
 

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı 

Kovid-19 Normalleşme Süreci Kapsamında Faaliyet Planlarına Dair  

Sporcu ve Veli Görüş Formu Analiz Raporu 

 Kovid-19 normalleşme adımları kapsamında, Yerel nitelikte antrenmanlara  başlayan   yada  

başlayacak  olan  sporcuların ve onların antrenman katılımlarında   karar  yetisine  sahip  olan 

ebeveynlerin; önümüzdeki süreçte planlaması  yapılacak  olan organizasyonlar  ve  bazı  hususlarda   

görüşlerini ölçmek ve yorumlamak adına Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı tarafından 

gerçekleştirilen anket ve görüş formunun raporunu değerli paydaşlarımızın bilgisine sunarız.  

 Ayrıca ilgili anket sonunda tavsiye niteliğinde iletmiş olduğunuz öneri, istek ve tavsiyeleriniz 

için teşekkür eder sağlıklı günler dileriz. 

 

      Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı 

 

Not: Toplam katılım sayısı 410 kişi olmuştur. 

   SORU-1. Cinsiyetiniz Nedir? 

  

 % 45,9 - 188 Yanıt  /  % 54,1 - 222 Yanıt   

 



 Bu doküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dokümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, 

kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 

                                                                                                                                                                      

SORU-2. Hangi il sınırları içerisinde faaliyetlerinize devam etmektesiniz? 

 

İl/Katılımcı Sayısı 

 

Adana/5 

Adıyaman/37 

Ankara/88 

Antalya/3 

Bolu/3 

Bursa/11 

Çanakkale/1 

Denizli/3 

Edirne/3 

Elazığ/1 

Eskişehir/20 

İstanbul/122 

İzmir/23 

Kocaeli/5 

Konya/26 

Kütahya/1 

Malatya/1 

Manisa/15 

Kahramanmaraş/1 

Muğla/5 

Rize/1 

Sakarya/17 

Samsun/15 

Sivas/1 

Trabzon/1 

Uşak/1 

Zonguldak/10 

Ardahan/1 
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 Bu doküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dokümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, 

kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 

                                                                                                                                                                      

SORU-3. 2019-2020 sezon sürecinde (ulusal-uluslararası) kaç faaliyete katılım sağladınız? 

 

Faaliyet Sayısı/ Katılım Sağlayan Kişi Ssayısı 

1/97 - 2/83 - 3/57 - 4/37 - 5/33 - 6-10/66 - 11 ve Üzeri/37 

 

 

 

 

SORU-4. Yaş Kategoriniz Nedir? 

 

U10/64 - U12/100 - U14/111 - U17/89 - GENÇLER/16 - BÜYÜKLER/17 - VETERAN/13 

 

 

 



 Bu doküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dokümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, 

kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 

                                                                                                                                                                      

SORU-5. Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerinizi sürdürdüğünüz spor salonu kapalıyken bireysel 

çalışmalarınıza devam ettiniz mi? 

 

% 38,3 / 157 Kişi - % 61,7 / 253 Kişi 

 

 

 

SORU-6. Kovid-19 normalleşme adımları kapsamında yerel nitelikte antrenman 

faaliyetlerinizi yürüttüğünüz eskrim salonunda antrenmanlara başlandı mı? 

 

% 38,3 / 157 Kişi - % 61,7 / 253 Kişi 

 

 

 

 



 Bu doküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dokümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, 

kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 

                                                                                                                                                                      

SORU-7. Kovid-19 normalleşme adımları kapsamında yerel nitelikte antrenman 

faaliyetlerinizi yürüttüğünüz eskrim salonu açıldıktan sonra antrenmanlara katılım sağladınız 

mı? 

 

% 38,3 / 97 Kişi - % 61,7 / 156 Kişi 

 

 

SORU-8. Kovid-19 normalleşme adımları kapsamında yerel nitelikte antrenman 

faaliyetlerinizi yürüttüğünüz eskrim salonunda antrenmanlara katılmama sebebiniz nedir? 

 

% 49,5 / 48 Kişi - % 50,5 / 49 Kişi 

 

 



 Bu doküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dokümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, 

kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 

                                                                                                                                                                      

SORU.9. Kovid-19 normalleşme adımları kapsamında yerel nitelikte antrenman 

faaliyetlerinizi yürüttüğünüz eskrim salonunda antrenmanlara başlansaydı katılım sağlar 

mıydınız? 

 

% 64,3 / 101 Kişi - % 35,7 / 56 Kişi 

 

 

SORU-10. Kovid-19 normalleşme adımları kapsamında yerel nitelikte antrenman 

faaliyetlerinizi yürüttüğünüz eskrim salonunda antrenmanlara başlanmış olsaydı, yine de 

katılım sağlamama sebebiniz nedir? 

 

% 92,9 / 52 Kişi - % 7,1 / 4 Kişi 

 

 



 Bu doküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dokümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, 

kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 

                                                                                                                                                                      

 

SORU-11. Kovid-19 normalleşme adımları kapsamında Ağustos ayı içerisinde ulusal nitelikte 

bir turnuva vb. faaliyet düzenlense katılır mıydınız? 

 

% 31,5 / 129 Kişi - % 30,5 / 125 Kişi - % 38 / 156 Kişi 

 

 

SORU-12. Kovid-19 normalleşme adımları kapsamında Ağustos ayı içerisinde ulusal nitelikte 

bir turnuva vb. faaliyet düzenlense de katılmama sebebiniz nedir? 

 

% 90,4 / 141 Kişi - % 9,6 / 15 Kişi 

 

 

 



 Bu doküman (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir ve imtiyazlı olabilir. Bu dokümanın bir kısmının veya tamamının izinsiz kullanımı, 

kopyalanması, dağıtımı veya kurum dışına sirayeti kesinlikle yasaktır. 

                                                                                                                                                                      

 

SORU-13. 2020-2021 yılı sezonu kapsamında planlanan yurt içi faaliyetlere Eylül ayı 

içerisinde katılmak ister misiniz? 

 

% 74,1 / 304Kişi - % 25,9 / 106 Kişi  

 

 

SORU-14. 2020-2021 yılı sezonu kapsamında planlanan yurt içi faaliyetlere Eylül ayı 

içerisinde başlansa bile katılmama kararınız aşağıdaki durumlarda değişir mi? 

 

% 71,7 / 76 Kişi - % 28,3/ 30 Kişi  

 

 


