
 

  

 

TÜRKİYE CURLING FEDERASYONU 

01.03.2018 – 29.02.2020 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 
 

 

Değerli Curling Ailesi, 

 

Federasyonumuzca 01.03.2018 – 29.02.2020 dönemine ait gerçekleşen faaliyetlere ait mali 

değerler tablolar halinde Denetleme Raporları içinde verildiğinden bu faaliyet raporunda söz 

konusu faaliyetler genel hatlarıyla ele alınmıştır.  

 

 

Sportif Organizasyonlar 

 

 01.03.2018 – 29.02.2020 tarihleri arasında Federasyonumuzca curling ve floor curling 

branşlarında yurt içinde 8 curling ligi faaliyeti, 2 yurt içi şampiyona, 30 yurt içi kamp, 10 

antrenör kursu, 9 hakemlik kursu, 5 milli takım seçme turnuvası, 1 buz teknisyenliği kursu, 

1 okullar arası Türkiye Şampiyonası, 36 eğitim, gelişim, antrenör, hakem, tanıtım ve vize 

semineri ile 23 çeşitli toplantı ve organizasyon geçekleştirilmiş, 21 yurt dışı müsabaka ve 

şampiyona, 3 yurt dışı kamp, 2 uluslararası seminer ile 2 çeşitli kongre ve toplantıya 

katılım sağlanmıştır. 

 Floor Curling branşı okul sporlarına dahil edilmiş ve Türkiye’de ilk defa 2019 yılı Mayıs 

ayında Sivas’ta 25 ilden 136 takım ve 680 sporcunun katılımıyla Floor Curling 

Okullararası Türkiye Şampiyonası düzenlenmiştir. 

 Curling Süper Ligi, 1. ve 2. Ligi Müsabakaları ile yükselme müsabakalarına 2 yıl 

içerisinde toplamda 90 kulüpten 360 sporcu katılmıştır. 

 

Kamplar 

 

 Milli takımlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm yurt içi ve yurtdışı kamplar gerçekleştirilmiştir.  

 Olimpik havuzda yer alan sporcularımız genel kamplar dışında sürekli bölgesel kamplara 

alınmıştır. 

 TOHM merkezlerinde faaliyet gösteren sporcularımız kendi merkezlerinde sürekli kamp 

imkânı bulmuşlardır. 

 

Eğitim ve Altyapı Faaliyetleri    

 

 Federasyonumuz ilgili kurullarının yaptığı planlamalar doğrultusunda curling ve floor 

curling branşlarında kademelerine göre antrenör ve hakem kursları açılmış, hakem ve 

antrenör eğitim, gelişim ve vize seminerleri düzenlenmiştir. 

 Spor federasyonları arasında ilk defa bünyemizde Çocuk Koruma Kurulu kurulmuş ve 

“Çocuk Koruma” konulu antrenör eğitim seminerleri düzenlenmiştir.  

 Floor curling branşına olan yoğun ilgi neticesinde Türkiye’de 44 ilde tanıtım seminerleri 

düzenlenmiştir. 

 2018 ve 2019 yıllarında Curling liglerinde yarışan kulüplerimize curling teknik ve spor 

malzemesi yardımı yapılmıştır. 

 Herhangi bir kamp ve müsabaka olmadığı zamanlarda Curling salonlarından tahsis alınarak 

o bölgede görev yapan Federasyonumuz sözleşmeli antrenörleri tarafından alt yapı 

çalışmaları başlatılmış yeni sporcular kazandırılmıştır. 

 Türkiye’de ilk defa buz teknisyenliği kursu düzenlenmiştir. 

 Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye’deki gençlik merkezlerinde floor curling 

yapılmasına dair iş birliği protokolü imzalanmıştır. 

 

 



 

  

 

 

 

Yurt Dışı Turnuva, Müsabaka ve Şampiyonalar 

 

 2018 ve 2019 yılında Dünya Curling Federasyonunun (WCF) faaliyet programında yer 

alan ve katılım hakkı elde ettiğimiz erkekler, kadınlar, karışıklar ve karışık çiftler 

kategorisinde düzenlenen tüm Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılım sağlanmıştır. 

 Yurt dışında Dünya Curling Turu (WCT) kapsamında birçok özel turnuvaya katılım 

sağlanmıştır. 

 TOHM merkezlerinde faaliyetlerini sürdüren tüm sporcularımız yurt dışında uluslararası 

özel turnuvada yarışmışlardır. 

 2017 ve 2018 yılında Avrupa ve Dünya şampiyonaları ile özel turnuvalarda 3 altın, 4 

gümüş, 2 bronz madalya olmak üzere toplam 9 madalya kazanılmıştır. 

 Kadın Milli Takımımız Avrupa Curling Şampiyonasında A Klasmanına yükselmiş ve 

Avrupa’nın en iyi 10 takımı arasında girmiştir. 

 

 

Federasyon İstatistikleri 

   

 Federasyonumuza ait bazı istatistiki bilgiler aşağıda sunulmuştur; 

 

Faal İl Sayısı   : 20 

Faal Kulüp Sayısı  : 111 

Lisanslı Sporcu Sayısı : 1126 

Faal Antrenör Sayısı  : 462 

Faal Hakem Sayısı  : 317 

Tesis Sayısı   : 4 

İl Temsilci Sayısı  : 11 (14 İl Temsilcisi görevlendirilmesi onay aşamsındadır) 

 

 

 Dünya sıralamasındaki yerimiz aşağıda sunulmuştur; 

 

Erkekler   : 60 ülke arasında 26. 

Kadınlar   : 60 ülke arasında 17. 

Karışıklar   : 60 ülke arasında 10. 

Karışık Çiftler   : 60 ülke arasında 16. 

 

 

Değerli delegelerimiz;  

 

Henüz çok yeni bir Federasyon olmamıza rağmen, özellikle Türkiye’de curling ve floor 

curling branşına olan ilgi, kulüplerimizin Federasyon faaliyetlerine katılımı, her geçen gün 

artan sporcu ve spor elemanı sayısı, gerçekleştirilen yeni projeler, Avrupa ve Dünyada elde 

edilen başarı ivmesi ile curling sporunu ülkemizde ve Dünyada en iyi yerlere getirmek adına 

Federasyon Yönetimi olarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürdüğümüzü belirtilmek isterim. 

 

Federasyonumuzun 1.Olağan Mali Genel Kurulunun tarafınızca ibra edileceğine inanıyor, 

saygılarımı sunuyorum. 

 

 

Dr. Kenan ŞEBİN 

Federasyon Başkanı   

 


