
18.01.1974 Yılında Niğde ili Bor ilçesinde dünyaya geldim. İlk ve orta 
öğrenimini aynı yerde tamamladım. Ortaokul ve lise yıllarında değişik 
branşlarda sportif faaliyetlerde bulundum. 1996 yılı bahar döneminde 
Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulundan mezun 
oldum. Bir spor adamı olarak, meslekteki 21. yılımı Beden Eğitimi öğret-
meni olarak sürdürmekteyim.

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda öğrenim 
gördüğüm dönemde de aktif olarak sporun içinde yer aldım. 4 yıl üni-
versitenin voleybol takımında oynadım. 1994 yılı Nisan ayında dağcılık 
sporu ile tanıştım ve bu benim için bir dönüm noktası oldu. O yıllardan 
bu güne kadar Federasyonumuzun eğitim kamplarında birçok kez ant-
renör ve idareci olarak görev yaptım. 1997 - 2012 yılları arasında Teknik 
Kurul üyeliği yaptım. 2012 -2016 arasında Federasyonumuzun yurt içi 
ve yurt dışı tırmanışlarında faaliyet sorumlusu olarak görevlerde bulun-
dum. Federasyonumuz ile birlikte ülkemizi yurt dışında temsil ederek 
albayrağımızı zirvelerde dalgalandırma şansını elde ettim. Halen Türki-
ye Dağcılık Federasyonu antrenörüyüm ve yönetim kurulunda Asbaş-
kan olarak görev yapmaktayım.

Ayrıca; Kazbek, Demavend, Sabalan ve Klimanjaro tırmanışlarını kendi 
imkanlarımla gerçekleştirdim. Ülkemizdeki dağlarda sayısız yaz ve kış 
tırmanışları yaptım.

Dağcılığın yanında koşu ve bisiklet sporu ile de uğraşmaktayım.

Dağcılık sporu dışında; ilimizde voleybol sporunun gelişmesine bir spor 
adamı olarak katkıda bulunmak adına voleybol il temsilciliği görevini de 
yürütmekteyim.

Dağcılık benim için bir yaşam biçimidir.

Evli, bir kız çocuk babasıyım ve orta seviye İngilizce bilmekteyim.

Yusuf BİLTEKİN

Yusuf BİLTEKİN
TÜRKİYE DAĞCILIK FEDERASYONU BAŞKAN ADAYI

Spor tutkunu 
bir DAĞCI

İçinizden Biriİçinizden Biri



MEVCUT DURUM 

Türkiye Dağcılık Federasyonu kuruluşundan bugüne kadar geçen 50 yıllık sürede önemli gelişmeler 
sağlamıştır. Özellikle son yılların yönetimsel anlayış ve uygulamalarıyla dağcılık tüm yurt geneline ya-
yılmış ve eğitime verilen ağırlıkla birlikte tabanda da nitelikli bir yapı oluşmuştur.

ANLAYIŞIMIZ !

• Öncelikle Türk dağcılığına hizmet veriyor olmanın bilinç ve sorumluluğuna sahip olmak gerekmek-
tedir.

• Yurt sevgisi ortak paydasında kucaklayıcı, bütünleştirici bir anlayışın egemen olmasını istiyoruz.

• Üretmesini ve paylaşmasını bilen tüm dağcılarımızla birlikte olmak istiyoruz.

• Bu anlayışla, dağcılığımızın ulaşmış olduğu düzeyi, kısa süreler içerisinde çok daha yukarılara taşı-
mak ve hep daha yükseklerde tutulacak hedeflerine doğru ilerlemesini sağlayabileceğimize inanıyo-
ruz.

2016 SEÇİM BİLDİRGESİ
SEVGİ, SAYGI, BARIŞ, ÇALIŞKANLIK VE İSTİKRARLA TÜRK 

DAĞCILIĞININ ZİRVE YOLUNDAKİ HARİTASI İÇİN;
BİRLİKTE VE DAHA YÜKSEK HEDEFLERE



NELER YAPILACAK !

• Belirlenen hedeflere ulaşabilmenin yolu kuşkusuz ki iyi bir yapılanmadan geçmektedir.

• Bireyse katkılar mutlaka her zaman için çok değerlidir. Ancak bir ekip çalışmasıyla oluşturulacak 
katkılar, ayrıca kurumsal yapıyı daha da güçlendirecek etkiler yaratacaktır.

• Yönetim kurulu ve alt kurullar sürekli üreten, canlı yapılar olmak zorundadırlar.

• Tüm kurulların, üretmesini ve özverili olması bilen, ekip çalışmasına yatkın bireylerden oluşturulması 
kaçınılmaz bir zorunluluktur.

• Dağcılık eğitimi ve Dağcılık yönetmeliği yeni gelişmelere göre güncellenecektir.

• Eğitimler, dağcılığın riskli bir spor olması nedeniyle ağırlıklı olarak merkezi eğitim olarak verilecektir. 

• Bölgesel eğitimler daha da denetimli olarak devam edecektir.

• Daha nitelikli ve güvenli bir eğitim için gerekli olan tüm alt yapı donanımı en kısa sürede sağlana-
caktır.

• Antrenörlerin eğitim ve tırmanışlarda görevlendirilmeleri yeni esaslara göre yapılacaktır.

• Eğitimlerde antrenörlerin bir ekip anlayışı içerisinde çalışmaları esas olacaktır. Bunu sağlamak için 
gerekli toplantı, seminer vb etkinlikler düzenli olarak yapılacaktır.

• Antrenörlere eğitimlerde maddi artışla birlikte kıyafet ve kamp malzemesi desteği de sağlanacaktır.

• Tırmanışlara katılım esasları yeniden düzenlenecektir. Takip sistemi oluşturularak başarılı sporcular 
ve ekipler belirlenecektir. Bu sporculara yurt içinde de yolluk ödemesi gerçekleştirilecektir.

• Zorluk derecesi yüksek tırmanışlara katılımlar takip sistemine göre belirlenecektir.



• Yüksek irtifa tırmanışları için şu anda mevcut 
uygulamaya devam etmekle birlikte, sporcu 
takip sistemiyle gelecek planlaması yapıla-
caktır.

• Spor tırmanışta öncelik ve ağırlık alt yapı 
çalışmalarına verilecektir. Belirlenecek birkaç 
merkezde, bu alanda ileri seviyedeki ülkele-
rin alt yapı modelleri tesis edilecek ve çalışma 
yöntemleri uygulanacaktır.

• Uluslararası yarışma şartlarını taşıyan spor 
tırmanış duvarları olan illerimizde Spor Bakan-
lığımızın TOHM Projesi kapsamında antrenör 
istihdamı sağlanarak alt yapı çalışmalarına 
başlanılacak. Bunu diğer illerimiz de de yay-
gınlaşması için çalışmalar yapılacaktır. 

• Diğer spor branşlarında olduğu gibi Halk 
Eğitim Kursları aracılığı ile okullarda dağcılık 
ve spor tırmanış eğitimi kursları başlatılacaktır. 

• Dağ kayağında öncelik elit sporcu yetiştir-
meye yönelik çalışmalar yapılacaktır.

• Niğde Demirkazık Dağ evinde gelir arttırıcı 
yeni düzenlemeler ile birlikte ilave personel 
istihdamı sağlanacaktır.

• İnternet sitesi aktif kullanıma uygun olarak 
yeniden düzenlenecektir.

• Federasyonun çalışmaları için etkin bir tanı-
tım sistemi oluşturulacaktır.

• Federasyon ofisi yeni bir yapılanmayla daha 
etkin hale getirilecektir.

• Buz tırmanışı faaliyetlerine başlanacaktır.


