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Yeni Bir Başlangıç!
Deðerli Triatlonseverler,

Resmi veya Özel, tüm kurumlarda en önemli unsur insandýr. Ýnsanýn 
merkezde olduðu, insanýn verimli çalýþma iklimi bulduðu her ortam-
da baþarý kaçýnýlmazdýr. Türkiye Triatlon Federasyonu, hitap ettiði 
camiasýnýn özellikleri göz önünde bulundurulduðunda insan temelli 
bakýþ açýsýnýn karþýlýk bulacaðý en baþta gelen kurumlardan biridir.

Ekip olarak; yola çýkarken kurum ruhu ile hareket etmeyi; güven, 
birlik, sevgi, saygý ile inançlý, tutarlý ve sabýrlý bir þekilde her konuyu 
ifade etmeyi amaç edindik. Sorunlara sorunlar ekleyerek deðil, 
çözüm üreterek tüm triatlon camiasýnýn yanýnda olacaðýz.

Amacýmýz seçimlerle birlikte Türkiye Triatlon Federasyonunu uzun 
dönemdeki faaliyetlere ve nihai sonuçlara yoðunlaþan bir iþletme 
yönetimi kazandýrmaktýr. Bu iþletme yönetimi, Stratejik Yönetim 
biçimidir.
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Stratejik Yönetim süreci bilgi toplama, analiz etme, karar verme ve 
uygulamayý kapsayan analitik bir süreçtir. Bu süreç etkili ve verimli 
olmayý amaçlar.

Etkili ve verimli olmak, sonuca ulaþmak için izlenecek yöntemleri 
biliyoruz. Sizlerle birlikte federasyonumuzu stratejik bilince sahip 
hale getirmek ve bu hedeflere ulaþmak için gerekli yöntemleri 
uygulamak en büyük hedefimiz olacaktýr.

Stratejik bilinçle, ilgili tüm fýrsatlarý deðerlendirerek, kaynaklarýmýzý 
(ITU - Uluslararasý Triatlon Birliði, ETU - Avrupa Triatlon Birliði, 
hakemler, antrenörler, sporcular, malzemeler, sponsorlar, 
kulüpler…) doðru yönlendirerek Triatlon branþýnda Olimpiyat 
Oyunlarýna sporcu yetiþtirmek, ana hedefimizdir.

Sürekli stratejiler (ulusal ve uluslararasý konular, eðitim, yönetim, 
kaynak, üniversiteler, altyapý, sponsorluk, kulüpler, triatlon okullarý 
vb.) üretip uygulanabilirliði üzerinde çalýþacaðýz, tespit ettiðimiz 
stratejilerimizi nasýl daha etkili olarak geliþtirilebileceðimizi deðiþim 
ve geliþim için çevresel fýrsatlardan nasýl yararlanabileceðimizi 
anlayacaðýz ve Türkiye Triatlon Federasyonunu yöneticisiyle, 
hakemiyle, antrenörü ve sporcusuyla daha ileri nasýl götürebi-
leceðimiz hakkýnda hep birlikte kafa yoracaðýz.

Hedeflerimize ulaþma yolunda, bize inanan herkesi; sevgi ve saygý 
içinde birlik olmaya, ortak projeler üretmeye davet ediyorum.

Saygý ve sevgilerimle,

Bayram Yalçınkaya
Türkiye Triatlon Federasyonu Baþkan Adayý

Bayram Yalçınkaya
  Türkiye Triatlon
     Federasyonu
       Baþkan Adayý
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azi Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor Öðretmenliði 
mezunu olan Bayram Yalçýnkaya, 1976 yýlýnda Hollan-
da'da dünyaya gelmiþtir. Yüksek Lisansýný Gazi Üniversit-

esi Saðlýk Bilimleri Enstitüsü’nde Antrenman ve Hareket 
biliminde tamamlayan Yalçýnkaya, doktora eðitimine Uluslararasý 
Spor Akademisi Vassil Levsky'de “Antrenman ve Hareket Bilimi” 
bölümünde devam etmektedir.

Triatlon branþýnda aktif spor yaþamýna 1994 yýlýnda baþlamýþ olan 
Yalçýnkaya, 2003 yýlýna kadar sürdürdüðü aktif spor yaþamýnda 
“gençler” ve “elit” kategorilerinde birçok þampiyonluklar elde etmiþ, 
milli sporcu olarak ülkemizi baþarýyla temsil etmiþtir. 1999 yýlýnda 
Zagrep'te 1:58:20’lik derece elde ederek, 2 saatin altýna inen sporcular 
arasýna katýlmýþtýr.

Kara Harp Okulu’nda triatlon branþýnýn kurulmasýna katký saðlayan 
ve 2003-2007 yýllarý arasýnda Ordu Milli Takým antrenörlüðü görevler-
ini yürüten Yalçýnkaya, yine ayný dönemde Türkiye Triatlon Federa-
syonu’nda eðitim kurulu, teknik kurul ve asbaþkanlýk görevleri ile 
ODTÜ Kapalý Yüzme Havuzu Koordinatörlüðü görevlerini de yürüt-
müþtür.

Denizli Pamukkale Üniversitesi’nde 2007 yýlýndan bu yana öðretim 
görevlisi olarak çalýþan Yalçýnkaya, bu üniversitenin Spor Bilimleri 
Fakültesi Antrenörlük Bölümü’nde ilk kez “Triatlon Antrenörlüðü” 
branþýný açmýþ, bölüm “3. Kademe Triatlon Antrenörü” olarak ilk 
mezunlarýný 2012 yýlýnda vermiþtir. Bu üniversitede “Yüzme Uzman-
lýk”, “Triatlon Uzmanlýk” ve “Dalýþ” dersleri veren Yalçýnkaya, 
2008-2014 yýllarý arasýnda Denizli Pamukkale Üniversitesi Spor 
Müdürlüðü görevini de yürütmüþ, yine bu süre zarfýnda üniversite 
bünyesinde yapýlan organizasyonlarýný ve üniversite spor takýmlarýnýn 
sorumluluðunu üstlenmiþtir.

Türkiye Üniversite Sporlarý Federasyonu’nda da aktif görev alan 
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Yalçýnkaya, 2005 yýlýndan bu yana “Triatlon Teknik Kurul Baþkanlýðý” 
ve “Yüzme Branþý Teknik Kurul Üyeliði” görevlerini yürütmektedir. 
2006 yýlýnda Ýsviçre’nin Lozan kentinde yapýlan Üniversiteler Triatlon 
Dünya Þampiyonasý’na milli takým antrenörü olarak katýlmýþ, 2008 
yýlýnda Erdek'te düzenlenen 9. Dünya Üniversiteler Triatlon Þampi-
yonasý’nýn yarýþma koordinatörlüðünü yapmýþtýr.

2008 yýlýnda Pamukkale Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübünde 
Yüzme branþýnda teknik direktör olarak antrenörlük yapmaya 
devam etmiþ, 2012 yýlýnda Pamukkale Üniversitesi Yüzme 
Kulübü’nü kurmuþtur. Bu üniversitede onlarca milli sporcu yetiþtir-
menin yaný sýra, 2014 ve 2015 yýllarýnda kulüp olarak iki yýl üst üste 
takým halinde açýk yaþ erkekler kategorisinde Türkiye 4.’sü olma 
baþarýsý gösterilmiþtir. Halen 15-16 yaþta 400 serbest ve 400 karýþýk 
branþlarýnda Türkiye rekorlarý, öðrencisi milli sporcu Baturalp 
Ünlü’ye aittir. Aktif spor yaþamý halen devam eden Ünlü, 2-9 Mayýs 
2018 tarihlerinde Fas'ýn Marakeþ þehrinde yapýlan dünya þampiyo-
nasýnda yeni bir Türkiye rekoru kýrarak dünya üçüncüsü olmuþtur.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 2012-2016 yýllarý arasýnda eðitim 
kurulu baþkanlýðýný da yürüten Yalçýnkaya, 2014 yýlýnda Federasyon 
adýna Amerika Baltimore kentinde Michael Phelpsin Antrenörü 
Bob Bowman ile çalýþmak üzere eðitime gitmiþtir. Burada her iki 
isim ile çalýþma imkâný bulmuþtur.

Elit sporcu, yüksek performans antrenörü ve yönetici olarak her 
daim sporun içinde yer alan Yalçýnkaya, Evli ve bir çocuk babasýdýr.
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VİZYON
Yöneticileri, antrenörleri ve sporcularý ile fark yaratarak olimpik 
hedeflere ulaþmak.

MİSYON
Türkiye Triatlon Federasyonu olarak yenilikçi, kalite odaklý, ve eðitim 
ortaklýklarý çerçevesinde profesyonel bakýþ açýsý temel alýnarak ulusal 
ve uluslararasý organizasyonlarda sürdürülebilir baþarýyý saðlamaktýr.
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lendirme süreçlerinde inceleyip uygulayacaðýz.

Profesyonellik ve Mükemmeliyet
Federasyonun her çalýþaný sürekli geliþim ilkesiyle en üst düzeyde 
performans göstererek hizmet sunumunu benimseyecektir. Geri 
bildirimler yolu ile katýlýmcýlarýn beklentilerini en yüksek düzeyde 
karþýlayabilmek için çalýþmalar gerçekleþtireceðiz.

Eşitlik, Adalet ve Dürüstlük
Planlama dâhilinde her faaliyetin gerçekleþmesinde eþitlik ve 
dürüstlük ilkesiyle hareket ediyoruz.

Saygı
Her bireyin karþýlanmasý gereken sosyal ihtiyaçlarý arasýnda yer alan 
saygý deðerini federasyonumuzun her alanýnda ve çalýþmasýnda 
destekleyeceðiz ve geliþtireceðiz.

Katılımcılık
Kalite odaklý yaklaþým çerçevesinde güçlü bir federasyon yapýsý için 
tüm paydaþlarýn fikirlerini önemseyeceðiz ve dikkate alarak deðer-
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Genel
Stratejik Plan
2018 - 2028

Performans, 
Antrenör ve 

Sporcu Gelişimi

Sporcu
Geliþimi

Antrenör 
Geliþimi

“Ýlk Hedef 
Olimpiyat” 

Projesi 

Hýzlý ve 
Çaðdaþ Bir 
Bilgi Portalý

Federasyonun 
kurumsal 

yapısının yeniden 
düzenlenmesi

Kategorilere 
Göre Teknik 

Kurullar 

Dinamik 
Federasyon 

Yapýsý

Profesyonel 
Organi-

zasyonlar

Ödül 
Yönetmeliði

Harcýrah 
Sistemi

Finansal Öz 
Kaynaklarýn 
Artýrýlmasý 

Destekleme 
Projesi

Kaynakların Etkili 
ve Verimli 

Kullanılması

Vizyonumuzda ve misyonumuzda 
belirlenen hedeflere ulaþabilmek 
için üç ana strateji, öncelik alanlarý 
olan stratejik hedefler ve alt 
faaliyetler olarak tasarlanmýþtýr.
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Kaynakların 
Etkili ve Verimli 

Kullanılması

Performans, Antrenör ve Sporcu Gelişimi

Federasyon olarak görev yapacaðýmýz süre içerisinde antrenör ve 
sporcu geliþimini destekleyen çalýþmalar içinde bulunarak olimpiyat-
lara sporcu katýlýmý saðlanacaktýr.

Antrenör Gelişimi (6 ana faaliyet ile desteklenmiþtir.)

Faaliyet 1: Türkiye’de triatlon sporunun çekim merkezi haline 
getirilmesi kapsamýnda ETU ve ITU ile koordineli çalýþýlarak uluslarar-
asý geliþim seminerleri ve antrenörlük eðitimlerinin ülkemizde 
yapýlmasý için harekete geçilecektir.
Faaliyet 2: Ülkemizde baþý çeken beden eðitimi ve spor bölümleri ile 
ortaklaþa, triatlon sporunun geliþimi hakkýnda (antrenman bilimi, 
sporcu saðlýðý, beslenme, kamp yönetimi, kaynak arayýþý ve sponsor-
luk, spor yönetimi vb.) uluslararasý sempozyum yapýlmasý hususlarýn-
da çalýþmalar baþlatýlacaktýr.
Faaliyet 3: Antrenör geliþimi saðlanabilmesi amacýyla her yarýþma 
grubu antrenörlerine ayrý çalýþtay yapýlmasý planlanmaktadýr. (Yaþ 
Gruplarý, Paratriatletler, Yýldýzlar, Gençler ve Minikler) 
Faaliyet 4: Yabancý dil hâkimiyeti olan antrenörlerin uluslararasý 
geliþim kamplarýnda sporcularla birlikte deneyimlerinin artýrýlmasý 
maksadýyla yurtdýþýna gönderilebilmesi için kaynaklar ve olanaklar 

yaratýlmaya çalýþýlacak, sürekliliði saðlanmasý konusunda yurtiçinde 
ve yurtdýþýnda giriþimlerde bulunulacaktýr. 
Faaliyet 5: Türkiye Triatlon Federasyonu Antrenör Eðitim 
Programý’nýn ITU ve ETU üzerinden akredite edilmesi çalýþmalarý 
baþlatýlacak. Eðitim ve geliþim hususunda eksiklerin belirlenip 
giderilmesi ve eðitim programlarýmýzýn sürekli geliþim içerisinde 
tutulmasýnýn saðlanabilmesi maksadýyla çeþitli yükseköðretim 
kurumlarýyla birlikte ortak çalýþmalar baþlatýlacaktýr. 
Faaliyet 6: Antrenör eðitim programýndan kaynak olarak faydal-
anýlabilmesi maksadý ile programýn tüm içeriði, yazýlý kaynak ve 
sanal eðitim ortamý þeklinde sunulacaktýr. Antrenörün bilgiye ve bilgi 
paylaþýmýna sürekli açýk tutulmasý ve kendisini geliþtirebilmesi için 
tüm olanaklarýn yaratýlmasý için çaba sarf edilecektir.

Sporcu Gelişimi (7 ana faaliyet ile desteklenmiþtir.)

Faaliyet 1: Sporcularýn (triatletlerin) uygulama alanýnda (yani 
yarýþlarda) ölçülebilir olabilmesi maksadýyla yarýþma organizasyon-
larýnýn standartlarý yükseltilerek, yetenekli sporcularýn tespitinin 
saðlanmasý kolaylaþtýrýlacaktýr. 
Faaliyet 2: Baþarýlý olan sporcu (triatlet) ve antrenörlerin, hakkani-
yetli bir ortamda ve herkesin gözü önünde öne çýkmasý, milli takým 
aday sporcularýnýn þeffaf olarak deðerlendirilmesi maksadýyla tüm  
organizasyonlarýn þampiyona kalitesi seviyesinde gerçekleþtirilebil-
mesi için gerekli yönetmelik çalýþmalarýmýz mevcuttur ve uygula-
maya geçecektir.

Federasyonun 
kurumsal 
yapısının 
yeniden 

düzenlenmesiPerformans, 
Antrenör ve 

Sporcu 
Gelişimi
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Kaynakların 
Etkili ve Verimli 

Kullanılması

Faaliyet 3: Milli takým antrenör seçim kriterleri belirlenecektir. Bu 
maksatla yüksek performans grubu oluþturulacaktýr. Yetenekli 
sporcular (triatletler) ve antrenörler, sürekli gözetim altýnda antren-
manlarýný sürdüreceklerdir. Hedefe yönelik antrenman gerçekleþtiril-
mesi için tüm fýrsatlar deðerlendirilecektir.
Faaliyet 4: Spor genel müdürlüðümüzün baþlattýðý ve olimpik 
branþlarýn hepsinde bulunan olimpik merkezler, maalesef olimpik 
olan branþýmýzda mevcut deðildir. Sporcularýmýzýn geliþimi ve 
desteklenmesi için, sporcu potansiyeline bakýlarak en az üç ilimizde 
branþýmýza ait TOHM’nin açýlmasý için gerekli giriþimler þimdiden 
yapýlmýþ, sonuçlarý beklenmektedir.
Faaliyet 5: Triatlon sporunun geliþmesi maksadýyla “triatlon okullarý” 
projemiz geliþim aþamasýndadýr. Kulüplerin kendi öz kaynaklarýný 
yaratabilmesi ve artýrabilmesi maksadýyla (Fenerbahçe, Galatasaray, 
ENKA vb.) kulüplere triatlon okulu açma izni verilecektir.  Gerekirse 
antrenör istihdam ettirilerek hem temel eðitim hem de tüm yaþ 
gruplarýnda faaliyet göstermeleri saðlanacaktýr.
Faaliyet 6: Triatlon lisans sahibi sporcularýn yüzme bisiklet ve koþu 
branþlarýnda ayrý ayrý lisans çýkarmadan müsabaka ve organizasyon-
larýna katýlýmý saðlanabilmesi maksadýyla yüzme, bisiklet ve atletizm 
branþlarýnýn baðlý bulunduðu federasyonlarla baðlantýya geçilerek 
gerekli çalýþmalara baþlanacaktýr.
Faaliyet 7: Baþarýlý sporcularýmýzýn ülke çapýnda tanýtýmýna destek 

olunarak, triatlonun bilinirliðini ve tanýtýmý üst seviyeye çýkartýlacaktýr.

Yaş Grupları (3 ana faaliyet ile desteklenmiþtir.)

Faaliyet 1: Yaþ gruplarý özel kamplarýna destek verilecek, kamp 
yapýlacak bölgedeki gerekli resmi iþlemlerde destek saðlanacaktýr.
Faaliyet 2: Yaþ gruplarýnýn milli takýmý oluþturulacak, kendi imkân-
larý ile faaliyetlere katýlýmý saðlanacaktýr.
Faaliyet 3: Yaþ gruplarýnýn koordineli bir þekilde yurt dýþý takýmlarla 
kamplara katýlýmý desteklenecektir.

“İlk Hedef Olimpiyat” Projesi (4 ana faaliyet ile desteklenmiþtir.)

Faaliyet 1: 2020 aday kadrosu belirlenerek kýsa süre içerisinde yurt 
içi kamplar planlanacak ve yurt dýþý organizasyonlara katýlým 
saðlanacak.
Faaliyet 2: 2024-2028 Olimpiyatlarý için aday kadro tespiti yapýlarak 
orta ve uzun vadeli kamplarla, uluslararasý organizasyonlara katýlým 
ile gerekli kotanýn alýnmasý saðlanacak.
Faaliyet 3: Olimpiyat performans gruplarý oluþturulacak. Yüzme 
branþýnda Turkcell ile Türkiye Yüzme Federasyonu’nun ortaklaþa 
yürüttükleri olimpik projenin bir benzerini triatlon branþýnda 
gerçekleþtirmek ve altyapýya kaynak yaratmak için çalýþmalara 
baþlanmýþtýr. 
Faaliyet 4: Paratriatletlerin paralimpik oyunlara hazýrlanmasý 
desteklenecek, paratriatlerlerin yarýþma kurallarý, uluslararasý 
standartlara getirilecektir.

Federasyonun 
kurumsal 
yapısının 
yeniden 

düzenlenmesiPerformans, 
Antrenör ve 

Sporcu 
Gelişimi
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Kaynakların 
Etkili ve Verimli 

Kullanılması

Federasyonun 
kurumsal 
yapısının 
yeniden 

düzenlenmesiPerformans, 
Antrenör ve 

Sporcu 
Gelişimi

Federasyonun kurumsal yapısının
yeniden düzenlenmesi

Federasyonun var olan kurumsal yapýsýnýn çaðýn gereklilikleri ve 
deðiþen yönetim anlayýþý çerçevesinde yeniden yapýlandýrýlmasý 
saðlanacaktýr.

Hızlı ve Çağdaş Bir Bilgi Portalı (2 ana faaliyet ile desteklenmiþtir.)

Faaliyet 1: Federasyon internet sitesi; alt yapýsý güçlendirilerek güncel 
bilgiler ile eriþimi hýzlý ve kolay hale getirilecek, interaktif bir kimliðe 
büründürülecek.
Faaliyet 2: Online bilgi edinme sistemi kurulacak, tüm kullanýcýlarýn 
eriþimine açýlarak ve sürekli online eðitim projesi hayata geçirilecek.

Dinamik Federasyon Yapısı (2 ana faaliyet ile desteklenmiþtir.)

Faaliyet 1: Tüzük deðiþikliðinin yapýlmasý saðlanacaktýr.
Faaliyet 2: Kurullarýn yapýsal deðiþikliði gerçekleþtirilerek, görev 
yönergeleri uluslararasý (ITU ve ETU) standartlarýna göre yeniden 
düzenlenecektir.

Kategorilere Göre Teknik Kurullar 
(5 ana faaliyet ile desteklenmiþtir.)

Faaliyet 1: Alt yapý teknik kurulu (m1, m2, m3 ve yýldýz)
Faaliyet 2: Olimpik sporcular teknik kurulu (genç-elit)
Faaliyet 3: Paratriatletler teknik kurulu
Faaliyet 4: Yaþ gruplarý teknik kurulu
Faaliyet 5: Uzun mesafe teknik kurulu 
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Kaynakların 
Etkili ve Verimli 

Kullanılması

Federasyonun 
kurumsal 
yapısının 
yeniden 

düzenlenmesiPerformans, 
Antrenör ve 

Sporcu 
Gelişimi

Kaynakların Etkili ve Verimli Kullanılması

Kaynaklarýn etkili ve verimli kullanýlmasý prensibiyle güçlü bir federa-
syon yapýsýnýn sürdürülebilirliði saðlanacaktýr.

Profesyonel Organizasyonlar (3 ana faaliyet ile desteklenmiþtir.)

Faaliyet 1: Müsabakalarýn profesyonel organizasyon firmalarý 
tarafýndan yapýlmasý saðlanacak. Organizasyonlarýn kalitesi yükseltil-
erek ilgi ve katýlýmýn artmasý saðlanacak. Kaliteli organizasyonlarla 
basýnda daha fazla yer alabilmek için gerekli giriþimlerde bulunu-
lacak.
Faaliyet 2: Dinamik bir organizasyon kurulu ile alternatif parkurlu 
müsabaka yerleri planlanacak. Sezon bitiminde bir sonraki sezon için 
yýllýk faaliyet planý hazýrlanarak uygulamaya hazýr olarak paylaþýlacak-
týr.
Faaliyet 3: Özel organizasyonlardaki federasyon kriterleri yeniden 
düzenlenerek yarýþma kalitesinin yükseltilmesi saðlanacaktýr.

Destekleme Projesi (2 ana faaliyet ile desteklenmiþtir.)

Faaliyet 1: Kulüplerin teknik malzeme ihtiyaçlarý karþýlanacak.
Faaliyet 2: Kulüplerin antrenman olanaklarýný iyileþtirebilmek için 
kurum ve kuruluþlarla yakýn iþbirlikleri yapýlacaktýr.

Ödül Yönetmeliği (2 ana faaliyet ile desteklenmiþtir.)

Faaliyet 1: Belirlenen performanslara ulaþan sporculara prim 
verilecek. Olimpik kadroya alýnarak belirlenecek derece standart-
larýna göre maaþ baðlanacak.
Faaliyet 2: Sezon sonunda belirlenen derecelere giren sporcu ve 
kulüplere maddi ödüller verilecek.

Harcırah Sistemi (2 ana faaliyet ile desteklenmiþtir.)

Faaliyet 1:. Genç - elit ve yaþ gruplarý her kategori için belirli yüzdelik 
dilimler ile performansa yönelik harcýrah barajlarý belirlenecek.
Faaliyet 2:. Alt yaþ gruplarý için daha çok sporcunun harcýrah almasý 
saðlanacak.

Finansal Öz Kaynakların Artırılması 
(4 ana faaliyet ile desteklenmiþtir.)

Faaliyet 1: Profesyonel sponsor departmanýnýn oluþturulmasý 
saðlanacak.
Faaliyet 2: Kapsamlý bir kurumsal sponsorluk stratejisi ve etkin-
leþtirme planý oluþturulacak.
Faaliyet 3: Marka stratejisinin kapsamlý þekilde gözden geçirilmesi 
ve geliþtirilmesi gerçekleþtirilecek.
Faaliyet 4: Profesyonel spor ve eðlence organizasyon þirketleri ile 
ortaklýk fýrsatlarýný yaratarak kaynak saðlanacak.
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