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Türkiye Triatlon Federasyonu Başkan Adayı Bayram Yalçınkaya: 

“Triatlon sporuna ilgiyi artıracağız!” 
 

Uzun yıllardır triatlon sporuna hizmet eden Bayram Yalçınkaya, Türkiye genelindeki 
spor kulüplerinin yoğun desteği ile 19 Haziran’da Ankara’da yapılacak Triatlon 
Federasyonu seçimlerine en güçlü aday olarak giriyor. 
 
Türkiye Triatlon Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurulu, 19 Haziran tarihinde Ankara’da gerçekleştiriliyor. 
Başkanlık seçimlerine en güçlü aday olarak giren ve Türk triatlon camiasının yakından tanıdığı Bayram 
Yalçınkaya, tanıtım kampanyasını iddialı şekilde sürdürmeye devam ediyor. 
 
Triatlon sporuna uzun yıllar boyunca hizmet eden, sporcu ve yönetici olarak ülkemizi uluslararası alanda 
temsil eden Yalçınkaya, insan odaklı bir yönetim anlayışını benimseyeceklerini belirterek şunları söyledi: 
“Ekip olarak yola çıkarken birleştirici ve sorunlar karşısında inançlı bir tutum sergilemeyi ilke edindik. 
Sorunlara etkin ve acil çözümler üreterek tüm triatlon camiasının yanında olacağımıza söz veriyoruz.” 
 
Triatlon sporunun ileri gitmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması adına camiadan gelecek her türlü fikri 
ciddiyetle ele alacaklarının altını çizen Yalçınkaya’nın yakın vadede hayata geçirmeyi planladıkları bazı 
projeler şunlar: 
 
Kulüplere ve sporculara performans desteği, etkin bir faaliyet takvimi, organizasyonlarda mükemmelleşme, 
her kategori için modern teknik kurullar, daha dinamik bir federasyon yapısı, olimpiyat performans grupları 
oluşturulması, yeni özlük sistemi, triatlon lisansı ile çoklu müsabaka imkânı ve antrenörlere uluslararası 
gelişim seviyesi… 
 
Bayram Yalçınkaya Kimdir? 

Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği mezunu olan Bayram Yalçınkaya, 1976 yılında Hollanda'da dünyaya gelmiştir. 
Yüksek Lisansını Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Antrenman ve Hareket Bilimi’nde tamamlayan Yalçınkaya, doktora 
eğitimine Uluslararası Spor Akademisi Vassil Levsky'de “Antrenman ve Hareket Bilimi” bölümünde devam etmektedir. Triatlon 
branşında aktif spor yaşamına 1994 yılında başlamış olan Yalçınkaya, 2003 yılına kadar sürdürdüğü aktif spor yaşamında “gençler” 
ve “elit” kategorilerinde birçok şampiyonluklar elde etmiş, milli sporcu olarak ülkemizi başarıyla temsil etmiştir. Denizli Pamukkale 
Üniversitesi’nde 2007 yılından bu yana öğretim görevlisi olarak çalışan Yalçınkaya, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nda da 
aktif görev yapmakta ve 2005 yılından bu yana “Triatlon Teknik Kurul Başkanlığı” ve “Yüzme Branşı Teknik Kurul Üyeliği” görevlerini 
yürütmektedir. 2006 yılında İsviçre’nin Lozan kentinde yapılan Üniversiteler Triatlon Dünya Şampiyonası’na milli takım antrenörü 
olarak katılmış, 2008 yılında Erdek'te düzenlenen 9. Dünya Üniversiteler Triatlon Şampiyonası’nın yarışma koordinatörlüğünü 
yapmıştır. Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2012-2016 yılları arasında eğitim kurulu başkanlığını da yürüten Yalçınkaya, 2014 
yılında Federasyon adına Amerika Baltimore kentinde Michael Phelpsin Antrenörü Bob Bowman ile çalışmak üzere eğitime 
gitmiştir. Burada her iki isim ile de çalışma imkânı bulmuştur. Üst düzeyde sporcu, antrenör ve yönetici olarak her daim sporun 
içinde yer alan Yalçınkaya,  Evli ve bir çocuk babasıdır. 


