TÜRKİYE CURLING FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
2022 YILI STRATEJİK PLANI
Kış Olimpiyat Oyunları Hedefi #roadto2026olypmics #curlingTürkiye #hedefolimpiyat
Kış Olimpiyatlarında dünyada en fazla izlenen spor branşı olan Curling, erkekler, kadınlar ve karışık
çiftler kategorisinde olimpiyatlarda yer almaktadır. Türkiye Curling Olimpik Milli Takımı, erkekler,
kadınlar ve karışık çiftler kategorisinde çalışmalarını sürdürmektedir. 12 yıllık geçmişine birçok başarı
sığdıran Milli Takımlarımız dünya sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.
Avrupa’nın en iyi 10 takımı içerisinde yer alan Kadın ve Erkek Milli Takımımız ile Dünya’da 17’inci sırada
yer alan Karışık Çiftler Milli Takımımız 2022 yılında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında yarışacaktır.
2026 Kış Olimpiyatlarına katılmak için tüm çalışmalarına 2022 yılından başlayacak Milli Takımlarımızın
amacı Türkiye’yi curling branşında olimpiyatlarda temsil etmek ve daha da ötesinde bir başarı elde
etmektir.

Altyapı Çalışmaları
Yeni bir spor branşının gelişmesi, altyapı çalışmalarına verilen değer ile ölçülür. Ülkemizde curling
sporunun bilinirliğini arttırmak, yaygınlaştırmak, lisanslı sporcu sayısını artırmak, kulüplere destek
vererek kulüpleşmeyi hızlandırmak, malzeme noktasında tüm altyapıya yardım yapmak ve curling
sporunu Türkiye’nin her yerinde yapılabilir hale getirmek Federasyonumuzun ana ilkelerinden birisidir.
Bünyemizde gerçekleştirdiğimiz Türkiye Curling Süper Ligi, 1.Ligi, 2.Ligi ve Yükselme Ligi Müsabakaları
ile düzenlenen diğer turnuvalara katılan tüm kulüplerimize hem ayni hem de nakdi olarak yardım
yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Alt branşımız olan floor curling, okul sporları partalında yer
alıyor ve Türkiye’nin her bölgesinden her yaşta öğrenci herhangi bir buz zemine ihtiyaç duymadan
okullarında, gençlik merkezlerinde ve herhangi bir alanda floor curling oynayabilmektedirler. Curling
tesisi olan illerimizde bünyemizde çalışan antrenörler ile çocuklarımızı okullardan buza davet ediyor ve
curling sporu ile tanıştırıyoruz. Gençlik Spor Müdürlükleri bünyesinde görev yapan curling antrenörleri
de eş zamanlı olarak il faaliyetlerini yürütmektedir.

Yerli Malzeme Üretimi
Curling teknik malzeme ve diğer ekipmanları birkaç yıl öncesine kadar yurt dışından ithal ediliyordu.
Federasyonumuzun girişimleri ile birçok curling malzemesi şu an Türkiye’de üretilmektedir. Yerli
sermaye ile daha ucuza daha kaliteli olarak tüm kulüplerimize yerli malzeme tedarik ediyoruz ve
etmeye de devam edeceğiz.

Bütçenin Etkin Kullanımı
Federasyon Yönetimimiz her yıl bütçesini gerçekleştireceği faaliyetlere göre planlar ve en etkin
şekilde kullanır. Federasyonumuzun 2021 yılı başı itibariyle hiçbir firmaya borcu yoktur. Tüm sporcu,
antrenör, hakem ve kulüplerimize katıldıkları faaliyetlerden alacakları harcırahlar ödenmiştir. Tüm
kulüplerimize malzeme yardımları yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. 2022 yılında da
Federasyonumuz bütçe planı aynı şekilde etkin olarak yönetilmeye devam edilecektir.

Sponsorluk Çalışmaları
Türkiye Curling Süper Ligi için isim hakkı sponsor bulma çalışmaları devam etmektedir.
Federasyonumuz bünyesinde kurulan sponsorluk kurulu ile çalışmalar yürütülmekte, curling
sporunun bilinirliği arttıkça sponsor bulma noktasında daha hızlı yol alınacağı aşikardır.
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Antrenörlük Çalışmaları
Türkiye Curling Federasyonu çalıştırıcı sayısını arttırmak için yürürlüğe giren Antrenör Eğitim Talimatı
doğrultusunda bir çok ilde hem curling hem de floor curling branşında antrenör kursları
düzenlemekte, nitelikli ve kaliteli antrenörler yetiştirmektedir. Federasyonumuz bünyesinde yer alan
antrenörlere sezon başında ve sezon içerisinde çeşitli eğitim ve gelişim seminerleri vermekteyiz. İyi
sporcular yetiştirmek kaliteli antrenörler sayesinde olur ve Federasyon olarak 2022 yılında da
antrenör kursları ile çeşitli eğitim seminerleri düzenlemeye devam edeceğiz.

Tesisleşme
Bir sporun gelişmesi için o sporun yapılabileceği tesisler gerekmektedir. Ülkemizde sadece
Erzurum’da curling tesisi varken Federasyonumuz girişimleri ve Bakanlığımızın desteği ile Zonguldak,
Trabzon ve Amasya’da curling salonları açıldı. Amacımız Ankara, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Bursa gibi
büyük şehirlerde curling tesisleri açılmasıdır. Spor, tesisi ile gelişir. 2022 yılında Federasyon Yönetimi
olarak ülkemize yeni tesisler kazandırmak için çalışmalarımız devam edecektir.

Hakem Eğitimleri
Bünyemizde hem curling hem de floor curling branşında deneyimli hakemlerimiz bulunmaktadır.
Sezon başında ve sezon içinde düzenlenen hakem vize, eğitim ve gelişim seminerleri ile hakemlerimiz
güncel kurallara göre bilgilerini sürekli tazelemektedirler. 2022 yılında da hakem kurslarımız ile eğitim
gelişim seminerlerimiz devam edecektir.

Buz Teknisyeni Eğitimi
Curling sporunun temel taşlarından birisi de buz teknisyenleridir. Kaliteli curling iyi bir buzda oynanır
ve o buzu da buz teknisyenleri yapar. Federasyon bünyemizde Dünya Curling Federasyonunca
düzenlenen buz teknisyenliği kursunda başarılı olan birçok buz teknisyeni ile WCF’nin uzman buz
teknisyenlerince Türkiye’de ilk defa düzenlenen Seviye 1 Buz Teknisyenliği Kursu ile buz teknisyenliği
sertifikası alan birçok buz teknisyeni bulunmaktadır. Seviye 1 ve Seviye 2 Buz Teknisyenliği Eğitimi
Kursları Federasyonumuzca açılması planlanmaktadır.

Floor Curling Faaliyetlerinin Oluşturulması
Floor Curling, herhangi bir buz zemine ihtiyaç duyulmadan düz bir zemin üzerinde kendi oyun seti ile
oynanabilen curling sporunun alt branşıdır. Federasyonumuzun girişimleri ile dünya ile eş zamanlı
olarak ilk kez 2017 yılının sonlarında ülkemizde yapılmaya başlanmıştır. 2018-2020 yıllarında
Federasyonumuzca Türkiye’nin 60 ilinde eğitim ve tanıtım seminerleri, hakem ve antrenör yetiştirme
kursları düzenlenmiştir. 2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımızca okul sporları içerisinde kabul
edilen floor curling branşında 2019 yılında ilke kez düzenlenen Okullararası Türkiye Şampiyonasına 25
şehirden 136 takım ve 680 sporcu katılmıştır. Aynı şampiyonaya 2020 yılında ise 700 sporcu
katılmıştır. Floor curling branşının tüm oyun ekipmanları yerli üretim ile Türkiye’de girişimci firmalar
tarafından üretilmektedir. 2022 yılında Federasyon olarak floor curling branşının eğitim ve tanıtım
seminerlerine devam edilecek, kulüpler bazında turnuvalar düzenlenecek ve Türkiye’nin her şehrinde
floor curling yapılması için çalışmalar yürütülecektir.
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