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 2000 yılında 3 İstanbul Erkek Lisesi 
öğrencisi tarafından kurulan Sportfest; 
diğer adıyla İstanbul Erkek Lisesi Uluslar-
arası Spor Șöleni, yolculuğuna bașladığın-
da sadece, İstanbul'un köklü okullarının
takımlarının katıldığı bir turnuvaydı. Geride
kalan 17 yıllık süre boyunca kendini sürekli
geliștiren, proje ve maddi açıdan her sene
bir üst düzeye çıkan "Sınırlarını yok et"
mottosunu benimsemiș Sportfest, düzen-
lendiği 4 günlük sürenin sınırlarını yok 
ederek sene boyunca aktif olan ve zaman-
la daha fazla insanın hayatına dokunan bir
organizasyon haline geldi.

Globalleșen dünyada, spor yapmanın değil
izlemenin bile zorlaștığı günümüzde bu
gerçeğin farkına varan nadir etkinliklerden
biri olan Sportfest, yurtiçinden ve yurt-
dıșından 7000 katılımcı skalasına ulașarak
birçok kișinin spora olan önyargısını ve
tabularını yıkmıștır. Uluslararası sıfatını da
almıș olan bu etkinlik, alanında Türkiye'de
ilk lise spor șöleni olma özelliğini de tașı-
maktadır.
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Ürettiği öncü projelerle festival günleri ha-
ricinde de katılımcılara ulașan Sportfest, her
sene yüzlerce lise öğrencisi arasından belli
kriterler doğrultusunda seçilen organizasyon
komitesiyle titiz bir üretim sürecine girmek-
tedir.  Vizyonunda özgünlük ve yaratıcılık olan 
Sportfest, bu projeleriyle yıl içinde toplamda 
60.000 katılımcı sayısına ulașmayı ve sporun 
hobi olarak değil ihtiyaç olarak algılanması 
yolunda büyük rol sahibi olmayı kendine 
misyon edinmiștir.

Mekan
  134 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü ve
bașarılı okullarından İstanbul Lisesi'nin 153
senelik binası bu sene de İstanbul Lisesi
Uluslarası Spor Șöleni'ne ev sahipliği yapacak.
BirBir kapalı spor salonuna, açık spor komplek-
slerine, yeșille tarihin buluștuğu bir bahçeye
ve bütün toplu tașıma araçlarına yakınlığı
sayesinde kolay bir ulașıma sahip istanbul
Lisesi, Spor Șöleni için en uygun yer. Nefes
kesici manzarası ve mimarisiyle, İstanbul
Lisesi etkileyici bir festival atmosferi yarat-
maktadır.
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SOSYAL SORUMLULUK 
PROJEMİZ: 
DOĞUDAN BATIYA SPORTFEST

Ülkemizde gelișmișlik seviyesinin her 
bölgeye eșit dağılmadığının bilincinde 
olan Sportfest, “Doğudan Batıya 
Sportfest” projesiyle 7 bölgeden 
12-14 yaș aralığındaki 100 çocuğu
eetkinlik süresince ve İstanbul’da misa-
fir etmeyi, onlara spor dolu üç gün 
yașatmayı ve bu sürede ihtiyaçlarını 
karșılamayı hedeflemektedir. Böylelikle 
spor bilincini Türkiye'nin her yerine 
yaymayı ve bu katılımcılara hay-
allerindeki gibi sporla ve eğlenceyle 
dolu günler geçirmelerini sağlayacak 
olan proje, medya yoluyla Türkiye 
geneline ulaștırılarak kișileri sorumlu-
luk almaya yönlendirmeyi ve ülkem-
izde gün geçtikçe düșen sporcu ve 
spor izleyicisi sayısını özellikle lokal 
olarak arttırmayı planlamaktadır
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İELRUNİstanbul’un köklü okullarından 
öğrenciler, öğretmenler ve 
spor tutkunu herkesin bir
araraya gelip, profesyonel an-
trenörler eșliğinde doğayla iç 
içe bir ortamda koșu yaptığı 
IELRUN, gençleri doğayla bu-
lușturmayı ve spor bilincini 
hedef kitleye așılamayı 
amaçlamaktadır. IELRUN 
sigara ve alkol gibi zararlı 
alıșkanlıklara karșı spor 
alıșkanlığını insanlara așıla-
mayı hedeflemektedir.
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AKADEMİ Akademik yașam sebebiyle aksatılan
sportif faalisportif faaliyetleri yașamın içine tek-
rardan entegre etmeyi amaçlayan 
Sportfest Akademi, sene içinde Türki-
ye'nin en iyi üniversitelerini alan olarak 
kullanarak lise ve üniversite öğrencile-
rine yoğun tempo içinde spor yaptır-
mayı hedeflemektedir
 Aynı amaca hizmet eden bir üniversi-
te Startup'ı olan Beesportive ve aynı 
kurulușun atletleriyle ortaklașa düzen-
lenecek spor günlerinde katılımcılara 
stresten uzak ve kaliteli bir yașama ilk 
adımı attırmak planlanmaktadır. Aynı 
zamanda bu etkinlik lise öğrencilerine 
hayallerindeki üniversiteleri tanıtarak 
motivasyon kaynağı olacaktır.  
 Katılımcılara klișeleșmiș sporlar ha-
ricinde dünyadaki ilginç ve modern 
sporları da tanıtacak olan etkinlik, bu 
sporların yayılmasına ve spor 
kapsamının genișlemesine öncülük 
edecektir.
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DERGİSportfest olarak Türkiye'nin ilk lisel-
erarası spor dergisini çıkaramıș ol-
manın gururunu yașıyoruz. Alanında 
söz sahibi  sporcularla röportajların, 
bu ișe yıllarını adamıș olan insan-
ların ve hepsinden önemlisi Türki-
ye'nin her yerinden çeșitli öğrencile
rin yazılarının olacağı bu spor dergisi 
ile bu yılki hedefimiz ; en az 15.000 
okuyucuya ulașmak ve okuyucu-
larımızın hepsinin spora ve bașta 
hayata farklı açılardan ve kendilerini 
geliștirerek bakabilmesidir. Ayrıca 
görsel açıdan zenginliği ,içeriğin  
eșitliliği ve daha birçok alanda dergi 
çıkaracak liseli öğrencilere birer 
öncü ve idol olmayı planlıyoruz. Siz 
de yazılarınızla bu derginin bir 
parçası olabilir gençlerin bu bașarısı-
na siz de ortak olabilirsiniz
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ON TOURBu sene 11.si düzenlenecek olan 
Sportfest Kayak Kampı haricinde 
birçok spor tesisi ve etkinlik alanına 
yapılması planlanan turlarla 
katılımcılara Türkiye'de popüler ol-
mayan golf, beyzbol, amerikan futbolu, 
kayak, surf gibi sporları tanıtmayı
ve bu sporlara yeteneği olan 
katılımcılara çeșitli irtibatlarla bu spor-
lara bașlamalarına ve kendilerini bu 
yönde geliștirmelerine olanak sağlan-
ması hedeflenmektedir. Aynı zamanda 
yine bu proje kapsamında komite üyel-
erimiz "Sportfest Tırı" ile il il dolașarak 
etkinlik standları olușturacak, çeșitli 
yarıșmalar ve brifingler düzenleyecek, 
spor kültürü hakkında bilgi verip Sport-
fest promosyonları (tișört, sweatshirt, 
anahtarlık, kupa) dağıtacaktır. Ayrıca 
toplumun her kesimi tarafından bilinen 
spor takımlarının veya sporcuların  
müsabakalarına gidilmesi de bu pro-
jenin bir parçası olarak yer alacaktır.
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SPORTFEST Mayıs 2018’de Fuat Pașa Yalısı’nda 
yapılması planlanan etkinlikte, 
komitemizin güncel ve eski üyeleri-
yle sponsorlarımızın bulușturulması 
planlanmaktadır.

 Okulumuz mezunu ve eski komite 
üyelerimiz ile sponsorlarımızın, 
komitemizin șu anki üyeleriyle bir 
araya geleceği bu gece, tüm 
katılımcılar için bir çeșit “Network 
Night” görevi görecek, aynı zamanda 
eski dostlukları ve anıları canlandıra-
cak, cak, öte yandan yeni iș ve arkadașlık 
ilișkileri kurulmasına yol açacaktır.
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FINALESportfest’te bu sene konsept 
değiștirererk gerçekleștirmeyi 
düșündüğümüz The Grand Finale, 
okulların kapanmasına çok az kal-
mıșken okul senesinin büyük finali-
ni temsil ediyor. 

  The Grand Finale adını verdiğimiz 
bu büyük partiyle en az 7000 zi-
yaretçinin ağırlanması hedefleniyor. 
Ünlü DJ'ler ve ses sanatçılarının 
sahneye çıkarılması planlanan bu 
gecede aynı zamanda çeșitli sahne 
performanslarıyla da görsel bir 
șölen olușturulacak. șölen olușturulacak. 
 
 Hafta boyu spor ve eğlenceye ev 
sahipliği yapan Sportfest, The 
Grand Finale ile müziğe de ev sa-
hipliği yapacak.
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E-SPOR 2015 yılında ülkemizde ilk 
defa düzenlenen “Riot Games 
Liselerarası LoL Turnuvası” ‘na 
ev sahipliği yapmıș olan Sport-
fest, bu yıl birbirinden farklı 
oyunlar ile elektronik sporlara 
geri dönüyor!

 Okulumuzda düzenlenmesi 
planlanan turnuvalarda lise 
öğrencilerinden olușan takımlar, 
CS:GO , DotA2,PUBG ve League 
of Legends gibi oyunlarda 
rakiplerini eleyerek büyük 
ödülün sahibi olmaya çalıșacak-
lalar
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  DAĞCILIK Ülkemizde liselerarasında ilk kez 
yapılacak olan Dağcılık sporunun 
temel amacı okulumuz ve șeh-
rimizdeki gençlere streslerini atabi-
leceği, doğa sevgisini kazanabileceği 
ve hayatta kalma becerilerini 
geliștirebilecegi bir ortam sunmaktır. 

 Sportest altında yürütülecek 
Dağcılık Sporu kurmuș olduğumuz 
“İEL DAĞCILIK” kulübü adıyla bașta 
İstanbul ve diğer illerimiz sonraki yıl-
larda ise dünyanın farklı ülkelerinde 
çalıșmalar yapacaktır
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İLETİŞİM İÇİN:

FURKAN YÜCEL
0541 528 4089

ONAT AYDIN
0542 215 3673

SALTUK BAYAR
0538 402 70538 402 7542

ielsportfest.com
instagram.com/sportfest
facebook.com/ielsportfest
twitter.com/ielsportfest


