Büyük bir titizlik ve 7 yıllık tecrübenin birikimleriyle hazırladığımız Türk eskriminin 2023 vizyonu ve stratejik planı, ülkemiz gençlerinin eskrim çıtasını yükseltme
yolculuğumuzun çok önemli bir adımını oluşturuyor.
Stratejik planımız ve 2023 vizyonumuz, Türk eskrimini Avrupa ve Dünya arenasında söz sahibi yapma hedefimizin bir yol haritasıdır.
Ülkemiz eskriminin alt yapısını güçlendirerek uluslararası arenada elde edeceğimiz başarılı sonuçlar ile Türkiye’yi eskrim ülkesi haline getirebiliriz. Bu hedefimize
ancak sistemli ve kararlı bir çalışmayla ve tabi ki doğru bir planlamayla ulaşacağız.
Nasıl ki; U23 Avrupa Şampiyonası, Yıldızlar Avrupa Şampiyonası ile Dünya Kupaları ve Avrupa Circuit müsabakalarında aldığımız madalyalar, sistemli ve planlı
çalışmalarımızın ürünüyse, Olimpiyat hedefine de ancak çok daha fazla çalışarak
ve çok daha doğru planlama yaparak ulaşabileceğimizi biliyoruz.
İşte bu nedenle, Türkiye Eskrim Federasyonu’nun 2023 Vizyonu ile Stratejik Planını çok önemsiyoruz.
Saygılarımla,
Müminhan BİLGİN
Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı

Bir spor federasyonunu yönetmek ile bir ticari kuruluşu veya herhangi bir organizasyonu yönetmek arasında birçok farklılıklar bulunuyor.
Kâr amaçlı bir kurum olmasak da, Türk eskrimini geliştirmek için finansal kaynaklar yaratmamız gerekiyor. Paydaşlarımız bizden, açık ve eşitlikçi prensiplere
dayalı üst düzey yönetim modeli ve hizmet bekliyor.
Türkiye Eskrim Federasyonu olarak yaptığımız her işin kalbinde eskrim yer alıyor.
Gücünü eskrimden alan çağdaş bir kurumuz. Çalışmalarımızda pistlerdeki tutku
ve mücadeleden ilham alıyoruz.
Saha içinde olduğu gibi saha dışındaki çalışmalarımızı da dikkatli planlamalı, detaylı bir şekilde hazırlanmalı ve değerlendirmeliyiz.
Profesyonel bir yaklaşımla hazırladığımız stratejik planımız, önümüzdeki dönem
için yol haritamız olacak. Hedeflerimizi belirledik. Bundan sonraki aşamada planlarımızı geliştirecek ve doğru bir şekilde uygulanmasını sağlayacağız.
Türk eskrimini daha üst seviyeye taşımaya hazırız.
Yılmaz PORTAKAL
Türkiye Eskrim Federasyonu
Genel Sekreteri

Vizyonumuz
Uluslararası sportif rekabette, alt yapı çalışmalarında Türkiye’yi sayılı
eskrim ülkelerinden biri haline getirmek, Türk eskrimini saygınlığını uluslararası arenada daha da arttırmaya dönük projeler üretmek .
Misyonumuz
Türkiye’de eskrimin spordaki etki alanını olabildiğince arttırmak, sportif
ve idari başarılarımızda istikrarı sağlamak, paydaşlarımızla işbirliğini
geliştirmek, Türk eskrimini Dünya Elit Kategorisine taşımak .
Türkiye Eskrim Federasyonu; ülkemiz eskrim camiasının paydaşları arasında yer alan sporcu, antrenör, hakem, kulüp yöneticisi ve hatta sporcu aileleri ile el birliği yaparak, üstlendiği misyonu, 2016 Rio Olimpiyatları, 2020
Tokyo Olimpiyatları ve 2023 vizyonu hedefiyle gelecek 10 yıla taşımış,
vizyoner bakış açışıyla bu dönemin projeksiyonunu ortaya koymuştur.

YOL GÖSTEREN DEĞERLERİMİZ
* İleri görüşlüyüz
Her zamankinden daha büyük düşünüp
uzun süreli projeksiyonlar hazırlayacağız.
* Çalışkanız
Çok çalışmanın tek başına yeterli olmadığını
bilip, sistemli ve çok çalışmaya devam edeceğiz.
* Saygılıyız
Başkalarına saygıyı, yaptığımız her işin
temeline koymaya sürdüreceğiz .
* Tutkuluyuz
Ülkemiz ve camiamız için hep en iyiyi elde
etme tutkusunu koruyacağız.
* Tecrübeliyiz
Bireysel ve kurumsal tecrübelerimizi
yeni nesillerin gelişimine ve yararına kullanacağız.
* Adaletliyiz
Objektif kriterleri baz almaya devam edip, adalet prensibiyle yönetmeyi sürdüreceğiz.
* Kazanma odaklıyız
Sporcularımızın, teknik ve idari kadrolarımızın kazanan bir düşünce yapısını korumalarını ve geliştirmelerini sağlayacağız.

Hedeflerimizin ve yol haritamızın Türkiye Eskrim Federasyonu’nu hem ülkemizde
hem de uluslararası arenada daha da güçlü hale getireceğine inanıyoruz.
2007 yılında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için 7 yıllık bir planı hayata geçirdik. Önceliğimiz ülke genelinde eskrimi yaymak ,üst düzey müsabakalara ev
sahipliği yapmak ve uluslararası arenada söz sahibi olan ülke haline gelmekti.
2007 yılında Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonasına, 2009 yılında Büyükler
Dünya Şampiyonasına ev sahipliği yaptık.
Ilgın SARBAN Yıldızlar Avrupa Şampiyonasında, Ayşe Iryna KRAVCHUK U23 Avrupa Şampiyonasında, Avrupa 3.’ sü oldular.

Stratejik planımız, 2007-2013 döneminden edindiğimiz birikimlerin, 2016-2023
sürecine olumlu yansımalarını ortaya koyacak bir nitelikte oluşturuldu.
Önümüzdeki 10 yıllık sürece odaklanan stratejik planımız 2014-2023 yılları arasındaki hedeflerimizi ortaya koymaktadır.
Planımızı son 7 yılın kapsamlı değerlendirilmesi ışığında hazırladık. Federasyonumuzun artı ve eksilerini gördükten sonra önümüzdeki hedefleri belirledik.
Planımızın hazırlık safhasında her seviyedeki kurullarımızın görüşlerini değerlendirmeye aldık ve fikir alışverişinde bulunduk.

ESKRİM ARTIK TERCİH EDİLİYOR
Başarımızı getiren en önemli etken hiç şüphesiz ki, çalışkanlığımızdır. Bu başarı
sıkı bir ekip çalışması ile kulüplerimizin, eskrim severlerin ve devletimizin
desteği olmadan gerçekleşemezdi.
Bizim için eskrim, bir spordan çok daha fazlasını ifade ediyor. Sporun gücünün
bilincindeyiz. İnsanların hayatlarına yapabileceğimiz etkinin farkındayız ve bu
sorumluluğu çok ciddiye alıyoruz.
Bugüne kadar eskrimin sporcularımız üzerindeki olumlu etkilerine pek çok kez
şahit olduk. Eskrim 2007-2013 yılları arasında, aileler tarafından çocukları için en
çok tercih edilen tercih edilen spor dallarından biri oldu.
Başarılı sporcularımızın hikâyeleri, binlerce çocuğumuza çok çalıştıkları taktirde
hedeflerine ve başarıya ulaşacakları mesajını veriyor. Ayrıca, Türk eskrimi artık
ülkemizin sınırlarını aşıyor. Çevremizdeki komşularımız da eskrim sporunu ülkelerinde geliştirmek için çaba sarf ediyor. Bizler onlara yardım ediyor ve tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Geleneksel hale getirdiğimiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Turnuvası ve diğer uluslararası turnuvalar ile amacımız farklı kültürler
arasındaki anlayışı geliştirerek yeni arkadaşlıklar oluşturmaktır.

SPORTİF HEDEFLER
2014
Faal sporcu ve il hedefi
Faal sporcu sayımız bir önceki yıla oranla %20 artış ile yaklaşık 3600 olarak hedeflenmektedir. Faal sporcu sayısının, faal olan ve olmayan iller bazında yaygınlaştırma
hedefi 2013 yılı itibarı ile 45 olan faal il sayımız %20 artışla 55 il olarak hedeflenmektedir. Bu illerde yapılacak antrenör istihdamları ile faal sporcuların da arttırılması
hedeflenmektedir. Bundan hareketle her yıl yaklaşık 10 adet ikinci kademe antrenörün Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinde Sözleşmeli Antrenör statüsünde
istihdam edilmesi gerekmektedir. 2013 yılı itibarı ile İl Müdürlüklerinde 20 olan sözleşmeli antrenör sayımızı 30’a arttırmayı hedefliyoruz.
Bölgesel müsabakalar ve açık turnuvalar ile ülke sathında eskrim
Açık turnuva yapısının geliştirilmesi, eksiklerinin giderilmesi, yaygınlaşan eskrimin
müsabaka ergonomisinin sağlıklı hale gelebilmesi için çalışmalar yapılacak. Bölgesel
müsabakalar için gerekli çalışmaların gerçekleştirilecek.

Faal hakem hedefi
2013 yılı itibarıyla 644 olan (tüm kademelerde) hakem sayımız % 20 artışla 770 olarak hedeflenmektedir.
Antrenör sayısında hedef 650
2013 yılı itibarıyla 546 olan (tüm kademelerde) antrenör sayımız % 20 artışla 650
olarak hedeflenmektedir.
Kulüp sayısında yüzde 5 artış hedefi
Mevcut kulüp sayımız 59 olup, kulüp sayılarında % 5 artış hedeflenmektedir.

Olimpiyatlara gitmek için daha çok müsabaka
Olimpiyatlara katılım; her yıl büyükler kategorisinde düzenlenen 80 müsabakada
alınan puanlarla dünya klasmanı oluşturulmakta, oluşturulan bu klasmandaki ilk
32 içerisinde yer alan sporcular ve ülkeleri otomatik olarak, ilk 64 içerisinde yer alan
sporcular da belirlenen ülke ve kıta kotaları neticesinde olimpiyatlara katılabilmekte, ayrıca kalifikasyon müsabakalarıyla belirlenen sayılarda sporcu olimpiyat şansı
bulabilmektedir. Bütçe imkanları dolayısıyla 80 müsabakanın %30’una katılım sağlanabilmektedir. 2014 yılında bütçe imkanları çerçevesinde müsabakaların %40’ına
katılım sağlanması hedeflenmektedir.
Uluslararası önemli organizasyonlarda madalya hedefi
Milli Takım Sporcularını Seçme Prosedürü hayata geçirilerek adil, uygulanabilir ve
performansı hedef alan bir model uygulamaya başlanılmıştır. Yıldızlar, Gençler, U23
ve Büyükler kategorisindeki Avrupa Şampiyonalarına yukarıda belirtilen prosedüre
göre seçilmiş olan milli takımlarla katılım sağlanacak olup, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde madalyalar kazanmayı hedeflemekteyiz.

Olimpiyat kotası ile aramızdaki farkını kapatmak için ülkemize istisnai vatandaş olarak 2 sporcu dahil edilmiştir. Bu sporculardan Macar Yusuf Bojte ülkemiz adına yarışmaya başladığında Gençler Dünya Klasmanında 5. sıradaydı.
Bojte’nin Macaristan’daki ilişkileri ve federasyonumuzun girişimleriyle olimpik sporcularımız Macaristan milli takımının olimpiyat madalyalı sporcularıyla birlikte aynı
salonlarda kamp imkanları bulmuştur.
Bir diğer sporcumuz Ukrayna asıllı Ayşe Iryna Kravchuk ise ülkemize 23 yaş altı Avrupa
Şampiyonasında tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonası madalyamızı kazandırmıştır.
Ayşe Iryna’nın dünya klasmanında bir numara olan Ukrayna bayan kılıç milli takımı ile
birlikte çalışması imkanı da Federasyonumuz tarafından sporcumuza sağlanmıştır.

Sporcu, antrenör, hakem ve teknik spor elemanı eğitimi planlaması
Mevcut eğitim seminerlerimize faaliyet programında yer verilmekte olup, uzaktan
eğitim modeli kullanılarak da düşük maliyetlerle yüksek kalitede eğitim seminerleri
düzenlenmektedir. Eskrim branşında bire bir eğitim ve teknik çok önemli olduğundan
bir antrenör en fazla 20 sporcuyu antrene edebiliyor. 2013 yılından itibaren ise eğitimlerin eğiticisi ve yöneticisi projesi uygulanıyor. Bu proje 2014 yılında daha da etkin
hale getirilecek.
2014’te 10 ilde kurs açılması, antrenör sayılarının ve niteliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Yurtdışı faaliyetlerine katılan sporcuların antrenörleri de müsabakalara
gönderilerek uluslararası tecrübelerinin arttırılması sağlanacaktır.
Uluslararası kurallar gereği, 5-9 sporcu ile katılım sağlanan müsabakalara 1 hakem,
10-15 sporcu ile katılım sağlanan müsabakalara 2 hakem, 16 ve daha üstü sporcu ile
katılım sağlanan müsabakalara 3 hakem göndermemiz gerekmekte olup, en az milli
hakem düzeyindeki hakemlerimiz MHK tarafından yurtiçi müsabakalardaki performanslarına göre seçilmektedir.

Dopingle Mücadele
Sağlık kurulumuzca sporcu, antrenör, hakem ve teknik spor elemanlarının katılacağı
bir seminer planlaması yapılacak olup, doping ile ilgili güncel yasaklılar listesinin süresiz olarak internet sitemizde bulunan doping bölümünde yayınlanması ve ilgililere
ulaştırılmasını sağlanacaktır.
Başarı Odaklı Analiz
Milli Takım Sporcularını Seçme Prosedürü değerlendirmeleri ve milli takım antrenörlerinin sorumluluk alanlarıyla ilgili analizleri her yıl sonunda Teknik Kurul tarafından
değerlendirilerek Yönetim Kuruluna rapor sunulacaktır, Yönetim Kurulu rapor doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.

Altyapı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan
protokol çerçevesinde sevgi evlerinde eskrim altyapı çalışmaları devam edecektir.
Stratejik planımız ve hedeflerimiz doğrultusunda Türk eskriminin 2020 yılında 81
ilde faal olmasını ve 10 bin sporcu ile eskrim yapılmasını hedefliyoruz. Bu hedefimiz
doğrultusunda eğitimlerin eğiticisi ve yöneticisi projesini uyguluyoruz. Böylece her yıl
kaç ilde antrenör kurslarının açılacağı belirlenip, öncelikle faal olmayan illerde eskrimin başlatılması ve sporcu sayılarının bu iller başta olmak üzere arttırılması hedeflenmektedir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki illerimizin eskrime
kavuşturulması için öncelik verilecektir.
Proje ile eğitim, altyapı ve iller bazında eskrim sporunun yaygınlaştırılması, böylece
81 ilde yetenekli sporcuların seçiminin yapılması sağlanarak bu sporcuların performans sporcusu olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Uluslararası düzeyde ülkemize faydalı olabilecek sporcu ve teknik spor elemanı yetiştirilmesi amacı ile olimpik sporcularımız için Macaristan milli takımı ile ikili kamplar
yapılmaktadır. Buradaki sporcular kendi imkanları ile üniversite yaşamlarını da Elte
Üniversitesinde sürdürmektedir.
Bu sporcuların yetiştirilmesindeki öncelikli hedefimiz uluslararası müsabakalarda
madalya almaları ve ülkemizi en üst düzeyde temsil etmeleri olup, daha sonra üst
düzey teknik spor elemanı olarak ülke eskrimine faydalı olmalarının sağlanması hedeflenmektedir. Bu çalışmalar devam edecektir.
Dünya klasmanında yer alan, olimpiyatlarda ve dünya şampiyonalarında madalya
almayı başarmış yaklaşık on ülkenin FIE lisanslı müsabık sporcu sayıları 200 ile 350
arasında değişmektedir. Bu bakımdan 2007 yılında 27 olan FIE lisanslı sporcu sayımızı
100 sayısına taşımayı hedefliyoruz.

Eskrimi tanıtma ve tabana yayma projesi
Ülkenin yedi bölgesinde seçilecek illerdeki AVM’lerde yaz aylarında tanıtım faaliyetleri düzenlenecek.
Gençlik kamplarında ve merkezlerinde eskrim tanıtım faaliyetleri düzenlenecek.
Doğu ve Güneydoğu’daki illerimizde eskrime yönelik özel çalışmalar devam edecek.
Sporun eğitici ve uzlaştırıcı rolü eskrim teması ile seminerler aracılığıyla anlatılacak.

SOSYAL HEDEFLER
2014
Bedensel engelli eskrime yönelik projeler
Bedensel engellilerin eskrim yapması ile ilgili çalışmalar ile Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol çerçevesinde sevgi evlerinde bulunan çocukların eskrim sporuna kazandırılması ile ilgili
çalışmaların devam etmesini hedefliyoruz.
Sporda şiddetin önlenmesine yönelik projeler
Sporun güzel yüzünü ön plana çıkartacak, sporla şiddetin bir arada olamayacağını
ifade eden ve şiddet unsurlarını tamamen devre dışı bırakacak aktiviteler düzenlemeyi hedefliyoruz. Ayrıca;
Sporda şiddet yasası ve diğer mevzuatlarla ilgili seminerler ve eğitim faaliyetleri düzenlemeyi hedefliyoruz.

MALİ HEDEFLER
2014
Bütçe hedefi
Bütçemiz; bütçe tekniklerine uygun ve bir önceki yılın verileri dikkate alınarak yapılmaktadır. SGM ve Spor Toto reklam gelirleri haricinde gelir arttırma ile ilgili çalışmalar
özellikle ayni ve nakdi sponsorlukların arttırılması yönünde devam edilmesini hedefliyoruz.
Harcamalarımız SGM tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılmakta
olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması için azami dikkat sarf edilmektedir.
Görüş alınacak
Yurtiçinde yapılması düşünülen ancak ek bütçe ve yatırım gerektiren uluslararası organizasyonlar için maliyet ve fayda değerlendirmesi yapılacaktır. Bu tür organizasyonlar Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün görüşü alınmadan düzenlenmeyecektir.
Federasyonun, diğer gelirlerinin bir önceki yıla göre %20 oranında artışı hedeflenmektedir.

SPORTİF HEDEFLER
2015
Faal sporcu ve il hedefi
Faal sporcu hedefimiz bir önceki yıla oranla %20 artış ile yaklaşık 4250 olarak hedeflenmektedir. Faal Sporcu Sayısının Faal Olan ve Olmayan İller Bazında Yaygınlaştırma
Hedefi Faal il sayımız bir önceki yıla oranla %20 artışla 65 il olarak hedeflenmektedir.
Bu illerde yapılacak antrenör istihdamları ile faal sporcuların da arttırılması hedeflenmektedir.
780 Antrenör
Tüm kademelerde bulunan antrenör sayımız bir önceki yıla oranla % 20 artışla 780
olarak hedeflenmektedir.
• 81 ilde faaliyet ve müsabaka yapılması için altyapı çalışmalarının tamamlanması
hedeflenmektedir. Bu konuyla ilgili teknik talimat ve müsabaka prosedürleri hazırlanacak.
• Tüm kademelerde bulunan hakem sayımız bir önceki yıla oranla % 20 artışla 920
olarak hedeflenmektedir.
• Kulüp sayılarında bir önceki yıla oranla % 5 artış hedeflenmektedir.

Madalya hedefi
Milli Takım Sporcularını Seçme Prosedürü hayata geçirilerek adil, uygulanabilir ve
performansı hedef alan bir model uygulamaya başlanılmıştır. Yıldızlar, Gençler, U23
ve Büyükler kategorisindeki Avrupa Şampiyonalarına yukarıda belirtilen prosedüre
göre seçilmiş olan milli takımlarla katılım sağlanacak olup, Yıldızlar ,Gençler ve U23
kategorilerinde madalya kazanmayı hedeflemekteyiz.

Olimpiyat hedefleri
2015 yılında bütçe imkanları çerçevesinde büyükler kategorisinde düzenlenen puan
müsabakaların %40’ına katılım sağlanması hedeflenmektedir.
Seçilen Mersin ilindeki T.O.H.M. Projesi kapsamında sporcu seçme kriterleri sporcu
başarılarına göre gerekli seçimler yapılarak bu proje kapsamındaki sporcuların rezerv
takımları oluşturması hedeflenmektedir.

Teknik kurul rapor sunacak
Milli Takım Sporcularını Seçme Prosedürü değerlendirmeleri ve milli takım antrenörlerinin sorumluluk alanlarıyla ilgili analizleri her yıl sonunda Teknik Kurul tarafından
değerlendirilerek Yönetim Kuruluna rapor sunulacaktır, Yönetim Kurulu rapor doğrultusunda gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayacaktır.
Eğitim hedefleri
2015’te 10 ilde kurs açılması, antrenör sayılarının ve niteliklerinin arttırılmasını, yurtdışından üst düzey eskrim antrenörleri getirilerek, eğitim seminerleri düzenlemeyi,
antrenörlerimizin kademelerini ve niteliklerini arttırarak milli takımlarımızın daha
etkin ve üst düzeyde olmasını hedefliyoruz.
Dopingle mücadele
Sağlık kurulumuzca seminerlerde yapılan çalışmalar ve eskrim branşını ilgilendiren
doping ile ilgili kitapçık hazırlanacak ve ilgili kişi ve kurumlara iletilecek.
FIE lisanslı sporcu sayısı
FIE lisanslı sporcu sayımız 130’a çıkarılacak.

Altyapı
Milli Takım Sporcularını Seçme Prosedürü hayata geçirilerek adil, uygulanabilir ve
performansı hedef alan bir model uygulamaya başlanılmıştır. Yıldızlar, Gençler, U23
ve Büyükler kategorisindeki Avrupa Şampiyonalarına yukarıda belirtilen prosedüre
göre seçilmiş olan milli takımlarla katılım sağlanacak olup, Yıldızlar ,Gençler ve U23
kategorilerinde madalya kazanmayı hedeflemekteyiz.
Eskrimle ilgisi olan ulusal ve uluslararası sporcuları, sanatçıları ülkemize getirerek,
seminerler, imza günleri vb. etkinlikler düzenlemeyi hedefliyoruz. Gelişen iletişim
teknolojilerinden istifade edilerek eskrimin tanıtımı ve yaygınlaştırılması hususunda,
neler yapılabileceği hususlarında araştırma çalışmaları başlatılacak.
Sporda şiddet yasası ve diğer mevzuatlarla ilgili seminerler ve eğitim faaliyetleri düzenlemeyi hedefliyoruz.
Öncelikli illerimiz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan iller olup, branşın
gelişimi için bölgesel olarak sporcularımızın doğal yetenekleri göz önünde bulundurularak silah türlerine göre (epe,flöre,kılıç) hususunda özel bir çalışma yapılmaktadır.

HEDEFLER
2016
Federasyonun, diğer gelirlerinin bir önceki yıla göre %20 oranında artışı hedeflenmektedir.
Hakem sayımızın bir önceki yıla oranla %20 artışla 1100 olması hedeflenmektedir.
Faal İl sayımız bir önceki yıla oranla %20 artış ile 75 il olarak hedeflenmektedir. Bu
illerde yapılacak antrenör istihdamları ile faal sporcuların da arttırılması hedeflenmektedir.
Antrenör sayımız bir önceki yıla oranla %20 artışla 930 olarak hedeflenmektedir.
Eskrim maskotları ile çizgi roman yapılıp, ülke geneline dağıtılacak.
Faal sporcu hedefimiz bir önceki yıla oranla %20 artış ile yaklaşık 5000’dir.
Kulüp sayılarında bir önceki yıla oranla % 5 artış hedeflenmektedir.
İllerde bölge ve takım müsabakaları klasmanları oluşturulacak.
2016 yılında bütçe imkanları çerçevesinde Büyükler kategorisinde düzenlenecek
puan müsabakalarının %50’sine katılım sağlanmayı hedefliyoruz.

Hedefimiz
2016 yılında Rio Olimpiyatlarına katılmak ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.

ESKRİMDE
TÜRKİYE’NİN
2023 VİZYONU

Faal sporcu sayısı hedefleri
• Faal sporcu sayımızın 2020 yılına gelindiğinde %20 artış ile 81
ilde yaklaşık 10 bine ulaşması hedeflenmektedir. 2023’te ise 17
bini faal olmak üzere 61 bin lisanslı sporcu ile dünya eskriminin
gündemine oturmuş bir eskrim ülkesi olmayı, FIE lisanslı sporcu
sayımızı 250’ye taşımayı hedefliyoruz.

Antrenör ve teknik spor elemanı sayısı hedefleri
• Tüm kademelerde bulunan antrenör sayımızın 2020 yılında
1.920, 2023 yılında ise 3.300 olması hedeflenmektedir.
Faal hakem sayısı hedefleri
• Tüm kademelerde bulunan hakem sayımızın 2020 yılında 2280,
2023 yılında ise 3950 olması hedeflenmektedir.

Sportif organizasyonların
faal olan ve olmayan iller bazında yaygınlaştırma hedefi
• 81 ilde bölge ve takım müsabakalarının yapılmasının ardından, illerin
bütün branşlarda faal olmasını sağlamak amacıyla gerekli çalışmaların
yapılması hedeflenmektedir. Ayrıca 2023 yılına kadar okul müsabakalarına ve takım müsabakalarına dönük klasmanlar oluşturulacak.

Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılım, derece ve madalya hedefi
• Milli Takım Sporcularını Seçme Prosedürü hayata geçirilerek adil, uygulanabilir ve performansı hedef alan bir model uygulamaya başlanılmıştır. Yıldızlar,
Gençler, U23 ve Büyükler kategorisindeki Avrupa Şampiyonalarına yukarıda
belirtilen prosedüre göre seçilmiş olan milli takımlarla katılım sağlanacak
olup, Yıldızlar ,Gençler,U23 ve Büyükler kategorilerinde madalyalar kazanmayı
hedeflemekteyiz.

Branşın tanıtımı ve tabana yayılması ile ilgili projeler
• Çocuklara eskrimi tanıtmak için, eskrim maskotları oluşturmayı bu
maskotları çizgi romanlar haline getirip ülke geneline dağıtmayı hedefliyoruz.Ülkemizdeki engelli sporcular federasyonu ile işbirliği yaparak, engelli eskrimi ile ilgili çeşitli projeler gerçekleştirmek ve bu projeler çerçevesinde engelli eskrimini de yaygın hale getirmeyi planlıyoruz.
Ordumuzda yapılan eskrim faaliyetlerini destekleyici faaliyet ve çalışmalarda bulunmayı hedefliyoruz.

Olimpiyatlara katılım, derece ve madalya hedefi
2020 yılında bütçe imkanları çerçevesinde büyükler kategorisinde düzenlenen
puan müsabakaların %50’sine, 2023 yılında ise % 60’ına katılım sağlanması hedeflenmektedir.
2020 Tokyo Olimpiyatlarına katılmayı ve madalya almayı hedefliyoruz.

Dopingle mücadele kapsamında yapılması planlanan faaliyetler
• Sağlık kurulumuzca sporcu, antrenör, hakem ve teknik spor elemanlarının katılacağı
uluslararası üst düzey bir eğitim toplantısı düzenlenecek.
Eğitim ve altyapı kapsamında yapılması planlanan faaliyetler
• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan
protokol çerçevesinde sevgi evlerinde eskrim altyapı çalışmaları devam edecek.
• Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarında eskrimin branş dersi olması için gerekli
altyapı çalışmalarının yapılacak.
Diğer sportif hedefler
• Uluslararası Eskrim Bilimleri ve Teknikleri Kongresi düzenlenecek.

Branşın tanıtımı ve tabana yayılması ile ilgili projeler
• Eskrim maskotları ile çizgi film çalışmaları yaptırılarak çocuk kanallarında yayınlatılması sağlanacak.
• Eskrimin tanıtımına katkısı olacak ulusal ve uluslararası sinema filmleri derlenerek eskrim tanıtım günleri veya eskrim film festivali gibi faaliyetlerde sunulacak.

Sporda şiddetin önlenmesine yönelik projeler
• Sporda şiddet yasası ve diğer mevzuatlarla ilgili seminerler ve eğitim faaliyetleri düzenlemeyi hedefliyoruz.

Kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında planlanan projeler
• Bedensel engellilerin eskrim yapması ile ilgili çalışmalar ile Ayrıca Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile imzalanan
protokol çerçevesinde sevgi evlerinde bulunan çocukların eskrim sporuna kazandırılması ile ilgili çalışmaların devam etmesini hedefliyoruz.

Mümkün olan en az devlet desteğiyle bütçe hedefi
• Federasyonun diğer gelirlerinin bir önceki yıla göre %20 oranında artışının yanı sıra, ARGE için komisyon kurulması, faaliyet planlamasının yapılması
hedeflenmektedir. Türkiye’de üretimi olmayan eskrim malzemeleri ile ilgili
çalışma yapılarak, üretilecek malzemeler ülke eskriminin hizmetine sunulacaktır. Bütçenin, SGM ve Spor Toto gelirlerine en az düzeyde ihtiyaç duyularak
yapılabilmesini hedeflemekteyiz.

