YÖNETĐM KURULU
KARAR TARĐHĐ: 14/12/2012
KARAR NO: 72

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU
ATAMA ĐLE GÖREVE GELEN FEDERASYON KURULLARININ OLUŞUM,
GÖREV YETKĐ VE SORUMLULUKLARI ĐLE ÇALIŞMA USULLERĐ TALĐMATI

BĐRĐNCĐ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1- (1) Talimatın amacı Türkiye Eskrim Federasyonunun, atama ile göreve
gelen Federasyon kurullarının oluşumları ile görev yetki ve sorumlulukları ile
çalışma usullerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2-(1) Talimat, atama ile göreve gelecek Federasyon kurullarının
oluşumları ile görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usullerini 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 - Bu Talimatta geçen;
a)Federasyon: Türkiye Eskrim Federasyonunu,
b)Federasyon Başkanı: Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanını,
c)Başkan Yardımcısı: Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı,
d)Genel Sekreter: Türkiye Eskrim Federasyonu Genel Sekreterini,
e)Yönetim Kurulu: Federasyon Yönetim Kurulunu,
f)FIE: Uluslar arası Eskrim Federasyonu,
g)CEE: Avrupa Eskrim Konfederasyonu,
h)Yönetmelik: Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve
Hakkındaki Yönetmeliği
ifade eder.

Esasları

ĐKĐNCĐ BÖLÜM
Esas Hükümler
Kurullar
Madde 5 - Federasyonun atama ile göreve gelen kurulları,
a) Đcra Kurulu,
b) Teknik Kurul,
c) Merkez Hakem Kurulu,
ç) Eğitim Kurulu,
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d) Hukuk Kurulu,
e) Dış Đlişkiler Kurulu,
f) Organizasyon Kurulu,
g) Sağlık Kurulu,
ğ) Onur Kurulu,
Oluşum
Madde 6- (1) Federasyon kurulları en az üç üyeden oluşur. Kurulun özelliği ve
proje üretim gücüne göre üye sayısı artırılabilir, alt komisyonlar oluşturabilir.
Kurullar kendi içinde koordinatörlük birimi oluşturabilir. Kurullarda seçilen
koordinatör kurul adına federasyon ile iletişime geçerek sevk ve idareyi yapar,
acil durumlarda kurul adına karar verir, gerekli durumlarda kurulların toplanarak
karar vermesini sağlar. Kurullar Federasyon Başkanının teklifi ve Yönetim
Kurulunun onayı ile oluşur.
Organlar
Madde 7- (1) Kurul üyelerinin istifası durumunda yeniden atama yapılır.
Kurullar, karar defterlerini ve yazı işlerini düzenleyecek bir sekreter üyeyi kendi
içlerinden seçerler. Diğer üyeler de görev üyeliği ile kurulda yer alırlar.
(2)Kurullar, ürettikleri projelerin yaşama geçirilmesi için o proje ile ilgili uzmanlık
gruplarına veya uzman kişilere Federasyonun onayı ile görev verebilirler.
(3)Kurulların çalışma disiplinlerinin sağlanması,
devamlılığın oluşturulması,
eşgüdümün sağlanması amacı ile Yönetim Kurulu üyelerinden biri koordinatör
olarak görevlendirilebilir.
Üyelerde aranan koşullar
Madde 8-(1)Kurul üyelerinde; Disiplin Talimatı hükümlerine göre ceza almamış
olma şartı aranır. Kurulların uzmanlık ve özelliklerine göre üyelerde ek koşullar
aranabilir.
Görev süresi
Madde 9-(1) Federasyon Başkanının görevden ayrılması ile kurulların görev
süresi kendiliğinden sona erer. Yeni kurullar oluşuncaya kadar eski kurullar
görevlerine devam ederler. Kurullarda; üyenin istifası, başkanın isteği,
mazeretsiz üst üste üç toplantıya katılmaması durumunda Yönetim Kurulunun
kararı ile üyenin görev süresi biter.
Toplantılar ve kararların alınışı
Madde 10-(1) Federasyon Başkanı, Başkan Yardımcısı, kurul başkanı veya
koordinatör, kurulları her zaman toplantıya çağırabilir. Toplantıların yeri, tarihi,
saati kurul üyelerine önceden bildirilir. Kurullar, geçerli oluşuma göre ülkenin
herhangi bir ilinde toplanabilirler. Kurulların toplantıları için katılan üyelere ulaşım
harcamaları ile harcırahları Federasyon tarafından ödenir.
a)Kurulların toplantılarına Federasyon Başkanı ya da başkan yardımcısı ya da
genel sekreter başkanlık eder. Bunların olmadığı zamanlarda kurullara, kurul
başkanı veya koordinatör başkanlık eder.
b)Kurullar üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve kararlar çoğunluk ile alınır. Oyların
eşit olması durumunda başkanın görüşü yönündeki görüş karar olarak geçerli
kılınır.
c)Alt komisyonu olan kurullarda; alt komisyonların toplantıları tutanak altına
alınır ve tavsiye niteliğindeki kararları kurul toplantılarında görüşülerek karara
bağlanır.
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ç) Kararlar karar defterine yazılır ve üyelerce imzalanır.
d)Federasyon Başkanının veya Başkan Yardımcısının isteği üzerine kurullar
gündemin özelliğine göre, bazı kurullar ortak gündem ile toplanabilir.
e)Gündeme göre kurul toplantılarına diğer kurulların başkanları veya önerilen
üye/üyeleri katılabilir.
f)Toplantılarda alınan kararlar ve uygulamalar için Genel Sekreter ilgililere yazılı
bildirimde bulunur, uygulamaları başlatır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurullar
Đcra Kurulu
Madde 11- (1) Đcra kurulu üyeliğine atanmada bu talimatın 8. maddesinde
aranan özellikler dışında yönetim kurulu üyesi olma şartı aranır.
(2) Đcra kurulunun görevleri şunlardır:
a) Bu kurul gerekli zamanlarda toplanır, yönetim kurulu adına kararlar alır ve
uygulayabilir. Yaptığı işlemler hakkında da ilk toplantıda yönetim kuruluna bilgi
verir.
b) Đcra kurulunda profesyonel olarak görev yapacak icra kurulu koordinatörü
atayabilir ve sınırlarını tespit edeceği çerçevede yetkilerini bu koordinatöre
devredebilir.
c)Diğer atama ile göreve gelen federasyon kurullarının, üyeliğinden ayrılma,
kurulun görevden alınması durumlarında kurullar oluşturana kadar geçen sürede
kurulların görev ve yetkileri icra kuruluna devredilir, icra kurulu kurul ya da
kurullar adına görev üstlenir.
ç) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapar.
Teknik Kurul
Madde 12-(1) Teknik Kurul üyeliğine atanmada bu talimatın 8. maddesinde
aranılan özelliklerin dışında bir özellik aranmaz.
(2)Teknik Kurulun görevleri şunlardır:
a)Eskrim Sporu ile ilgili teknik konularda iletişimlerde bulunur.
b)Eskrim yarışmaları ile ilgili olarak federasyonun yıllık faaliyet programını
hazırlayarak federasyona önerir.
c)Eskrim yarışmalarının özel yönergelerini hazırlar.
ç)Klasman hesaplarını yapar.
d)Milli takım sporcularını seçer ve/veya milli takım sporcularını seçme
prosedürlerini ve özel yönergelerini hazırlar, federasyona öneride bulunur.
e)Eskrim sporunda kullanılan malzeme araç ve gereçleri ile ilgili yenilikleri izler ve
gerekli düzenlemeleri yapmak federasyona öneride bulunur.
f)Teknik Kurul, görevlerini yerine getirirken; Đlgili dokümanlara bağlı kalarak
hizmetin aksamaması ve bir düzene dayanması amacı ile ek önlemler alır. Bu
amaçla; prosedür ve yönergeler çıkarabilir.
g)Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapar.
(3) Bu çalışmalar federasyonun onayı ile yürürlüğe girer.
(4) Teknik Kurulun yetki ve sorumluluğu;
a)Eskrim yarışma kuralları ile klasman hesaplama sistemi formülleri konularında
FIE ve CEE’ nin uygulamalarını izler, değişiklikleri uyarlar, yazılı metin haline
getirir, yayımlar, yayınlar.
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b)Klasman hesaplama formülleri, pul ve eliminasyon tabloları, milli takımlara
iştirak edecek sporcu seçimi için ölçütleri, resmi veya özel yarışmaların uygulama
biçimleri ve standartları, konularında prosedür ve yönergeler hazırlar.
c)Türkiye şampiyonalarının statülerini belirler, federasyona önerir.
Merkez Hakem Kurulu
Madde 13 — (1) Merkez Hakem Kurulu’na atanacak üyeler, 8. maddede
belirtilen niteliklere sahip olanlar arasından, Federasyon Başkanının atayacağı en
az üç, en çok beş üyeden oluşur.
(2) Merkez Hakem Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu şunlardır;
a) Eskrim hakemlerinin yetiştirilmesi ve bilgilerinin güncelleştirilmesi için;
seminerler ve kurslar hazırlar, yerlerini belirler, programlarını düzenler ve bu
programlarla ilgili Eskrim Antrenörleri ve Hakemleri Derneği ile ortaklaşa
çalışmalar yapar.
b) Yurt içi müsabakalarda görev yapacak hakemleri belirler, yurt içi ve yurt
dışında yapılacak uluslararası müsabakalarda görev alacak hakemleri belirleyerek
gereği için Federasyona bildirir.
c) FIE ve CEE’ nin müsabaka ve hakem kurulları ile ilgili her türlü değişiklik ve bu
konudaki yorumlarla ilgili yayınların hakemlere en kısa zamanda duyurulmasını
sağlar.
ç) FIE, CEE' nin ve Federasyonun düzenleyeceği kurs ve seminerlere katılacak
hakemleri saptar ve eğitmenleri görevlendirir.
d) Uluslararası düzeyde hakem kursları düzenler ve bu amaçla yabancı eğitmen
ve hakem çağrılmasını sağlamak üzere, gereği için Federasyona bildirir.
e) Hakem adaylarından sınav ve adaylık dönemlerinde başarılı olanları tespit eder
ve Federasyona bildirerek lisans verilmesini sağlar.
f) Milli hakem olarak başarılı olan ve FIE' nin geçerli saydığı yabancı dillerden
birinde analiz yapabilecek düzeyde yabancı dil bildiği saptanan milli hakemleri,
uluslararası hakem adayı olarak Federasyona bildirir.
g) Uluslararası hakemlerin faaliyetlerini izler ve faal olanların listesini, lisans
vizeleri için FIE' ye iletilmek üzere Federasyona bildirir.
ğ) Hakemler hakkındaki şikayetlerde olayları inceler, gereğinde hakemlere sözlü
veya yazılı uyarıda bulunur.
h) Hakemliğe yakışmayan tutum ve davranışta bulunan hakemler hakkında
soruşturma yapar, Federasyonun Disiplin Kuruluna sevk edilmeleri için
Federasyona öneride bulunur, gereken idari tedbirleri alır.
ı) Đl hakem kurulunun birinci derecede alınmış kararlarını inceler ve sonuca
bağlar.
i) Hakemlerin şikayetlerini inceler, hakemlerle il hakem kurulu arasında çıkan
anlaşmazlıkları inceler ve sonuçlandırır.
j) Müsabakalarda görevlendirdiği hakemleri denetler veya gözlemcilerin vereceği
raporlara göre değerlendirmelerini yapar, yönettikleri müsabakalarda görülen
noksanlıklarıyla ilgili olarak, hakemlere yetiştirici nitelikte telkin ve önerilerde
bulunur.
k) Hakemlerin müsabakalarda giyeceği kıyafeti belirler ve bu kıyafetle müsabaka
yönetmelerini sağlar.
l) Hakemlerin sicillerinin, değerlendirme dosyalarının ve bilgi formlarının
Federasyonda tutulmasını sağlamak üzere genel sekretere gerekli bilgileri verir.
m) Hakem kursu açılması konusunda, il hakem kurulu veya il temsilcilerinden
gelecek olan talepleri değerlendirip gerekli girişimlerde bulunur.
n) Đl hakem kuruluna aday hakem kursu açılması önerisinde bulunur.
o) Đl hakem kurullarından gelen itiraz ve başvuruları sonuçlandırır.
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ö) Đl hakemlerini ve il hakem kurullarının faaliyetlerini izler, denetler veya
denetlettirir; aksaklıkların giderilmesi için gerekli düzenlemeleri yapar,
p) Đl hakem kurullarının görev yapmadığını veya yetkilerini kötüye kullandığını
saptadığı durumda, il hakem kurulunun feshedilmesi için karar alır, gereği için
Federasyona bildirir.
Eğitim Kurulu
Madde 14-(1) Eğitim Kurulu üyeliğine atanmada, bu talimatın 8. maddesinde
belirtilen özelliğin yanında eskrim eğitimcisi, antrenör, eğitimci veya spor ve
eğitim alanlarında akademik eğitim almış olmak koşulu aranır.
(2)Eğitim Kurulunun görevleri şunlardır;
a) Eskrim sporu ile ilgili her türlü eğitim ihtiyaçlarını saptar.
b) Sporcu, antrenör, yönetici ve diğer elemanların yetiştirilmesi, geliştirilmesi için
eğitim plan ve programları ile öğretim programlarını hazırlar, bu amaçla; kitap,
dergi gibi eğitsel yayımlar ile film v.b. yayınları sağlar, hazırlar.
c) Eskrim sporu ile ilgili standart antrenman programını yapar.
ç)Đller düzeyinde eskrim eğitimi ile ilgili olarak antrenör, monitör antrenör ve
diğer çalıştırıcıların çalışmalarını izler, bu çalışmaları raporlaştırarak federasyona
sunar.
d) Eskrim antrenörlerinin yetiştirilmesi, bilgilerinin güncelleştirilmesi amacı ile
seminerler ve kurslar hazırlar, yerlerini belirler, programlarını düzenler ve bu
programlar ile ilgili Eskrim Antrenörleri ve Hakemleri Derneği ile ortaklaşa
çalışmalar yapar.
e) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapar.
Hukuk Kurulu
Madde 15-(1) Hukuk Kurulu üyeliğine atanmada, bu talimatın 8. maddesinde
belirtilen özelliğin dışında hukuk eğitimi almış olma koşulu aranır.
(2)Hukuk Kurulunun görevleri;
a) Federasyon Başkanı veya Yönetim Kurulu ile diğer kurullardan verilecek
hukuki konular üzerinde görüş bildirir.
b) Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak açılabilecek hukuk mahkemeleri ve diğer
mahkemelerde federasyonun hak ve çıkarlarını korur.
c) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapar.
Dış Đlişkiler Kurulu
Madde 16- (1) Dış Đlişkiler Kurulu üyeliğine atanmada 8. maddede belirtilen
niteliklere sahip olanlar arasından, Federasyon Başkanının atayacağı kişilerden
oluşur.
Dış Đlişkiler Kurulunun görev ve yetkileri;
a)Federasyon adına FIE , diğer uluslararası ve ulusal federasyonlarla iş birliğinde
bulunarak, federasyonun hak ve çıkarları doğrultusunda hareket eder.
b)Ülkemizde düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyon ve etkinliklerde
misafir olacak yabancı delegasyonlara ev sahipliği yapar.
c) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapar.
Organizasyon Kurulu
Madde 17- (1) Organizasyon Kurulu üyeliğine atanmada 8. maddede belirtilen
niteliklere sahip olanlar arasından, Federasyon Başkanının atayacağı kişilerden
oluşur.
Organizasyon Kurulunun görev ve yetkileri;
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a)Ülkemizde düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyon ve etkinlikleri
düzenler.
b) Federasyon Başkanının vereceği diğer görevleri yapar.
Sağlık Kurulu
Madde 18-(1) Sağlık Kurulu üyeliğine atanmada, bu Talimatın 8. Maddesinde
belirtilen özelliğin dışında tıp doktoru veya psikolojik danışman veya eğitim
danışmanı olma özellikleri de aranır.
(2)Sağlık Kurulunun görevleri şunlardır;
a)Sporcuların sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlar,
b)Sporcu eğitim sağlık ve araştırma merkezleri ile eşgüdüm içerisinde çalışarak
sporcuların dengeli beslenmelerine ilişkin programlar hazırlar.
c)Sporcuların yarışmalarda karşılaşabilecekleri psikolojik problemler karşısında
danışmanlık yapar.
ç)Federasyon başkanının vereceği diğer görevleri yapar.
Onur Kurulu
Madde 19- (1) Onur Kurulu üyeliğine atanmada, bu talimatın 8. Maddesinde
belirtilen şartlar aranır.
(2)Kurul onursal bir kurul olup, kurulların çalışmalarına geçmiş uygulamalar ile
konu ile ilgili olarak uluslararası uygulamalar konusunda danışmanlık yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 20 — Bu talimatta hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulunun
alacağı kararlar uygulanır.
Yürürlük
Madde 21 – 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 ve 42 sayılı “Atama ile Göreve Gelen
Federasyon Kurullarının Oluşum, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma
Usulleri Talimatı” yürürlükten kalkar.
Yürütme
Madde 22-(1) Bu talimat hükümlerini Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı
yürütür.
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