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Bu süreçler içerisinde bizi asla yalnız bırakmayan siz 

sektörün değerli isimlerine ayrı ayrı teşekkürlerimizi 

sunuyoruz. Bizler yalnızca sektörün bir sesi olmak istedik 

ve ülkemizdeki sağlık ve spor anlayışını uluslarası boyuta 

taşıyıp uluslarası anlaşmalar gerçekleştirerek hep birlikte 

mücade edip sağlıklı bir yaşamın yollarını birlikte 

çalışarak aşmayı hedefliyoruz.

Avrupa Sağlık ve Spor piyasasında bu yıl spor 

merkezlerindeki üye sayısı 52,4 milyona yükseldi ve 

yıllık gelir 26,7 milyar euroya çıktı. Spor Endüstrisi 

Derneği 2017 Spor Politikaları gibi mevcut AB 

politikalarını desteklemek için fiziksel aktivite 

düzeyleriyle ilgili yönergeleri uygulayacaktır. Aynı 

zamanda bir çok AB projesinde EuropeActive ile birlikte 

çalışacaktır.

Bu broşür Spor Endüstrisi Derneğinin stratejik yönünü 

ortaya koymaktadır. Asıl hedefimiz olan hareketsizliğe 

karşı mücadele etmenin yanı sıra; AB 

kurumları,Uluslarası Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları, 

Fitness operatörleri ve tedarikçileri, eğitim sağlacıyıları, 

Federasyonlar, Universiteler gibi kurumlarla uzun vadeli 

iş birliği ve ortaklık kurup sektörün sürekli gelişimine 

yönelik birlikte çalışmaktır. 

Başkanların Mesajı

Eski adıyla EHFA(Avrupa Sağlık ve Fitness Birliği), yeni adıyla EuropeActive ile tanışmış 
olmak ve işbirliği yapıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Kökeni 1996 yıllarına dayanan kar 

amacı gütmeyen ve AB sağlık ve Fitness sektörünün öncüsü olan bu kurum ile ülkemiz 
adına hep birlikte büyük işler başaracağımıza sonsuz inanıyoruz.

Spor Endüstrisi Derneği olarak bir network ağı 

oluşturmanın ne kadar önemli olduğunun farkındayız. 

Sektörel paydaşlarla iş birliği içerisinde olarak sektörün 

ihtiyaç duyduğu yenilikleri birlikte oluşturmanın 

getireceği bir çok fayda olacaktır. Bunu hep birlikte 

başaracağımıza inancımız sonsuzdur.

Diğer bir amacımız ortağı olduğumuz EuropeActive’in

sahip olduğu tüm kaynaklara Spor Endustrisi Derneği 

tarafından ulaşılabilir olmasının ülkemizin sağlık ve 

Fitness sektöründe ihtiyaç duyduğu bilgileri kolaylıkla 

edinilmesi ve sektörün gelişmesini sağlayacaktır. AB 

nin uygulamış olduğu tüm politikaları uygulayarak 

ülkemizin adını uluslarası Pazarda temsil ederek 

büyümeyi ve uluslarası etkinlikleri planlayarak AB ile 

ülkemiz arasında bir köprü kurmayı hedefliyoruz.

Tüm bunların sonucunda ana hedefimiz sektöre hizmet 

etmek ve sektörün gelişimini desteklemektir. Sağlık ve 

Fitness sektörünü korumak ve geliştirmek için sürekli 

çabalacağız ve birlikte çalışarak sektörü hep birlikte 

büyüteceğiz. Birlikte ne kadar çok çalışırsak misyonumuz 

olan ‘Daha fazla insanı daha aktif hale getirmeyi’ daha iyi 

şekilde başarmış oluruz.

‘Ana hedefimiz hareketsizliğe 
karşı mücadele etmektir’

Ozan Karakuş
Spor Endüstrisi Derneği Başkanı

Yusuf Ziya Üzüm
Spor Endüstrisi Derneği Başkan Yrd.
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650.000İSTİHDAM

26,7

MİLYON

52,4 ÜYE

MİLYAR EURO
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2016 Avrupa Fitness Pazarı

EUROPEAN HEALTH & FITNESS MARKET
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Misyonumuz yalnızca hareketsizliğe karsı

mücadele etmek değil, tüm sektör aktörleri

arasındaki sinerjinin gücüyle daha fazla

insanın daha aktif olmasını sağlamaktır. 

Türkiye ortağı oldugumuz EuropeActive’in

sahip olduğu üyelik sayısı 10 binden fazla

tesis , 25 Uluslarası Kuruluş, Pazar Lideri

Tedarikçileri, Eğitim Sağlayıcıları ve bireyleri

kapsamaktadır.

Vizyonumuz
Spor Endüstrisi Derneğinin Vizyonu, 

uluslarası standartların uygulanmasını

destekleyecek ortaklık ve sürekli eğitim

sistemlerini oluşturarak spor egitmenlerinin

eğitim kalitesini ve uygulamalarını arttırmaktır.

Misyonumuz
Misyonumuz insanlara yaşam boyu sürecek aktif

ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsekmektir.

Ulaşmak istediğimiz hedefler ise :

• Düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin

sağlıga olan faydaları ve hareketsizligin

zararları ve sonuçları hakkında bilinç

oluşturmak

• Sektördeki zorlukları ve firsatları

belirlemek için sektörel paydaşlar, 

hükümet, sivil toplum kuruluşları ve

insanlar arasında iş birliği ve ortaklıgı

yaratmak

• Toplumda her bireye fayda sağlayacak

bilgi,beceri, güven duygusunu olusturacak

hizmet ve ürünlerin geliştirilmesine katkı

sağlamak

• Hizmet alanların güvenli ve etkili bir egzersiz

yapabilmelerini sağlayan fitness ve sağlıklı

yaşam sektöründe yüksek kalitede

standartların belirlenmesini sağlamak

Vizyonumuz ve Misyonumuz

Spor Endüstrisi Derneği kar amacı gütmeyen bir

kuruluş olup, halk sağlıgı üzerinde etki yaratan

ve fitness profesyonelleri için standartların 

yükseltilmesi ve fitness alanındaki mesleki

tanımlamanın  desteklenmesi için varolan

fitness endüstrisindeki tüm menfaat

sahiplerinin yenilenmesini ve ilerlemesini

sağlamak için kurulmuştur.

5Spor Endüstrisi Derneği 2017



Hareketsizlik sonucu oluşan gerek sağlık problemlerinin gerekse hastalıkların 

artmasının endişe verici rakamlarıyla fiziksel aktivitenin sağlamış olduğu 

avantajlar yaygınlaştırılmalıdır.Spor Endüstrisi Derneğinin politikalarının ve

faaliyetlerinin sağlık ve fitness sektörüne çok olumlu katkılar getirecek

kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum. Toplumun her kesimine hitap eden ve

fiziksel aktivitenin faydalarının önemine vurgu yapmak bizim de oncelikli

hedefimizdir. Ülkemizdeki fiziksel aktivite düzeyini arttırmak ve daha sağlıklı

bir yaşam sürmek adına Spor Endüstrisi Derneği ile birlikte çalışmaktan dolayı

gururluyuz.

Yasin BÖLÜKBAŞI

Herkes İçin Spor Federasyonu Baskanı

Spor Endüstrisi Derneği’nin misyonu olan
‘’Daha Fazla İnsanı Daha Aktif Hale Getirmek’’ 

kavramını desteklemek bizim için büyük bir
ayrıcalıktır.
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Profesyonelliğe Teşvik Etmek
Spor Endüstrisi Derneği kalite standartlarının geliştirilmesi

ve fitness profesyonellerinin TREPS sistemi içerisinde

Avrupa Birliği düzeyinde belgelendirilmesini ve AB Hayat 

Boyu Öğrenme Programının desteklenmesi konusunda

profesyonelliğin önemini arttıracaktır.

Üyelerimize Verilen Değerin Önemi
Merkezi Avrupa’da Brüksel’de yer alan EuropeActive ile

oluşturduğumuz bu ortaklık neticesinde AB de en etkili ve en

yetkili kurum olan EuropeActive’in sahip olduğu  uluslarası

network sayesinde üyelerimizi sahip oldukları konusunda

güçlendirmeye çalışacagız. Misyonumuzu destekleyen kisilere

daha iyi hizmet sağlamak için üyelerimiz icin değerli bir

deneyim geliştirmeyi hedefliyoruz.

AB ile ortaklık kuruldu

Spor Endüstrisi Derneği, Avrupa Birliği düzeyinde

tanınmış sektörel bir temsilci olarak AB kurumları ve

Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Kuruluşlarıyla olan

ortakligini sürdürecektir. Türkiye’de sektörün kilit

organizasyonu olarak sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin

desteklenmesi konusunda AB politik gündemini

etkilemeye ve katkıda bulunmaya devam edeceğiz.

Sektörün Gelişimine Odaklanacağız
Spor Endüstrisi Derneği , rekabet gücünü geliştirmeye, 

aynı zamanda stratejik ortaklarla anlaşma imzalayarak

sektörün büyümesine ve geliştirilmesine odaklanacaktır. 

İşletmeler, kurumlar ve eğitim sağlayıcılarla

sürdürülebilir sinerjiler geliştireceğiz.

İnsanları Motive Etmek
Spor Endüstrisi Derneği, insanları güvenli ve etkili bir

şekilde egzersiz yapmaya motive etmeyi, spor

merkezlerinin üye sayılarını nasıl arttırabileceklerini

ve insanların aktif olmayan yaşam biçimlerini sağlıklı

ve dengeli bir yaşam sürmek için nasıl etkileyecekleri

konusunda net bir strateji tanımlamayı hedefliyor.

2025 Hedeflerimiz

Türkiye ortağı olduğumuz EuropeActive, Avrupa fitness 

sektöründe sağlık ve fiziksel aktivite ile ilgili en güvenilir

bilgi kaynağı olmak adına ‘’Avrupa Araştırma

Enstitüsü’’nü kurmuştur.
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26%
EV  ile İ Ş   ARASINDA

13%
SPOR

15%
SPOR MERKEZİNDE

13%
İŞYERİNDE

İnsanlar Nerede Spor Yapar?

40% 36%
DISARIDA      EVDE

SPECIAL EUROBAROMETER, MARCH 2014
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Kurul
12 üyeden oluşan EuropeActive kurulu , sektördeki tüm 

paydaşları temsil etmek adına bulunurlar. Kurul üzerinde

anlaşmaya varılan strateji ve hedeflerin yürütülmesini

denetler. Yılda toplam 4 kez toplanır ve Avrupadaki üyelik

seçimleri yıllık Genel Kurulunda yapılır.

EuropeActive Ekibi
EuropeActive’in stratejik planları Brüksel Merkezli ekip

tarafından yürütülür. Uluslarası uzmanlar ve Medya

ortakları ile işbirliği içinde olan EuropeActive ekibi; fitness 

ve fiziksel aktivite sektörünün devam eden gelişimini ve

basarısını desteklemek icin ayrıntılı bir dizi politika ve

eylem sunar.

EA Yapı ve Organizasyonu

EuropeActive sektördeki herkesin
rahatlıkla ulaşabileceği bir tüzük 

ile yönetilir.

Sir Graham Watson
President (UK)

Christine Moloney
Executive Chairperson  

Ireland Active (IE)

Jan Middelkamp
CEO HDD Group (NL)

AngeloDesidera
Representative ANIF(IT)

Luca Ceccaroni
Training & Education Manager  

Technogym (IT)

José Gabriel Saez Irigoyen
CEO Ingesport (ES)

PedroRuiz
CEO

Vivafit (PT)

Peter Roberts
CEO Pure Gym Limited (UK)

KURUL
Nisan 2016’da mevcut yönetim kurulu aşağidaki gibidir :

Frank van deVen
Vice President Life Fitness (NL)
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Nick Coutts
CEO Fitness Hut (PT)

HermanRutgers
MD Global growth Partners BV (NL)

Andreas Paulsen
MD Fit&SundDanmark(DK)



Yönetim ve Personel
EuropeActive Ekibi Asağıdaki gibidir :

Nathalie Smeeman
Executive Director (NL)

Julian Berriman
Director, Professional 

Standart Committee (UK)

JoseCosta
EU Policy Officer (PT)

Susan Butler
EREPS Admin Manager (UK)

Cliff Collins
Director of Programmes (UK)

Adam Miklos
Digital Media Officer (HU)

UgnePajaujiene
EuropeActive Finance (LT)

Robbie McGregor
Systems Manager (UK)

Allessandra Cardaci
EU Policy Officer (IT)

Fausta Todhe
Communications Officer (AL)

Maki Watanabe-Genoud
EREPS Membership Support (JP)
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40%
FİZİKSEL UYGUNLUK

%

İnsanlar Niçin Spor Yapar?

SPECIAL EUROBAROMETER, MARCH 2014

Son zamanlarda PAHA ( Physical Activity and Health in 

Ageing) projesi imzalanmıştır. Bu yaşlanma sürecinde

fiziksel aktiviteye ve sağlığa teşvik projesidir. Aktif

yaşlanmaya yönelik Fitness egzersiz müdahalesi büyük 

bir başarı elde etmiş ve herkesin kolaylıkla ulaşabileceği

bir klavuz yayınlanmıştır.

Bunun yanı sıra yakın zamanda tamamlanan ALCIS1 ve

ALCIS2 projesi çocuklar için oluşturulmuş bir projedir ve

Avrupa Spor haftasının bir parçasıdır. 11 Avrupa

ülkesinden 20 binin üzerinde çocuğun yer aldığı bir

projedir.

EuropeAvtive ve partneri olan kurumlar birlikte sağlıklı

yasamı desteleyecek bir çok projeye imza atmıştır ve

bunun gibi projeler sürekli devam etmektedir.  

SAĞLIĞI
GELİŞTİRMEK 62

40% FİZİKSEL UYGUNLUĞU

ARTTIRMAK

36%
RAHATLAMAK

30%
EĞLENMEK

24%
KİLO KONTROLÜ

24% FİZİKSEL PERFORMANSI

GELIŞTİRMEK
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Merkezi Avrupa veri tabanına dayanan Pan-Avrupa

sistemidir. Bu sisteme kayıtlanma demek, bir meslek

egzersiz uzmanı olarak ön görülen minimum iyi uygulama

standartlarını sağladığınız anlamına gelir.

TREPS dünya sağlık ve fitness sektörü işletmecileri

ve tüketicileri tarafından kabul edilen ‘’lisans’’ anlamı

taşır. TREPS Avrupa Birliği komisyonu tarafından

2013 / 55C sayılı direktif kapsamında geliştirilen ve

tanınan bir ‘’profesyonel meslek kartı’’ olarak da 

tanimlanmaktadır. 

İstihdam Hareketliliği- TREPS üyeliği Avrupa çapında

tanınmaktadir. TREPS’ e kayıtlı 32 farklı ülkede çalışan 

profesyonel eğitmenler bulunmaktadır ve bunların 

yaklaşık %10 ‘ u çalıştıkları ülkeyi değiştirmektedir.

Benzer düşünceye sahip profesyonellerden oluşan 

bir üye toplulugu – TREPS üyeligi, TREPS 

etkinliklerinde ve sosyal medya üyelik kanallarıyla diğer

profesyonellerle etkileşim kurma firsatları sağlar.

Bir bilgi kaynağı olma – TREPS etkinlikleri alanında

son derece profesyonel olan kişilerin sektöre damga

vurmuş duayenlerin sunumlarını sağlayacaktır. TREPS 

web sitesi vasıtasıyla en güncel sektör haberleri, 

bültenler , Avrupa Egzersiz Profesyonelleri Dergisi, 

makaleler ve bilgi bölümlerine kolaylıkla erişilebilecektir.

TREPS

Türkiye genelinde fitness ve egzersiz sektöru içerisinde
çalışan tüm eğitmenleri , antrenörleri ve eğiticileri

kapsayan ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde bu kişileri
kaydetmek için oluşturulmuş bağımsız bir sistemdir.

Özel Logo Kullanımı

Logo kullanımı akredite edilmiş ve onaylanmış

kurumlara sunulan bir ayrıcalıktır.Onaylanmış kurumlar

Ereps ve EuropeActive logolarını da kullanabilirler. 

Akreditasyon süresi 2 yıldır ve bu süre sonunda tekrar

yenileme yapılarak devam edilebilmektedir. 

12 Spor Endüstrisi Derneği 2017

TREPS kullanıcılarına profesyonel güvenirlilik ve üye 

olmanın getirdiği bazı avantajlar sunmaktadır ;

EuropeActive ile yapılan anlaşma neticesinde

Türkiye’de TREPS sistemine kayıt olanlar aynı

zamanda EREPS tarafından da tanınacaktır ve ortak

dataya kayıtlanacaktır.

Aynı zamanda Avrupa Birliği ile uyumlu olması fitness 

profesyonellerinin Avrupa’da ve dünyada istihdam

etmelerinin ve çalışmalarının önünü açacaktır. 

TREPS’e kayıt olanlar doğrudan ve direkt olarak

AB’nin tanıdığı bir eğitmen olma ünvanına sahiptir.



20%

14%

13%

10%

6%

SPECIAL EUROBAROMETER  MARCH 2014

SAKATLIK / HASTALIK

ÇOK PAHALI

REKABETÇİAKTİVİTELERDEN HOŞLANMAM

MOTİVASYON EKSİKLİĞİ

ZATEN YAPIYORUM

İnsanlar Niçin Spor Yapmaz?

40%  ZAMANIM YOK  
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Bu platform sağlık ve zindeliğin genel yönlerini Fitness 

için ise daha spesifik bilgiler içerecektir. Bilgiyi 

genişletmek ve sektörün daha iyi ifade edilebilmesi için 

daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Türkiye ortaklığını yürüttüğümüz EuropeActive’in halı 

hazırda sunmus olduğu bir çok kitap ve kaynak 

bulunmaktadır. Bunlar kanıta dayalı yoğun bilimsel 

araştırmalar neticesinde oluşturulmuş kaynaklardır. 

EuropeActive aynı zamanda Avrupa da üniversiteler ve 

araştırma merkezleri ile birlikte çalışıp kendi enstitüsünü 

yakın bir gelecekte kuracaktır.

Yayınlar
EuropeActive Fitness ve sağlık sektörü ile ilgili bilgilerin 

kalitesinin artması için piyasa araştırmaları yapar.

Fitness sektörünün ulaşabileceği en doğru ve en kesin 

bilgiyi sunmaya gayret gösterir. Buna istinaden gerek 

küresel Fitness ile alakalı gerek sektör işletmecileri ile 

alakalı gerekse spor merkezleri üye tutundurma 

stratejileri ile ilgili araştırmalar yaparak kapsamlı 

raporlar yayınlar.

Platform
Bilgi Merkezi Platformu sektör, AB izleme raporları, 

makaleler ve piyasa araştırma raporları ile ilgili bilgiler 

sağlar. Piyasa bilgilerinin etkin bir biçimde kullanılmasına 

yardımcı olmaktadır. Bu hem sektör işletmecileri hem de 

tüketicileri ilişkilerini yürütme konusunda önemlidir.

Bilgi Merkezi Platformu

Spor Endüstrisi Derneği sağlık ve Fitness sektörü için ‘’Bilgi 
Merkezi Platformu’’ sunmaktadır. Temel amaç ve stratejik hedef 
ise sağlık ve zindeliğe ilişkin en önde gelen bilgi kaynağı olmaktır.

Sosyal Medya

Spor Endüstrisi Derneği sosyal medyanın ve 

bilgi paylaşımın gücüne inanmaktadır. Sosyal 

medya platformlarımızda kaliteli içerik 

sunarak sağlık ve Fitness alanındaki 

konumumuzu güçlendirmeyi ve küresel 

düzeyde genişletmeyi hedefliyoruz.

Gerek ulusal sektörümüzdeki yenilikler gerek 

ise AB piyasasındaki en güncel ve en doğru 

bilgilere ulaşmak için bizi facebook, instagram

ya da lınkedin adresimizden takip edebilirsiniz.
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EuropeActive’e kayıtlı olan ve EuropeActive politikalarını

ve standartlarının uygulanmasını koordine eden 23 Ulusal

Kuruluş bulunmaktadir. EuropeActive sektörün 

geliştirilmesi anlamında bilgi, beceri , destek , bilinirlik, 

network oluşturma olanakları ve ulusal kurumlarla iş birliği

içerisinde çalışarak ortak projeler sunar.

Son 7 yıl içerisinde EuropeActive ile ulusal kuruluşlar iş

birliği içerisinde çalışarak , sektörün sürekli geliştirilmesi ve

iyileştirilmesi için ortak projeler üretmişlerdir. Aynı zamanda

Ulusal birlik kurma konusunda mücadele etmişlerdir. AB 

ülkeleri arasında uyumlaştırma çalışmaları

gerçekleştirilmiştir. 125’in üzerinde şirketin ve Ulusal

Kuruluşun çıkarlarnı temsil eden EuropeActive, hem 

üyelere hem bireylere hem de kurumlara gerçek bir değer

katmaktadır.

Üyeliğimiz
Spor Endüstrisi Derneği de bu bağlamda EuropeActive 

ile stratejik ortaklık kurarak AB onaylı ulusal organ 

olmayı başarmıstır. Bunun anlamı Türkiye ile AB 

arasinda sağlık ve fitness sektöründe bir köprü

oluşturup sürekli bilgi alış verişi sağlayarak ülkemizi

AB refah düzeylerine çıkartmak ve surekli gelişimini

sağlamaktır. AB’ nin uygulamış olduğu spora teşvik

politikalarını ülkemiz için fayda sağlayacak şekilde

benimsetmektir.

Ulusal Kuruluslar

EuropeActive dünya sağlık ve fitness sektörünün gelişimi
için güçlü stratejik ortaklıkların olmasını savunur ve ulusal

kuruluslarla iş birliği ve ortaklığı hedefler.

Spor Endüstrisi Derneği 2017 15



SPECIAL EUROBAROMETER, MARCH 2014

9% 7%

36% 37%
30%

47%

18%

16%

ERKEK KADIN

Düzenli Olarak

İnsanlar Ne Sıklıkla Spor Yapar

Biraz Düzenli Seyrek Asla
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Sosyal Medya

Facebook: /sporendustrisi.com

Instagram: sporendustrisi

LinkedIn : sporendustrisidernegi

Geri Bildirim
Daha ayrıntılı bilgi ve geri bildirim için lütfen

aşağıdaki adresten bizimle iletişime geçin:

info@sporendustrisi.com

SporEndüstrisiDerneği
K.Bakkalköy Mah.Dudullu

Yolu Cad.No:23-25A 

Brandium Plaza R1 Blok 

Daire: 188 Ataşehir-İST

TEL: 0216 510 22 36

Destekleyen Kurumlar


