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 FAALĠYET RAPORU 

 
  Federasyonumuz , 19 Şubat  2009  tarihinde yapılan ikinci  Genel Kurulundan sonra 2009 

yılı faaliyet programı içerisinde taahhüt ettiği Basketbol,Futbol,Tenis,Atletizm ve “Gymnasiade” 

Dünya Liseler Şampiyonalarına katılmıştır. 

 

Teniste ; Polonyada yapılan yarışmalarda okullarımız 5. ve 6. olmuşlardır. 

Futbolda Antalyada  yapılan ve bir ülkenin çekilmesi sebebiyle hem kızlarda hem erkeklerde ikişer  

takımla katılan ülkemizden ; okullarımızın tümü ilk 8 takım arasına girmiştir. 

Katar da yapılan Gymnasiade yarışlarında Atletizm de 1 bronz ,Jimnastikte bayanlarda ilk kez 

bronz madalya alınmış, Yüzme de katılan sporcularımız 5 Türkiye Rekoru kırmış ve 2 A 15 B Finali 

yüzmüşler ve 4-16 arası değişen dereceler almışlardır. 

Basketbolda Ġstanbulda Erkeklerde katılan okullarımızdan “ Özel Doğa Koleji” Dünya 

ġampiyonu,Kızlarda Özel Fenerbahçe Lisesi Dünya 2. olmuştur. 

Atletizm müsabakalarında Estonya da Kızlarda Beypazarı Lisesi rekor kırarak tüm branşlarda birinci 

olarak takım halinde Ģampiyon olmuştur.Erkeklerde katılan Hayrettin Duran Lisesinden ferdi olarak 

da 3 sporcu şeref kürsüsüne çıkmıştır.Seçme takımlarımızda yarışan sporcularımız da çok başarılı 

olmuş toplamda 16 madalya almışlardır. 

 

       Dünya şampiyonlarında dereceye giren sporcularımıza Ödül Yönetmeliğine göre Genel 

Müdürlük makamına  teklifte bulunul,Genel Müdürlüğümüz tarafından da ödüllendirmeler 

gerçekleştirilmiştir. 

 

MEB Bakanlığı  ve GSGM nin İstanbulda gerçekleştirdiği  ortak akıl toplantısında bazı konulardaki 

görüşlerimizi içeren raporlar , Genel Müdürlük ve Okuliçi Beden Eğitimi Spor Ġzcilik Dairesi 

yetkililerine sunulmuştur.Bilindiği üzere daha öncede Devlet Denetleme Kurulu’na Okullarda 

Sporun yaygınlaştırılmasına yönelik bilgi sunulmuştu.  

 

İstatistiki bilgi olarak ta ; Okul Spor Kulübü Sayısı ( Ocak 2010) GSGM verilerine göre ; 1594 

olmuştur.İstanbul 671 Okul Spor Kulübü ile ilk sırayı almaktadır. 

   

ULUSLARARASI OKUL SPORLARI FEDERASYONU ( ISF): 

ISF Yönetimi tarafından Futbol Antalya ve Basketbol İstanbul Liseler Dünya Şampiyonasının 

başarılı gerçekleştirilmesine son derece memnuniyet duyduklarını yazılı olarak beyan 

etmişlerdir.Katılan ülkelerden de ayrıca teşekkür mesajları gelmiştir. 

 

ISF Genişletilmiş Yönetim Kurul toplantısı Aralık  2009’da  Doha-Katar da  yapılmıştır.  

ISF de bulunan  9 kuruldan sadece 3 tanesinde ülke olarak bulunduğumuzdan 2010 Haziran ayında 

yapılacak ISF Genel Kurulunda, teknik kurullara daha fazla üyemizin  seçilmesi ile ilgili 

çalışmalarda  bulunulmuştur. 

 

2010 yılında Hentbol,Masa Tenisi,Kros,Badminton ve Voleybol branşlarında kız ve erkek takımlar 

olarak yarışmalara katılma konusunda gereken çalışmalar yapılmış  ve ön katılma payları  

yatırılmıştır. 

 

MALZEME DESTEĞĠ ; 

ISF yarışmalarına katılan okullarımıza da bütçenin % 15’i civarında,  okullarımızın istekleri 

doğrultusunda  çeşitli malzeme yardımında bulunulmuştur.  

 

Değerli Genel Kurul Üyelerinin bilgilerine sunulur. 

 

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU YÖNETİM KURULU 


