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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 69543144/755/11821130 18.11.2015
Konu : Okul Bahçeleri

......................VALİLİĞİNE

(İl Millî Eğitim Müdürlüğü)

Öğrencilerin sorumluluk duygusunun gelişmesinde, takım ruhu ile birlikte çalışma ve
dayanışma alışkanlığı kazanmasında, sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde ve zararlı alışkanlıklardan
korunmasında okulda yapılan sportif faaliyetler önemli bir etkiye sahiptir.

10. Kalkınma Planında öğrencilerin ruhsal ve fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya
yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin daha fazla yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine
entegre olmuş bir müfredatın bulunduğu, sınav odaklı olmayan, bireysel farklılıkları gözeten bir
dönüşüm programı öngörülmüştür. Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planında da bu
doğrultuda “Okul bahçeleri, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek ve aktif
yaşamı teşvik edecek şekilde düzenlenecek; öğrencilerin sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel
etkinlikler yapabilecekleri alanlar artırılacaktır.” hedefi yer almaktadır.

Öğrencilerin sağlıklı bir şekilde ve söz konusu hedeflere uygun yetiştirilebilmeleri için
okullarda standartlara uygun spor alanlarının bulunması büyük önem arz etmektedir. Bu alanların
oluşturulmasında ve spor faaliyetlerinin yapılmasında okul bahçeleri öncelikli mekânlardır. Bu
bağlamda 2012 yılında “Okullar Hayat Olsun Projesi” hayata geçirilmiş; okul bahçelerinin yeniden
düzenlenmesi ve çevrede yaşayan insanların da bu alanlardan yararlandırılması planlamış ve “Okul
Bahçeleri Düzenleme İlkeleri” belirlenmiştir.

Söz konusu standartlar göz önüne alınarak Genel Müdürlüğümüze bağlı okulların bahçelerinde;
okul alanlarının elverdiği ölçüde voleybol, basketbol ve mini futbol sahası, tenis kortu vb. spor
alanlarının çevre imkanları da (özel idareler, belediyeler, STK'lar, hayırsever katkıları vb.)
kullanılarak düzenlenmesi hususunda

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ercan TÜRK
Bakan a.
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