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İlçe Milli Eğitinı Mtidürlüğü

MUDURLUGti\iE
BULANlK

iıc;İ : İı ıvıilıı Eğitinı Mi.idıirliiğüntin 05.04.20l7 tarih ve 464169l sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıda belirtildiği üzere, Milli Eğitiın Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı
işbirliğinde, öğrencilerde fizil<sel aktivite alışkan[ığı kazarıdıımak, bedeıı eğİtİmİ ve Spor

ciersi ıırtifı,ec{atıırcla fizikscl ctkiı,ıliklere katılıııı için gcrekli fiziksel becerileri geliştirnıek,

etkin ve sağlıklı biryaşaııı tarzı sağlaı-ııaya yönelik bireysel t-arkıııdalık olıışturıııak aınacı İle

"Sağlıkla İlgili nizil<sel Uygıııılıık Karııe" geliştirilıııiş ve ilgi (a) Makaıı,ı Onay yazısı ile söz

konusu program çalışmaları başlatılarak. ortaokı.ıl ve liselerde görev yapan (resıni/özel)

Beden Eğitinıi ve Spor Dersi Ögretıneııleı,ine Saglıkla İlgili Fiziksel Uygunlıık Karne

Eğiti ı,ııleri verilmi ştir.
Bakanlığımız e-okııl Yönetiın Bilgi Sisteıııinde Fiziksel Aktivite Karııesi Modülü

oluştur1ılırıı"ış ve kullanıırıa açılııııştır. Verilerin elektronik ortanıda aynı zaıııanda

düzenleı-ııı-ıesi içiıı ekli yazıcla betirtileıı açıklaıııaIar dcığrultıısııı-ıda gerekli tedbirlerin alınarak

iş [eırrlcri ır süres i içeri siııdc taınıııı laııınası lrı,ı sus lıırı ııda.

Cereğini rica ederiın.

Deniz EDİP
İlçe Milli Eğitinı Mtidürti

EK
Yaz,ı

Uygıılaına Rehberi (28 Sayfa)

10.04.2017
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Sayı :32026 l 98-1 36-E. 464l69l
Koırı.ı : Sağlıkla llgili nizil<sel Uygunluk

Karıre Uygıılaıı-ıası

05.04.20l1

K_AYMAK^M1-IĞtNA
İlçc Milli Eğitim Mtidüırltiğiinc

ORTAOKUL MÜDÜRı-Üc; ı_rx p

İı_c;İ : MEB Mesleki ve Tekııil< Eğitim Genel Müdürlıiğünün 30/03/20l7 tarih ve 43202'/9

sayılı yazısı.

İlgi sayı[ı yazıda belirtildiği üzere. Milli Eğitiın Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı
işbirliğinde. öğreııcilerde flziksel aktivite alışkaıılığı kazaııdırıııak, beden eğitiını ve spor

dcrsi ıııül'redatıııda fiziksel etkinlikiere katılıı-ı-ı için gerekli fiziksel becerileri geliştirmek.

etkin ve sağlıklı biryaşaııı tarzı sağlan,ıaya yöııelİk bireysel tarkıııdalık oluştı"ırıı,ıak amacı İle

"Sağlıkla İlglli niziksel Uygunlıık Karne" geliştirilnıiş ve ilgi (a) Makaın Onay yazısı ile söz

konusu progranı çalışmaları başlatılarak. ortaokul vc lisclerdc g(ircv yapan (rcsmi/özel)

Bedeıı Eğitiıni ve Spor Dersı Öğretıııeıılerine Sağlıkla İlgllı Fizikscl Uygiııılııl< Karne

Eğitiınleri veri lıniştir.
Bakıınlığınıız e_okrıl Yönetiın Bilgi Sisteıııinde Fiziksel Aktivite Karı-ıesi Modiilüi

oluşturı_ılıııı,ış ve kullanııııa açılınıştır. Verileriıı elektronik ortamda aynı zamanda

cli.izeııleııı-ııesi için el<li yazıda belirtilen açıklaınalaı, doğrultusıında gerekli tedbirlerin alınarak

iştemlcrin süresi içerisinde tamamlanması husı.ıslarındrı;

Bilgileriııizi ve gereğini rica ederirıı.

Mctin ILCI
Vali a,

Milli Eğitiın Müdürü

EKLER:
Yazı(2Sayfa)
Uygulaııa Rehberi ( 28 Sayfa)

DAGITIM :

Tllnı İ lçe Kayıı-ıakaıı,ıl ıklarıııa
Tüın Ortaokul Müd.

Bıı c,ı,ıiık g(iı cııli clektı,tıııik iııziı ile iıızılıııı,ıııştıı,. htllı:,ıer ı,:ıksoıut].ııcb,gov.tI' ıilresıııtleıı 1e83-C568-3824-bdOe-caBf kotlı, ıle teyit edilebıliı
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DAĞITIM YERLERİNE

İlgı : a) Bakaıılık Mal<an,ıı 26.()4.20l 6 tarih ve 90157318- l36-E.4688 l 66 sııyılı yazısı.

b) Sağlık BaI<aıılığı'ı-ıın (T'ıirl<iye Halk Sağlığı Kuıruıı,ıu) 29.03.20I7 tarihli t)zl48311-

323 -F,.224 sayı l ı yazısı

Milli Eğitiı-ı-ı Bakaıılığı ilc Sağlıl< Bakaıılığı işbirliğinde. öğrcııcilcrc]e 1lziksel aktivite
alışkaıılığı kazaırdırmak, bet]erı eğitimi ve spor deı,si ıniifiedatında fiziksel etkinliklere
katılıııı için gerekli flziksel becerileri geliştirıııek, etkin ve sağlıklı bir yaşaıı-ı tarzı sağlaınaya
yöııelık bireysel farkıı-ıdalık oluştı,ırı-ı-ıak atnacı ilc "Sağlıkla İlgili Fiziksel Uyguıı|uk Karne"
geliştirilıı-ıiş ve il_ei (a) Makanı Oııay yazısı ile söz koı,ıı-ısıı progranl çalışıııırları başlatılarak,
ortaokııl ve liselercle görev yapan (resıniiözel) Beden r.ğitiıni ve Spor Dersi Öğretıııeıılerine
Sağlıl<la İlgi li nlzil<se| [Jygunluk Kanıe Eğitiınleri veri lıııiştir.

Bakanlığımız e-cıkııl Yönetinı Bilgi Sisteıı-ıiııde Fiziksel Aktivite Karnesi Modülü
olı"ıştıırı"ılını.ış ve kullaıııına açı|n-ııştır. Verilerin elektronik ortaında ayn1 zaınanda
düzenleıııııesi için ilinizdeki ortaokul ve lise (resıııi/özel) öğreııcilerinin;

1. Sağlıklı Fiziksel Uygıııılul< Ö|çtin-ı Değerleriniıı Bedeı-ı Eğitimi ve Spor Dersiııe giren
öğretıııenler tarafından yap ı l ınası.

2. Ölçıiııılerin yapılınasıııcia "Sağlıkla İlgili FizikseI Uygtınluk Karncsi LJygıılaıııtı Relıberi"
ve "l-ıttlıs://okulsagIigi.ıııeb.gov.tı-adresiııde tlı-ıyı-ırıılar" l<ısı,ırıııdır yer alan bilgilerden
yararlaıı ılıı,ııısı,

3. Olçiinrleriır l5 Eyltil - 1_5 Ekim ve l5 Nisaıı - l5 Mayıs dönemleri arasıırda olıırak üzerc
yılda iki kez yapı|ıııası.

4. Beden Eğitiıni ve Slıor Dersine gircn öğretıı,ıeıı, öğreııci ve velilere Saglıkla İlgili
Fiziksel Uygunluk Karne Uygulaınası

lıak|<ınilıı bilgi verilnıesi gerel<ıııel<tedir.

Ayrıca ilinizdeki oı,tao|<ııl ve liselerde uyguIaııacal< olaıı "Sağlıkla İlgili Fizil<sel
Uyguııluk Karne" ölçtiıııleriııde stanciardı sağlaııak aınacıyla valiIiğinizce (İl Milli Eğitiın
Müdtirlıiğü) ölçtin-ılerde l<ı"ıllaııılacak boy ve l<ilo ölçerin tenıin edilınesi ve yııkarıda belirtilen
açıklan-ıalaı, doğrultıısı"ında gerekli tedbirlerin alırıarak işleınlerin stiresi içerisinde
taınaııı|anınası hı"ısuslarında bilgileriııizi ve gereğini arzlı,ica ederiı-ı,ı.

Sayı : 20880lı54l13614320219

Korılı : Sağlıkla İlgili Fizikscl Uygtıırltık
Karne Uygulaması
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Osınaıı Nııri CÜLAY
Bakaı-ı a.
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