
TÜRKİYE CİMNASTİK FEDERASYONU 

31.10.2014 – 30.10.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 

 

Değerli Delegeler,  

 

27 Kasım 2014 tarihinde yapılan Olağan Mali Genel Kurulumuzdan bu yana geçen iki yıllık 

dönemde yapılan faaliyetlerimiz, sayısal değerler baz alınarak, özet bir rapor olarak bilgilerinize 

sunulmuştur. 

 

2015 ve 2016 yıllarında 104 yurtiçi müsabaka, 62 yurtdışı müsabaka, 32 kamp, 74 kurs, 17 

gelişim semineri ve ihtiyaç duyulan yer ve zamanlarda yapılan toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

 

Önceki dönem raporunda da belirtilen hedeflere ulaşabilmek için ortalama her hafta ikiden fazla 

faaliyetin organizasyonu yapılmış, ilan edilen program büyük ölçüde eksiksiz uygulanmıştır.  

 

Sporcu-Salon-Antrenör Üçlemi 

 

Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüzün branşımıza bakışındaki olumlu eğilim sonucu yeni salonlara 

sahip olunmuş, proje desteğiyle malzeme setleri satın alınarak yirminin üzerinde ilimize 

dağıtılmıştır.  

 

Cimnastik salon sayısının artışı ile birlikte antrenör ihtiyacı oluşmuş ve bu ihtiyacı karşılamak için 

antrenör kursları düzenlenmiştir. Diğer taraftan üniversitelerin Antrenör yetiştiren bölümleri ile bir 

çalışma yapılması için proje hazırlıklarına da başlanmıştır. 

 

Kuruluşumuzdan buyana en kapsamlı ve sayısal çokluğa dayalı, gerek müsabaka gerekse 

antrenman malzeme alım ve dağıtımı bu dönemde gerçekleştirilmiştir. Ülkemizde düzenlenen 

büyük spor organizasyonlarının da bu durumda etkisi büyük olmuştur. 

 

 

Yurtiçi Müsabakalar  

 

Artistik Cimnastik Erkek, Artistik Cimnastik Bayan, Ritmik Cimnastik, Trampolin ve Aerobik 

Cimnastik Branşlarımızın minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde 

programlanan faaliyetlerin tamamına yakını gerçekleştirilmiş, 2015 yılında uygulanmaya başlanan 

Cimnastik ligi “CimnastLig”e ilgi 2016 yılında artarak devam etmiştir. Minikler kategorilerinin 

ardından bazı disiplinlerde küçükler ve yıldızlar kategorilerinde de lig müsabakaları uygulamasına 

başlanacak kulüp sayısına ulaşılmıştır. 

 

Murat Canbaş, İzmir Ritmik ve Boğaziçi Uluslararası Turnuvalarımız 2015 yılında 

gerçekleştirilmiş, ancak içinde bulunduğumuz yılda yaşanan olaylar nedeniyle, arzulanan sayıda 

başvuru olmadığından sadece bu yıla mahsus organize edilememiştir. 

 

Mersin’de organize edilen ilk World Challenge Cup ve Trabzon 2016 Gymnasiade müsabakaları 

başarılı bir şekilde organize edilmiş, alınan başarılı sonuçlar da gelecek adına beklentilerimizin 

artmasına sebep olmuştur.   

 

Yurtdışı Müsabakalar 

  

Özellikle uluslararası önemli turnuva ve dünya kupalarına katılımlarda kazanılan başarılar, 

sporcularımız için motivasyon kaynağı olması yanında, cimnastiğimizin dünyadaki tanınırlığını da 

artırmış, başarılı bazı sporcularımızın isimleri faaliyetin tanıtımında reklam olarak kullanılmıştır. 

 



Kore’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Yaş grupları Dünya Şampiyonasında Ayşe Begüm 

ONBAŞI’nın almış olduğu altın madalya ülkemizde cimnastiğin tanınırlığı açısından büyük katkı 

sağlamakla beraber, dünya cimnastiğinde de adımızın anılmasını sağlamıştır. 

 

Artistik bayanlarda ikinci defa temsil edildiğimiz olimpiyatlarda Tutya YILMAZ’ın elde ettiği 

başarılı sonuçlar ve artistik erkeklerde Ferhat ARICAN tarafından ilk defa temsil edilişimiz 

cimnastik tarihimizde yerini almıştır. Özellikle Tutya YILMAZ’ın Denge aletinde yedek finalist 

olması, bundan sonraki Olimpiyat Oyunlarında madalya mücadelesi verilebileceğinin somut bir 

göstergesi olmuştur. 

 

Kamp – Kurs - Seminerler 

 

Teknik Komitelerin uygun gördüğü yer ve sürelerde 2015 yılında 14 kamp, 40 kurs ve 8 gelişim 

semineri, 2016 yılında ise 18 kamp, 34 kurs ve 9 gelişim semineri açılmış, sayısal ve süre olarak 

önemli bir orana ulaşılmıştır.    

 

Eğitim Faaliyetleri 

 

Söz konusu dönemde 21 Antrenörlük Kursu ve 42 Eğitmenlik Kursu açılmış, 388 yeni antrenör ve 

1404 yeni eğitmen branşlarımıza kazandırılmıştır. 

Ayrıca açılan 11 hakem kursundan 251 aday başarılı olarak camiamıza katılmıştır. 

 

Değerli Delegeler, 

 

2015 yılında katılınan 34 uluslararası müsabakalarda 90 altın, 80 gümüş ve 83 bronz madalya 

kazanılmış, olimpik yıl olması nedeniyle 2016 yılında sadece çok katılımlı müsabakalar tercih 

edilmiş ve 19 altın, 25 gümüş ve 30 bronz madalya elde edilmiş, neredeyse tüm faaliyetlerden 

madalya ile dönülmüştür. 

 

Tahsis edilen bütçeyi ek gelirlerle büyütmek, mevcutlarla mümkün olduğunca çok aktivite 

gerçekleştirmek için büyük çaba sarf edilmiştir.  

 

Gayretimiz ve iddiamız en başarılı ve en şeffaf federasyon olmak içindir.  

 

Faaliyet raporumuzun tarafınızca ibra edileceğine inanıyor, saygılar sunuyorum. 

 

Yönetim Kurulu Adına 

Suat ÇELEN  

Federasyon Başkanı 


