TÜRKİYE ESKRİM FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
BASIN AÇIKLAMASI
TOHM, ANKARA, 09.04.2017

Eskrimde dikkat çeken sonuçlar almaya başladık. 94 yıllık Türk eskrim tarihi ve Türk spor
tarihine altın harflerle yazılacak başarılara imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz.
İşte son 5 yılda Türk eskrimini Avrupa ve Dünya Şampiyonluklarına taşıyan başarı sürecimiz;







2012 Dünya Şampiyonası, Burak Babaoğlu, Dünya 6.’lığı, (Gençler Flöre)
2012 Avrupa Şampiyonası, Ilgın Sarban, Bronz madalya, (Yıldızlar Kılıç)
2012 Avrupa Şampiyonası, Iryna Kravchuk, Bronz Madalya (U23 Bayanlar Kılıç)
2013 Akdeniz Oyunları, İrem Karamete, Bronz Madalya (Büyük Bayanlar, Flöre)
2016 Avrupa Şampiyonası, Atakan Hazer, Bronz Madalya, (Yıldızlar, Kılıç),
2016 Rio Olimpiyatlarına Kalifikasyonla Kota Alınması, İrem Karamete (Büyük
Bayanlar Flöre),
 2017 Avrupa Şampiyonası, İbrahim Ahmed Acar, Altın Madalya, (Yıldızlar Kılıç),
 2017 Dünya Şampiyonası, İbrahim Ahmed Acar, Altın Madalya, (Yıldızlar Kılıç),
Federasyonumuzda; 2007 yılından bu yana yapılan hedef odaklı ve sistemli çalışmalar
sonucunda, uluslararası yarışmalarda başarılı dereceler almaya başladık. 2012 ve 2015
Avrupa Şampiyonaları’nda kazanılan bronz madalyalar, 2013 Akdeniz Oyunlarında kazanılan
bronz madalya, 2015 Üniversiade’da kazanılan bronz madalya ve en önemlisi 2016 Rio
Olimpiyat Oyunlarına kota alarak, koyduğumuz tüm hedeflere ulaşıldı. Nihayet 2017’de
Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu!
Bundan sonraki hedefimiz; olimpik değerlerden ve olimpik ruhtan şaşmadan, TOKYO 2020
Olimpiyatlarına daha fazla sporcuyla katılmak ve madalya almaktır.
Bu hedefe ulaşabilmek için yaptığımız planlı ve sistematik çalışmaların meyvelerini verdiğini,
koyduğumuz hedefin zor ama gerçekçi olduğunu, bu hedefe ulaşmak için doğru yolda
ilerlediğimizi görmektesiniz.
İbrahim Ahmed Acar, İrem Karamete’den sonra, olimpiyatlarda madalya hedefli,
olimpiyat ruhunun yayılmasını sağlayacak ve gelecek nesle ilham verecek, Türk eskriminin
yeni kahramanıdır.
İbrahim, şu an bulunduğumuz Ankara TOHM (Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi)
sporcusudur. TOHM, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ve Spor Genel Müdürlüğümüzün çok
önemli bir projesidir. Biz de, Federasyon olarak bu projeyi sonuna kadar destekliyoruz. Bu
proje somut meyvelerini vermeye başlamıştır.

TOHM, son teknoloji ile donanmış tesislerden oluşmakta olup, bu tesisler sporculara üst
düzey eğitim, antrenman ve dinlenme imkânı sağlamaktadır. Bu tesislerde üst düzey
sporcuların performansını artırmaya yönelik test, araştırma ve uygulamalar yapılmaktadır. Bu
merkez sportif mükemmelliğe ulaşmak, Olimpiyat Oyunları’na hazırlanan sporculara destek
hizmetleri sağlamak için önemli bir işleve sahiptir.
Federasyonumuz TOHM’lerine, eskrim alanında merkezde görev yapmak üzere, branşında
dünya ölçeğinde kariyer sahibi, üst düzey antrenör kadrosunu oluşturarak çok önemli bir
destek vermiştir.
İbrahim Ahmed Acar ve baş antrenörümüz (aynı zamanda İbrahim’in antrenörü) Valery
Shturbabin, Aleksandr Thorcuk ve Stanislav Konopatsky’den oluşan antrenör kadromuz,
bu merkezde 2015 yılından itibaren birlikte çalışmaya başlamışlardır. Bu başarıların
gelmesinde önemli bir yeri olan bu merkez ve bu projeden dolayı, hem bu bilgileri vermek
hem bu merkezi sizlere tanıtmak hem de burada bu çalışmalara katkı sunan tüm
paydaşlarımıza da teşekkür etmek amacı ile bu toplantıyı burada organize etmek istedik.
Huzurlarınızda Ankara’da bu merkezde eskrim çalışmalarına destek veren tüm
paydaşlarımıza, başta Ali Sosanoğlu (Ankara TOHM Müdürü) olmak üzere, teşekkür
ediyorum.
Bu arada İbrahim Ahmed Acar’ın eskrim hayatına başladığı Ankara Eskrim Spor Kulübü
(AEK) ve buradaki değerli antrenörlerine ve daha sonra eskrim yaptığı diğer kulüplerimiz ve
değerli antrenörlerine, sporcumuzun değerli ailesine, özellikle babası Sayın Nafi Acar Beye
teşekkür ediyorum.
28 Şubat-09 Mart 2017 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Filibe kentinde düzenlenen YıldızlarGençler Avrupa Şampiyonasında İbrahim Ahmed Acar, kılıç kategorisinde altın madalya
alarak Avrupa Şampiyonu oldu. Sporcumuz, tam bir ay sonra 01-10 Nisan 2017 tarihleri
arasında yine aynı ülke ve kentte yapılan Yıldızlar ve Gençler Dünya Şampiyonasında da
adını finale yazdırdı ve bu defa en güçlüsü, en değerlisi ve en önemlisi olan Dünya
Şampiyonu unvanını aldı. İbrahim, ülkemize tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonluğundan
sonra bir de Dünya Şampiyonluğu armağan etti. Bu başarısıyla da 94 yıllık eskrim tarihinde
yeni bir sayfa daha açtı. Bu değerli başarısından dolayı milli sporcumuz İbrahim’e de
teşekkürlerimi iletiyorum.

AVRUPA VE DÜNYA ESKRİM ŞAMPİYONU İBRAHİM AHMED ACAR İLE İLGİLİ
BİLGİLER
İbrahim Avrupa ve Dünya Şampiyonaları öncesinde aşağıdaki müsabaka ve kamp
programı ile hazırlık yapmıştır:
Yıldızlar kategorisinde 4 Circuit turnuvası. Bunlar: Ekim 2016 Sofya’da (17.), Aralık 2016
Eislingen (38.), Ocak 2017 Mödling (5.) ve Ocak 2017 de Bükreş’te (3.)
Gençler kategorisinde 4 Dünya Kupası. Bunlar: Eylül 2016 Tahran (28.), Ekim 2016 Plovdiv
(72.), Ekim 2016 Sosnowiec (28.), Ocak 2017 Budapeşte’de (54.),
Büyükler kategorisinde 1 Dünya kupası: Şubat 2017 Varşova’da (145.)
Böylece İbrahim Ahmed Acar, toplam 9 uluslararası turnuvaya katılarak Avrupa ve Dünya
Şampiyonalarına hazırlanmıştır. Şampiyonalar dâhil bugüne kadar katıldığı uluslararası
turnuva sayısı 11’dir.
Bu müsabakalardan Eylül 2016 İran/Tahran’daki müsabakalarda Gençler Dünya Kupasında
Takım halinde 3., Ocak 2017 Macaristan/Budapeşte Gençler Dünya Kupasında 3. olarak yine
büyük bir başarı gösterilmiş olup, sonrasında 28 Ocak 2017 tarihinde Bükreş’te yapılan
Avrupa Yıldızlar Circuit müsabakasında da 3. olarak bronz madalya almış ve Avrupa
Şampiyonası için hazır olduğunu bize göstermişti.
Müsabaka döneminde ayrıca Ağustos 2016 Alanya’da yapılan sezon başı hazırlık kampı,
Şubat 2017 de Varşova’da yapılan Avrupa Şampiyonası hazırlık kampı ve Mart 2017 de
Ukrayna’da yapılan Dünya Şampiyonası hazırlık kampları ile hazırlık yapılmıştır. Ara
dönemlerde Ankara TOHM’de çalışmalarına devam etmiştir.
İbrahim bu başarıyı yıldızlar kategorisinde elde etti. Bundan sonraki sezonda artık gençler
kategorisinde yarışacaktır.
Ayrıca; bu başarılar ile İbrahim Ahmed Acar federasyonumuzun olimpiyat kadrosuna da
alınmış olup artık Olimpiyat hazırlık desteği de alacaktır. Bir sonraki sezonda da Olimpik
program takip edecektir.
İbrahim 17 yaşında (30 Mart 2000) ve eğitimine Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde devam
etmektedir (lise 10. sınıf öğrencisi).

Dünya Şampiyonluğundan iki gün önce doğum günüydü, ancak antrenörü kutlamamıza izin
vermediğinden biz de sonraya bırakmıştık. Doğum günü ve Dünya şampiyonluğu kutlamasını
Filibe’de birlikte yaptık. Kendisine daha nice başarılı ve sağlıklı yaşlar diliyorum.
İbrahim spora 4 yaşında babasının yönlendirmesi ile Jimnastik sporu ile başlamıştır, 7 yaşında
Ankara’da 19 Mayıs Spor salonundaki yaz spor okulları faaliyetlerine katılması için babası
tarafından buraya götürülüyor. Orada görmesi sayesinde eskrim ile tanışıyor ve hiç yılmadan
bu sevdaya devam ediyor.
Türkiye Eskrim Federasyonunun bundan sonraki hedefleri, bir yandan öncelikle eskrim
sporunun tüm ülkede yaygınlaşması, sporcu sayısının artırılması, antrenör ve hakem sayısının
çoğaltılması; diğer yandan da Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunlarına daha fazla sporcu ile katılım
sağlamaktır.
Bu hedeflere ulaşabilmek için, sporcularımızın alt yapıdan olimpiyat sporcusu seviyesine
kadar, gelişim ve sportif performans sisteminden eksiksiz bir şekilde faydalanmalarını
sağlayacağız.
Sporcularımızın hedefi olimpiyat oyunlarına katılmak, madalya kazanmak olmalıdır.
Madalyaya götürecek sistem sportif performans sistemidir ve bu sistem için anahtar kelime
bütünleşmedir.
Tüm paydaşlarımızı Türk eskrimini başarıya ulaştıracak spor performans sistemini oluşturmak
için bir araya getirmeliyiz. Sistemin içinde yer alan tek bir parçanın bile zayıf olması veya
düzgün bir şekilde çalışmaması, sistemin aksamasına neden olabilir. Başarı döngüsünün her
bir parçasını sürekli olarak geliştirip, katıldığımız her turnuvada altın madalya kazanmaya
odaklanacağız.
Yurt dışında katıldığımız müsabaka ve kamp sayısını arttırmamız gerekiyor. Eskrim branşında
yurt dışında yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde toplamda yaklaşık 200 uluslararası
müsabaka olmaktadır. Biz Federasyon olarak bu müsabakaların yaklaşık 90 tanesine katılım
sağlayabilmekteyiz. Bu mali olanaklarla alakalı bir konudur.
Türkiye, eskriminin arkasında güçlü Devlet desteği olan bir ülkedir. Son yıllarda Gençlik ve
Spor Bakanlığı tesisleşme ve federasyonlara destek konusunda çok büyük yatırımlar
yapmaktadır.
Bu yatırım ve destekten Federasyonumuz da payını almaktadır. Buradan bu vesile ile
Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç’a, bizlere verdiği destekten dolayı şükranlarımızı
sunarım. Keza Sayın Müsteşarımız Faruk Özçelik, Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Baykan,
Genel Müdür Yardımcımız Sayın Murat Kocakaya ve Spor Genel Müdürlüğünün diğer üst
düzey bürokratlarına, bize olan destekleri için teşekkür ediyorum.

Eskrim alanında daha büyük başarılara ulaşabilmemiz için, Devletimizin desteği yanında
basın ve yayın kuruluşlarımızın ilgi ve tanıtımına ve özellikle firmalarımızın sponsorluk
desteğine ihtiyacımız vardır. Bunun yanında, sporcu kaynağımız açısından ilk sırada gelen
kulüplerimizin de özellikle malzeme ve antrenör açısından desteklenmesi gerekmektedir.
Hedeflerimiz dikkate alındığında, doğrudan doğruya Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto
Teşkilat Başkanlığının Federasyonumuza ve sporcularımıza olan destekleri kâfi gelmemekte,
diğer kurum ve kuruluşların, özellikle belediyelerin, özel okulların, üniversitelerin ve medya
kuruluşlarının desteği çok büyük bir önemi haizdir.
Teşrifiniz ve sesimizi duyurmamıza olan desteğiniz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
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