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31.10.2016 – 31.08.2018 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 

 

 

Değerli Cimnastik Ailesi, 

31.10.2016 – 31.08.2018 dönemine ait faaliyetler yurtiçi ve yurtdışı olarak iki ana başlık altında 

değerlendirilmeye çalışılmış, mali değerler tablolar halinde Denetleme Raporları içinde 

verildiğinden bu raporda genel hatlarıyla ele alınmıştır. 

 

Yurtiçi Faaliyetler 

 

Sportif Organizasyonlar  

 

 2017 ve 31.08.2018 döneminde 51 yurtiçi müsabaka, 48 yurtiçi kamp, 4 yurtdışı kamp, 93 

antrenörlük kursu, 16 seminer, 25 toplantı organizasyonu gerçekleştirilmiş, 58 yurtdışı 

müsabaka ve 10 yurtdışı toplantıya katılım sağlamıştır.   

 Mersin’deki güzide salonda Artistik Erkek, Artistik Bayan, Ritmik, Trampolin ve Aerobik 

Branşlarımızın aynı günlerde Türkiye Şampiyonalarının organizasyona devam edilmiştir. 

 Yarışmalarımıza 2016 yılında 136 kulübümüz iştirak etmiş, liglerimize katılım ise 106 kulübe 

ulaşmıştır. Bu sayılar 2017 yılında 142 ve 116 ya yükselmiştir. 

 Branş tescilleri 2016’da 209 iken 2017’de 230’a yükselmiştir. Genel Müdürlük kulüp 

tescillerinde cimnastik branşı taahhütleri 1 000’in üzerindedir. 

 Ana Lig müsabakalarına sonradan eklenmesine rağmen branşımız en çok katılımın olduğu 

branş olmuştur. 

 Okul sporlarında yapılan statü değişikliği ile sayısal katılım artışı sağlanmış, yarışma 

kalitesinde ise farkedilir bir ilerleme elde edilmiştir. 

 

Kamplar 

 

 Milli takımlarımızın ihtiyaç duyduğu tüm yurtdışı ve yurtiçi kamplar gerçekleştirilmiştir. 

 Genç ve büyükler kategorilerinde yer alan olimpik branş sporcularımız, genel kamplar dışında 

sürekli bölgesel kamplara alınmıştır. 

 TOHM Merkezleri sayesinde TOHM ve Olimpik Sporcu Projelerinde yer alan sporcuların 

büyük çoğunluğu  kendi salonlarında kamp imkanı bulmuşlardır.  

 

Eğitim Faaliyetleri 

 

 Teknik Kurullarımızın yaptığı planlamalar doğrultusunda Olimpik branşlarda ihtiyaca göre 

kademe kursları açılmıştır. 

 Talebin yoğun olduğu Pilateste bir firma ile sözleşme imzalanarak azami oranda kurs 

düzenlenmesi sağlanmıştır. 

 İl Müdürlüklerimizde, özellikle İstanbul, İzmir, Bolu ve Ankara dışındaki illerimizde kadrolu 

ve sözleşmeli çalışan antrenörlerimize yıllık iki aşamalı gelişim seminerleri düzenlenmiştir. 

 

Yurtdışı Müsabakalar 

  

 Programdaki Dünya ve Avrupa Şampiyonalarına azami düzeyde katılım sağlanmıştır. 

 Challenge Cup’larda elde edilen derecelerle sporcularımız birçok prestijli müsabakaya ismen 

davet edilmişlerdir. 

 2018 Avrupa Şampiyonasındaki sonuçlarla 2020 Olimpiyatlarına takım olarak gidebilme 

ümitlerimiz daha da üst seviyeye çıkmıştır. 

 İspanya Tarragona Akdeniz Oyunlarında alınan madalyalarla tarihi bir başarı elde edilmiştir.  

 2017 ve 2018 yıllarında sporcularımızca: 46 Altın, 46 Gümüş ve 61 Bronz Madalya 

kazanılmıştır. 



 

 

Değerli Delegeler 

 

Yönetimimizin 2014 Mali Kongresinde sizlere sunduğu Faaliyet Raporunda yer alan ve 

planlamalarımızda bulunduğunu deklare ettiğimiz şeylerin çoğunu gerçekleştirmiş olmanın 

mutluluğunu yaşıyoruz. Maruz kalınan onca olumsuz şartlara rağmen son iki yılda; 

 

 79 ilde cimnastik branşı yapılır hale geldi. 

 Lisanslı ve faal sporcu sayımız 400 % gibi büyük bir oranda arttı.  

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

 Ankara, İzmir ve Bolu TOHM Projesindeki sporcularımızı çalıştırmak üzere yabancı spor 

uzmanları getirildi. 

 Grup Milli Takımımızla Olimpiyatlara katılma hedefiyle 2 Bulgar Sporcu Türk 

Vatandaşlığına geçirildi. 

 Salon tahsisi yapan her ilimize salonun boyutuna göre cimnastik malzemesi seti verildi. 

 Yeni bir mekan kiralanarak hem Federasyonumuza yakışır bir büroya, hem de pilates 

kurslarının yapılabildiği bir stüdyoya sahip olundu.  

İstanbul’da gerçekleştirilen FIG Konsey Toplantısındaki organizasyon başarısı ülkemize önemli 

bir puan kazandırmış, 2020 Seçimli FIG Kongresinin ülkemize verilmesini sağlamıştır. Bu 

başarıda Federasyonumuzla FIG arasındaki sıcak ve yakın ilişkilerin etkisi büyüktür.   

 

Mersin’de organize edilen World Challenge Cup ileride FIG Takviminin değişmez 

müsabakalarından birisi olacağının sinyalini vermiştir. 

 

Eğitim Faaliyetleri 

 

Söz konusu dönemde başta pilates olmak üzere Antrenörlük Kursu açılmayan hafta yok gibidir. 

Aynı günlerde üç ayrı ilde kursların açıldığı dönemler olmaktadır. Bu sayede antrenör ordumuz 

her geçen gün çoğalmaktadır 

 

Planlanan bütçenin yaklaşık 1/3 i yapılan kurslar, kiralar ve tahsis gelirleriyle sağlanmaktadır. 

Bunda feragatle kurslarımızda eğitmenlik yapan hocalarımızın, mesai mefhumu gözetmeksizin 

kursiyerlerin sorularını cevaplayan personelimizin ve hep yanımızda olan üniversitelerimizin 

katkıları her türlü takdirin üzerindedir. 

 

Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüzün verdiği destekle Federasyonumuzun hedeflediği fiziki 

imkanlar devreye sokuldukça Cimnastik Antrenörlüğü ülkemizin İş Garantili Meslek 

Grubu içinde yer almaktadır. Başlangıç sporu olarak fark edildikçe her ilimiz cimnastiğe 

ayrı bir önem vermekte ve bizlerden antrenör talebinde bulunmaktadır.  

 

Faaliyet raporumuzun tarafınızca ibra edileceğine inanıyor, saygılar sunuyorum. 

 

 

Suat ÇELEN  

Federasyon Başkanı 




