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YÖNETİM KURULU  

KARAR TARİHİ:  14/12/2012  
KARAR NO: 72  

 
TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU 

ESKRİM TEKNİK TALİMATI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
   
 

Amaç  
Madde 1 —(1) Bu Talimatın amacı; eskrim müsabakalarının FIE, CEE ve Türkiye  

Eskrim Federasyonu tarafından belirlenen kurallara uygun olarak yönetilmesini 
sağlamakla ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.  
 

Kapsam 
Madde 2  —(1) Bu Talimat, eskrim müsabakalarının FIE, CEE ve Türkiye Eskrim  

Federasyonunun belirlediği kurallara göre yönetilmesi, resmi ve özel 
yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümüne dair hükümleri kapsar.  

 
Dayanak  
Madde 3 —(1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Spor Genel 

Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 9 uncu maddesi, 
19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik 
ile 16/03/2007 tarihli ve 26464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır.   

 
Tanımlar  

Madde 4 —(1) Bu Yönetmelikte geçen;  
a)Genel Müdürlük: Spor Genel Müdürlüğünü,  
b)Federasyon: Eskrim Federasyonu Başkanlığını,  

c)Federasyon Başkanı: Eskrim Federasyonu Başkanını, 
ç )Genel Sekreter: Eskrim Federasyonu Genel Sekreterini,  

d)İl Müdürlüğü: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerini, 
e)İl Temsilcisi: Eskrim İl Spor Temsilcisini,  
f)Merkez Hakem Kurulu: Eskrim Merkez Hakem Kurulunu,  

g)FIE: Uluslararası Eskrim Federasyonunu,  
ğ )CEE: Avrupa Eskrim Konfederasyonunu  

h)Yönetmelik: Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkındaki Yönetmeliği 
İfade eder.  

 
İKİNCİ BÖLÜM 

Müsabaka Hükümleri 
Uygulamaya Dair Esaslar 
(Değişik: 05.01.2013 / 74) Madde 5 —(1) Ülkemizde eskrim sporu ile ilgili 

olarak Federasyonca uygulanacak esaslar şunlardır:  
a) Lisanslı ve vizeli sporcu, antrenör ve hakemler müsabakalara katılabilir.  

b) Yarışma ve teknik konularda FIE, CEE ve Federasyon tarafından belirlenen 
uluslararası kural ve usuller uygulanır.  
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c) Federasyon, FIE ve CEE tarafından belirlenen uluslararası kural ve usullerin 

haricinde, eskrimin gelişmesi için gerekli görülen ülkemize özel bazı kural ve 
uygulamaları belirleyebilir ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe koyar.  

ç) Federasyon (b) ve (c) bentlerinde belirtilen bu yetkisini Yönetim Kurulu onayı 
ile çıkaracağı mevzuatlar çerçevesinde yürütür.  
d) Bu talimat çerçevesinde yapılacak uygulamalar konusunda Federasyon il 

müdürlükleri ve kulüpler ile doğrudan yazışma yapabilir.  
e) Bir sporcu ferdi ve takım müsabakalarında birden fazla branşta yarışamaz.  

f) Sporcu, federasyona müracaatı ile yılda bir kez branş değişikliği yapabilir.  
g) Sporcuların eksiksiz ve sağlam malzeme ile müsabakaya katılımından; resmi 
kafile listesindeki idareciler ve/veya antrenörler sorumludur. Müsabakalar 

esnasında sporcuların kullandıkları malzemelerin sağlamlığı ve/veya uygunluğu 
sporcuya ait olup, kontrolleri hakem tarafından yapılır. Federasyon, müsabaka 

şartlarına uygun olmayan malzemeden sorumlu değildir. 
ğ) Müsabaka için salonun hazırlanması, müsabaka günü sağlık ve emniyet 
tedbirlerinin alınması ve müsabaka organizasyon kriterlerinin yerine getirilmesi İl  

Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde sağlanır.  
h)Sporcu, antrenör ve hakemlerin müsabaka ve ödül töreni sırasında giyecekleri 

kıyafetler prosedür ile belirlenecektir. 
ı) Federasyonun sezon içerisinde düzenleyeceği müsabakalar; Uluslararası 

Müsabakalar, Türkiye Şampiyonaları ve Açık Turnuvalardır.  
i) Türkiye Şampiyonalarına katılacak sporcularda, Türkiye Cumhuriyeti ve/veya 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (K.K.T.C.) vatandaşı olma şartı aranır.  

(Değişik: 05.04.2013 / 77 – Değişik.24.04.2013 / 79) j) Açık Turnuvalara 
katılacak olan kulüplerin ve il karmalarının;  

5 ila 9 sporcu ile katılanların 1 hakem getirmesi, 10 ila 15 sporcu ile katılanların 2 
hakem getirmesi, 16 ve daha fazla sporcu ile katılanların 3 hakem getirmesi, 
gerekli hallerde hakemlerin Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından atanması 

gerekmektedir. Hakemlerin müsabaka kayıtları federasyon resmi internet 
sitesinin ilgili bölümünden yapılır. 

Kulüplerin ve il karmalarının getirecekleri hakemlerin en az il hakemi olması 
gerekmektedir. Takım müsabakasına katılacak olan kulüp ve il karmalarının 
bildirdikleri hakemler, takım müsabakalarında da görev yapacaklardır.  

Belirtilen sporcu sayılarına göre müsabakaya hakem getirmeyen veya eksik 
hakem getirenlerin hakem katkı bedeli ödemesi gerekmektedir. Belirtilen şartlara 

göre hakem getirmeyen veya gelmeyen hakemlerle ilgili şartları yerine 
getirmeyenlerin ödemesi gereken hakem katkı bedelleri Müsabaka Gözlemci 
raporu ile federasyon resmi internet sitesinin ilgili bölümünden düşülür. 

Hakem katkı bedeli Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
 

Müsabaka Sezonu  
Madde 6 – (1) Eskrim müsabaka sezonu 1 Ocak– 31 Aralık tarihlerini kapsar.  
 

Müsabaka Formülü  
Madde 7- (1) Müsabaka talimatında belirlenir.  

 
Yurtiçi Müsabaka Katılım İşlemleri  
(Değişik: 05.01.2013 / 74 – 05.03.2013 / 75) Madde 8- (1) Yurtiçi 

müsabakalara katılım işlemleri federasyonun resmi internet sitesinin ilgili 
bölümünden yapılır.  

(2) Yurtiçi müsabaka katılım süreci;  
a)Müsabakaya katılım tarihleri müsabaka talimatında belirlenir.  



Sayfa 3 / 8 
 

(Değişik: 05.04.2013 / 77) b)Müsabakalara kayıt yaptıran sporculardan ve 

takımlardan, müsabaka katılım ücreti alınır. Takımların katılım işlemleri ve katılım 
ücretleri müsabaka talimatında belirlenir.     

c)Katılım değişiklikleri, müsabakadan 2 gün öncesine kadar, değişiklik ücretinin 
ödenmesi şartıyla yapılabilir. Değişiklik ücreti her bir kişi için ayrı ayrı hesaplanır.  
(Değişik: 24.04.2013 / 79) d)Katılım yapıldığı halde, geçerli mazeretleri 

bulunmadan, müsabakaya katılmayan sporcular katılım cezası öder. Mazeretler 
ile ilgili değerlendirme Müsabaka Gözlemcisi tarafından yapılır. Katılım cezaları 

Müsabaka Gözlemci raporu ile federasyon resmi internet sitesinin ilgili 
bölümünden düşülür. 
e)Müsabaka katılım ücreti, katılım değişiklik ücreti ve katılım cezası Yönetim 

Kurulu tarafından belirlenir. 
f)Bu maddenin (b), (c) ve (d) paragraflarında belirtilen müsabaka katılım, 

müsabaka katılım değişikliği ve katılım cezası ödeme işlemleri federasyonun 
resmi internet sitesinin ilgili bölümünden yapılır.  
(3)Kulüpler ve ferdi sporcular, bağlı bulundukları il adına yurtiçi müsabakalara il 

karması adı altında katılabilirler. Yurtiçi müsabakalara il karması katılım işlemleri 
federasyonun resmi internet sitesinin ilgili bölümünden yapılır.  

(4)Kulüpler ve il temsilcileri, müsabakaların son kayıt tarihinden önce federasyon 
banka hesabına katılım bedellerini öder.   

(5)Yurtiçinde düzenlenecek olan müsabakalara katılacak olan yabancı uyruklu 
sporcuların katılım işlemlerinde bu maddenin (1.), (2.), (3.) ve (4.) bentlerinde  
bulunan hükümler uygulanmaz.   

  
Yaş Grupları  

Madde 9 –  (1) Yaş; içinde bulunduğu yıldan doğum yılının çıkarılması sureti ile 
hesaplanır.  
 

a) Süper minikler ve minikler yaş grubu uygulamaları : 

 01 Ocak-31 Temmuz 01 Ağustos-31 Aralık  

Süper Minikler   9,10 ve 11 yaşlar arası 8,9 ve 10 yaşlar arası  

Minikler 12 ve 13 yaşlar arası 11 ve 12 yaşlar arası  

 
b) Yıldızlar ve gençler yaş grubu uygulamaları :  

 01 Ocak-Yıldızlar ve Gençler  
Dünya Şampiyonası Sonuna  
Kadar  
 

Yıldızlar ve Gençler Dünya  
Şampiyonası Sonundan –  
31 Aralık   

Yıldızlar B 14 ve 15 yaşlar arası 13 ve 14 yaşlar arası 

Yıldızlar A 16 ve 17 yaşlar arası 15 ve 16 yaşlar arası 

Gençler 18,19 ve 20 yaşlar arası   17,18  ve 19 yaşlar arası 

   
c) Büyükler yaş grubu uygulamaları :   

 01 Ocak - Büyükler Dünya  

Şampiyonası Sonuna Kadar  
 

Büyükler Dünya  

Şampiyonası Sonundan –  
31 Aralık   
 

Büyükler 21 yaş ve üzeri   20 yaş ve üzeri 

 
d) Veteranlar yaş grubu uygulamaları : 

  01 Ocak- 31 Aralık 

Veteranlar B 50 yaş ve üzeri  

Veteranlar A 60 yaş ve üzeri  
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(2) Yaş grupları özel uygulaması: 
a) Süper Minikler, Minikler kategorisindeki müsabakalara katılabilir.   

(Değişik: 05.04.2013 / 77)b) Minikler kategorisindeki sporcular, Yıldız B, Yıldız 
A, Gençler ve Büyükler  müsabakalarına katılabilir.  
(Değişik: 05.04.2013 / 77)c) Yıldız B kategorisindeki sporcular, Yıldız A, 

Gençler ve Büyükler müsabakalarına katılabilir.  
(İlave: 05.04.2013 / 77)d) Gençler kategorisindeki sporcular, Büyükler 

müsabakalarına katılabilir. 
(İlave: 05.04.2013 / 78)e) Yıldız A kategorisindeki sporcular, Gençler ve 
Büyükler müsabakalarına katılabilir. 

(3) Süper Minik ve Minikler özel statü:  
a) Miniklerde pul maçları, 3 dakika 5 tuş, Süper Miniklerde pul maçları, 3 dakika 

4 tuş, Miniklerde direkt eliminasyon, 3 x 3 dakika 2 periyot 10 tuş, Süper 
Miniklerde direkt eliminasyon, 3 x 3 dakika 2 periyot 8 tuş, Süper Minik ve 
Miniklerde silah boyu 2 numaradır. Süper Minik ve Miniklerde pist uzunluğu 10 

metredir. (Tablo 1)  
 

Tablo 1  

ÇIKIŞ  

ALANI 
 

1 Mt. 2,5 Mt. 1,5 Mt. 1,5 Mt. 2,5 Mt. 1 Mt ÇIKIŞ  

ALANI 
 

 
Takım Müsabakaları  
Madde 10 –  (1) İller ve/veya kulüpler takım müsabakalarına bir branşta birden 

fazla takımla katılabilir. (Örneğin; Erkek Flöre A Takımı, Erkek Flöre B Takımı 
seklinde.) Takım müsabakaları ferdi müsabakalar ile birlikte veya ayrı ayrı 

yapılabilir. Takım güç sıralaması, Federasyonun ferdi genel klasmanına göre 
yapılır. Takım müsabakalarında başka bir branştan sporcu takviyesi yapılmaz. 

Müsabaka formülü, müsabaka talimatında belirlenir. 
 
Uluslararası Müsabakalar  

Madde 11 –  (Değişik: 24.04.2013 / 79) (1) -  Federasyon faaliyet 
programında uluslararası müsabakalara yer verilebilir. Uluslararası müsabakalar 

ferdi ve takım olarak yapılabileceği gibi ayrı ayrı da yapılabilir. Federasyon 
tarafından uluslararası müsabakalara Müsabaka Gözlemcisi ve/veya Hakem 
Gözlemcisi tayin edilir. Uluslararası müsabakaların sonucunun Müsabaka 

Gözlemcisi tarafından Federasyona en geç 3 gün içinde bildirilmesi 
gerekmektedir.   

(2) –Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ya da Avrupa Eskrim Konfederasyonu 
(CEE) faaliyet programında bulunan, yurtiçinde düzenlenecek olan uluslararası 
müsabakalara faaliyet programında yer verilir.  

(3) –Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ya da Avrupa Eskrim Konfederasyonu 
(CEE) faaliyet programında bulunan yurtdışı müsabakalara faaliyet programında 

yer verilir. 
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Türkiye Şampiyonası  

Madde 12 –  (1) Faaliyet programında Türkiye Şampiyonası müsabakalarına yer 
verilir.    

(2) Türkiye Şampiyonası müsabakaları ferdi ve takım olarak yapılabileceği gibi 
ayrı ayrı da yapılabilir.  
(Değişik: 24.04.2013 / 79) (3) Federasyon tarafından Türkiye Şampiyonası 

müsabakalarına Müsabaka Gözlemcisi ve/veya Hakem Gözlemcisi tayin edilir. 
Türkiye Şampiyonası müsabakalarının sonucu Müsabaka Gözlemcisi tarafından 

Federasyona en geç 3 gün içinde bildirilmesi gerekmektedir.  
 
Açık Turnuvalar  

Madde 13 –  (1) Faaliyet programında Açık Turnuvalara yer verilir. Açık 
turnuvaları Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri organize edebileceği gibi; kişi, kurum 

ya da kuruluşlar da organize edebilir. Açık turnuva organizasyonlarında, bağlı 
bulunduğu ilin İl Temsilcisinin, Organizatör Kurum ya da Kuruluşun ve 
Federasyon Yönetim Kurulunun onayı gerekmektedir. Bu onaylardan sonra 

faaliyet programında yer alır.   
 (2) Açık Turnuvalar bir il için, bir yılda, her kategoride, her branşta, birer defa 

yapılabilir.   
(3) Açık turnuvalar ferdi ve takım olarak yapılabileceği gibi ayrı ayrı da yapılabilir.  

(Değişik: 24.04.2013 / 79) (4) Federasyon tarafından açık turnuvalara 
Müsabaka Gözlemcisi ve/veya Hakem Gözlemcisi tayin edilir. Açık Turnuvaların 
sonucunun Müsabaka Gözlemci tarafından Federasyona en geç 3 gün içinde 

bildirilmesi gerekmektedir. 8 (sekiz) sporcudan az katılımı olan açık 
müsabakalara klasman puanı verilmez.  

(5) Açık Turnuvalar uluslararası da yapılabilir.   
 
Ödüller  

Madde 14 –  (1) Müsabakalarda dereceye giren sporculara verilecek ödüller, 
müsabaka talimatında belirlenir. 

  
Klasman Puan Sistemi  
Madde 15 –(1)- Federasyonun faaliyet programında yer alan müsabakalara 

puan verilir. Bu müsabakalardan alınan puanların toplanması sonucunda 
oluşturulan sıralamaya klasman puan sistemi denir.  

(2)- Sporcuların klasman puanları; her sezon yapılan müsabaka sonucunda bir 
önceki sezon aynı müsabakanın puanı silinir ve yerine aynı müsabakada almış 
olduğu yeni puan eklenerek hesaplanır. İlk defa düzenlenen müsabakanın puanı 

klasmana eklenir, düzenlenmeyen müsabakanın puanı ise bir sonraki 
müsabakaya kadar geçerli olur.  

(3)- Yönetim Kurulunun belirlediği, federasyonun faaliyet programında yer alan 
uluslararası müsabakalara klasman puanı verilir.  
     (a) 11.maddenin 1. ve 2. fıkrasında belirtilen müsabakalara tablo 2’deki 

klasman puan sistemi uygulanır.  
     (b) 11.maddenin 3. fıkrasında belirtilen müsabakalara FIE ve CEE’ nin puan 

sistemi uygulanır.     
 
Tablo 2: Uluslararası turnuva klasman puan tablosu.  

DERECE 1 2 3-4 5-8 9-16 17-32 33-64 65 ve 
üzeri 

PUAN 32 26 20 14 8 4 2 0 
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(4) Federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonalarına  

klasman puanı verilir. (Tablo 3)  
 

Tablo 3: Türkiye Şampiyonası klasman puan tablosu. 

DERECE 1 2 3-4 5-8 9-16 17-32 33 ve 

üzeri 

PUAN 16 12 8 4 2 1 0 

 
(5) Federasyonun yıllık faaliyet programında yer alan açık turnuvalara klasman  

puanı verilir. (Tablo 4 – Tablo 5 – Tablo 6)  
 
Açık turnuva klasman puan tabloları: 

 
Tablo 4: Katılan sporcu sayısı, 8 ile 32 arasında olan müsabakalar için; 

DERECE 1 2 3-4 5-8 9 ve 
üzeri 

PUAN 4 3 2 1 0 

 

Tablo 5: Katılan sporcu sayısı, 33 ile 64 arasında olan müsabakalar için; 

DERECE 1 2 3-4 5-8 9-16 17 ve 

üzeri 

PUAN 8 6 4 2 1 0 

 
Tablo 6: Katılan sporcu sayısı, 64 ve üzeri olan müsabakalar için; 

DERECE 1 2 3-4 5-8 9-16 17-32 33 ve 
üzeri 

PUAN 16 12 8 4 2 1 0 

 

Müsabaka Programı  
Madde 16- (1) Müsabaka talimatında belirlenir. 

  
Milli Takım Sporcularının Belirlenmesi  
(Değişik: 05.01.2013 / 74) Madde 17 – (1) Yıldız ve genç milli takım 

sporcuları, “Yıldızlar, Gençler Milli Takım Sporcularını Seçme Prosedürü” ile 
belirlenir. 

(2) 23 Yaş Altı (U23), büyükler milli takımları ve olimpik sporcular teknik kurul 
tarafından belirlenir. 
(3) Bu maddenin (1.) ve (2.) paragrafı ile belirlenen sporcuların haricinde ve (1.) 

paragrafta belirtilen prosedür gereği milli takım kadrosundan Teknik Kurul kararı 
ile çıkartılan sporcuların, FIE ve CEE müsabakalarına milli takımlarla beraber 

katılımı;  
a) Katılım için gerekli şartlar; 

1. Milli takımlarının oluşturulduğu tarihteki, Türkiye klasmanı 

sıralamasının, FIE ve CEE’ nin düzenleyeceği müsabaka kotasının 
sınırları içerisinde olmak,  

2. Müsabaka tarihinden en az 30 (Otuz) gün önce il müdürlüğü aracılığıyla 
müracaat etmek, 

3. Teknik Kurulun onayını almak,  

4. Katılım bedelini ödemek, 
 (b) Katılım için gerekli şartları yerine getiren sporcular, müsabaka katılım ve 

lisansı yoksa lisans ücretini, her türlü yurtiçi ulaşım ve transferlerini, yurt dışı 
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çıkış harç ve pullarını, pasaport ve vize masraflarını, yurtiçi ve yurtdışı 

harcırahlarını ve diğer masraflarını; sponsorları, kulüpleri, il müdürlükleri, diğer 
kişi ve  kurum/kuruluşlar ya da kendileri tarafından karşılanması  şartıyla, milli 

takım kafilesine dahil olur. Kafilenin bütünlüğü açısından, sporcuların müsabaka 
yerine yurtdışı ulaşımları ve transferleri ile konaklama giderleri federasyon 
tarafından ödenir ve sporcuların kafile ile birlikte hareket etmeleri sağlanır. Bu 

sporculara federasyon tarafından harcırah ödemesi yapılmaz.  
(c) FIE ve CEE’ nin düzenleyeceği Avrupa Şampiyonaları ve Dünya 

Şampiyonalarına katılım için müracaat edilemez. Avrupa ve Dünya 
Şampiyonasına katılacak olan milli takımlar Teknik Kurul tarafından belirlenir.  
(4) Olimpik ve partner sporcular; müsabaka tecrübelerini arttırmak amacıyla FIE 

ve CEE’ nin faaliyet programında bulunan, Federasyonun faaliyet programında 
bulunmayan ve/veya milli takım olarak katılım sağlanmayan müsabakalara 

Teknik Kurul onayı ve bütün masrafları kendileri tarafından karşılanması şartıyla 
katılabilirler. Diğer sporcular ise; başvuru bedelini ödemek, bu maddenin (3.a.1), 
(3.a.2) alt bentlerinde belirtilen katılım için gerekli şartları yerine getirmek, 

Teknik Kurul onayı ve bütün masrafları kendileri tarafından karşılanması şartıyla 
müsabakalara katılabilirler.  

(5) Katılım ve/veya başvuru bedelini ödeyen, ancak katılım şartlarını taşımayan 
sporcular ile program değişikliği nedeniyle katılım sağlanamayan müsabakaların 

katılım bedelleri iade edilir. 
(6) Katılım ve başvuru bedeli Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  
(7) Program değişikliği nedeniyle bir aydan az süre kalan müsabakalar için, 

katılım şartlarında belirtilen müracaat süresi dikkate alınmaz. 
 

Mali Hususlar   
Madde 18- (1) Müsabakalarda görev alan; federasyon görevlileri, gözlemci, 
hakemler, il müdürlüğü görevlileri ve diğer görevlilere ödenecek harcırah 

miktarları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.  
(2) Müsabakalarda görevlendirilecek kişi sayıları; müsabakanın özelliğine göre, 

müsabaka mali onayında belirlenir. 
(3) Yurtiçinde düzenlenecek müsabakalarda sporcu, idareci ve antrenörlere 
harcırah ödemesi yapılmaz. 

  
İtirazlar  

Madde 19-  (1) Müsabakalar ile ilgili her türlü itirazda bu Talimat kuralları esas 
alınır. Talimatta hükmü bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu kararları esas alınır.  
(2) İtirazların geçerli olabilmesi için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir.  

a) İtiraz dilekçesi,  
b) Varsa video görüntüleri veya fotoğraf,  

c) İtiraz bedelini ödediğine dair makbuz.  
(3) İtiraz bedeli Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.   
(4) İtirazlar, resmi kafile listesinde bulunan idareciler ve/veya antrenörler 

tarafından yapılır. 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 
 
 

Hüküm Bulunmayan Haller  
Madde 20 — Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde Teknik Kurulun alacağı 

kararlar uygulanır.  
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Talimata İlişkin Karar  

Madde 21 – Bu talimat Federasyon Teknik Kurulunun 05/12/2012 tarih ve 47 
sayılı kararına istinaden Federasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.   

 
 
Yürürlük  

Madde 22 – Bu talimat, 01/01/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
Genel Müdürlüğün ve Federasyonun resmi internet sitesinde yayınlandığı tarihte 

yürürlüğe girer ve 05/01/2010 tarihli 42 sayılı “Eskrim Teknik Talimatı” 
yürürlükten kalkar.  
 

Yürütme  
Madde 23- Bu talimat hükümlerini Federasyonu Başkanı yürütür. 


