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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.
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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 
hedeihedeiyoruz.

Avrupa Sağlık ve Fitness piyasasında bu yıl spor 
merkezlerindeki üye sayısı 56,4 milyona yükseldi ve yıllık 
gelir 26,3 milyar euroya çıktı.Türkiye’de ise üye sayısı 1.9 
milyon ve yıllık gelir 1.015 milyon eurodur. Spor 
Endüstrisi Derneği 2018 Spor Politikaları gibi mevcut AB 
politikalarını desteklemek için ziksel aktivite 
düzeyleriyle ilgili yönergeleri uygulayacaktır. Aynı 
zamanda bir zamanda bir çok AB projesinde EuropeActive ile birlikte 
çalışacaktır.

Bu broşür Spor Endüstrisi Derneğinin stratejik yönünü 
ortaya koymaktadır. Asıl hedemiz 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 
çalışmaktıçalışmaktır.

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 oDiğer 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 
uluslauluslarası etkinlikleri planlayarak AB ile ülkemiz arasında 
bir köprü kurmayı hedeiyoruz.

Tüm bunların sonucunda ana hedemiz 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.

Başkanların Mesajı

‘Ana hedemiz hareketsizliğe 
karşı mücadele etmektir’

Ozan Karakuş
Dernek Başkanı

Yusuf Ziya Üzüm
Dernek Başkan Yardımcısı



Spor Endüstrisi Derneği ile Sağlık ve Fitness sektöründe birlikte 
büyük işler başaracağımıza inanıyorum. 
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Türkiye partnerimiz olan Spor Endüstrisi Derneği’nin 
varlığı tanıyor ve gerçekleştirmiş olduğumuz               
uluslararası partnerlik anlaşması neticesinde              

misyonumuz olan daha fazla insanı daha aktif hale   
getirmek kavramı yaymak için birlikte çalışmalarımıza 

devam ediyoruz.

Nathalie Smeeman
EEuropeActive Direktörü

EuropeActive Mesajı



 2017 Türkiye Sağlık ve Fitness Pazarı

 ÜYE
MİLYON

DELOITTE REPORT 2017

MİLYON EURO

 TESİS

 GELİR
 İSTİHDAM

1,9
1.670
1.015
39.000
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Spor Endüstrisi Derneği kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup, halk 
sağlıgı üzerinde etki yaratan ve tness profesyonelleri için 
standartların yükseltilmesi ve tness alanındaki mesleki 
tanımlamanın desteklenmesi için varolan tness endüstrisindeki 
tüm menfaat sahiplerinin yenilenmesini ve ilerlemesini sağlamak 
için kurulmuştur.
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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 , 21 Uluslarası Kuruluş, Pazar Lideri 
TedaTedarikçileri, 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 
hedeer ise :
   • Düzenli olarak yapılan ziksel aktivitenin
sağlıga olan fsağlıga olan faydaları ve hareketsizligin 
zararları ve sonuçları hakkında bilinç 
oluşturmak
   • Sektördeki zorlukları ve rsatları 
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
   •    • Hizmetalanların güvenli ve etkili bir 
egzersiz yapabilmelerini sağlayan tness ve 
sağlıklı yaşam sektöründe yüksek kalitede 
standartların belirlenmesini sağlamak

Vizyonumuz ve Misyonumuz



Türkiye ortağı olduğumuz EuropeActive, Avrupa Sağlık ve Fitness 
sektöründe sağlık ve ziksel aktivite ile ilgili en güvenilir bilgi 
kaynağı olmak adına ‘’Avrupa Araştırma Enstitüsü’’nü kurmuştur.
 
AB ile ortaklık kuruldu
Spor EndüstSpor 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 ziksel 
aktivitenin desteklenmesi konusunda AB 
politik gündemini etpolitik 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 EndüstSpor 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 hedeiyor.

Profesyonelliğe Teşvik Etmek
Spor EndüstSpor Endüstrisi Derneği kalite standartlarının 
geliştirilmesi ve tness profesyonellerinin 
TREPS sistemi içerisinde Avrupa Birliği 
düzeyinde belgelendirilmesini ve AB Hayat 
Boyu Öğrenme Programının desteklenmesi 
konusunda profesyonelliğin önemini 
arttıracaktır.

ÜÜyelerimize Verilen Değerin Önemi
MMerkezi 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 ühizmet sağlamak için üyelerimiz icin değerli 
bir deneyim geliştirmeyi hedeiyoruz.

Hedeerimiz
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Spor Endüstrisi Derneği’nin misyonu olan ‘’Daha Fazla İnsanı Daha 
Aktif Hale Getirmek’’ kavramını desteklemek bizim için büyük bir 

ayrıcalıktır.
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Hareketsizlik sonucu oluşan gerek sağlık problemlerinin gerekse hastalıkların artmasının 
endişe verici rakamlarıyla ziksel aktivitenin sağlamış olduğu avantajlar 

yaygınlaştırılmalıdır.Spor Endüstrisi Derneğinin politikalarının ve faaliyetlerinin sağlık ve 
tness sektörüne çok olumlu katkılar getirecek kapasiteye sahip olduğuna inanıyorum. 
Toplumun her kesimine hitap eden ve ziksel aktivitenin faydalarının önemine vurgu 
yapmak bizim de oncelikli hedemizdir. Ülkemizdeki ziksel aktivite düzeyini arttırmak ve 
daha sağlıklı bir yaşam sürmek adına Spor Endüstrisi Derneği ile birlikte çalışmaktan dolayı 

gurugururluyuz.

Yasin BÖLÜKBAŞI
Herkes İçin Spor Federasyonu Baskanı

HİS Federasyonu Başkanı Mesajı



İnsanlar Nerede Spor Yapar

 DIŞARIDA  EVDE

DELOITTE REPORT 2017

%40 %36

EV ile İŞ ARASINDA
%26

SPOR
%13

SPOR MERKEZİNDE
%15

İŞ YERİNDE
%13
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Stratejik ortaklarımızdan olan Spor Endüstrisi 
Derneği’nin tüm faaliyetlerini Rusya Fitness ve Aerobik 

Federasyonu olarak destekliyoruz. 

Tatiana POLUKHINA
Rusya Fitness Federasyonu Başkanı

Spor Endüstrisi Derneği’nin tüm projelerini 
destekliyoruz ve küreselleşmenin önemine inanıyoruz. 
Aynı zamanda düzenlenen etkinliklerde birlikte iş 
birliği gerçekleştiriyor, ücretsiz FIBO Fuar bileti 

gönderiyoruz.

Lars GUMMERSBACH
FIBO Proje Müdürü

Dünyadan Mesajlar



Spor Endüstrisi Derneği’nin Avrupa Spor Haftası ile ilgili olan 
çabasına hayranım.
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Spor Endüstrisi Derneği’nin sergilemiş olduğu tüm 
çaba ve gayrete hayranlık duyuyorum, Özellikle 
Avrupa Birliği Komisyonu olarak tüm proje         
çalışmalarında başarılar diliyorum.

Tibor Navracsics
AB Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komiseri

Avrupa Birliği Mesajı



Türkiye genelinde tness ve egzersiz sektörü içerisinde çalışan 
tüm eğitmenleri , antrenörleri ve eğiticileri kapsayan ve Avrupa 
Yeterlilik Çerçevesinde bu kişileri kaydetmek için oluşturulmuş 
bağımsız bir sistemdir.
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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 düTREPS dünya sağlık ve tness 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.

TREPS TREPS kullanıcılarına profesyonel güvenirlilik 
ve üye olmanın getirdiği bazı avantajlar 
sunmaktadır ;

Logo Kullanımı

LLogo 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.

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.

BBenzer düşünceye sahip profesyonellerden 
oluşan bir üye toplulugu –TREPS üyeligi, 
TREPS etkinliklerinde ve sosyal medya üyelik 
kanallarıyla diğer profesyonellerle etkileşim 
kurma rsatları sağlar.

Bir bilgi 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 
kolkolaylıkla erişilebilecektir.

EuropeActive ile yapılan anlaşma neticesinde 
Türkiye’de TREPS sistemine kayıt olanlar EREPS 
tarafından da tanınacaktır ve ortak dataya 
kayıtlanacaktır.

AAynı zamanda Avrupa Birliği ile uyumlu olması 
tness 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.

Treps



Türkiye’de sağlık, spor ve tness sektöründeki vizyonumuz 
daima ülkemizdeki eğitim sağlayıcılarıyla iş birliği 
gerçekleştirerek ülkemizdeki eğitim standartlarına uluslararası 
boyut ve tanınırlık kazandırmaktır.
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Şuana kadar mevcut akreditasyonu 
sağladığımız ve Pan-Avrupa Sistemi 
içerisine dahil ettiğimiz eğitim 
sağlayıcılarımız aşağıdaki gibidir ;

Nişantaşı Üniversitesi
MMaslak 1453 içerisinde konumlanan ve sosyal 
imkanlarıyla da Türkiye’nin önde gelen 
üniversitelerinden biri olan Nişantası 
Üniversitesi Akademisi; Fitness Assistant, 
Fitness Eğitmenliği, Grup Fitness Eğitmenliği, 
Pilates Eğitmenliği ve Personal Trainer 
Eğitmenliği programlarında akreditelidir.

HHerkes için Spor Federasyonu
1990 yılında kurulan ve Türkiye’de yarışma 
müsabakalı spor branşları dışındaki spor 
dallarını bünyesinde barından His 
Federasyonu, Yoga ve Personal Trainer 
Eğitmenliği programlarında akredite süreci 
içerisindedir.

Uluslararası Akreditasyon

Eğitim kurumunuzun karakterini ve yapısını 
uluslararası standartlara taşımak ve dünya çapında 
tanınırlığını ve geçerliliğini sağlamak için bizimle 

iletişime geçebilirsiniz.
 

Athletic House Academy
NASM NASM gibi dünyanın önde gelen eğitim 
sağlayıcısı kurumun Türkiye eğitim partneri 
olan AHA , Avrupa’nın en büyük spor tesisi 
olarak yer alan Garanti Koza Wos ‘da Fitness 
Assistant, Fitness Eğitmenliği ve Personal 
Trainer programlarında akreditelidir.

Baps Pilates 
BalanBalanced Body gibi dünyanın en önde gelen 
Pilates üretim ve eğitim sağlayıcısı kurumun 
Türkiye distribütörü olan Baps, Pilates 
Eğitmenliği programında akreditelidir.

Doorline Pilates
TTamamen kendi eğitim sistemi ve modülünü 
oluşturarak Türkiye’de eğitim kalitesinin ve 
standartlarının önemine vurgu yapan 
Doorline, Pilates Eğitmenliği ve Yoga 
Eğitmenliği programlarında akreditelidir.

Tartı Akademi
TTanita’nın Türkiye Distribütörü olan Tartı 
Medikal’ın kurmuş olduğu Tartı Akademi, 
Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Programı 
dahilinde Beslenme ile alakalı programlarda 
akreditelidir. Tartı Akademi aynı zamanda 
Türkiye’de kurulan ilk ve tek beslenme 
akademisidir.

FFitness Akademi
ACE , NCSF gibi kurumların Türkiye eğitim 
partneri olan Fitness Akademi, Personal Trainer 
ve Group Fitness Eğitmenliği programlarında 
akreditelidir.

Mert Güler Yoga Akademi
TTürkiye’de yoga deyince akla ilk gelen 
isimlerden biri olan Mert Güler’e ait eğitim 
kurumu AB Yaşam Boyu Öğrenme Programı 
dahilinde Yoga Eğitmenliği programında 
akreditelidir.

Eğitim Sağlayıcılarımız



TREPS olarak AB Yaşam Boyu Öğrenme Programı dahilinde, 
gerçekleştireceğiniz eğitimler, etkinlikler, zirveler, kongreler, 
workshoplar gibi düzenlediğiniz her türlü organizasyona 
Uluslararası sertika imkanı sağlamaktayız.
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AB Yaşam Boyu Öğrenme Programı
BBologna süreçleriyle birlikte Türkiye de bu 
sürece dahil üye devletlerden biridir.  Bu 
doğrultuda AB Yeterlilik Çerçevesi vasıtasıyla 
bir çok alanda meslek tanımlamaları 
yapılmıştır. Sağlık ve Fitness sektörü ile ilgili 
olarak da standartlar ve yeterlilikler ulusal 
kuruluş ortağı olduğumuz EuropeActive 
tatarafından oluşturulmuştur. 

Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde bir mesleğin 
referanslandırması demek, bireylerin ülkeler 
arasındaki hareketliliğini teşvik ederek 
uluslararası tanınırlık kazandırma ve yaşam 
boyu öğrenmeye destek vermektir.

TREPS olarak ise alınan bir belgenin bu sürece 
üye olan tüm devletlerde tanınırlığı söz 
konusudur. TREPS Avrupa Yeterlilik Çerçevesi 
tarafından referanslandırılmaktadır.Ülkemizde 
TREPS akreditasyonuna sahip farklı branşlarda 
eğitim veren kurumlar mevcuttur. Bu 
kurumlardan eğitim alarak AYÇ referanslı bir 
eğeğitmen olma ünvanına sahip olabilirsiniz.

Program Dahilinde olan Belgelendirmeler
FFitness Asistanlığı, Fitness Eğitmenliği, Grup 
Fitness Eğitmenliği, Personal Trainer 
Eğitmenliği, Pilates Eğitmenliği, Wellness 
Eğitmenliği, Yoga Eğitmenliği, Sağlık Koçluğu, 
Spor Beslenme Uzmanı, Medikal Fitness 
Eğitmenliği,  Fizyoterapi Uzmanlığı, Spor 
Kondisyonerliği ve gerçekleştireceğiniz diğer 
tüm ettüm etkinlikler, workshoplar, zirveler ve 
kongreler buna dahildir.

Yukarıda belirtilen tüm alanlarda AB Yaşam 
boyu öğrenme programı dahilinde 
belgelendirme sağlayabilirsiniz. 
Gerçekleştireceğiniz tüm faaliyetlerde 
Uluslararası belgelendirme sağlayabilirsiniz.

Uluslararası Akreditasyonlar

Akreditasyon
Gerçekleştireceğiniz tüm eğitim ya da diğer      
faaliyetlerle ilgili akreditasyon süreci ve                

başvurularınız için bizimle irtibada geçebilirsiniz. 
Başvuru için gerekli tüm şartlara ulaşabilirsiniz.



%40
%20

%14
%13
%10
%6

İnsanlar Neden Spor Yapmaz ?
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DELOITTE REPORT 2017

ZAMANIM YOK

MOTİVASYON EKSİKLİĞİ

ZATEN YAPIYORUM

ÇOK PAHALI

REKABETÇİ AKTİVİTELERDEN HOŞLANMAM

HASTALIK/SAKATLIK



Spor Endüstrisi Derneği’nin halk sağlığı üzerinde etki yaratan 
etkinliklerini Üsküdar Belediyesi olarak destekliyoruz.
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Sporun ve sağlıklı yaşamanın hayatımızda ne kadar önemli olduğunu, toplum olarak yavaş 
yavaş anlamaya başladık. Sporun insan sağlığındaki etkisini artık kimse yadırgamıyor, bu da 
güzel bir yere doğru gidiyor. Bugün toplumdaki, özellikle ziksel anlamdaki rahatsızlıkların 
en önemli sebebi, durağan monoton bir hayat ve sağlıksız beslenme. Spor Endüstrisi 
Derneğini’nin gerçekleştirdiği etkinlikler sayesinden gençler özellikle bilinçleniyor, böyle 
güzel aktivitelerin düzenlendiğini görünce bende mutlu oluyorum. Biz Üsküdar Belediyesi 
olarak son yıllarda yaptığımız 9 spor tesisleriyle gençlerin, çocukların ve yaşlıların sporla daha 

fazla iç ifazla iç içe olmaları konusunda hızlı bir mesafe katettik.

Hilmi TÜRKMEN
Üsküdar Belediye Başkanı

Üsküdar Belediye Başkanı Mesajı



İnsanlar Ne Sıklıkla Spor Yapar ?

Düzenli Olarak Biraz Düzenli

DELOITTE REPORT 2017

Seyrek Asla
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%30

%18
%16

%37

%47

Erkek Kadın



Spor Endüstrisi Derneği,çeşitli organizasyonlar gerçekleştirerek 
sektörün gelişimine sürekli katkı sunmayı hedeemektedir. Tüm 
sektörel paylaşların bir araya geldiği etkinliklerde bilgi 
paylaşımına önem verererek sinerjinin gücüne inanmaktadır.
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Turkey Health and Sports Forum
TTurkey Health and Sports Forum, sektörün 
sürekli gelişime ve ilerlemesine katkı sağlamak 
için oluşturulmuştur. Sektörün anahtar 
isimlerini bir araya getirerek, alt taban ile üst 
taban arasında bilgi alışverişinin sağlayacağı 
katkıların önemli olduğu vurgulanmaktadır.

YYıl içinde sürekliliği devam eden farklı 
içeriklerdeki organizasyonlarda katılımcıların 
küreselleşen dünyada zinde kalması hedef 
alınmaktadır. Spor Endüstrisi Derneği de 
uluslararası stratejik ortaklık neticesinde 
dünyada olup bitenleri, gelişen teknolojiyi ve 
değişen argumanları katılımcılarıyla 
papaylaşmaktan büyük memnuniyet 
duymaktadır.

Sports Nutrition Weekend
Sağlık, Beslenme ve Spor Bir Bütün Olarak Ele 
alınması gerektiğine vurgu yapan ‘Sports 
Nutrition Weekend’ etkinliği Türkiye’de ilk defa 
gerçekleşmiştir. 

SSektörün önemli enstrümanlarının bir araya 
gelmesini hedeeyen etkinlikte katılımcılara 
unutulmaz bir deneyim yaşatmayı ve aynı 
zamanda gerçekleşen sahne showları ve 
workshoplar ile de spor dolu bir zaman 
geçirmeyi sağlamaktadır. Beslenme ile ilgili a 
dan z ye herşeyin yer aldığı bir etkinliktir.

Avrupa Spor Haftası BEACTIVE 
Herhangi bir yaş, cinsiyet ve spor geçmişi         
gözetmeksizin toplumun her kesiminden bireyin 
katılımını hedeeyen, spor ve ziksel aktiviteye 
teşvik amacıyla oluşturulmuş Avrupa Spor 
Haftasının bir parçasıdır.

SSağlık ve Fitness sektörünün aktif ve sağlıklı 
yaşam tarzlarını geliştirilmesine ve büyümesine 
katkı sağlamak için oluşturulmuş bir projedir. Aynı 
zamanda sporun ekonomik ve sosyal potensiyelini 
ortaya çıkartmak için büyük bir fırsattır.

Etkinlikler
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Global Wellness&Sports Physiotherapy 
Summit
GlobalGlobal Wellness & Sports Phsyiotherapy 
Summit özellikle spor sakatlıklarının neden 
yaşandığını, bununla nasıl mücadele etmek 
gerektiğini, nedenlerini ve tedavi yöntemlerini, 
sakatlık dönemindeki sporcularda beslenme 
konusunu, spora dönüşte psikolojik faktörleri 
sektörün anahtar isimlerinin ağzından 
kakatılımcılara aktırılıyor. 

Spor İletişimi Zirvesi 
Spor İletişimi Zirvesi ilk olarak 2012 yılında 
akademisyenlerden sporculara, marka 
yöneticilerinden spor yazarlarına kadar sporun 
farklı alanlarını oluşturan bir çok profesyoneli 
‘’Spor İletişimi’’ kavramı adı altında 
buluşturmuştur. ‘Sporun Yıldızları Bu Zirvede 
Parlıyor’ sloganıyla, marka ve spor olgusu 
konusunda fakonusunda farkındalık yaratılarak 
sporcular/kulüpler ve markaların 
ortaklıklarının ülkemizde sporun gelişiminde 
daha etkili olması noktasında fırsatları masaya 
yatırmaktadır.

Uluslararası Fitness ve Egzersiz Beslenmesi
UluslaUluslararası Fitness ve Egzersiz Beslenmesi 
Eğitimi; Sağlık, Spor ve Beslenme uzmanlarına 
bilimselliği uygulamalarına entegre etmek için 
ve özellikle de diyetisyenlerin danışanlarının 
egzersiz beslenmesi rolünü keşfetmelerini 
sağlamak, Spor eğitmenlerinin ise sektörde 
oynadıkları rolü anlamalarını sağlamak için 
gegerekli bilgileri geliştirmelerine yardımcı olur.  
Fitness sektörü içerisinde danışanlarınız için 
beslenme ve egzersiz arasındaki ilişki 
konusunda nasıl daha iyi sonuç alabileceğiniz 
konusunda becerilerinizi arttıracak temel 
bilgiler içermektedir.  Benzersiz bir deneyim

Fitness sektörünün kalbinde yer alan THSF, pazardaki 
gelişmeler, Avrupa düzeyinde neler olup bittiği,      
kaliteli ağlar ve dünyanın dört bir yanındaki sektör 
aktörleri arasındaki sınırsız fırsatlar için yeni vizyon ve 
anlayış sağlayan eşsiz bir deneyimi garanti ediyor.



EuropeActive aracılığıyla , 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.
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Bu platform sağlık ve zindeliğin genel 
yönlerini Fitness için ise daha spesik bilgiler 
içerecektir. Bilgiyi genişletmek ve sektörün 
daha iyi ifade edilebilmesi için daha fazla 
araştırmaya ihtiyaç vardır.

TTürkiye ortaklığını yürüttüğümüz 
EuropeActive’in halı hazırda sunmuş 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 çalışıp kendi enstitüsünü yakın bir gelecekte 
kuracaktır.

Yayınlar
EuropeActive Fitness ve sağlık sektörü ile ilgili 
bilgi kalitesinin artması için sürekli piyasa 
araştırmaları yapar.

Fitness sektörünün ulaşabileceği en doğru ve 
en kesin bilgiyi sunmaya gayret gösterir. Buna 
istinaden gerek küresel tness ile alakalı gerek 
sektör işletmecileri ile alakalı gerekse spor 
merkezleri üye tutundurma stratejileri ile ilgili 
araştırmalar yaparak kapsamlı raporlar 
yayınlar.

PlPlatform
BilBilgi 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.

Sosyal Medya
Spor EndüstSpor 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 hedeiyoruz.

GGerek ulusal sektörümüzdeki yenilikler gerek 
ise AB piyasasındaki en güncel ve en doğru 
bilgilere ulaşmak için bizi facebook, instagram 
ya da linkedin adresimizden takip edebilirsiniz.

Bilgi Merkezi Platformu
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EuropeActive dünya sağlık ve tness sektörünün gelişimi için 
güçlü stratejik ortaklıkların olmasını savunur ve ulusal 
kuruluslarla iş birliği ve ortaklığı hedeer.
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EuropeActive’e kayıtlı olan ve EuropeActive 
politikalarını ve standartlarının 
uygulanmasını koordine eden 21 Ulusal 
Kuruluş bulunmaktadir. EuropeActive 
sektörün geliştirilmesi anlamında bilgi, 
beceri , destek , bilinirlik, network 
oluşturma olanakları ve ulusal kurumlarla 
iş biiş 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 
şişirketin 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 kuruluş olmayı başarmıstır. 
Bunun anlamı Türkiye ile AB arasinda sağlık ve 
tness sektöründe bir köprü oluşturup sürekli 
bilgi alış verişi sağlayarak ülkemizi AB refah 
düzeyine çıkartmak ve sürekli gelişimini 
sağlamaktısağlamaktır. AB’ nin uygulamış olduğu spora 
teşvik politikalarını ülkemiz için fayda 
sağlayacak şekilde benimsetmektir.

Ulusal Kuruluşlar
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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

Spor Endüstrisi Derneği
Brandium Plaza R 1 Blok D:188 Ataşehir/İst
02165102236
05558922236

Sponsor Firmalar

Destekleyenler




