
 

TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU 

ESKRİM  U 14 YILDIZLAR  LİGİ (EYL)  TALİMATI 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 –  (1) Bu talimat, eskrimin tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın 

yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek 

takip sistemi oluşturulması, illerin ve kulüplerin U14 kategorisi erkek ve kız takımlarıyla Türkiye 

Eskrim Ligi’ne katılmaları konusunda uygulanacak esas ve usulleri belirlemek amacıyla 

düzenlenmiştir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu talimat, Türkiye Eskrim Ligi’nde yer alan U14 kategorisi takımlarıyla 

ilgili hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Talimat, 21/5/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri 

Kanunun ek 9 uncu maddesi, 19/07/2012 tarihli ve 28358 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, 03/4/2014 

tarihli ve 28961 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsü’ne 

dayanılarak hazırlanmıştır.   

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu talimatta geçen; 

a)Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını, 

b)Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını, 

c)Federasyon: Türkiye Eskrim Federasyonu’nu (TEF), 

ç) Federasyon Başkanı: Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanını, 

  d) Ana Statü: Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsünü,  

e) FIE: Uluslararası Eskrim Federasyonu, 

f) Lig: U14 Yıldızlar Ligi’ni,  

g) Yönetim Kurulu: Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulunu, 

ğ) Disiplin Kurulu: TEF Disiplin Kurulunu, 

h) Teknik Kurul: Türkiye Eskrim federasyonu Teknik Kurulunu, 

ı) Merkez Hakem Kurulu: Türkiye Eskrim Federasyonu merkez hakem kurulunu 

i) Resmi Görevli: TEF tarafından görevlendirilen kişiyi, 

j) Spor Kulübü: Bakanlık tarafından spor kulübü olarak tescili yapılan ve Türkiye Eskrim 

Federasyonuna her türlü branş ve diğer tescil işlemlerini tamamlamış olan derneği, 

k) Yönetici: Kulüplerin yönetiminde bulunan başkan,  yönetim kurulu üyeleri ve onursal 

başkanı ile kulüp müdürü, genel müdür, genel sekreter gibi üst düzey kulüp yetkililerini,  

l) Kulüp Görevlisi: Eskrimciler haricinde bir kulüp yararına yaptığı işin niteliği ve süresine 

bakılmaksızın eskrimle ilgili faaliyet gösteren veya kulüp tarafından görevlendirilen  

kişilere,  (sınırlandırıcı  olmayacak  şekilde;  antrenörler, diğer teknik ve idari görevliler, 

sağlık ekibi, diğer kulüp çalışanları vb.) 

m) Fikstür: Normal sezon müsabakalarının oynanacağı haftaları,   f inal grubu müsabakalarını 

içeren programı, 

n) Sezon: İlgili ligdeki ilk resmi müsabakanın oynanmasından son resmi müsabaka 

oynanmasına kadar geçen dönemi, 

o) Yaş Kategorileri: TEF Teknik Talimatında tanımlanmış yaş kategorilerini, 

ö) İl Antrenörleri Temsilcisi: Teknik Kurul tarafından belirlenen merkez illerde yer alan ve en 

az ikinci kademe antrenör belgesine sahip kulüp veya il antrenörlerini, 



 

p) İl Hakem Temsilcisi: Merkez Hakem kurulu tarafından belirlenen, merkez illerde yer alan 

ve en az İl hakemi seviyesinde olan Türkiye Eskrim federasyonu vizeli hakemlerini, 

r) İl Tertip Kurulu: Teknik Kurul tarafından belirlenen, bölgelerde düzenlenecek olan 

yarışmaları tertip ve tanzim etmekle görevli kişileri, 

s) İl Müdürlüğü: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü, 

ş) Merkez İl: Federasyon tarafından belirlenen ve lig müsabakalarının yapılacağı illeri, 

İfade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Ligin Tanımı ve Yönetimiyle İlgili Hükümler 

 

Ligin tanımı 

MADDE 5- (1) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL); U14 kategorisindeki erkek ve kız 

takımların yer aldığı, işbu talimata uygun şekilde düzenlenen organizasyondur. 

 

Ligin yapısı 

MADDE 6 – (1) Branşlara göre (epe, flöre, kılıç) aşağıda belirtilen bölgelerdeki (Marmara, 

Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi) illerde yer 

alan, eskrim sporunda aktif olarak faaliyetlerini yürüten ve bölge sınırları dahilindeki illerin en kolay 

ulaşabileceği merkez illerde Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL) adıyla tanımlanan lig sistemi 

uygulanacaktır. 

 

Ligin yönetimi 

MADDE 7 – (1) Lig faaliyetleri, Federasyon tarafından düzenlenir ve yönetilir. Ligin 

organizasyonu, yazışmalar, denetim, tanıtım, dokümantasyon ve arşiv faaliyetleri, Türkiye Eskrim 

Federasyonu Teknik Kurulu tarafından atanan Lig Koordinatörlüğü ve bu Koordinatörlüğe bağlı İl 

tertip kurulları tarafından yürütülür. 

(2) Lig koordinatörlüğünün münhasır görevleri şunlardır: 

(a) Lig programını hazırlamak ve programa göre lig faaliyetlerini düzenlemek, 

(b) Lig faaliyetlerine ilişkin tüm yazışmaları yapmak, sonuçları takip etmek, 

dokümantasyon ve arşiv çalışmalarını yapmak, 

(c) Basın ve ligin tanıtımına yönelik faaliyetleri sürdürmek, 

(d) Talimatlar kapsamında gereken denetimlerde bulunmak ve uygulamaları takip etmek, 

(e) Müsabaka raporlarını inceleyerek disiplin ihlalleri hususunda Türkiye Eskrim 

Federasyonu Başkanlığı’na ve gerektiğinde ilgili kişilere bilgi vermek, 

(f) Lig ile ilgili raporları düzenlemek ve ligin gelişimine yönelik projeleri hazırlayıp ilgili 

makamların görüşüne sunmak. 

(3) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL)  Koordinatörlüğü İl tertip kurulları, yarışmaların 

düzenleneceği bölgelerde görevli federasyon temsilcileri, Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü 

Spor Müdürü veya görevlendirilen şube müdürü, Federasyon Teknik Kurulu tarafından 

görevlendirilecek olan Bölge Antrenörleri temsilcileri(en az iki antrenör) ve Merkez 

Hakem Kurulu tarafından görevlendirilecek olan bölge hakemleri temsilcisi ve lig’e 

katılım sağlayacak kulüp temsilcilerinden oluşacaktır. 

(4) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL)  İl Tertip kurulu, müsabakaların organizasyonunu yapar. 

(5) Müsabakaların organizasyonuna ilişkin tüm talepler kulüpler ve iller tarafından Eskrim 

U14 Yıldızlar Ligi (EYL)  İl Tertip Kuruluna yazılı olarak yapılır.  

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Müsabakalar İçin Geçerli Kurallar ve Katılım Esasları 

 

Müsabakalar için geçerli kurallar 

MADDE 8 – (1) Bu talimatta aksi belirtilmedikçe müsabakalar için Eskrim Teknik Talimatı 

kuralları geçerli olup, ligin organizasyonu, takibi ve denetimi için ise Federasyon mevzuatları 

geçerlidir. 



 

 

 

Katılım esasları 

MADDE 9 – (1) Takımlar, Federasyon tarafından hazırlanmış formları doldurmak ve ilan 

edilen tarihe kadar Federasyona ulaştırmak zorundadır. 

(2) Takımlar iletişim için aktif olarak kullanılan en az bir (1) e-posta adresini ve en az üç (3)  

yetkili kişi iletişim numaralarını beyan etmekle yükümlüdür. 

(3) Lige katılacak takımlar, Federasyonun belirleyeceği tarihlerde gerçekleşecek İl Lig Tertip  

Kurullarında yasal kulüp temsilcisi ile temsil edilmek zorundadırlar. 

(4) Sadece lisanslı ve vizeli sporcu, antrenör ve hakemler müsabakalara katılabilir. Vizeli  

sporcu, antrenör, hakem ve görevliler müsabaka alanına girebilir. 

(5) İller (İllere bağlı ferdi sporcular) veya kulüpler Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL)  takım  

müsabakalarına bir branşta birden fazla takımla katılabilir. (Örneğin; Erkek Flöre A Takımı, Erkek 

Flöre B Takımı şeklinde) 

(6) Takım Klasman sıralamaları; her lig sezonu ilk maçlarında ilgili kategorinin ferdi genel  

Türkiye klasman sıralamasına göre yapılacaktır. Daha sonra yapılacak lig maçları ilk maçlar sonunda 

oluşan takım sıralamasına göre yapılacaktır. 

(7) Kulüpler, Eskrim U14 Yıldızlar Ligi’ne (EYL)  ,kayıt yaptırdıkları tarih itibari ile U14  

kategorisi sporcuları ile katılabileceklerdir. U12 kategorisi sporcularda U14 kategorisinde yarışabilir. 

(8) Kulüpler, Türkiye Eskrim Federasyonu Kulüp Vize ve Tescil talimatı uyarınca  

yükümlülüklerini yerine getirmiş ve bir önceki sezonda yapılan Türkiye Şampiyonasına (U14 veya 

U17 Yaş kategorisi) en az birer sporcu ile katılmış olmalıdırlar. 

(9) Ligin öncesinde spor kulüpleri her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, katılım  

ücretini ödemek ve lig yarışmalarında yer alacak olan sporcularının isim listesini bildirmekle 

yükümlüdürler. 

(10) Kulüpler her bir kategori için Lig yarışmalarına katılması muhtemel, her takım için en  

fazla  4 sporcu ismi bildirebilirler. 

(11) Kulüplerin katılım için ödeyecekleri Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL)  katılım ücreti,  

kulübün ligden herhangi bir nedenle çekilmesi, çıkarılması halinde iade edilmez. 

(12) Takım listeleri ile ilgili değişiklikler lig başlamadan on (10) gün önce yapılabilir. 

(13) Sezon içerisinde Sakatlık veya elde olmayan bir nedenden dolayı takım listelerinde  

değişiklik yapılması gerekebilir. Böyle durumlarda bu talimatta belirtilen hükümleri taşımak ve ilgili 

lig sezonunda kendi kulübünün başka bir takımında oynamamış olmak şartı ile değişiklik yapılabir. 

Bu şekilde değişiklik bildirecek olan kulüpler bu değişikliği maçalarının başlamasından bir hafta önce 

federasyona nedenleri ve varsa dokümanları ile birlikte bildirmek zorundadırlar   

(14) Ligin tüm sponsorluk ve reklam yerleri pazarlama hakları Federasyona, takım ismi  

ve kıyafet reklam hakları ise kulüplere aittir. Federasyon tarafından lige isim sponsoru alınması 

halinde takımlar lig sponsor logosunu kıyafetlerinde taşımak zorundadır. Eskrim U14 Yıldızlar 

Ligi’nin (EYL)  isim sponsoru ile aynı sektörde faaliyet gösteren firma ile sponsorluk ve reklam 

anlaşması yapılamaz. 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

 

Eskrim U14 yıldızlar ligi sezonu    

MADDE 10 – (1) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi fikstürü, Federasyon tarafından hazırlanır ve lig 

başlamadan en geç on beş (15) gün önce duyurulur. 

(2) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi ile ilgili kayıt ve tüm organizasyon işlemleri; her yıl Mart ayı 

içerisinde yapılır. 

(3) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi her yıl Nisan ayında başlar, final maçlarının oynanacağı 

Temmuz ayında sona erer.  

(4) Müsabakalar maçların yapılacağı illerdeki salon müsaitlik durumlarına göre hafta içinde de 

yapılabilir. 

(5) Federasyon gerekli gördüğü hallerde müsabakaların akışında değişiklik yapabilir. 



 

 

Ligin statüsü ve formülü 

MADDE 11 – (1) Lig müsabakaları, Normal Sezon ve Final Müsabakaları olmak üzere iki 

aşamada oynanır. Normal Sezon müsabakaları sonrası final grubuna kalamayan takımlar sezonu 

tamamlarlar. 

(2) Maçlar takım maçı şeklinde yapılacaktır. 

(3) Normal Sezon müsabakaları; 

( a )  Ligde yer alacak takımlar her biri sekiz (8) veya on altı (16) takımlı, iki (2) 

veya dört (4) gruba ayrılırlar.  

( b )  Lige katılım başvurusu yapan takım sayısına göre gruplarda düzenleme 

yapılabilir. 

( c )  Takımların gruplara ayrılmasında takım güç sıralaması; ilgili kategorinin 

Türkiye ferdi klasman sisteminde yer alan sporcularının klasman sıralarına göre 

oluşturulur. 

( d )  Eskrim U14 Yıldızlar Ligi sıralamasına göre iki (2) grup olması halinde 

birinci (1.) ve üçüncü (3.) takım A grubunda, ikinci (2.) ve dördüncü (4.) 

takım B grubunda yer alır.  

(e) Dört (4) grup olması halinde ilk dört sıralamayı oluşturan takımlar gruplarının 

birinci takımı olacaklardır.  

( f )  Diğer takımlar, kulüplerin coğrafi konumları dikkate alınarak bu gruplara 

dağılırlar. 

( g )  Gruplarda normal sezon müsabakaları olarak federasyon tarafından 

belirlenecek merkezlerde toplam 5 hafta müsabaka yapılacaktır. 

( h )  Grup müsabakaları sonrasında sıralamaları belli olacak takımlar, her gruptan 

ilk sıralarda yer alan eşit sayıda takımın oluşturacağı, on altı (16) takımdan 

oluşacak Final Grubu’na yükselme hakkı kazanır.  

( i )  Final Grubu’na yükselen takımlar Normal Sezonda kendi aralarında 

oynadıkları müsabakaların sonucunda elde ettikleri galibiyet, mağlubiyet ve  

averajlarını Final Grubu’na taşırlar.  

( j )  Normal sezon müsabakaları, ilk maçlar takımların sporcularının ilgili kategori 

ferdi Türkiye klasman sıralarına göre belirlenecek olan takım sıralamasına 

göre yapılacaktır. 

( k )  Müsabakalar, takım pul maçları, eleme yok, doğrudan eleme tablo maçları ve 

sekiz (8) tablo’da sıralama maçları şeklinde yapılacaktır. 

( l )  Gerekli görülmesi halinde müsabaka formülünde değişiklik yapılabilecektir. 

 

(4) Final Grubu Müsabakaları;  

 

(a) Final müsabakaları on altı (16) takımlı tek gruptan oluşur. Dört (4) takımlı, dört (4) pul 

maçları sonunda oluşacak sıralamaya göre, eleme yok, tablo on altı (16) doğrudan 

eleme maçları ve tablo sekiz (8) den sonra sıralama maçları şeklinde ilk sekiz (8) sırayı 

alan takımlar ve Eskrim U14 Yıldızlar Ligi Şampiyonu belirlenir. 

 

Lig puanlama tablosu 

MADDE 12 – (1) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi programında yer alan müsabakalara aşağıdaki 

Tablo 1’de yer alan puanlar verilir.  

(2) Bu puanlara göre grup sıralamaları ve final sıralaması oluşturulur. 

(3) Puanlama esasına göre yapılan değerlendirmelerde takımların eşitliği durumunda 

takımların galibiyet, mağlubiyet ve averajlarına bakılarak sıralama belirlenecektir. 

 

 

 

Tablo 1. Lig Genel Puanlama Tablosu  



 

 

Sıra Puan Sıra Puan Sıra Puan 

1 64 8 26 15 19 

2 52 9 25 16 18 

3 40 10 24 17.ve sonrası 8 

4 36 11 23   

5 32 12 22   

6 30 13 21   

7 28 14 20   

 

 

Müsabakalara katılacak eskrimciler  

MADDE 13 – (1) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL)  de mücadele edecek olan takımların 

müsabaka kadrolarında yer alacak eskrimcilerin Sporcu Lisans, Vize ve Transfer Talimatı 

hükümlerine uygun olarak çıkarılmış lisans ve federasyon sporcu takip kartına sahip ve federasyon 

müsabaka otomasyon sistemine kayıtlı olmaları gereklidir.  

(2)Eskrimci ilgili branşta lisanslı olmak ve bağlı bulunduğu kulübünün ilgili branşta 

federasyon tescili olması koşulu ile birden fazla branşta yarışabilir. 

 

Yabancı uyruklu eskrimciler  

MADDE 14 –  (1) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL)’de yabancı uyruklu eskrimciler yer 

alamaz.  

(2) Sonradan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı hakkını elde etmiş ve ülkemizde tescilli 

herhangi bir kulüpte yer alan en fazla bir (1) eskrimci kadroda yer alabilir. 

 

Antrenörler ve sahaya çıkacak diğer kulüp görevlileri 

MADDE 15 – (1) Sadece vizeli sporcu, antrenör, hakem ve görevliler müsabaka alanına 

girebilir.  

(2) Takımların sahaya çıkacak kulüp görevlileri kadrosu; antrenör, sözleşmeli olmak kaydı 

ile kulüp doktoru, kondisyoner, fizyoterapist, masör dahil olmak üzere toplam beş kişiden fazla 

olamaz.  

(3) Takımların başında müsabakalarda en düşük 2.kademe antrenör belgesine sahip bir 

antrenör bulunması zorunludur. 

(4) Ayrıca sahaya çıkacak doktor, fizyoterapist, masör ve kondisyoner gibi görevleri olan 

kişiler bu vasıflarına ilişkin belgelerini ibraz etmek zorundadır. 

(5) Kulüp görevlileri (antrenör, yardımcı antrenör, doktor, kondisyoner, fizyoterapist, masör) 

müsabaka salonuna girerken ve müsabaka anında, sonrasında akreditasyon kartını takmak 

zorundadır.  

 

Müsabaka organizasyonu  

MADDE 16 – (1) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL), en az iki hafta ara ile olmak üzere 5 

normal sezon ve 1 final grubu müsabakalarından oluşur. 

(2) Grup müsabakaları federasyon tarafından belirlenecek il ve tarihlerde gerçekleştirilir. 

(3) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL) final müsabakaları Federasyon tarafından belirlenecek 

yer ve tarihte gerçekleştirilir. 

(4) İl Tertip Kurulu, yarışmanın yapılacağı ilin İl Müdürlüğü ile koordineli olarak salon ve 

tesislerin hazırlanmasından, bir sağlık personelinin bulundurulmasından ve gerekli hijyen ile 

güvenliğin sağlanmasından sorumludur. 

 

Ödül töreni ve ödüller 

MADDE 17 – (1) Ödül töreninde, Federasyon tarafından belirlenen format uygulanır. Tören 

sırasında takımların tek tip kıyafet ile hazır bulunması gerekir.  

(2) Törende takımların kıyafetlerinin dışında hiçbir reklam ve tanıtım unsuruna yer verilmez. 



 

(3) Müsabakalarda dereceye giren takımlara verilecek ödüller, Federasyon tarafından 

belirlenir. 

(4) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL) final grubu müsabakaları sonunda ilk sekiz (8) sıralamada 

yer alan takımlar Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar ve oranlarda maddi veya ayni olarak 

ödüllendirilecektir. 

(5) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL) normal sezon grup müsabakaları sonunda seremoni 

yapılmayacaktır. 

(6) Ödüllerin miktarı ve şekli Lig başlamadan önce ilan edilecektir.  

 

Müsabaka öncesi seremoni ve sosyal aktiviteler  

MADDE 18 – (1) Saygı duruşu ve İstiklal Marşı müsabakanın başlamasından hemen önce 

takımların pist üzerinde yerlerini almaları ile yapılır.  

(2) Takımlardan herhangi birisi sahaya sosyal bir mesaj içeren döviz, pankart vb. bir 

görselle çıkmak, yas için siyah bant takmak veya saygı duruşunda bulunmak istediği takdirde 

bunun için Federasyondan izin almak zorundadır.  

(3) Taşınacak metinli ve/veya resimli bir görsel izni için, metin dahil tüm görselin örneği 

elektronik ortamda hazırlanıp acil durumlar dışında müsabakanın başlamasından en geç 48 saat 

öncesine kadar yazılı olarak Federasyona yollanmak zorundadır. Bu tarz görsellerin ve mesajların 

içeriğinde kesinlikle ticari bir reklam bulunamaz, ticari olsun olmasın herhangi bir kuruluşun tanıtımı 

yer alamaz. 

(4) Sosyal kuruluşlar, müsabakalarda takımlara sosyal içerikli mesaj vermek için bir görsel 

taşıtmayı önerebilirler. Bu durumda görsel için yukarıdaki maddeler doğrultusunda izin alınması 

gereklidir. 

(5) Federasyon uygun bulup izin verdiği mesaj görsellerini taşıması için kulüplere teklifte 

bulunur. Kabul eden kulüplere, talepte bulunan sosyal amaçlı görseller yaptırılıp yollanabilir. 

 

Müsabakalarda video ve fotoğraf kaydı alma  

MADDE 19 – (1) Çocuk koruma politikamıza uygun olarak, saha/salon içerisinde bulunan 

federasyon görevlisi veya yetki/akreditasyon verilen görevliler dışındaki tüm kişilere, çocuğun veya 

ebeveynin izni olmadan fotoğraf, video veya diğer görüntülerinin alınmasına izin verilmeyecektir. 

Herhangi bir izni olmadan çekim yapan kişilerin tespit edilmesi halinde gerekli yasal işlem yapılacak 

ve ilgili kişi saha/salon dışarısına çıkartılacaktır. 

(2) Basın mensupları ve foto muhabirleri sahada Federasyon tarafından hazırlanmış özel 

görevli önlükleri ile görev yapacaktır.  

(3) Basın mensuplarının düzenli ve rahat çalışmaları için ayrı bir çalışma alanı oluşturulacak 

olup bu kişiler için özel geçiş kartı gibi tedbirler alınacaktır. 

 

Tanıtım ve medya  

MADDE 20 – (1) Federasyon, ligin tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla her türlü çalışmayı 

yapmaya yetkilidir. Bu kapsamda kulüpler, isim, logo vs. görsellerinin TEF tarafından 

kullanılmasını peşinen kabul ederler. Kulüpler, bu çalışmaların sonuçlarına göre Federasyon 

tarafından tasarlanacak logo, afiş, arka plan, salon içi ve dışı tanıtım flamaları ile bu konudaki tüm 

materyali hazırlamayı tarif edildiği şekilde kullanmayı ve Ligin geliştirilmesi konusunda 

Federasyon ile koordineli çalışmayı taahhüt eder. Ayrıca kulüpler, Lig için alınacak sponsorlara 

kendi mecralarında sponsorluk anlaşmasına uygun şekilde yer açmakla yükümlüdürler. 

(2) TEF, Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL)  ’de yer alan tüm kulüplerin, eskrimcilerin ve 

antrenörlerin Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL)   ile ilgili müsabaka, basın toplantısı, etkinlik, medya 

günü vb. tüm video, görsel, isim vb. materyallerini ve haklarını kullanabilir. TEF, bu materyalleri ve 

hakları televizyon, radyo, gazete ve billboard gibi tüm medya ve iletişim kanallarında kullanabilir ve 

ilgili mecralarda kulüplerin, eskrimcilerin ve antrenörlerin görsellerine, isimlerine yer verebilir. 

Kulüpler ve iller bu maddede yer alan hususlar doğrultusunda lige katılım sağlayacakları 

sporcularının ailelerinden gerekli izin ve taahhütleri alacaklardır. 

(3) TEF talep etmesi halinde, Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL)  ’ de yer alan kulüp, eskrimci 

ve antrenörleri sezon öncesi, içinde veya sonrasında, uygunlukları da göz önünde bulundurularak 



 

ligin tanıtımı için reklam çekimlerine çağırıp, içerik üretebilir. Kulüpler ve iller geçerli bir sebebi 

olmayan eskrimciyi göndermek ve bunun için gerekli veli/vasi iznini almak zorundadır. 

(4) Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL)   sponsorları, Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL)  ’de yer 

alan tüm eskrimci ve antrenörlerden minimum üç (3) farklı takımdan olmak şartı ile eskrimci ve/veya 

antrenörü ürün etkinliklerinde, lisanslı ürünlerinde, sosyal medya kampanyalarında, reklamlarında ve 

lige ait tüm iletişim kampanyalarında kullanabilirler. 

 

Kulüp internet sayfası ve sosyal medya mecraları 

MADDE 21 – (1) Ligde yer alan kulüplerin Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL)   takımları, 

kulüplerinin varsa resmi internet sayfasında veya sosyal medya hesaplarında Eskrim U14 Yıldızlar 

Ligi (EYL)   takımları için ayrı bir bölüm açmak ve bu bölümleri düzenli olarak güncellemek 

zorundadır. 

(2) Bu internet ortamlarında takımla ilgili bilgiler, müsabaka sonuçları, müsabaka analizleri, 

teknik analizler, müsabaka programları ile ilgili bilgiler, videolar ile ilgiyi arttıracak her türlü bilgi 

yer almalıdır. İhtiyaç olması haline kulüpler Federasyondan bu konularda yönlendirme desteği 

alabileceklerdir. 

(3) Takımlar, eskr imci  ve antrenörler Federasyon tarafından belirlenen içerikleri önerilen 

sıklıkta kendi internet mecraları (web sitesi, sosyal medya hesapları) üzerinden yayınlayarak, 

Eskrim U14 Yıldızlar Ligi (EYL)   markasının büyütülmesine destek vermekle ve bu konuda 

sporcularının yasal veli/vasi izinlerini almakla yükümlüdür. 

 

Tesis içi ve dışı tefrişatı 

MADDE 22 – (1) Salonların iç kısmında Türk Bayrağı, Federasyon Bayrağı, Lig Bayrağı ve 

üzerinde Lige katılan tüm kulüplerin logoları bulunan bayrak yer almak zorundadır. Bunların şekli 

ve boyutları Federasyon tarafından kulüplere bildirilecektir. Tüm bayrak ve flamalar kendi sınıfları 

içinde aynı boyutta olacaktır. 

 

Reklam hakları ve kullanım standartları 

MADDE 23 – (1) Federasyon Ligin tanıtımı ve geliştirilmesi amacıyla her türlü çalışmayı 

yapmakla yetkili olup Lig için bir ya da daha fazla sponsorla anlaşma yapabilir. Ligin sponsoru 

olması durumunda talimatlarda belirtilen lig logosunun kullanılacağı yerlerde sponsor logoları 

kullanılabilir. Kulüpler, bu çalışmaların sonuçlarına göre hazırlanacak veya hazırlatılacak logo, afiş, 

arka plan, salon içi ve dışı tanıtım flamaları ile bu konudaki tüm materyali hazırlamak, tarif edildiği 

şekilde kullanmak ve Ligin geliştirilmesi konusunda Federasyon ile koordineli çalışmak zorundadır. 

(2) Müsabakaların ulusal veya yerel televizyondan naklen ya da banttan yayınlanması, her 

türlü radyo, internet ve benzeri iletişim kanallarından yayınlanması veya program yapılması ile 

ilgili izinlerin verilmesi veya yayın anlaşmaları Federasyon tarafından yapılacaktır. Kulüpler bu 

yayınlarla ilgili hak talep edemezler. 

 

Reklam yasağı ve sponsorluk kısıtlaması 

MADDE 24 – (1) Kulüpler yapacakları sponsor anlaşmalarını ivedilikle Federasyona 

bildirmek zorundadırlar. Kulüplerin anlaşma yaptığı firmanın sektörel hakları ve anlaşma şartları 

Lig sponsorluğu görüşmeleri sürecinde dikkate alınır ve kulüp haklarının korunması sağlanır. Lig 

sponsorluğu için anlaşma yapılmasından sonra kulüpler bu sponsorluk hükümleri ile ters düşen 

anlaşma yapamazlar. 

(2) Kulüpler alkollü içki, tütün mamulleri ve ilaç markaları ile sponsorluk anlaşması 

yapamazlar. Alkollü içki, tütün mamulleri ve ilaç markalarına ait isim ve görseller takımların 

müsabaka kıyafetlerinde yer alamaz. 

 

Eskrimci kıyafetleri 

MADDE 25 – (1) Bir takımın sahaya çıkan bütün eskrimcilerinin kıyafetlerinin Türkiye 

Eskrim Federasyonu Ekipman Güvenliği ve Malzeme Kontrolü talimatı hükümlerine uygun olmalıdır. 

(2) Bu hükümlerden kulüpler, antrenörler, idareciler ve sporcular sorumludurlar. 

(3) Bir takımın sahaya çıkan bütün eskrimcilerinin ısınma kıyafetleri ile (forma, şort, çorap,  



 

eşofman ve ısınma tişörtleri) eskrim müsabaka kıyafetleri bir örnek olmalıdır. Herhangi bir eskrimci 

takım arkadaşlarının giydiğinden farklı bir detay (renk, desen, reklam vb) taşıyan bir malzemeyle 

sahada yer alamaz. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Doping 

MADDE 26 – (1) Doping içeren maddelerin kullanılmasının önüne geçilmesi için gereken 

tedbirler alınarak sporcuların bilinçlenmesi sağlanır. Doping içeren maddelerin kullanılmasının 

tespiti halinde sporcu ve antrenör hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

 

İtirazlar 

MADDE 27 – (1) Müsabakalar ile ilgili her türlü itirazda bu Talimat ve Eskrim Teknik 

Talimatı hükümleri esas alınır.  

(2) Müsabakalar sırasında doğacak herhangi bir ihtilafta İl Tertip Kurulu tüm itirazları karara 

bağlamak için yetkilidir. 

(3) İtiraz bedeli Federasyon Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

(4) İtirazlar, müsabakalarda sporcu veya antrenör veya kulübün yetkili kıldığı idareci 

tarafından müsabaka sona erdiğinde bir sonraki tura geçilmeden dilekçeyle müsabaka gözlemcisine 

yapılır. 

(5) Usulüne uygun olarak yapılan itirazlar; il tertip kurulu tarafından görüşülür ve karara 

bağlanır. 

(6) İtiraz edenin haklı bulunması halinde yatırılan bedel iade edilir. Aksi halde federasyon 

hesabına gelir olarak kaydedilir. 

(7) İtiraz usulüne uygun olarak yapılmamışsa; bu durum itiraz edenler için değerlendirilmez. 

Ancak, itiraz ihbar olarak kabul edilebilir tertip kurulu veya Federasyon tarafından 

değerlendirilebilir. İtiraza konu olan husus haklı bulunursa itiraz eden kişi veya takım için bir hak 

doğmaz. İtiraza neden olan ilgili kişiler Federasyon Disiplin Kuruluna sevk edilir. 

(8) İtirazlar, kural hatasından kaynaklanıyor ve tertip kurulu tarafından haklı bulunuyor ise, 

oynanmış maç tekrarlanır. Kural hatası dışındaki durumlarda oynanmış maç tekrar edilemez. 

(9) İtirazların geçerli olabilmesi için gerekli evraklar aşağıda belirtilmiştir:  

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

    (b) İtiraz bedelinin ödendiğine dair makbuz.  

 

Mali hususlar 

MADDE 28 – (1) Müsabakalardaki Resmi Görevlilerin ulaşım, harcırah ve sair tazminatları 

yürürlükte olan mevzuatlara uygun olarak Federasyon tarafından yapılır.  

 

Talimatta yer almayan hususlar 

MADDE 29 – (1) Bu talimatta yer almayan hususlar hakkında öncelikle TEF Eskrim Teknik 

Talimatı ve diğer TEF mevzuatları uygulanır. Diğer talimatlarda da hüküm bulunamaması halinde 

TEF Yönetim Kurulu tarafından karar alınır. 

 

Yürürlük 

  MADDE 30 - (1) Bu Talimat, Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde yayımlandığı 

tarihte yürürlüğe girer.     

 

Yürütme 

MADDE 31- (1) Bu Talimat hükümlerini Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı yürütür. 


