
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanlığı 

Kovid-19 Normalleşme Süreci Kapsamında Faaliyet Planlarına Dair 

Antrenör-Hakem Görüş Formu Analiz Raporu 

Kovid-19 normalleşme adımları kapsamında, önümüzdeki süreçte planlaması  yapılacak  olan 

organizasyonlar  ve  bazı  hususlarda 2020 yılı vizeli antrenör ve hakemlerin 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 145 kişi olmuştur. 

SORU-1. Cinsiyetiniz Nedir? 

 % 64,1 - 93 Yanıt  /  % 35,9 - 52 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. 2019-2020 sezon sürecinde (ulusal-uluslararası) kaç faaliyete katılım sağladınız? 

 

Faaliyet Sayısı/ Katılım Sağlayan Kişi Sayısı 

1/23 - 2/10 - 3/14 - 4/10 - 5/18 - 6-10/35 - 11 ve Üzeri/35 

 

 

SORU-3. Hakem veya Antrenör lisansınızın derecesi nedir? 

 

1. Kademe Antrenör/22 - 2. Kademe Antrenör/45 - 3. Kademe Antrenör/13 - 4. Kademe Antrenör/2 

Aday  Hakem/8 - İl Hakemi/19 - Milli Hakem/27 - Uluslararası Hakem/ 9 

 

 

 

 

 



 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-4. Kovid-19 normalleşme adımları kapsamında Ağustos ayı içerisinde ulusal nitelikte 

bir turnuva vb. faaliyet düzenlense katılır mıydınız? 

 

 

% 40,7 / 59 Kişi - % 33,1 / 48 Kişi - % 26,2 / 38 Kişi 

 

 

 

SORU-5. Kovid-19 normalleşme adımları kapsamında Ağustos ayı içerisinde ulusal nitelikte 

bir turnuva vb. faaliyet düzenlense de katılmama sebebiniz nedir? 

 

% 93,8 / 45 Kişi - % 6,3 / 3Kişi 

 

 



 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-6. 2020-2021 yılı sezonu kapsamında planlanan yurt içi faaliyetlere Eylül ayı 

içerisinde katılmak ister misiniz? 

 

% 83,4 / 121 Kişi - % 16,6 / 24 Kişi  

 

 

SORU-7. 2020-2021 yılı sezonu kapsamında planlanan yurt içi faaliyetlere Eylül ayı 

içerisinde başlansa bile katılmama kararınız aşağıdaki durumlarda değişir mi? 

 

% 62,5 / 15 Kişi - % 37,5 / 9 Kişi  

 

 


