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Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid’e rağmen ülkemizde kayak branşımızda 

sporcularımıza her zaman destek olduk ve tüm organizasyonlarımızı sorunsuz yapmaya çalıştık. 

Küresel ekonomide değişimlerin yaşandığı bu günlerde ülkemizde yapılan yatırımların 2022 -2026 

vizyonu doğrultusunda planlanmasının son derece önemli olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. İçerisinde 

bulunduğumuz dönemde vizyonumuzu gerçekleştirmek için kamu ve özel sektör, üniversite ve sivil 

toplum kuruluşlarıyla toplumun bütün taraflarının ortak bilinçle hareket etmesi son derece önemlidir.

Türkiye Kayak Federasyonu olarak tüm paydaşlarımızla birlikte 2026 vizyonumuzu belirlemiş 

bulunmaktayız. Temel amacımız Türk insanına branşımızı sevdirmek, tüm ülke genelinde sporcu , 

kulüp, hakem ve antrenör sayımızı arttırmak olacaktır. Sporcularımızın Uluslararası alanda ülkemizi en 

iyi şekilde temsilini sağlamak ve kendilerinden madalya beklediğimizin de bilinmesini istiyoruz. Bu 

bağlamda Türkiye Kayak Federasyonu’nun 2026 stratejik planının camiamıza hayırlı olmasını temenni 

ediyorum.

ALİ OTO 

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU BAŞKANI
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TARİHÇE

 Türkiye Kayak Federasyonu (TKF), günümüzde özerkleşmiş federasyonlar 

statüsünde faaliyetlerini sürdüren ,Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) üyeliği 

bulunan bir federasyondur. 

 Ülkemizde ilk kez 1914 yılında, Haliç’te bir marangoz atölyesinde yapılan çok sayıda 

kayak hayvan sırtında Erzurum’a taşınmış ve Kafkas cephesinde kayakçılar 

yetiştirmek üzere Erzurum’da açılan kurslarda 30 kayakçı yetiştirilmiştir. 

 1 Ocak 1933 yılında Galatasaray Lisesinden bir grup öğretmen ilk kez Uludağ’da 

kayak yaparak bu sporun Türkiye’de öncülüğünü yapmıştır. 

 1933-1934 yılları arasında Bursa, Ankara ve Erzurum Halkevleri ile Muhafız Alayı 

kayak sporu ile özellikle ilgilenmişlerdir. 1934 yılından sonra karlı bölgelerdeki 

Halkevleri aracılığıyla kayak sporu yurt düzeyinde yayılmaya başlamıştır. 
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 1939 yılında kuruluş hazırlıkları tamamlanarak “Dağcılık ve Kış Sporları” adı altında 

örgütlenmiş olan federasyonumuz, ilk kurulan federasyonlardan biri olma vasfını da 

taşımaktadır. 

 Cumhuriyet döneminde askeri amaçlı olarak ülkemizde faaliyet gösteren kayak sporu 

için 1927 yılında Eğridir Dağcılık Talimgahında kayak bölükleri oluşturuldu. 

 1930’lara kadar bu şekilde devam eden kayak sporunun ilk sivilleşmesi 1930 yılında 

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ve Ziraat Yüksek mektebinde Alman Beden Eğitimi 

Öğretmeni Ridel’in öncülüğünde malzemeler okullarca sağlanarak faaliyete başlandı. 

1933 yılında İstanbul Galatasaray Lisesinde görevli bir grup Uludağ’a giderek kayak 

yapmaya başladı. Aynı tarihlerde Bursa Halkevi Uludağ’da, Ankara Halkevi Elmadağ’da 

ve Erzurum Halkevi Palandöken’de kayak faaliyetlerine başladı.

 1936 yılına gelindiğinde Türk ekibinin de Olimpiyatlara katılması gündeme geldi. Alman 

Öğretmen Herr Ridel’in öncülüğünde önce Ankara Elmadağ ve Ayaş beldesinde 

çalışmalar başladı. 
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 Türk Spor Kurumu nezdinde yapılan girişimler neticesinde, Türk Milli Takımı 
Almanya’nın Garmisch Parten Kirschen kış sporları merkezinde düzenlenen kış 
olimpiyat oyunlarına katıldı.

 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bünyesi içerisinde “Dağcılık ve Kış Sporları 
Federasyonu “olarak 1936 yılında ilk resmi hüviyetini kazandı.

 1968 yılında Dağcılık birlikte yer alan kayak, sonrasında Türkiye Kayak
Federasyonu adını aldı ve çalışmalarını sürdürdü.

 Daha sonra 1986 yılında Türkiye Buz Pateni ve Kış Sporları Federasyonu adı
altında faaliyetine devam etti, 1990 yılında da tekrar Türkiye Kayak Federasyonu
olarak çalışmalarını sürdürmeye başladı.

 2018 Yılında Başkanlık görevine Ali OTO seçilmiştir.

 5 Branşta faaliyet gösteren Federasyonumuzun lisanslı sporcu sayısı, kulüp
sayıları her geçen gün artmaktadır. Bu bağlamda; Türkiye Kayak
Federasyonu’nun en temel stratejisi: Ülke genelinde gençlerin zararlı
alışkanlıklardan kurtulmalarına yardımcı olmak, lisanslı sporcu sayısını her
geçen gün arttırmak, ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek.
Uluslararası alanda başarılar elde ederek ülke tanıtımına katkı sağlamaktır.
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FEDERASYON MİSYON VE VİZYONU

Misyonumuz

 Türkiye’de büyük bir potansiyele sahip olan kayak sporunun geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması sağlamak temel ilkemiz. Ülkemizde oldukça zengin bir 

yapıya sahip dağlarımızda tesisleşme adına projeler üretmek, insanlarımıza 

Kayak sporunu sevdirmek, kayak branşlarını tanıtmak, eğitim ve tesisleşme 

hamlelerinde çağdaş hedefler belirlemek, uluslararası düzeyde rekabet edecek 

altyapıyı oluşturmak, topluma spor kültürünü benimsetmek.

Vizyonumuz 

 Uluslararası standartlarda, sürekli olarak kendini yenileyen geliştiren, evrensel 

akademik, sportif ve etik değerlerden ödün vermeyen lider (öncü) bir kurum 

olabilmek ve Türkiye’de kayak sporunun hak ettiği farkındalık 

ve izlenebilirliğine katkıda bulunmaktır.
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STRATEJİ 2026      

AB PROJELERİ, ULUSAL VE ULUSLARARASI 

PROJE BAŞVURULARI VE YÜRÜTÜLEN 

PROJELER

Kayaklı Koşu Olimpik takımı Finlandiya Vuokatti Olimpik Antrenman

merkezinde 2026 Kış Olimpiyat Oyunlarına kadar sporcularımızın Olimpik

Antrenman merkezinde Finlandiya teknik ekibi tarafından hazırlanması ve

antrenörlerimizin de eğitim alması için hazırlanan proje için protokol

yapılmıştır. Söz konusu bu proje Türk kayak sporunun son yıllardaki en

önemli projesi olup hayata geçirilmesi sporumuz adına ciddi önem arz

etmektedir. Ayrıca; Belarus Büyükelçiliği ve Belarus Biathlon Federasyonu

ile ortak kamp çalışmaları ile ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir.

Görüşme süreci tamamlandıktan sonra protokol imzalanacaktır.
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Erzurum’da bulunan Kayakla 

Atlama Kulelerimizin tadilatı 

tamamlanmış olup Kayakla 

Atlama branşında başarılı olan 

ülkeleri Türkiye’ye  davet etmek 

birlikte antrenman yaparak 

sporcularımızı 2026 Kış Olimpiyat 

Oyunlarına daha iyi bir şekilde 

hazırlamayı planlamaktayız. Bu 

doğrultuda 30’un üzerinde altyapı 

sporcumuz hazırlıklarını 

sürdürmektedir. 
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S           SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ

Instagram 9.719 Takipçi    Son 1 Yıllık: 2.485 Gönderi  8.567.500 Erişim
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S           SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ

Facebook 13.910 Takipçi     Son 1 Aylık: 33 Gönderi  13.800 Erişim

17
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S           SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ

Twitter
2.945 Takipçi   Son 1 Aylık:  39 Tweet 16.500 Görüntüleme

11



S                SOSYAL MEDYANIN ÖNEMİ

Abone 435   Video Sayısı: 173  Görüntüleme: 19.600
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BRANŞIN YAYGINLIĞI, TANITIM VE 

BİLİNİRLİĞİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Kayak Branşın ülke genelinde yaygınlaştırılması için tüm 

Türkiye’de Valilikler, Belediyeler, Gençlik ve Spor İl 

Müdürlükleri ve İlçe Müdürlükleri ile görüşülüp, illerde görevli 

kayak antrenörlerinin görevlendirilerek, sömestre tatilinde 

Temel Eğitim ve Gelişim Kampları açmak ve buradaki başarılı 

sporculardan alt yapı takımı oluşturmak, Kayak merkezi 

bulunan illerde kayak okulu açılması için ilgili yerlerle gerekli 

görüşmeleri yapmak ve sporcuyu başarıya odaklamak.  
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TEMEL İLKEMİZ ŞEFFAFLIK

 Şeffaflık ilkesi gereğince kamuoyu ile resmi internet sitemizde tüm bilgiler 
paylaşılmaktadır.

 Yapılan bütün çalışmalar Spor Bakanlığımızla koordineli bir şekilde 
yürütülmektedir.

 Genel Kurul’da mali bütçe, finansal tablolar ve faaliyet raporları şeffaf bir şekilde 
delegeler ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

 Türkiye Kayak Federasyonu olarak yapılan Türkiye Şampiyonalarında başarılı 
sporcuların belirlenmesi ve Uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edebilmesi 
için Teknik kurul üyeleri ve antrenörler ile belirlenen kriterlere göre adil ve eşitlik 
ilkesine bağlı kalarak şeffaf bir yönetim şekli ile yapılmaktadır. Ayrıca; Türkiye 
Kayak Federasyonu olarak Milli Takım seçme talimatının yayınlanması için 
çalışmalar başlatılmıştır. 

 Federasyon faaliyetleri ve bilgilendirmeleri resmi web sitemizde yapılan duyurular 
açıklayıcı bir şekilde yapılmaktadır.
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BAKANLIK İLE ÇALIŞMALARDA UYUM

 2018 yılından itibaren özellikle Olimpik Havuz ve TOHM 

sporcularımız için düzenli olarak Sporcu Sağlığı Performansı ve 

Hizmet Kalite Standartları Dairesi Başkanlığında düzenli olarak 

yapılarak, test sonucu teknik kurulumuz ve Bilim Kurulumuz 

tarafından takip edilmektedir. Bakanlık Spor Bilgi Sistemine Yurtiçi-

Yurtdışı organizasyonları, Disiplin işlemleri, Antrenör Kursları ve 

Seminerleri ile Milli Sporcu Belgeleri düzenli olarak veri girişi 

sağlanmaktadır.
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KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ VE YAPILAN 

PROTOKOLLER

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile 23/01/2020 tarih ve 2

sayılı yazısına istinaden Kar Üstü Pist hazırlama Vasıtası Operatörü Kurs programı

için protokol imzalanmıştır.

 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Kar Motosikleti

Kurs programı protokolü imza aşamasındadır.

 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde kayakçı personelin faydalanması ve

yetiştirilmesi için EDOK Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı ile

Federasyonumuz arasında Kayak Eğitici Eğitimi verilmesine dair protokol

imzalanmıştır.

 2019-2020 sezonu ve 2020-2021 sezonu olmak üzere Kent Gıda Maddeleri San.ve

Tic. A.Ş. ile sponsorluk protokolü imzalanmıştır.
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ULUSLARARASI 

FEDERASYONLARLA İLİŞKİLER 

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) ve Uluslararası Biathlon Birliği (IBU) ile 

iyi ilişkiler tesis edilmiş ve gerek Başkanlık seviyesinde gerekse teknik komite 

üyelerimiz seviyesinde gerekli görüşmeler yapılarak, uluslararası kongreler, 

seminerler ve  toplantılara katılım sağlanmakta olup, Dünyadaki gelişmeler 

yakından takip edilmektedir. 

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) takviminde yer alan Uluslararası 

yarışmalar FIS tarafından görevlendirilen Teknik Delegeler gözetiminde 

ülkemizde düzenlenmektedir. Ayrıca; Uluslararası Biathlon Birliği (IBU) 

tarafından desteklenen çeşitli ülkelerden sporcu ve antrenörlerin katılımı ile 

ülkemizde Uluslararası kamplar düzenlenmektedir.  
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ULUSLARARASI YENİLİKLERİ İZLEME VE UYGULAMA

Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından Alp Disiplini

ve Snowboard branşında her yıl, Kayaklı Koşu branşında iki

yılda bir düzenlenen Teknik Delege seminerlerine, yine

Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından yılda iki defa

düzenlenen FIS Teknik Komite toplantılarına düzenli katılım

sağlanarak, yarışma kural değişiklikleri ve güncel bilgiler

takip edilmektedir.
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NİTELİKLİ SPORCU YETİŞTİRİLMESİ VE BAŞARI 

POLİTİKASI

 ALP DİSİPLİNİ

 Nitelikli sporcu yetiştirilmesi konusunda Alp disiplini branşı olarak milli 
takımlara düzenli kamplar ve uluslar arası yarışma organizasyonları 
planlanmaktadır. 

 Uluslar arası yarışmalara katılımın sayıca fazla olması sporcuların yarışma 
kaygı ve streslerini azaltmada önemli rol oynadığından dolayı 
müsabakalarda daha verimli sonuçlar alınmasını sağlamaktadır. 
Dolayısıyla kaliteli sporcu yetiştirme ve başarıyı artırma noktasında temel 
politikamız yurt dışı kayak kamplarının ( buzul kampları) ve uluslar arası 
müsabakaların artırılmasıdır. 

 Milli takımların fiziksel kondisyon takipleri belirli aralıklarla ölçülen 
performans test sonuçlarına göre yapılmaktadır. Ayrıca sporcuların 
antrenman ve müsabaka performans takipleri antrenörlerin kayıt altına 
aldıkları istatistiki rakamlarla da değerlendirilmektedir.
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NİTELİKLİ SPORCU YETİŞTİRİLMESİ VE BAŞARI 

POLİTİKASI

BİATHLON

ülkemizde nitelikli Biathlon sporcusu yetiştirmedeki en

büyük eksiklik bu branşın sadece milli takım bazında

yapılıyor olması. Öncelikle ve çok hızlı bir şekilde

Biathlonun teşkilatlanması yapılıp, branş yerele

taşınmalıdır. İllerde yetenek seçimi çalışmalarında

kullanılabilecek gerekli araç ve gereçlerin temin

edilmelidir. SEM yada benzeri branşa yönelik sporcu

eğitim merkezlerinin kurulması ve bu merkezlerde

eğitim verecek kadronun oluşturulması. Yerelde eğitim

verebilecek antrenörler yetiştirilmeli ve bu

antrenörlerin illere ataması yapılmalıdır.İllere

gönderilen antrenörlerle birlikte Biathlon çalışmalarının

sürdürülebilmesi için gerekli çalışma alanlarının (kayaklı

koşu ve tekerlekli kayak pisti, atış poligonu) yapılması.

Yerelde çalışmaların (antrenman ve yarışmaların)

yapılabilmesi için gerekli olan teknik ekipmanların (kış

kayağı, tekerlekli kayak, lazerli – havalı - ateşli biathlon

tüfeği) sağlanması.
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 Başarılı sporcular, Bolu ve Erzurum’da
bulunan Türkiye Olimpiyat Hazırlık
Merkezlerine yerleştirilmektedir.

 Mevcut durumda Bolu’da 4, Erzurum’da 2
sporcu Türkiye Olimpiyat Hazırlık
Merkezlerinde bulunmakta olup, nitelikli
sporcu sayısı doğrultusunda
artırılmaktadır.

 Olimpik havuz ve Tohm sporcularımızın
Performans ölçümleri ve Sağlık kontrolleri
Ankara Eryaman’da bulunan Olimpiyat
Hazırlık Merkezinde düzenli olarak
yapılarak teknik ekip tarafından takip
edilmektedir.

 Federasyon bünyesinde illerde çalıştırılan
antrenörlerin antrenman programları,
sporcu takip çizelgeleri düzenli olarak
federasyonumuz bünyesinde kurulan
antrenör takip birimi tarafından takibi
yapılmaktadır.

 Federasyonumuz bünyesinde oluşturulan
Bilim kurulu tarafından da antrenörlerin
gelişimi için dijital iletişim aracı zoom
üzerinden seminerler düzenlenmektedir.
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 Ülkemizde özellikle snowboard branşında kulüplerimizin çalışmaları yeterli düzeyde olmadığı sadece bir kaç 

kulübün çabalarıyla sporcu yetiştirilmeye çalışıldığı için Federasyon olarak elimize çok iyi işlenerek hazırlanmış 

sporcu gelmemektedir.

 Federasyon olarak yarışmalarda gördüğümüz yetenekli çocukları yaz ve kış kamplarına çağırarak eksiklerini 

giderip nitelikli sporcu olmalarını sağlamaya çalışıyoruz ancak kulüplerine geri döndüğünde çalışmalara aynı 

özveri ile devam etmeleri gerekmektedir. Ülkemizde bu yüzden bu sporcuları temelden yetiştirmek ana hedef 

olmalıdır. Bu hedefi gerçekleştirirken ilk adım yetenek taraması ve antropometrik ölçümler olmalıdır. Bir branşa 

yetkinliği olmayan bir çocuğun, o branşta başarılı olması mümkün değildir. Gerekli testler uygulandıktan sonra 

seçilen çocuklarla çalışmaya başlanmalı diğer çocuklar ise yatkın oldukları diğer spor branşlarına 

yönlendirilmelidirler. 

 Alpine Snowboard ve Snowboard Cross için bir sporcunun hızlı kas tipine sahip olması, sporcunun başarılı 

olmasına büyük etkendir. Bu özelliğin beraberinde kas-sinir koordinasyonu, becerisi sporcuya yapılan yatırımı 

olumlu etkilemektedir. Bir sporcunun motivasyonu, isteği, cesaretli olması gibi psikolojik etkenler ve yeterli spor 

zekasının olması başarıya yaklaşmamızda büyük etken teşkil etmektedir.

 Nitelikli sporcuyu elde edebilmek için antropometrik, psikolojik, beceri koordinasyon, sporcu zekâsı gibi 

taramalarda olumlu sonuçlar veren sporculara yatırım yapmak daha nitelikli sporculara ulaşmamıza ve doğru 

yatırımı yapmamızı sağlayacaktır.
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 Performans değerlendirmelerini bundan 

önceki sezonlarda Milli Takım 

antrenörlerimiz aylık raporlar halinde 

Federasyonumuza sunmaktaydılar. 

Pandemi sebebiyle performanslarında bir 

miktar azalmanın normal olduğunu 

düşünüyoruz. Psikolojik yükü ağır olan bir 

spor dolayısıyla sporcuların da 

performanslarının artışı için zihinsel olarak 

daha rahat olması gerekmekte. Maalesef 

içinde bulunduğumuz süreç buna pek 

uygun değildi. 

 Kendisi Slovenya’lı olan Milli takım 

antrenörümüz Nejc Frank ile Olimpiyatlara 

kadar tekrar anlaştık. Eski 

sporcularımızdan Samet Karta’yı yardımcı 

antrenörlüğe getirdik. GS il 

müdürlüğümüzden Bilal Albayrak ve yine 

eski spocularımızdan Mustafa Öztaşyonar

ve Faik Yüksel’i de B takım ve altyapı 

antrenörü olarak görev yapmaktadırlar. 23
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KAMP FAALİYETLERİ

 Her branşta olimpik havuz TOHM Milli Takımlar ve alt yapı takımları olmak üzere

müsabaka öncesi ve hazırlık döneminde belli periyotlarda kamp faaliyetleri

yapılmaktadır.

 Kamp faaliyetlerinde Teknik Kurulların denetiminde sporcuların teknik, taktik,

disiplin açısından gelişimleri hedeflenmektedir.

 Olimpik ve Milli Takım kamplarımız yurtdışı faaliyetleri olmadığı zamanlarda

düzenli olarak tüm yıl devam etmektedir.

 Altyapıdan yetişen sporcular için Gelişim kampları düzenlenmektedir.

 İllerdeki kulüplerden alt yapıya sporcu yetiştirilmesi için yerel kamplar

açılmaktadır.
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EĞİTİM FAALİYETLERİ

 Belirli yıllarda yapılan Antrenör
kursları ile antrenör sayımız
arttırılmaktadır. Gelişim seminerleri
ile Antrenörlerimizin bilgi, beceri
ve deneyimleri artırılarak
yeniliklere uyumları
sağlanmaktadır.

 Söz konusu eğitim faaliyetleri
sonucunda başarılı olan antrenörler
belgelendirilerek kayak faaliyetleri
içerisinde kalmaları teşvik edilir.

 Belirli yıllarda yapılan Hakem
kursları ile hakem sayımız
arttırılmaktadır. Gelişim seminerleri
ile branşta önemli bir mihenk taşı
olan hakemlerin gelişimleri
sağlanmaktadır.
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BRANŞTAKİ BAŞARILI SPORCULARIN ALANDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARİYER PLANI

 Branştaki başarılı sporcular Üniversitelerin BESYO bölümlerine alınmaktadır.  

 Kayak branşındaki aktif sporculuk hayatını bitirenler antrenör, kayak öğretmeni  

olarak  çalışmalarına devam etmekte olup; geçimlerini kayak sayesinde 

sağlamaktadırlar.

 Eski Milli sporculardan antrenör belgelerini almış kişiler federasyon tarafından 

istihdam edilerek İllere sporcu yetiştirmek üzere görevlendirilmiştir.
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