleri veya sponsorları aracılığı ile katılacak olup, 

ancak Tablo:3’de belirtilen hedef sıralamaya girerek başarılı olan sporculara ve antrenörlerine; 

yurtdışı uçak veya otobüs biletlerinin federasyona ibrazı halinde, bilet bedelleri, müsabaka katılım 

ücretleri ve yurtdışı harcırah ödemesi yapılacaktır. En fazla ödenebilecek bilet tutarları ve harcırah 

miktarları Yönetim Kurulunca belirlenecektir.  
 

Tablo(3): FIE Müsabakaları Katılım Sayısı ve Hedef Sıralamaları 

S.No Müsabakaya Katılan Sporcu Sayısı Hedef Sıralama 

1  256 – 129 sporcu arası katılımlarda  64’lük tablo 

2  128 – 65 sporcu arası katılımlarda  32’lik tablo 

3  64 - 33 sporcu arası katılımlarda 16’lık tablo  

4  32 – 17 sporcu arası katılımlarda  8’lik tablo 

5  16 ve daha az sporcu katılımı ile gerçekleşen müsabakalar değerlendirmeye alınmaz. 

 

(4) “Avrupa Şampiyonasına” katılacak “Büyük Milli Takımları” ülke kotası dahilinde, Federasyon 

faaliyet programında bulunan müsabakalar neticesinde oluşan FIE klasmanındaki sıralama dikkate 

alınarak klasman puanı olan sporcular arasından Teknik Kurul tarafından oluşturulacaktır.  

(Değişik:15.11.2014) (5) Dünya Şampiyonasına katılacak olan “Büyük Milli Takımları” ise; FIE klasmanı 

gözönünde bulundurularak, milli takım antrenörlerinin görüşleri doğrultusunda Teknik Kurul’da oy 

çokluğu ile alınan karar ile belirlenecektir. 

(İlave: 15.11.2014) (6) Bu maddenin (1.) paragrafı ile belirlenen sporcuların haricinde FIE 

müsabakalarına katılmak isteyen sporcuların, antrenörlerinin ve idarecilerinin müsabaka tarihinden 

en az otuz (30) gün önce İl Müdürlüğü aracılığı ile Federasyona müracaat etmesi ve Teknik Kurul’un 

onayını alması gerekmektedir. Son müracaat tarihi hafta sonu veya resmi tatile rastlarsa takip eden 

ilk iş günü müracaat edilecektir. Program değişikliği nedeniyle otuz günden az süre kalan müsabakalar 

için otuz günlük müracaat süresi dikkate alınmaz. 

Büyükler Satellite, Dünya Kupaları ve Grand Prix Müsabakalarına katılmak isteyen sporcuların 

müsabakanın son müracaat tarihindeki güncel Türkiye klasmanlarında bulunması ve klasman puanı 

olması gerekmektedir.  

Bu maddeye göre müracaat eden sporcular müracaat esnasında, FIE tarafından belirlenen ve/veya 

müsabaka davetiyesinde belirtilen hakem ve lisans ücretini katılım sayısı kesinleştiğinde Federasyon 

hesabına ödeyeceklerdir. Müsabaka akreditasyonu yapıldığı halde müsabakaya katılmayan 

sporcuların hakem ücretleri iade edilmeyecek ve akreditasyon ile ilgili cezalar sporcu tarafından 

karşılanacaktır. 

 

Olimpik Sporcuların Belirlenmesi ve Olimpik Milli Takımların Oluşturulması  
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Madde 8—(1) FIE ve CEE’ nin 2013-2014 sezonunda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde 

düzenlenen dünya ve Avrupa şampiyonalarında; 64 ve daha az sporcunun katılım sağladığı 

müsabakalarda 16’lık tabloda oynayan, 65 ve daha fazla sporcunun katılım sağladığı müsabakalarda 

32’lik tabloda oynayan sporcular, olimpik sporculara dahil edilir.  

(Değişik:15.11.2014) (2) Büyükler Olimpik Milli Takımları ise; milli takım antrenörlerinin görüşleri 

doğrultusunda Teknik Kurulda oy çokluğu ile alınan karar ile oluşturulacaktır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Madde 9— (Mülga: 15.11.2014) (1), (2), (3), (4), (5) 

 

(İlave: 15.11.2014) (6) Bu prosedür kapsamında müsabakalara katılacak olan sporcu, idareci ve 

antrenörlerden isteyenlere hizmet pasaportu kullandırılacaktır. 

Hüküm Bulunmayan Haller ve Program Değişikliği  

Madde 10 — (1)Bu prosedürde hüküm bulunmayan hallerde Teknik Kurulunun alacağı kararlar 

uygulanır.  

(2) Yönetim Kurulu bütçe imkanları çerçevesinde programın uygulamasında değişiklik yapabilir.  

Yürürlük  

(Değişik: 15.11.2014) Madde 11 – Bu prosedür yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere 

Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer ve 01 Eylül 2013 

tarihinde yayımlanmış olan “Yıldızlar, Gençler Milli Takım Sporcularını Seçme Prosedürü” yürürlükten 

kalkar.  

 

Yürütme  

Madde 12- Bu prosedür hükümlerini Federasyon Başkanı yürütür.  


