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                                                                           ANKARA 

  

 Bilindiği gibi beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik dersleri mesleki ve 

teknik Anadolu liselerinde zorunlu ders kapsamında iken 2020 yılı Nisan ayı Tebliğler 

dergisinde yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu'nun 23.03.2020 tarihli kararıyla 2020-

2021 eğitim-öğretim yılından itibaren seçmeli dersler kapsamına alınmıştır. 

Anayasa'nın 59.maddesinde devletin  her yaştaki yurttaşlarının beden ve ruh sağlığını 

geliştirecek tedbirleri alacağı, sporun kitlelere yayılmasını teşvik edeceği kuralı yer 

almaktadır.  İç hukukunun parçası olan Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 27. maddesinde 

ise "Taraf Devletler, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlâksal ve toplumsal 

gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler" 

hükmü, 29.maddesinde çocuğun kişiliğinin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel 

yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesinin taraf devletlerin çocuk eğitiminin 

amaçlarından biri olarak kabul edileceği ve 31.maddesinde "Taraf Devletler çocuğun 

dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence 

(etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını 

tanırlar. Taraf Devletler, çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma 

hakkını saygı duyarak tanırlar ve özendirirler ve çocuklar için, boş zamanı 

değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun 

ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik ederler" hükmü yer almaktadır.   

 

  1739 sayılı yasanın “Türk Milli Eğitiminin Amaçları” başlıklı Birinci Bölümünün 

“1.Genel Amaçlar” başlıklı 2/2 maddesinde milli eğitimin amaçları olarak beden, 

zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı biçimde gelişmiş bir kişilik, 

yaratıcı bir kişilik ve 2/3 maddesiyle ilgi, yetenek ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi 

amaçları yer almıştır.  Anılan yasanın “Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri” başlıklı İkinci 

Bölümünün “III.Yöneltme” başlıklı 6.maddesinde ise fertlerin eğitimleri süresince ilgi, 

istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli programlara ve okullara 

yöneltilerek yetiştirileceği belirtilmiştir. Anılan yasanın ortaöğretimin amaç ve 

görevlerini düzenleyen 28.maddesinde yer alan amaçlar arasında bütün öğrencilere 

ortaöğretim düzeyinde asgari bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum 

sorunlarını tanımak, çözüm yollarını aramak ve öğrencileri çeşitli program ve okullarla 

ilgi, yetenek ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yükseköğretime veya hem 

mesleğe hem de yükseköğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamak amaçları 

da bulunmaktadır.  

 Anılan Anayasa, sözleşme ve yasa hükümleri bir bütün olarak 

değerlendirildiğinde beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik dersleri mesleki 



ve teknik Anadolu liselerinde zorunlu ders kapsamında iken 2020 yılı Nisan ayı Tebliğler 

dergisinde yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu'nun 23.03.2020 tarihli kararıyla 2020-

2021 eğitim-öğretim yılından itibaren  seçmeli dersler kapsamına alınmasıyla söz 

konusu hükümler uyarınca bakanlığınıza verilen görevlerin yerine getirilemeyeceği ve 

amaçların gerçekleşmeyeceği açıktır. Söz konusu görev ve amaçların gerçekleşmesi 

ve öğrencilerin bedensel ve ruhsal gelişimleri ve bütünlükleri açısından bu derslerin 

zorunlu dersler arasında sayılması hayati öneme sahiptir. Okul dışında öğrencilerin 

önemli bir çoğunluğunun sanatsal ve sportif faaliyetlerden yararlanamadığı dikkate 

alındığında bu derslerin seçmeli hale getirilmesi söz konusu öğrenciler açısından 

ortaya çıkacak olumsuzluklar tahmin edilemeyecek, giderilmesi güç ya da olanaksız 

zararlara yol açacaktır.  

        

 Bu bağlamda beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik dersleri mesleki 

ve teknik Anadolu liselerinde zorunlu ders kapsamında iken 2020 yılı Nisan ayı Tebliğler 

dergisinde yayımlanan Talim ve Terbiye Kurulu'nun 23.03.2020 tarihli kararıyla 2020-

2021 eğitim-öğretim yılından itibaren  seçmeli dersler kapsamına alınma işleminin geri 

alınmasını ve bu derslerin hem zorunlu, hem de ders saatlerinin artırılmasını talep 

ediyoruz.   

 

Gereğinin yapılmasını dilerim. 

 

                                                                                                VELAT KAYA 

                                                                                              GENEL SEKRETER  

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


