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T.C.
AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü

 

Sayı  : 96155588-821.99-E.695117 10.01.2020
Konu: Yoga Branşı
     

DAĞITIM YERLERİNE

          İlgi  :Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 06/01/2020 
tarihli ve 88013337-821.99-E.316302 sayılı yazısı.

   İlgi yazı gereği, Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı'nın, halkımızın 
bedensel/zihinsel ve maddi/manevi mağduriyete uğramadan, özellikle genç ve orta yaşlı 
kişiler dışında hamilelere, yaşlılara ve çocuklara yönelik çalışmaların fazlalaşması ve 
denetlenebilir olmaması nedeniyle "Yoga Branşı"nın gelecekte önlenemez sorunlar 
yaratılmasından endişe edilmekte olduğu, bu bağlamda söz konusu branş ile ilgili yasal 
olarak düzenlenecek sertifikasyon programları, kulüp vize tescil işlemleri ile özel herkes için 
spor veya yoga salonları yeterlilik belgesi verilmesi yetkisinin Türkiye Herkes İçin Spor 
Federasyonu Başkanlığı bünyesinde olduğu dolayısıyla diğer kişi veya kuruluşların 
düzenleyeceği sertifikasyon programlarına itibar edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. 

Ayrıca Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı'nın yazısında söz konusu 
branşa ilişkin vatandaşın mağduriyetinin önüne geçilmesi anlamında, Bakanlığımızdan veya 
Bakanlığımıza bağlı birimlerden alınacak izinler kapsamında düzenlenecek etkinliklerde 
bahsi geçen THİSF onayının da gerekliliğinin önemi ifade edilmiştir.

 Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün ilgi yazı ve ekleri 
http://afyon.meb.gov.tr/web adresinde yayınlanmıştır.

Bilgilerinizi ve Yukarıda yapılan açıklamalara binaen, ekte yer alan detaylı 
açıklamaları; İlçeniz/okulunuz/kurumunuz bünyesinde duyurulmasını rica ederim.

                                                                                                       Metin YALÇIN          
                                                                                                                            Vali a.

                                                                                                  İl Milli Eğitim Müdürü
Ek: İlgi yazı ve ekleri
          
 Dağıtım:                                                                                            Bilgi:
-17 İlçe Kaymakamlığına                                                                 -Özel Öğretim Şubesi 
-Merkez ve merkeze bağlı tüm r/ö anaokulu, ilkokul,                     -Temel Eğitim Şubesi 
  ortaokul, lise ve dengi okul ve kurum Müdürlüklerine.                 -Din Öğretimi Şb                 
                                                                                                          -Özel Eğt.ve Rehb.Hiz.Şb
                                                                                                         -Ortaöğretim Şubesi
  (Müdürlüğümüzün web sitesinde yayınlanmak üzere)            -Mesl.ve Tekn.Eğt.Şb           
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T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 88013337-821.99-E.316302 06.01.2020
Konu : Yoga Branşı

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi     : Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığı (THİSF)' nın 17.12.2019 tarihli ve 
E.25095032 sayılı gelen yazısı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığından alınan ilgi yazıda; halkımızın 
bedensel/zihinsel ve maddi/manevi mağduriyete uğramadan, özellikle genç ve orta yaşlı 
kişiler dışında hamilelere, yaşlılara ve çocuklara yönelik çalışmaların fazlalaşması ve 
denetlenebilir olmaması nedeniyle "Yoga Branşı"nın gelecekte önlenemez sorunlar 
yaratılmasından endişe edilmekte olduğu, bu bağlamda söz konusu branş ile ilgili yasal olarak 
düzenlenecek sertifikasyon programları, kulüp vize tescil işlemleri ile özel herkes için spor 
veya yoga salonları yeterlilik belgesi verilmesi yetkisinin Türkiye Herkes İçin Spor 
Federasyonu Başkanlığı bünyesinde olduğu dolayısıyla diğer kişi veya kuruluşların 
düzenleyeceği sertifikasyon programlarına itibar edilmemesi gerektiği belirtilmiştir. 

Ayrıca ilgi yazıda söz konusu branşa ilişkin vatandaşın mağduriyetinin önüne 
geçilmesi anlamında, Bakanlığımızdan veya Bakanlığımıza bağlı birimlerden alınacak izinler 
kapsamında düzenlenecek etkinliklerde bahsi geçen THİSF onayının da gerekliliğinin önemi 
ifade edilmiştir.

 Yukarıda yapılan açıklamalara binaen, ekte yer alan detaylı açıklamaların 
Bakanlığımıza bağlı tüm birimlere iletilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica 
ederim.

Anıl YILMAZ
Bakan a.

Genel Müdür

Ek: İlgi yazı ve ekleri (2 sayfa )
İrtibat no: 0 (312) 311 62 12
Dağıtım:
Gereği:                                                  Bilgi:
A Planı                                                  Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanlığına
B Planı






