
TÜRKİYE HERKES İÇİN SPOR FEDERASYONU BAŞKANLIĞI  

21 EKİM 2016 - 28 KASIM 2018 FAALİYET RAPORU 

 

 

21 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da yapılan Olağan Genel Kurulumuz Genel Kurulda 

Federasyon Başkanlığına Yasin BÖLÜKBAŞI seçilmiştir. 

 

Amacımız; Anayasamızın 59. Maddesinde ifadesini bulan devletin temel spor politikasına 

anlamlı bir katkı sağlamaktır. Bu maddede yer alan, ‘’Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden 

ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirler alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder’’ ifadesi, aynı 

zamanda Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’nun kuruluş amacını da ortaya koymaktadır. 

 

Bu amaca ulaşmak için çeşitli projeler hazırlayarak, bunları uygulamaya sokmak üzere 

harekete geçmiş bulunuyoruz. Geçen iki yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz faaliyetler gelecekte 

yapmak istediklerimizin başlangıcı olmalıdır. Sizlerin desteği ile Türk halkına sporu sevdirmek, spor 

yapma alışkanlığı kazandırmak, sağlıklı yaşam bilincini aşılamak ve 3’ten 93’e herkesi spor çatısı 

altında buluşturmak amacıyla sizlerle eşgüdüm sağlayarak ortak faaliyetler üretmek ve bu faaliyetleri 

amacına uygun bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. 

 

Federasyonunun VİZYONU 

 

3 den 93 e kadar her yaşta ve her kesimdeki insanın yaşam kalitesini artırmak, sağlık huzur  

ve mutluluğu ön plana çıkaracak spor kültürünü yaygınlaştırmak, bütün spor branşlarının 

yaygınlaşması için; şenlik, oyun ve rekreatif yarışmalar düzenlemek, çocukluk çağından itibaren; 

doğru beslenme, vücudunu doğru kullanma, doğru değerleri yaşam felsefesi olarak benimseme 

özelliklerini geliştirmeyi hedeflemektir. Ayrıca, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak 

durma, daima aktif yaşam tarzını benimseme, aile ve toplum ile uyum içinde olma gibi değerlerde 

kazandırılmaya çalışmaktır. Bu amaçları geliştirmek için kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar 

yürütmektir. Spor kültürü için; kişilerin, ailelerin eğitimcilerin ve yöneticilerin bilinçlendirilmesi, 

uluslararası barış ve spor kültürüne katkı sağlaması için her türlü bilimsel veya rekreatif çalışmalar 

yapmak, yayınlar çıkartmak ve çeşitli organizasyonlar düzenlemek, diğer federasyonların tanıtımı ve 

gelişmelerine katkı için iş birliğine girmek Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu’nun vizyonu olarak 

açıklanabilir.  

 

21 Ekim 2016 - 28 Kasım 2018 yılları arasında Federasyonumuzca gerçekleştirilen 

faaliyetler aşağıdaki şekildedir. 

 

YAPILAN FAALİYETLER 

 

1. 21.10.2016 tarihinde Ankara’da yapılan Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunun 4. Olağan 

Genel Kurulu seçimi sonunda Yasin BÖLÜKBAŞI Federasyon Başkanı olarak seçilmiştir. 

 

2. İlk olarak Federasyon Başkanlığınca kurumsal kimlik çalışması yapılmıştır. 

Bu kapsamda Federasyon logosunda değişikliğe gidilmiştir. Herkes için spor federasyonunu 

daha iyi anlatan logo düzenlemesi yapılmıştır. Federasyonumuzu ve yapılan faaliyetleri halka 

daha hızlı iletmek/duyurmak amacıyla sosyal medya hesaplarında(facebook-twıtter-

ınstagram) düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemelerden sonra sosyal medya hesapları 

üzerinden sporu teşvik edici etkinlikler düzenlenmiş ve katılımcılar çeşitli sportif hediyelerle 

desteklenmiştir. Bu yapılan değişikliklerle 2 yıl içerisinde yaklaşık 500.000 birey 

federasyonla temas kurmuştur. 



 

 

3. 12 Şubat-12 Mart 2017 #Sporla Hayatı Hisset hashtag’li Sosyal Medya aracılığı yarışma 

düzenlenmiştir. Bu yarışma ile sosyal medya üzerinden farkındalık oluşturarak bireylerin hem 

spora bakış açısını belirlemek hem de bu yolla onları sporla buluşturmak hedeflenmiştir. 

Sosyal Medya üzerinden spor içerikli gönderilen videolar Federasyon Başkanlığınca 

değerlendirilerek, her katılımcıya spor yapmayı teşvik edici çeşitli hediyeler verilmiştir. 

 

4. Federasyon Başkanlığınca akıllı telefonlar vasıtasıyla her yerde spor yapma imkanı sunan 

Hisapp Mobil uygulama programı geliştirilmiştir. Bu program içeriğinde yaklaşık 500 

egzersiz bulunmaktadır. Günlük en az 10.000 adım atan ve uygulamada bulunan egzersizleri 

yapan sporseverlerimize sporu teşvik edici sportif hediyeler gönderilmektedir. Bu sayede 

herkes için sporun daha fazla kişiye ulaşması sağlanmaktadır. Bu uygulama güncellenerek 

sürdürülmektedir. 

5.  

 

6. 28 Nisan-01 Mayıs 2017 tarihleri arasında Çanakkale’de  “Barış Ülkesi Türkiye” konseptiyle 

Ulusal ve Uluslararası milletlerin katılımı ile yaklaşık 3000 katılımcıdan oluşan “Dostluk 

Kazansın Projesi” düzenlenmiştir. Program kapsamında tarihi alanlar gezilerek yarım ada 

ziyareti yapılmıştır. faaliyetlerin yürütüldüğü kamp alanında katılımcılar spor çatısı altında 

bir araya gelerek dünyaya birliktelik mesajı verilmiştir. 

 

7. “His Çocuk Tiyatrosu” Projesi ile küçük yaştan itibaren çocukların sporla buluşması 

hedeflenmiş ve bu amaçla 4 ilde (Balıkesir-Bursa-Yalova-İzmit) etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

 

8. “Herkes İçin Spor Günleri”  ve “Spor Kardeşliği” Projeleri ile yurdun her bölgesinde (Açık 

alan ve AVM’lerde ) spor etkinlikleri düzenlenmiştir. Bu etkinliklerde mülteci çocuklarında 

spor yoluyla topluma kazandırılması hedeflenmiştir. 

 

9. “Mavi Çocuk Festivali” kapsamında Federasyonumuz ve Türk Kızılay’ı işbirliğinde çocuk 

festivali gerçekleştirerek çocukların sporda etkin rol alması ve spor yolu ile topluma 

kazandırılması hedeflenmiştir. 

 

10. “15 Temmuz Haftası Anma Programı Spor Etkinlikleri” kapsamında 81 İl’e Spor 

malzemesi desteği sağlanmıştır. 

 

11. 2017 Kasım ayında gerçekleştirilen TAFISA Yönetim Kurulu Toplantısında, Federasyon 

Başkanı Yasin BÖLÜKBAŞI, TAFISA Europe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 

 

12. “Hareketteyiz Projesi” ile yurdun dört bir yanına yayılması hedeflenen projenin başlangıcı 

yapılmıştır. 6 pilot ilde başlatılan proje kapsamında halkın egzersizleri doğru bir şekilde 

yapabilmesi amacıyla antrenörler görevlendirilmiştir. 

 

13. Mali kaynakların artırılması için kursların sayısı artırılmış ayrıca bazı sivil toplum örgütleri 

ve kuruluşlarla sponsorluk görüşmeleri devam etmektedir. 

 

14. Federasyonumuzca gerekli olan talimatlar hazırlanarak eksiklikler giderilmiştir. 

 



15. Federasyona bağlı branşların dışında yarışma içermeyen branşların federasyonumuz çatısı 

altında faaliyet göstermesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

 

16. Halkımızın yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürmesi amacı ile tüm grupların yürüyüş ve koşu 

faaliyetlerini alışkanlık haline getirmesi için proje çalışmaları devam etmektedir. 

 

17. Üniversiteler, Yerel Yönetimler, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çeşitli 

faaliyetler yapılmıştır. 

 

18. Halkın spor bilincinin artırılması sporu doğru olarak yapması ve öğrenmesi yönünde Antrenör 

eğitimleri artırılmış; gelişen teknolojiye ve değişen yaşam koşullarına uygun olarak eğitimler 

güncellenmiştir. 

 

19. Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler vs. düzenlenen kongre, konferans, 

seminer, panel gibi bilimi ve sporu desteklemek amacıyla Federasyonumuza gelen talepler 

değerlendirilmiş ve çeşitli malzemelerle desteklenmiştir. 

 

20. Federasyonumuz, Kırgızstan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Tika işbirliği ile “Kırgızistan’ın 

Çüy Bölgesinde Bulunan 8-10 Yaş Çocukların Yetenek Taraması” Projesine destek 

verilmiştir. 

 

21. Çeşitli sosyal sorumluk projelerine destek verilerek maddi imkanları elverişli olmayan köy 

okullarına spor malzemesi desteği sağlanarak, sporun her noktaya ulaşması hedeflenmiştir.  

 

22. Talep edilen illerde ve Üniversitelerde Yaşam boyu spor, Sağlık için spor ve Wellness gibi 

konularda çok sayıda konferans ve seminer programları desteklenmiştir. 

 

23. Üniversitelerin düzenlediği birçok bilimsel çalışma ve Kongreler desteklenmiş, tanıtım 

sunumları yapılmış, stantlar açılmış ve federasyonun tanıtımı sağlanmıştır. 

 

24. Avrupa Birliği, Erasmus+ Spor Projeleri kapsamında proje ortağı ve proje koordinatörü 

olarak “Sport And Physıcal Actıvıty Agaınst Chıldren’s Technology Addıctıon” ve Rıde To 

Learn İn Europe isimli 2 Proje yürütülmüştür. Bu projeler yürütülmeye devam etmektedir. 

 

25. Federasyonumuz amaçları doğrultusunda bünyesinde müsabakası olmayan/sağlıklı yaşama 

yönelik Wellness, Yoga ve Hemsball branşlarında 1. Kademe Yardımcı Antrenör Yetiştirme 

Kursları ve 2. Kademe Antrenörlük Kurslarının yanında Antrenörlük gelişim seminerleri 

düzenlenmiştir. Günümüze kadar muhtelif illerde ve tarihlerde düzenlenen kurslarda yaklaşık 

6000 sertifikalı Antrenör yetiştirilmiştir. Yeni dönemde de Antrenör yetiştirilmeye devam 

edilmektedir. 

Federasyonun Hedefleri  

 

Ülkemizdeki sportif işleyiş ile ilgili en önemli sorun; ülkenin temel spor stratejilerinin 

belirlenmemiş olması nedeniyle, her türlü sportif örgüt ve hizmetin ülke ve toplum yararına olup 

olmadığının tespit edilememesidir. Bu amaçla atılması gereken ilk adım, sportif eğitim, hizmet, 

uygulama ve örgütlenme ile ilgili olan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla; çağdaş, 

bilimsel, ölçülebilir ve uygulanabilir bir devlet politikası geliştirmelidir. Bu politikalarda başta spor 

kültürünün geliştirilmesi, spor eğitimi, sportif başarı, spor organizasyonları, spor ekonomisi, halk 

sağlığı, vb gibi ilgili bütün parametrelerin birbirleriyle ilişkisi ve öncelikleri açık hale getirilmelidir.  



 

Günümüzde spor anlayışı her geçen gün çeşitlenmektedir. Bu çeşitlenme spor kültürünün 

yaygınlaşması ile doğru orantılı gitmektedir. Yarışma ve performans sporlarına baktığımızda 

yaklaşım yapılan antrenman çeşidi, süresi, sıklığı vs. tamamıyla hedef doğrultusunda zirveye ulaşma 

düşüncesi hakimdir. Bu sebepten dolayı sporun demokratikleşerek toplum tabanına ve ülkemiz 

sathında yaygınlık kazanmasını önemsemekle birlikte hedeflemekteyiz. 

 

Bu yüzden yaygın spor alışkanlığı oluşturmanın, sportif(yarışmacı) başarı kadar önemli 

olduğu göz önüne alınmalıdır. Devletin yeniden tanımlanacak spor politikasında, sporun 

yaygınlaşması, kesin bir biçimde sportif başarının önünde yer alması gerekir. Sporun 

yaygınlaşmasının genel halk sağlığı, genç nesillerin ahlaki gelişimi, serbest zamanların olumlu 

değerlendirilmesi, spor endüstrisinin güçlenmesi gibi çok önemli boyutları dikkate almak gerekir. Bu 

noktada Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu desteklenmeli ve güçlendirilmeli, bu federasyon 

eliyle yaygın projeler uygulamaya konulmalıdır.  

 

 Mali Genel Kurulumuzun Federasyonumuza ve Türk Sporuna hayırlı olmasını dileriz. 

           

 

 

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu  

               Yönetim Kurulu 


