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Değerli Cimnastik Ailesi, 

Yönetime gelinen 08 Kasım 2012 tarihinden 31 Ekim 2014 tarihine kadar geçen 2 yıllık sürede 

yapılan faaliyetlerle ilgili sayısal ve mali değerler tablolar halinde verildiğinden bu raporda 2. 

Defa verilme gereği duyulmamıştır. 

 

Cimnastik içinde bulunan sporcu, antrenör, hakem, idareci, kısaca her kesimin tüm alanlarda 

gördüğü değişimlerle ilgili bazı bilgileri sunmak, bilinen gelişmeler hakkında hafızalarınızı 

tazelemek istiyorum. 

 

Fiziksel İmkanlar 

Yapımlarına önceden başlanmış olan Samsun ve Mersin Cimnastik Salonlarının açılması başka 

salonların planlanmasına öncülük etmiş, Bakanlığımız ve Belediyeler tarafından benzer salonların 

yapımı programlara alınmıştır.  

 

İstanbul’da yıkılan Bağlarbaşı Spor Salonu yerine Burhan Felek Kubbe Salon Federasyonumuzun 

kullanımına alınmış ve böylelikle İstanbul’da Kartal Salonundan sonra ikinci Cimnastik salonu da 

Federasyonumuza tahsis edilmiştir. Ayrıca her ilimizde cimnastiğin zorunlu olmasından dolayı 

çeşitli boyutlarda salonların cimnastiğe kazandırılması sağlanmıştır. 

 

Akdeniz Oyunları ve 33. Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası münasebetiyle, tarihimizin en 

kapsamlı malzeme alımları gerçekleştirilmiştir. 

 

Genel Müdürlüğümüzce kabul edilen proje çerçevesinde, çok kısa bir zaman içinde 15 ilimize 

mini set dağıtımı gerçekleştirilmiş olacaktır. 

 

Milli Takımlarımızda yer alan sporcularımızın çalıştığı tüm salonların malzemeleri yenilenmiştir. 

 

Yurtiçi Müsabakalar  

 

Genel Kurulda onaylanan programda yer alan tüm faaliyetler organize edilmiş, gören yerli-

yabancı herkesin gıpta ettiği Mersin’deki salonda Artistik Erkek, Artistik Bayan, Ritmik, 

Trampolin ve Aerobik Branşlarımızın bir arada olduğu müsabakalar yapılmış, tarihimizde ilk defa 

bu denli bir kaynaşmanın olduğu, branşlarımızın birbirlerinin müsabakalarını izlediği Federasyon 

Kupası müsabakaları yapılmıştır.  

 

Yurtdışı Müsabakalar 

  

2014 yılında teknik heyetlerce talep edilen tüm müsabakalara katılım gerçekleştirilmiştir. Tüm 

disiplinlerimizde turnuva ve dünya kupalarına katılımın kazanılan başarılarda çok etkili olduğu 

görülmüştür. 

 

Yurtiçi - Yurtdışı Kamplar 

 

İhtiyaç duyulan ve gidilmesinde fayda görülen tüm yurtdışı ve yurtiçi kamplar gerçekleştirilmiştir. 

Özellikle genç ve büyükler kategorilerinde yer alan olimpik branş sporcularımız, genel kamplar 

dışında sürekli bölgesel kamplara alınmış, kendi salonlarında kamp imkanı tanınmıştır.  

 

Eğitim Faaliyetleri 

 



Olimpik branşlarda ihtiyaca göre 1. 2. ve 3. kademe kurslar açılmış, talebin daha çok olduğu 

Pilateste ise neredeyse her ay 2 kurs düzenlenmiştir. 

 

Pilateste ihtiyaca cevap verebilmek için, yurtdışından uzmanlar getirilerek üst kademe eğiticilerin 

sayısı artırılmıştır. Uluslararası Cimnastik Federasyonu Akademi Sorumlusu ile görüşülmüş ve 

FIG Akademi kurslarının ülkemizde organize edilmesi için ön anlaşmalar yapılmıştır. 

 

Genel Değerlendirme 

 

Bilindiği gibi 2013 yılında Bakanlığımızca son derece önem verilen Akdeniz Oyunları, 2014 

yılında ise tarihimizde ilk defa, FIG tarihinin en geniş katılımlı Ritmik Cimnastik Dünya 

Şampiyonası organize edilmiştir. 

 

Akdeniz Oyunları sadece programı yönlendirmesi ve sonuçları bakımından 2013 yılının 

tartışmasız belirleyici faaliyeti olmuştur. Buna rağmen, hazırlıkları, Mersin Salonunun olağanüstü 

bir çabayla yarışmalara yetiştirilmesi ve bizim için tarihi sonuçları yanında, programımızdaki 

diğer faaliyetler artırılarak organize edilmiştir. 

 

58 ülkeden 1000’in üzerinde bir katılımcıyla gerçekleşen Dünya Şampiyonasını, amatör ruhla  

çalışan bir kadroyla organize etmenin en güzel örneği ortaya çıkmıştır. Federasyon ve ülke olarak 

tecrübemizin olmadığı bu organizasyon, Federasyon personeli ve yüreğini ortaya koyan bir avuç 

gönüllü arkadaşımız ve görevlerini üstün gayretle yapan görevlilerimiz sayesinde sorunsuz 

tamamlanmış, yerli yabancı herkesin takdirini kazanmıştır. Organizasyonun başarı ile ilgili FIG 

yetkililerinin, gerek İzmir’de gerekse FIG Kongresinde (Özbekistan), tüm dünya ülkelerini 

karşında yaptıkları açıklamalar ve teşekkürler camiamız adına bizleri mutlu etmiştir. 

 

Geçen 2 yıllık dönemde yapılanların, planlananların ve hedeflerimizin bir özetini sunmak, sizlerin 

görüş ve önerilerinizi almak, desteğinizle daha cesur adımlar atmak tek düşüncemizdir. 

 

Yapılanlar; 

 

 81 ilde hizmet alımı ile antrenör çalıştırılması Bakanlığımız tarafından zorunlu hale getirildi. 

 Zorunlu birkaç değişiklik dışında, ilan edilen faaliyet programı eksiksiz uygulandı, hatta 

yurtdışı-yurtiçi ilave faaliyetler gerçekleştirildi. 

 Kamplarda TMOK desteği kullanılmaya başlandı.  

 Lisanslı ve faal sporcu sayımız büyük bir oranda artırıldı.  

 Kadrolu, sözleşmeli ve hizmet alımı yoluyla çalışan antrenör sayımız artırıldı. 

 Cimnastikte Ankara, İzmir ve Bolu TOHM projesine alındı. 40 sporcuyla başlayan 

uygulamada daha sonra 60 sporcuya çıkarılarak bu proje kapsamında maddi ve teknik destek 

sağlandı. 

 Çin’den 2, Gürcistan ve Ukrayna’dan 1’er antrenör getirildi. Dünyaca ünlü Barfiks eksperi 

Aljaz Pegan ile anlaşma sağlanarak kamp ve müsabakalarda tecrübelerinden faydalanıldı. 

 Edirne’deki Ritmik cimnastik salonu tekrar cimnastiğin hizmetine sunuldu. Burada istihdam 

edilen ve Bulgaristan’dan getirilen bir antrenöre maddi destek verildi. 

 Step yarışmaları Okul Sporları bünyesine alındı. 

 Her branşta büyük fedakârlık gösteren antrenörlerimizin her müsabakada harcırahlarının 

ödenmesi sağlandı. 

 Her kafilenin bir idarecisinin harcırahının ödenmesi sağlandı. 

 İnternet sitemiz revize edildi ve sosyal medya daha aktif kullanıldı. 

 Elektronik kura sistemine geçildi. 



 Müsabakaların elektronik puanlamayla yapılmasına başlandı. 

 Branşlara özgü madalyalar ürettirildi. 

 Veri tabanı oluşturularak tüm kütüklerin ve bilgilerin elektronik ortama aktarılması işlemi 

başlatıldı. 

 

Planlananlar; 

 

 Faaliyet programlarında, özellikle yurtiçi müsabakaların ve kampların FIG takvimine göre 

yapmak, 

 Daha çok faaliyet için TMOK desteği almak, 

 Salonlarda lisanssız sporcu çalıştırmanın önüne geçilerek, Cimnastik yapan her çocuğumuzun 

lisansıyla sisteme dahil olmasını sağlamak, 

 Cimnastik malzemesi olmayan illere mini set kazandırarak 81 ilde cimnastiğin yapılanmasını 

sağlamak, 

 Çok kısa süre içinde antrenör ve hakem gelişim seminerleri ile nitelik artışını sağlamak, 

 Cimnastik tanıtım broşür ve kitapları hazırlamak, 

 Türkiye geneli malzeme, salon ve antrenör bilgi envanteri yayınlanmasını sağlamak, 

 Federasyonumuza özgü kupa imal etmek, 

 Cimnastik ligi uygulamasının pilot çalışmalarını başlatmak. 

Hedeflenenler; 

 Branşımıza yakışır bir Federasyon Merkezine sahip olmak, 

 Bir milli takım kontenjanı için en az 100 sporcu ile seçme müsabakası yapmak, 

 Her ilde müstakil bir cimnastik salonuna sahip olmak, 

 Tüm branşlarda olimpiyatlara katılabilmek, 

 Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlarda madalya kazanmak. 

Üç temel branştan birisi olarak, bizlere tahsis edilen bütçeyi ek gelirlerle büyütmek, en az giderle 

mümkün olduğunca çok aktivite gerçekleştirmek ve diğer temel branşlardaki bütçe miktarlarına 

ulaşabilmek için büyük gayret sarf ediyoruz. Olabildiğince şeffaf olarak, her kesimin hissettiği 

gelişmeleri ileri taşımak istiyoruz.  

Önerilerinizle destek olacağınıza inanıyor, saygılar sunuyorum. 

 

Suat ÇELEN  

Federasyon Başkanı 


