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MİLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA 

 Beden Eğitimi ve Spor dersi ilkokuldan lise son sınıfa kadar bütünlük içeren, öğrencilerin 

yaşamlarını boyunca ihtiyaç duyacakları hareket, egzersiz ve sağlıklı yaşam bilgi, beceri ve tutumla-

rını geliştirmeye dayalı bir derstir.  

 Beden Eğitimi ve Spor dersi yetenek odaklı bir ders değildir. Bütün öğrencilerin günlük 

yaşamlarında kullanacakları temel becerileri merkeze almaktadır. Yirmi birinci yüzyıl becerilerindeki 

“sağlık” teması ile doğrudan ilgilidir. Küresel ve ulusal hastalık yükü raporları, uluslararası ve ulusal 

sağlıkla ilgili kurumlar bireylerin sağlık ve zindeliğinin geliştirilmesinde fiziksel aktivite alışkanlığı, 

bilgisi ve tutumunun toplum sağlığı açısından önemine vurgu yapmaktadır. Öğrencilere fiziksel ak-

tivite alışkanlığının kazandırılmasında ve sürdürülmesinde beden eğitimi ve spor derslerinde sağla-

nan eğitim fırsatları bu nedenle bütün öğrenciler için vazgeçilmezdir. 

 Ayrıca, Beden Eğitimi ve Spor dersi öğrencilerin gelecekteki yaşamlarını etkileyecek öz yö-

netim, bireysel ve sosyal sorumluluk, fiziksel ve psikolojik stresle baş etme, devimsel beceriler içeriği 

olan meslekleri ilgili becerilerini destekleme (örneğin pilot, asker, hemşire, cerrah), spor alanındaki 

meslek ve muhtemel iş kollarını anlama (örneğin sporcu, antrenör, yönetici, spor teknolojisi mühen-

disliği) açısından da önemlidir. 

 ‘‘Okul beden eğitimi ve spor dersine katılım özellikle hareket, egzersiz, sağlıklı yaşam 

bilgi, beceri ve tutumlarında yetersizlikler olan ve çeşitli sosyal, kültürel, fiziksel çevre 

imkânlardaki sınırlılıklar nedeniyle ilgili bilgi, beceri ve tutum geliştirmede sorunları olan öğ-

renciler için önemlidir.’’ Ders, özel yeteneği olan öğrencilerin yönlendirilmesi ve gelişimlerinin 

gözlenmesi içinde gereklidir.     

 ‘‘Bu dersin ortaöğretim (lise) düzeyinde seçmeli hale getirilmesi özellikle Beden Eğitimi 

ve Sporla ilgili konularda çeşitli sosyal, kültürel, çevresel imkânlarda sınırlılıklar nedeniyle risk 

altında olan çocukların (örneğin kız çocukları, hareket becerisinde sınırlılık olanlar, yeterli 

maddi imkânları olmayanlar, sosyo kültürel çevrenin hareket ve sporu desteklemediği yerlerde 

yaşayan çocuklar) bu eğitim fırsatından yararlanamamasına ve eğitimde fırsat eşitsizliğine ne-

den olacaktır.’’ 

 Bakanlığınızın Beden Eğitimi dersinin seçmeli olmasıyla ilgili kararını yeniden gözden ge-

çirmesi hususunu arz ederiz. 
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