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ÖNSÖZ 
 

Genel eğitimin ayrılmaz bir parçası olan beden eğitimi derslerinin gerektiği 

gibi işlenmesi çocukların eğitim yaşantılarının ve sosyal hayatlarının en önemli 

konularından birisidir. Çocukların beden eğitimi ve spor yoluyla kendilerini ifade 

etmeleri, kişilik ve beden gelişimlerinin sağlanması onların en doğal eğitim hakkıdır. 

 

Okullarda beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin hedeflenen doğrultuda 

gerçekleşmediği bir gerçektir. Ülkemizdeki lisanslı sporcu sayısı ve uluslar arası 

yarışmalardaki sonuçlar bunun göstergesidir. Beden eğitimi diğer derslerden farklı 

olarak insanın bütün yaşantısı boyunca bağlantılı olduğu bir süreçtir.  

 

Anayasa ve yasalarla belirlenmiş ve milli eğitimin temel değerlerinden olan 

beden eğitimi ve sporla çocukların öngörülen hedeflere ulaştırılması eğitim 

kurumlarının temel görevleri arasındadır. Bu nedenle ilköğretim kurumlarındaki 

öğrencilerin beden eğitimi dersi hakkındaki düşünceleri ve beklentileri 

doğrultusunda sorunlara çözüm önerilerinde bulunulması hedeflenmiştir. 

 

Araştırma kapsamında beden eğitimi dersi uygulamalarının değerlendirilmesi, 

ailelerin spora ilgileri ve destekleri, beden eğitimi dersinde karşılaşılan başlıca 

sorunları ve ilgi duyulan spor branşları incelenmiştir.  

 

Araştırmanın her aşamasında yanımda olan eşim Arzu EKEN’e, ilgi ve 

desteğini esirgemeyen danışmanım Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN’a, tez çalışmamda 

yardımlarını esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Halil TAŞKIN’a, meslektaşım Ahmet 

YAVA Ş’a, araştırma kapsamında yardımlarını esirgemeyen Bozkır ilçesi ilköğretim 

kurumlarının beden eğitimi öğretmenleri ve diğer öğretmenlerine, okul yöneticilerine 
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1.GĐRĐŞ 

 

Đnsan vücudu doğuştan gelen özelliklerinden dolayı sürekli hareket etmek 

ihtiyacındadır. Diğer tüm canlılarda olduğu gibi insanlar çetin doğa koşulları ile 

mücadele edecek, kendini savunabilecek, en güç durumlarda dahi ihtiyaçlarını 

sağlayabilecek bir yapıya sahiptir. Đçinde bulunduğumuz yüzyıla gelinceye kadar bu 

yapının gereği olarak insanlar sürekli hareket halinde, pek çok işi yerine getirmek 

için kas gücünü kullanmak zorunda kalmışlardır. 

 

Đnsanın; anatomik, fizyolojik ve psikolojik yönden iyi durumda olması, 

etkinlikleri sürdürmesi ve gereken hallerde, yedek gücünü kuvvetini ortaya 

koyabilmesi için spor yapma ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç mutlaka yerine 

getirilmelidir. Bu koşullar sağlandığında spor koruyucu hekimliğin bir aracı olmakta 

bireyin sağlığını geliştirmekte, hastalıklara karşı dirençli olmasına yardım etmektedir 

(Zorba 2001). 

 

Spor bilim adamları son yıllarda "Beden Eğitimi" sözü anlamına itiraz 

etmekte ve beden sözcüğü canlı organizmanın sadece fiziksel yönünü ifade etmekte 

demektedirler. Oysa fiziki yapı ile zihnin birbirinden soyutlanamayacağını, günümüz 

eğitim felsefesi kavramında beden eğitiminin daha doğrusu spor eğitiminin amaçları 

beden sözcüğünün çok ötesindeki amaçlara yönelmektedir. Bunlar sosyal, fiziksel, 

duyusal ve bilişsel (vukufi) gelişmelerdir. Bu amaçlar doğrultusunda beden 

eğitiminin bedenin geliştirilmesinin ötesinde çok daha fazla anlam taşıması nedeniyle 

spor bilimcileri bu sözcük yerine "Spor Eğitimi" sözcüğünü kullanmaya başlamışlar 

ve spor kültürü ile hareket fenomeni birlikteliği beden eğitiminden spor eğitimine 

geçişi sağlamıştır. Böylece 20. yüzyıl sonlarında "Spor Bilimleri" adı verilen yepyeni 

bir dal diğer bilim dalları arasında yerini almıştır (www.konya-

gsim.gov.tr/document/spor-nedir.htm-16kerişim24.05.2008). 

 

Modern toplumların hayatında spor ve sportif faaliyetler çok önemli hâle 

gelmiştir. Bireylerin mutluluğu, sağlığı ve refahının sağlanmasında spor önemli bir 

araçtır. Toplumların ve bireylerinin bilinçli olarak spor yapabilir anlayış ve 

imkânlara kavuşturulması artık çağdaşlıkla özdeş hâle gelmiştir (Yetim 2005).  
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Gelişmiş ülkelerde 16 yaş üzerindekilerin üçte biri sağlıklı ve mutlu yaşamak, 

fiziksel seviyeyi en üst seviyeye çıkarmak, aynı zamanda fiziksel yapıyı güçlü 

kılmak, ince narin görünmek gibi sebeplerden, düzenli egzersiz yapma gereğine 

inanmaktadır (Zorba 2001).  

 

Toplumların, bedenen, ruhen ve fikren sağlam ve dengeli olmasının yanında, 

sosyal, kültürel, ekonomik yönden çağın şartlarının gerektirdiği hayat seviyesine 

yükseltilmesi, ayrıca sağlam ve sağlıklı nesillerin yetişmesi, millet bütünlüğünü ve 

onun devamının sağlanması yönünden spor, başka yolardan gerçekleştirilmesi zor 

olan amaçlara kolayca ulaştırılabilecek bir olgudur. 

 

Fertlerin ve toplumların sağlık ve mutluluğunun bir amacı değil, aracı olan 

beden eğitimi ve spor faaliyetleriyle insanlar birçok vasıf kazanmaktadır (Yetim 

2005). 

 

Yetişkin nesiller tarafından sosyal hayata hazır olmayan nesiller üzerinde 

uygulanan işlemler ve faaliyetler olarak ifade edilen eğitim, kültür naklini ve sosyal 

hayatın sürekliliğini sağlamaktadır. Eğitim, aynı zamanda bireylere bilgi, davranış ve 

kabiliyet kazandırılması ve geliştirilmesi için uygulanan sürekli faaliyetler dizisidir 

(Erkal 1999). 

 

Sporu, eğitim ile ili şkilendirirken beden eğitimi kavramıyla beraber 

düşünmek, doğru bir yaklaşım olur. Çünkü beden eğitimi ile spor birbirini 

tamamlayan bütünün parçaları gibidir. Beden eğitimi ve spor, çağdaş eğitim anlayışı 

içinde birbirini tamamlayan olgulardır (Yetim 2005). 

 

Beden eğitimi ve sporun insanın genel eğitiminin ayrılmaz bir parçası 

oluşunun tarihi, okulların müfredat programlarına beden eğitimi ve spor derslerinin 

girdiği erken klâsik çağa(M.Ö. 500) kadar uzanmaktadır. Tarihî süreç içerisinde 

beden eğitimi ve sporun genel eğitim içerisindeki ağırlığı ve önemi sosyal, 

ekonomik, siyasî ve kültürel değişim ve gelişmelere bağlı olarak değişik düzeylerde 

süregelmiştir. Ancak, sanayileşme, bilgi ve teknolojinin hızlı gelişimi, toplum 

hayatında önemli değişiklikler meydana getirmiştir. Özellikle 20. yüzyıl içinde beden 

eğitimi ve sporun insanların kendilerini ifade etme, gerçekleştirme ve geliştirme 
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yollarının çıkış kapısı olmasına yol açarak, sporun etki ve fonksiyon alanlarını 

genişletmiştir (Yıldıran ve ark. 1993).  

 

Bir eğitim şekli olarak sporu fizikî ve ruhî bir eğitim olarak düşünürsek spor 

ile eğitimin özdeş olduğunu belirtebiliriz. Eğitim, genel anlamı ile yetişkin nesiller 

tarafından sosyal hayata hazır olamayan nesiller üzerinde uygulanan bir işlemdir. 

Eğitim, eğitimden faydalananların sosyal tabakalaşma piramidinde yukarı doğru 

hareketlilik kazanmaları ile elde edecekleri sosyal statü sayesinde meslek sahibi 

olmalarına da zemin hazırlamaktadır (Erkal 1992). 

 

Bütün gelişmiş ülkelerin beden eğitimi ve spora yaklaşımları, eğitimin 

bütünlüğü içerisinde sağlıklı bir toplum oluşturmaktır. Bu ise, toplumu oluşturan 

bireylerin fizik, zihin ve ruh sağlığı ile sosyalleşmesini sağlayarak, refah düzeylerini 

yükseltmek anlamına gelmektedir. 

 

Toplumun tüm bireylerinin, okul içi ve okul dışı beden eğitimi ve spor ile 

rekreasyon etkinliklerine katılmaları sağlanarak, sağlıklı, güçlü, kişilikli, özgür ve 

bilimsel düşünme yeteneğine sahip olmaları gerçekleştirilebilir (Yalçıner 1992). 

 

Beden Eğitimi Öğretim Programı (2007)’na göre, insanın yaşamını daha 

sağlıklı ve nitelikli şekilde sürdürebilmek için harekete gereksinim duyar. Bu 

gereksinim yaşamın her döneminde vazgeçilmezdir. Ancak çocuk okul çağına 

geldiğinde hareket ederken değişik hedeflere ulaşmayı dener. Bu nedenle beden 

eğitimi dersi kapsamındaki hareket eğitimi değişik amaçlarla yapılmaya başlanır. 

Bunlar; sağlık, dinçlik, eğlence, etkile(n)me, estetik, biçimlenme, performans, 

kendine güven, macera, toplumsallık, rekreasyon, vb. olabilir. Đlköğretim dönemi 

düşünüldüğünde 7–9 yaş arasındaki öğrenciler temel hareket becerileri, 10–11 

yaşındaki öğrenciler özelleşmiş hareket becerileri, 12–14 yaşındaki öğrenciler ise 

sportif hareket becerileri yoluyla bu amaçları gerçekleştirerek yaşam boyu fiziksel 

etkinliklere katılır. 

 

Genel eğitim içerisinde önemli bir yere sahip olan beden eğitimi aynı 

zamanda sağlıklı, sosyal, kendisiyle ve toplumla barışık, kurallara uyan, ahlâklı ve 
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milli duyguları güçlü nesiller yetiştirilmesinde en etkili yoldur. Eğitim kurumları 

bireylere istenilen ve beklenen davranışların kazandırıldığı yerlerdir. 

Düşünceleri ve beklentileri konusunda görüşleri alınmadan derse alınan 

öğrenciler belki öğrenimlerinin büyük bölümünde beklentilerinin gerçekleşmediğini 

görmektedirler. Eğitimin bütün canları ilgilendiren en önemli faaliyet alanı olduğu 

dünyamızda bütün insanların az veya çok ilgilendiği beden eğitimi ve spor 

faaliyetleri konusunda öğrencilerimizin değişen ve gelişen şartlara göre beklentileri 

önem kazanmaktadır. 

 

Bu araştırmada ilköğretim II. kademe (6.-8. sınıf)  öğrencilerinin beden 

eğitimi dersi hakkında düşüncelerinin,  beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılma 

sebeplerinin ve bu faaliyetlerden beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

Bu amaç doğrultusunda, kız ve erkek öğrencilere göre beden eğitimi ders 

saati yeterlimi?, kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor faaliyetlerine 

katılma sebepleri nelerdir?, kız ve erkek öğrencilere göre beden eğitimi dersinin 

sevilen ve sevilmeyen yönleri var mı? ve iki grup arasında farklılık var mıdır?  

sorularına cevap aranmıştır. 

 

1.1. Eğitim ve Öğretim Kavramları 

 

Tarihteki bilinebilen başlangıcından bu yana, eğitimin değeri azalmamış, 

çoğalmıştır. Başlangıçta toplum içinde soylu sayılan zengin ailelerin çok az sayıda 

çocuğu eğitilirken zamanla eğitimden yararlananların toplum içindeki sayısı 

çoğalmıştır. Eğitim kimi kez hem soyluluk, yücelik göstergesi olarak sırf zevk için 

alınmıştır. Kimi kez de eğitim daha çok ve iyi üretim için yapılmıştır (Açılmış 2003). 

 

Eğitim kısaca davranış değiştirme sürecidir. Eğitilen bireyin davranışlarında 

değişme beklenir. Yüksek öğrenimini bitiren bireyin bilgileri, tutumları, ahlak 

ölçüleri liseyi bitirdiği zamana göre değişmelidir (Türkoğlu 1993). 

Eğitim sürecine giren bireylerde değişmenin istenilen yönde olması beklenir. 

Yaşantı bireyin çevresiyle etkileşimi sonucu bireydeki etkidir. Eğitim her yerde ve 

her an oluşmalıdır (Alkan 1984). 
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Eğitim, yeni kuşakların, toplum yaşayışında yerlerini almak için 

hazırlanırken, gerekli bilgi beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini 

geliştirmelerine yardım etme faaliyeti, önceden belirlenmiş amaçlara göre, insanların 

davranışlarında belirli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı faaliyetler çizelgesi veya 

her kuşağa geçmişin bilgi ve deneyimlerini düzenli bir biçimde aktarma ya da 

kazandırma işi olarak tanımlanabilir (Oğuzkan 1981). 

 

Eğitim bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik 

değişme meydana getirme sürecidir. Kasıtlı olarak kültürlenmeye eğitim denilir. 

Genel anlamda eğitimin dört amacı vardır. Bireyi kültürlemek, toplumsallaştırmak, 

üretken olmasını sağlamak ve bireyselleştirmek. Bireyselleştirmede, bireylerin gizil 

güçlerinin ortaya çıkartılması ve istenen doğrultuda değiştirilmesi söz konusudur. Bu 

değişim bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda oluşturulabilir. Eğitimle aktarılan 

kültürel değerler; müzik, resim, folklor, bilim, teknik spor vb. olarak ele alınabilir 

(Öztürk  1998). 

 

Toplumların gelişmişliğinin en önemli göstergesi eğitim seviyeleridir. Eğitim, 

toplumların gelişebilmeleri amacıyla uzun vadede yaptıkları en önemli yatırımdır. 

Đnsanların yaşamları boyunca içinde bulundukları eğitim, sistemli ve programlı 

olarak verildiğinde, toplumun istediği davranışları sergileyen insanlar yetiştirilebilir. 

Toplumun geleceğine yatırım yapılmak isteniyorsa, eğitim planlı, programlı ve 

sistemli olarak verilmelidir (Koçakoğlu 2002). 

 

Eğitim geniş anlamda sosyalleşme sürecini ifade eder. Öğrenme yoluyla 

tutum ve davranışların şekillenmesinde etkin olan deneyimler eğitim olarak 

anlaşılmaktadır. Bireyin yaşadığı çevrede etkileşim yoluyla elde ettiği tüm bilgi ve 

beceriler eğitim kapsamı içinde yer almaktadır. Eğitim bu nedenle insanlığın 

doğuşundan itibaren daima olagelmiştir. Gelişmişlik düzeyi farklı da olsa, eğitim her 

toplumda bireyleri doğuşlarından itibaren kapsamı içine alır. Öğrenmenin oluştuğu 

her durumda, insan davranışlarını değiştiren bir eğitim sürecinden söz edilebilir. 

Eğitim günlük yaşamın sürdürülmesinde gerekli olan becerilerin öğrenim yoluyla 

kazanılmasından, bireyin tüm yaşamına anlam veren düşünce sisteminin oluşmasını 

sağlayan bilgi birikimlerine kadar kapsamlıdır (Tatlıdil 1993). 
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Eğitim insanları belli amaçlara göre yetiştirme sürecidir. Bu süreçten geçen 

insanın kişili ği farklılaşır. Bu farklılaşma eğitim sürecinde kazanılan bilgi, beceri, 

tutum ve değerler yoluyla gerçekleşir (Fidan 1986). 

 

Tüm tanımlarda ortak özellikler vardır. Bu özellikleri şu şekilde 

özetleyebiliriz: 

 

• Eğitim insana insan tarafından yapılan bir olgudur. Özellikle bir yetişkinin, 

genci yâda yetişmiş bir kuşağın bir başka kuşağı yetiştirmesidir. 

• Tüm tanımlarda eylem, ulaşılması istenen bir amaca yöneliktir. Eğitimin bir 

amacı vardır. 

• Eğitim bireyin yaşamı boyunca sürmekte, her durum için etkin olmaktadır. 

• Kültür alanında devralınan mirasın ilerlemeye engel olmayanlarını gelecek 

kuşaklara aktarmak ve böylece toplumun kalıcılığını sağlamak. 

• Kişide beden ve ruh kabiliyetlerini uyandırmak, geliştirmek ona birtakım 

bilgi ve beceriler kazandırmak. 

• Yetişmekte olan nesillere, şahsi imkân ve yeteneklerini “Kendini mutsuzluğa 

itecek şekilde zorlamadan“ sonuna kadar kullanmasını öğreterek, toplumun 

içinde arzu ettiği bir yere gelmesini ve geldiği bu yeri de severek topluma 

katılımını sağlamak (Ayhan 1995). 

 

Eğitim ve öğretim kavramları çoğu kez aynı anlamda kullanılmaktadır. Oysa 

eğitim yukarıda da açıklandığı gibi bireyde davranış değişikli ği meydana getirme 

süreci, öğretim ise bu davranış değişikli ğinin okulda planlı programlı şekilde 

yapılması sürecidir. Eğitim her yerde, ancak öğretim ise daha çok okullarda 

yapılmaktadır (Demirel 1993). 

 

Öğrenme ve eğitimle ilgili açıklamalar, bir cümle ile şöyle özetlenebilir: 

Öğrenme ya bir davranış değişikli ğinin veya yeni bir davranışın oluşması; eğitim ise 

içinde yaşanılan toplumca arzu edilen davranışların bireyde oluşturulması sürecidir 

(Çilenti 1988). 
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Baş döndürücü bir hızla gelişen dünyada toplumlar her geçen gün ihtiyaç ve 

beklentilerini yeniden şekillendirmektedirler. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin 

gelişmiş ülkeler tarafından çok yoğun bilgi bombardımanına tutularak kültürel ve 

teknolojik açıdan belirli kalıplara sokulmak istenmesi karşısında kültürel kimliğin ve 

iç dinamiklerin korunması, değişen şartlara uyum sağlanabilmesi etkin eğitim 

süreçleri ile mümkün olacaktır (Demirel 1993). 

 

Günümüzde tüm ülkelerin yapılarına uygun olarak, milli hedef ve amaçları 

doğrultusunda oluşturdukları bir eğitim sistemleri vardır. Ülkemizde de Milli eğitim 

Bakanlığı, Atatürk ilkeleri doğrultusunda eğitim sistemimizi oluşturmuştur. 

Okutulacak olan dersin genel hedefleri ve amaçları doğrultusunda, öğretim 

programları oluşturulmaktadır. Bu derslerin nasıl ve ne şekilde aktarılacağı 

belirtilmekte, okullardaki öğretim faaliyetleri düzenlenmektedir.  

 

1.2.Beden Eğitimi ve Spor Kavramı 

 

Beden eğitimi bireyin beden sağlığını, ruh sağlığını, beden becerilerini 

geliştirmeye yönelik, gerektiğinde çevresel koşullara ve katılımcıların özelliklerine 

göre değiştirilebilen esnek kurallara dayalı oyuna, cimnastiğe, spora dönük alıştırma 

ve çalışmaların tümünü kapsayan geniş tabanlı bir etkinliktir (Aracı 2001). 

 

Beden eğitimi özellikle beden etkinlikleri yolu ile çocuğun vücut gelişimine 

yardım ederek, uyumunu sağlayan, eğitimin bir parçasıdır (Dauer 1964). 

 

Beden eğitimi karmaşık bir terimdir. Doğal olarak aklın ve vücudun 

birleşmesine yönelirken, fizyoloji, psikoloji ve diğer dalları içererek, bir bütün 

halinde bulunan insan mekanizmasını gösterir. Beden eğitimi, insanın hareket 

potansiyeli ve bununla ilgili tepkileriyle ve bu tepkilere dayalı olarak ortaya çıkan, 

kişideki davranış değişiklikleriyle ilgili olan eğitim olayının bir evresidir          

(Nixon 1969). 

 

Beden eğitimi vücudun yapı ve fonksiyonunun geliştirilebilmesi, eklem ve 

kasların kontrolü ve dengeli bir biçimde gelişmelerini sağlayan, boş zamanları 
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değerlendirmeyi, fizik gücü en ekonomik tarzda kullanmayı, dolayısıyla organların 

kontrolünü, metotlu bir şekilde hareket etmeyi öğreten bir faaliyet sistemidir     

(Açak 2006). 

 

Đnsan bütününü oluşturan fiziki, ruhi ve zihni niteliklerin bulunduğu yaşın ve 

genetik kapasitenin gerektirdiği verim gücüne ulaşması için rekabet olmaksızın 

yapılan faaliyetlerin tümüne beden eğitimi diyoruz (Blair 1988). 

 

Devlet Planlama Teşkilatı (1983)‘nın, V. Beş yıllık Kalkınma Planı Özel 

Đhtisas Komisyonu Raporunda ise “Đnsan bütününü oluşturan ve insanın fiziki, ruhi 

ve zihni niteliklerinin bulunduğu yaşının ve kapasitesinin gerektirdiği verim gücüne 

ulaştırabilmesi için rekabet olmaksızın yaptığı faaliyetlerin tamamı” olarak 

tanımlanmıştır. 

 

Beden eğitimi, insanın davranışı, kişili ğindeki zihinsel, sosyal ve duygusal 

değişiklikleriyle ilgilenirken, kas hareketlerini temel alır. 

 

Bugün beden eğitime olan ilgi beden eğitiminin eğitim potansiyelinde, 

fiziksel sağlığa, becerilere veya arzu edilen sosyal niteliklere olan katkısının gücünde 

toplanmaktadır. Beden eğitimi, dengeli bir hayatın temeli olan sağlık, canlılık, güç ve 

sosyal münasebetlerin kurulmasıyla ilgilidir. Eğer beden eğitimiyle insanlar bu 

özelliklerinin gelişimini desteklemiyorlarsa, başka eğitim bölümleriyle bu kayıplarını 

karşılamaları pek zor olacaktır (Daver 1975). 

 

Eğitimle beden eğitiminin genel amaçlarında paralellik bulunmaktadır. Her 

ikisi de insanların mümkün olan en iyi gelişimi ve demokratik vatandaşlık 

sorumluluğu kazanmaları için çalışır. 

 

Đlkokul seviyesindeki beden eğitimi dersleri çocukların sadece fizyo-

sosyolojik gelişmelerine yardımcı olmakla kalmayarak, aynı zamanda yetişkinlik 

dönemi boyunca devam ettirebilecekleri bir boş zaman alışkanlığı da 

kazandırmalıdır. Modern eğitimin önemli bir görevi de zaten gençleri boş zaman 

hazırlamak ve onu kendisine ve topluma yararlı bir şekilde değerlendirebilmesine 

yardımcı olabilmektir (Karaküçük 1997). 
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Okullarda beden eğitimi öğretmenleri, dersin amaçlarına da yansıtabilecekleri 

bir anlayış içerisinde olmalıdırlar. Bu anlayış paralelinde; 

Beden eğitiminin sadece klasik amaçları yanında öğrencileri bir yaşam boyu 

bedensel etkinliklere katılımlarını teşvik etmek, 

Sağlıklı olmanın sonuçta iyi bir yaşamın gerçekleşmesinin önemli bir koşulu 

olduğu, 

Beden eğitimi ile rekreasyon arasındaki yakın ilişkiyi boş zamanların verimli 

bir şekilde değerlendirilmesi bakımından açıklamak olduğu belirtilebilir   

(Karaküçük 1997). 

 

Spor sözlük anlamı olarak lâtince DĐSPORTARE ve DESPORT biçiminde 

"dağıtmak, bir birinden ayırmak" anlamına gelen sözcüklerden 17 yüzyıldan sonra 

günümüze gelinceye kadar ilk hecesi aşınarak "SPORT" biçimine dönüştüğü 

araştırmacılar tarafından öne sürülmektedir (www.konya-gsim.gov.tr/document/spor-

nedir.htm-16k Erişim 24.05.2008). 

 

Spor iç ve dış faktörlerle motive edilmiş bireylerin nispeten karmaşık fiziksel 

becerilerinin kullanımını veya fiziksel çabayı gerektiren kurumsallaştırılmış rekabete 

dayalı aktivitelerdir (Coakley 1986). 

 

Spor; Fizik kondisyonu iyileştirmeyi amaçlayan, oyun, yarışma ve mücadele 

anlayışıyla yapılan fiziksel etkinlik. Bireysel ya da kollektif oyunlar biçiminde 

gerçekleştirilen ve genellikle bir yarışmaya yol açan, kesin kurallara göre uygulanan 

ve ani bir yarar beklenmeden yapılan beden hareketlerinin tümüdür (Büyük Larousse 

1986).  

 

Yenme ve muktedir olma gibi, insanın şuuraltı arzularının tatminini amaç 

edinen, belirli kurallar içerisinde yapılan, rekabete dayalı sosyalleştirici, 

bütünleştirici, fiziki, zihni ve ruhi faaliyetlerin bütünüdür (Şahin 2002). 

 

Günümüzde spor “kişinin sağlık durumunu geliştiren ve gelişmişlik 

durumunu devam ettiren hareketler” şeklinde ifade edilmektedir (Zorba 2001). 
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Spor, hem yarışma, zevk, sağlık, estetik, eğlence, oyun, reklâm, propaganda, 

meslek, bilim, boş zamanları değerlendirme aracı, hem de kişi ve toplumlar arası 

ili şkileri düzenleyen bir olgudur. Spor, bedene ve ruha hitap eden bir sosyal 

davranıştır. Spor ciddiye alınan, kurallaştırılmış ve takviye edilebilir bir oyundur. 

Spor bir dizi kurallar, performans ve kalite standartlarından oluşan bir demettir. Spor 

belirli sosyal şartlar altında bedensel hareket demektir (Voigt 1998).  

 

Spor ferdin tabii çevresini beşeri çevre haline çevirirken elde ettiği 

kabiliyetleri geliştiren, belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, ferdi veya toplu 

olarak, boş zaman faaliyeti kapsamı içinde veya tam zamanı alacak şekilde 

meslekleştirerek yaptığı sosyalleştirici, toplumla bütünleştirici, ruh ve fiziği 

geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur (Erkal 1982). 

 

Spor, sağlıklı bir kuşağın geliştirilip, yetiştirilmesinde ana eğitim aracıdır. 

Bireylerin, refahı ve mutluluğu bir bakıma beden ve ruh sağlığının tam ve devamlı 

olmasına bağlıdır. Đnsanların hayatlarını sağlıklı olarak sürdürmeleri, fizik ve ruhi 

gelişmelerini sağlamalarında sporun yeri büyüktür. Ayrıca, insanların gerek kendi 

toplumunda gerekse diğer toplumlarda ilişkilerini dostluk içinde devam 

ettirmelerinde spor uygun bir araçtır. 

 

Oyun, oyalanma, işten uzaklaşma aracı olarak tarih sahnesine çıkan spor 

günümüzde, politikadan-ekonomiye, turizmden-çevreye, ırkçılıktan-milli birliğe, 

uluslar arası barıştan-dayanışmaya, propagandadan-reklâma, boş zamanları 

değerlendirmeden meslekleşmenin getirdiği iş bölümüne, kısacası, birey-toplum ve 

toplumlar arası yelpazede çok yönlü ve önemli etkileri olan soysal bir kurumdur. 

 

Spor, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın temel unsuru olan insanın 

beden ve ruh sağlığını geliştirmek, kişili ğin oluşumunu, karakter özelliklerinin 

gelişimini sağlamak, bilgi, beceri ve yetenek kazandırarak çevreye uyumu 

kolaylaştırmak, kişiler, toplumlar ve uluslar arasında dayanışma, kaynaşma ve barışı 

sağlamak, kişinin mücadele gücünü arttırmak yanında belirli kurallara göre, rekabet 

ölçüleri içerisinde mücadele etme, heyecan duyma, yarışma ve yarışmada üstün 

gelme amacıyla yapılan faaliyetler olarak tanımlanabilir. 
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Beden eğitimi ve spor, çocuk ve gençlerde, organik, sinir, kas, zihinsel, 

duygusal ve sosyal gelişimini sağlar. Sportif etkinliklerde bulunan çocuk ya da genç; 

kendini tanır, yeteneklerini geliştirir, sınırlı ve güçlü yönlerini öğrenir, vücuduna ve 

sağlığına karşı bilinçlenir, beceriler kazanarak, organizmasını en etkili biçimde 

kullanmasını öğrenir, fiziksel uygunluğu geliştirir sağlıklı bir hayat için gerekli bilgi 

davranış, alışkanlık ve beceriler kazanır (Yetim 2005). 

 

Günümüzde beden eğitimi ve spor, yetişmekte olan nesillerin temel kaynağı 

olan insanın fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini amaç edinen ve genel 

eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası olarak görülen bilinçli ve planlı 

faaliyetlerdir (Yıldıran ve Yetim 1996). 

 

1.3. Beden Eğitimi ve Sporun Tarihsel Gelişimi  

 

Đnsanın fikir ve ruh unsurlarıyla birlikte bütünlüğünü meydana getiren 

maddesinin, yani vücudunun belli maksatlar için eğitilmesi düşüncesi, insanlığın 

evren üzerindeki varlığı kadar eskidir. Canlılığın tek belirtisi olan hareket, aynı 

zamanda beden eğitiminin de başlıca vasıtasıdır. Bunun için bir bakıma hareketin 

tarihi demek olan beden eğitimi tarihini, insan hayatıyla bu sıkı ilişkisinden ötürü, 

daha ilk insanlardan başlayarak incelemek gerekir. 

 

Yukarıda belirtildiği gibi hareket, insanın canlılık görüntüsü olup ilkel 

zamanlarda zorunlu yaşama faaliyetleri şeklinde görülür ve insan neslinin geçmişi 

kadar eskidir. Bunlar az veya çok, kişinin kalımı için ve insan tabiatının güdüleriyle 

yapıldıklarından doğal hareketler olarak nitelendirilir (Alpman 1972). 

 

Doğa koşullarının zorluğuyla günlük yaşantısı içerisinde çok sık karşılaşmış 

olan insanoğlu, güç ve yeteneklerini geliştirirken beden eğitimi egzersizlerine yer 

vermiştir (Tayga 1990). 

 

Đlkel insan, hayvanlarla, kendi cinsinden olanlarla yakından mücadele etmek 

zorunda kalınca kendi vücut ağırlığı ile kas gücünden faydalanma şeklini, yani güreş 

sanatını yaratmıştır. Güreş iki canlı arasındaki mücadelenin en mükemmel şeklidir. 
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Đnsanın silahsız, adam adama yakın mücadelede en tabii savunma ve saldırma 

vasıtasının eli ve kolu olduğu düşünülürse, bunu etkili bir şekilde kullanmanın, yani 

elini yumruk yaparak, kolun itme ve savurma gücünü de buna katarak vurmanın, ilk 

insanın ne kadar işine yaradığını kestirebilir ve bugün adına boks denilen mücadele 

sporunun onun yaşantısındaki ciddi ve önemli yerini takdir edebiliriz. 

 

Đlk insan hayvan veya insan olsun, koşup yakaladığı, ya da kaçıp 

kurtulamadığı hasmı ile ölüm-kalım mücadelesine giriştiği zaman onu sadece kendi 

kas gücü ve ağırlığı ile alt edemediği de olmuştur. Böyle olunca da bu gücü artırmak 

ve başarıyı kendi tarafına için yine yakın mücadelede kullanmak üzere bir takım 

aletlerden faydalanmayı düşünmüştür. Bu da atma ve savurma gibi hareket çeşitlerini 

ortaya koymuştur. Elde tutulan bir vasıtanın süratli bir kol hareketinden elde edilen 

hızla fırlatılmasından oldukça uzak mesafeden mücadele etmek imkânı sağlanır. 

Bunların en mükemmeli ve yaygını yay ve ok olmuştur (Alpman 1972). 

 

1.3.1. Türklerde Beden Eğitimi ve Spor 

 

Đnsan topluluklarını millet yapan kültür unsurlarından birisi de spordur. Spor, 

kişisel olduğu kadar, sosyal bir olaydır. Türk milletinin sosyal tarihi içinde oluşan 

spor tarihinin, çağlar içindeki akışında, yaşadıkları ortam, meydana getirdikleri spor 

olaylarında etkili olmuştur. Tarih, Türkleri çok eski zamandan beri sportmen bir 

millet olarak kaydeder (Güven, 1999). 

 

Tarih içerisinde Türk denince akla; yiğitlik, askerlik, cengaverlik ve fetih 

gelmesinin en önemli faktörü, kültürleri içinde beden kültürüne sahip olmaları ve 

sportmenlikleri gelmektedir. Avrupa’nın henüz uygarlıktan uzak bir yaşam sürdüğü 

dönemlerde Orta Asya da yaşayan Türkler beden kültürü ve spor hareketlerine büyük 

önem vermişlerdir. Đyi ve temiz bir ruhun, kuvvetli ve cesur bir insanda 

bulunabileceğine inanıyorlardı. Dünya milletlerinin dilinden düşürmediği “FORT 

COMME UN TURC” (Türk gibi kuvvetli) sözü, birkaç yüzyılın değil birkaç bin 

yıllık bir tarihin Türk milletine mal ettiği bir vasıftır (Afyon ve Tunç 1997). 
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Đlk Türklerin dinsel inançları totem kültürüne dayanıyordu. Eski Türk 

mitolojisinin tanıttığı bu totemlerin arasında kurt en önemli yeri tutmaktadır. Türkler 

daha sonra ata da kutsallık vermişler, onu bütün yaşantılarının özüne 

karıştırmışlardır. Türklerin vücut eğitimine verdikleri önemde hareketli ve savaşçı bir 

halk oluşları kadar totem inançlarının da büyük etkisi olmuştur.  

 

Eski Türklerde çocuklar çok erken yaşta at sırtında başlayan bir eğitimle 

adeta ondan bir parça olarak büyürler, çok usta binici olurlar, dengeli oturuşları, 

atınkine uyan hareketleri ile ağırlıklarını ata yüklemeden ve onu yormadan mesafe 

alırlardı. Kızlar ve kadınlar da bu konuda erkeklerden aşağı kalmazlar, hatta atın 

yelesine tutunmakla yetinerek alabildiğine hızlanırlardı. Türkler binicilikteki bu 

ustalığa atla oynanan ve sportif bir değer taşıyan türlü oyunlar ve yarışlarla 

uğraşırlardı (Alpman 1972). 

 

Türklerin Ergenekon’a sığamayacak kadar sayıca artmaları ve gelişen 

olumsuz iklim koşulları nedeniyle M.Ö. 5000 yıllarında başlayan göçler, Batıda 

Rusya, Almanya, Đsviçre, Fransa dolaylarına, kuzeyde Đskandinav yarımadasına, 

Çin’den ve Đran yoluyla Anadolu ve Mezopotamya’ya gelmeleri Türklerin ne kadar 

dayanıklı savaşçı ve sağlam bir yapıya sahip olduklarını göstermeleri yanında, 

sportmen yapılarının da bir göstergesidir (Afyon ve Tunç 1997). 

 

Bugün de Anadolu’nun birçok yerlerinde çok çetin kurallar içinde oynanan 

Cirit, eski Türklerin çok sevdikleri bir bincilik oyunudur. 

 

Eski Türklerde avcılık ta gerçekten bir spor zevki içinde uygulanmıştır. Av 

için alıştırılmış kartal, şahin, doğan gibi yırtıcı kuşlarla tazı ve zağar cinsinden 

köpeklerle yapılan ve siğir adı verilen sürek avları Türklerin hayatında önemli bir yer 

tutmuştur. 

 

Tarihi belgelerin konuşmağa başladığı günden beri Türklerin Ok’u 

kullandıkları bilinmektedir. Ok atma Türklerde önce bir hayati zorunluluk olarak 

başlamış, sonra da en önemli bir savaş ve idman aracı olarak gelişmiştir. Ok ve yayın 

Türklerde kutsal bir niteliği vardır (Alpman 1972). 
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Türkler, büyüyerek gelişmelerinde ve sayısız devlet kurmalarında, ülkeler 

feth etmelerinde sporu askeri bir güç olarak kullanmayı çok iyi bilmişlerdir. Çin 

kaynaklarında, Doğu Hun Türklerinin “Onların hepsi zırhlı süvarilerdi, uzağa özgü 

silahları ok ve yay, yakın mesafe silahları ise kılıç ve mızraklardı” şeklindedir 

(Afyon ve Tunç 1997). 

 

Türklerin bugünkü Futbol’a benzeyen bir oyunu Orta Asya’da “Tepük” 

adıyla oynadıklarına Türk düşünürü Kaşgarlı Mahmut’un dokuz yüzyıl önce 

Arapların Türkçe öğrenmesine yardım etmek üzere yazdığı “Divan-ı Lugat-i Türk” 

adlı eser tanıklık etmektedir. 

Aynı eser, Türklerin bir yakın uğraş şekli olan Boks’u da bildiklerine, bunu 

andıran terimleri kullanmak suretiyle ihtimal verdirmektedir. 

 

Üzerinde önemle durulmağa değer bir olay da en eski Türk halklarının Kayak 

yapmasını bilmiş olmalarıdır. M.Ö. I. Yüzyıla ait eski Çin kaynaklarında Tink-Ling 

adıyla anılan ve Tölös’lerin dolayısıyla Türklerin ceddi olarak tanınan bir kabilenin 

mensuplarının dizden aşağı kısımlarına taktıkları özel bir araçla kar üzerinde çok 

hızlı koştukları anlatılmaktadır. Amur yöresinde oturan bir başka Türk kabilesinin 

yaşantısı hakkında verilen bilgilerde ise ülkelerinde kışın erken geldiği, halkın 

ayaklarına 15 cm. genişlik ve 1.60 m. Uzunluğunda tahtalar takarak kar ve buzda av 

hayvanlarını kolayca avladıkları belirtilmektedir (Alpman 1972). 

 

Türklerin sürekli yaşam mücadelesine hazır olmaları zorunluluğu, 

antrenmanlı, sinir ve kastan oluşan ender rastlanan bir bedensel yapıya kavuşmalarını 

sağlamıştır. Savaş eğitimi amacıyla yapılan binicilik, atıcılık, güreş ve top 

oyunlarından oluşan sporlar, halkın ilgisini çekmek ve halkı özendirirken 

eğlendirmek amacıyla genellikle müzik eşliğinde yapılırdı (Afyon ve Tunç 1997). 

 

Bilge (1989)’ye göre Türkler çocuklarının güçlü ve iyi bir asker olarak 

yetişmelerine önem verirlerdi. Hun Türkleri çocuklarını yetiştirilmi ş koyunlara 

bindirerek, ellerine ok ve yay vererek sıçan ve kuşları avlatırlardı. Böylece 

çocukların kas ve beden hareketlerinin uyum göstermesini sağlarlardı. Bunların 

başında da eğitici olarak yaşlı ve tecrübeli insanlar bulunurdu. Đslamiyet’ten sonrada 

Türklerde beden eğitimi aynı önemini korumuş, büyük filozof Đbni Sina(980-1037) 
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beden eğitiminin önemini hastalanmadan önce korunma denilen sağlık bilgisini 

işlemiş ve hareketlerin kendiliğinden yapılmasının yanında plânlı bir şekilde 

yapılırsa daha fazla yararı olacağını vurgulamıştır (Güçlü 2001). 

 

Büyük Selçuklu Devleti, tarih içerisinde spor alanındaki ilk teşkilatlanmanın 

görüldüğü Türk Devletidir. Anadolu’da kutulan AHĐ teşkilatı bünyesinde günümüz 

spor kulüplerinin görevini yürüten Tekke’leri medreselerin yanında kurulmuşlar ve 

çalışmalarını buralarda sürdürmüşlerdir. Spor, okullara girmiş, hatta 

Đmarethaneler(hastaneler) de bile sporla uğraşılmıştır. At ve at üzerinde, atla yapılan 

tüm sporlar, cirit, çevgen(polo), yaya koşuları Selçukluların uğraştıkları sporların 

başında geliyordu. Ok atmak ve binicilikte çok başarılıydılar. 

 

Selçuklularda, toplum yapısı gereği çocukluk sonrası gençliğe geçiş 

döneminde o çağ genci için en önemli olay, kuvvet, zekâ ve becerinin bir arada 

bulunması ile elde edilen Alp’lık mertebesi idi. Her Türk genci yiğittir, ancak Alp’lık 

yiğitli ğin de üzerinde bir sembol idi. Bir gencin Alp olabilmesi için taşıması gereken 

özellikler ve şartlar şu şekilde sıralanmaktaydı. Cesur olmalıydı, ok ve yayı olmalı, 

kılıcı olmalı, kuvvetli olmalı, gayretli olmalı, özel bir elbisesi olmalı, iyi bir atı 

olmalı, dostu ve arkadaşları olmalı, sevgilisi olmalıdır. Selçuklularda Alp’ler 

savaşlarda öncü birlikler olarak görev yapmışlardır. Daha sonra ise, Selçuklulardaki 

Alp’lerin görevlerini Osmanlı Đmparatorluğunda Akıncılar yürütmüşlerdir (Afyon ve 

Tunç 1997). 

 

1.3.2. Osmanlı Đmparatorlu ğunda Beden Eğitimi ve Spor  

 

Osmanlı devleti olarak Kayı boyunun tarih sahnesine çıkmasıyla Türk spor 

hareketleri de, değişik spor türlerinin de eklenmesiyle Anadolu Türk insanının 

hayatında önemli bir yer işgal etmiş ve günümüze kadar gelmiştir. 

 

Her kentin eğitim örgütü oluşturulurken, cami, medrese, hastane ve aşevi 

yanında “Zorhane” (Sücca Tekkeleri) adı verilen ve beden eğitimi faaliyetlerinin 

sürdürüldüğü bölümlerde yaptırılır, gençler aldıkları eğitime ilave olarak buralarda 

da beden eğitimi çalışmaları yaparlardı. 
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Osmanlı imparatorluğunda, spor sözcüğü yerine “idman” sözcüğü 

kullanılmıştır. Bilhassa yükselme devrinde idmancılar için her türlü ortam sağlanmış 

ve başarılı idmancılar ödüllendirilmeleri yanında, devlet tarafından beslenmiş, 

barındırılmış ve maaşa bağlanmışlardır (Afyon ve Tunç 1997). 

 

II. Murat’ın kuruluşunu yaptığı, gelişme ve düzenlemesini Fatih’in üstlendiği 

Enderun Mektebi öğrencileri, beden eğitimine ruh eğitimi kadar önem verilen bu 

okullarda, özellikle silah talimleri, binicilik, ok atma, at yarışları, cirit oyunları, güreş 

gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır (Ergin 1977). 

 

Đmparatorluk döneminde en görkemli idman gösterisi “Uluç Dağı 

Şenlikleri”dir. Bu şenliklerde; Güreş, at yarışları, binicilik gösterileri, cirit ve ok 

atma, yaya koşuları, tüfek atışları, ağırlık kaldırma ve fırlatma yarışları şenliklerin 

belli başlı bölümleri olarak görülmektedir. 

 

Osmanlı Đmparatorluğundaki beden eğitimi ve spor faaliyetleri konusunda 

sonuç olarak şunları söyleyebiliriz:  

 

• Osmanlılarda, sporla sınıfçılık yapılmamıştır, 

• Devlet tarafından idmancılık destek görmüş ve başarılı idmancılar 

ödüllendirilmiştir, 

• Padişahların büyük bir çoğunluğu sporcu olduğu gibi, sporcuları himaye 

etmişler ve beslenmişleridir, 

• Đdmanın özünde savaşlara hazırlık yapmasına rağmen, sportif yarışmalarda 

centilmenlik ön planda tutulmuştur.  

 

Osmanlılarda modern spor hareketlerinin başlangıcı olarak Sultan 

Abdülmecit zamanına rastlar(1839–1861). Đlk kez okulların ders programlarına 

jimnastik derslerinin konması başlangıç olmuştur. Daha sonraları; 

1870 yılında Atletizm, 

1873 yılında Güreş-yüzme, 

1887 yılında Grekoromen Güreş, 
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1889 yılında Bisiklet, 

1890 yıllarında da Futbol oynandığını görüyoruz (Afyon ve Tunç 1997). 

 

Beden eğitimi dersi için ilk kitabı Miralay Mustafa Hami Bey tercüme ederek 

yayınlamış böylelikle orduda ve askeri okullarda Avrupa tarzında beden eğitimi 

dersleri başlamıştır. Beden eğitimi derslerine antrenman ve spor, jimnastik adı 

altında önce Galatasaray Lisesinde başlanılmış daha sonra Bahriye Mektebi ve 

Darüşşafaka’da da 1868 yılında uygulamaya geçilmiştir (Akyüz 1981). 

 

Osmanlı döneminde yapılan olimpiyatlara Türker’den çok yabancı azınlıklar, 

Türkleri temsilen ve tamamen kendi imkânları ile katılıyordu. Bunların içinde 

olimpiyatlarda oldukça iyi derce yapanlar olmuştur. 1906 Atina ara Olimpiyatlarında 

Yorga(Georgios Aliprantis) halata tırmanmada 1. (Halat uzunluğu 10 m., 10,5 sn.de 

tırmanmış), 1912 Stocholm olimpiyatlarında “Mıgıryan” gene halata tırmanmada 5. 

olmuştur.Türkiye resmi olarak ilk defa 1924 yılında olimpiyatlara katılmıştır.Sporun 

kurallı olarak yapılması, kulüpler sayesinde olmuştur.Türkiye’de kulüpçülük gene 

okul spor kulüpleri ile gelişmiştir.1905 yılında kurulan Galatasaray kulübünü , 

Galatasaray Sultanisi öğrencileri kurmuştur. Daha sonra Darülfünun, Darüşşafaka, 

Đstanbulspor, Sanayi Mektebi, Vefa, Nişantaşı gibi okul kulüplerinde spor 

filizlenmiştir (Afyon ve Tunç 1997). 

 

Beden eğitimi dersi 1910 yılında liselerin birinci, ikinci, üçüncü sınıflarında 

haftada iki saat olarak; 1911 yılında beş ve yedi yıllık idadilerin ders programlarında 

bir saat olarak,1912 yılında Galatasaray Lisesinin programında Terbiye-i Bedeniye 

adı ile altıncı sınıfta, haftada ikişer saat yer almıştır (Yücel 1994).  

 

1.3.3. Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Beden Eğitimi ve Spor 

 

Cumhuriyetin ilanı öncesinde Türkiye’de spor özel teşebbüs tarafından 

yapılmıştır. Futbol yanında, güreş, tenis, eskrim, yüzme, bisiklet, hokey faaliyetleri 

de ferdi yapılmıştır. Sporun belli bir merkeze bağlanması ve muhtelif spor dallarının 

federasyonlar altında toplanması ve memleket içinde spor bölgelerinin teşkili 

Cumhuriyet Hükümetinin emri ile gerçekleşmiştir (Afyon ve Tunç 1997). 
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Cumhuriyetle birlikte bütün eğitim ve öğretim kurumlarında üniversiteler 

hariç beden eğitimi mecburi tutulmuştur. 14 Ağustos 1923’ de Đcra vekiller heyetinin 

programının 6. maddesi, beden eğitimi öğretmeni yetiştiren bir okulun açılması ve 

izcilik faaliyetlerine önem verileceği ve programla ilgili esasların uygulamaya 

konulacağı belirtilmiştir. Okyar hükümeti, beden eğitimi ve spor konusunda başarılı 

bazı gençleri yurt dışına yollamıştır (Güçlü 2001). 

 

Atatürk, temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gelişip yücelmesi 

için cumhuriyetin ve inkılâpların korunma ve savunma görevini Türk gençliğine 

verirken, onların beden ve ruh sağlığına koruyacak çalışmalarının sonucunu her yıl 

Türk ulusunun gözler önüne sermesine fırsat vererek 19 Mayıs 1919’u Türk ulusu ve 

gençliğine “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak armağan etmiştir (Akyol 1974). 

 

Cumhuriyet döneminde okulların sayı ve mevcutları arttıkça bilgili ve 

formasyonlu spor eğitimcisi ihtiyacı da büyük ölçüde hissedildi. Bunu gidermek için 

1932–1933 öğretim yılında Ankara’da orta dereceli okullara çeşitli branş 

öğretmenleri yetiştiren Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Beden Eğitimi Bölümü açıldı 

(Morpa Spor Ansiklopedisi 1996). 

 

Ülkede sporun göstermiş olduğu büyük gelişme ve ilerlemesi sonucu, “Ülke 

yönetiminin bu derece önemli ve ciddi bir konuda Türk sporuna direk karışması 

gerekir” fikri doğmuş ve 14–18 Nisan 1936 yılında yapılan T.Đ.C.Đ. (Türkiye Đdman 

Cemiyetleri Đttifakı) 8. Kongresinde hem fesih kararı almış, hem de T.S.K.’nun (Türk 

Spor Kurumu) kuruluşunu karar altına alarak bu kurum vasıtasıyla sporu tek parti 

teşkilatına bağlamıştır. T.S.K.’nun amacını, tüzüğünün 1. Maddesi “Türkiye’de 

sporun milli ve fenni esaslara göre yayılmasına ve yükselmesine çalışmak, Türk 

sporculuğunu yurt içinde ve dışında temsil etmek” olarak belirlemiştir. Sporda geri 

kalmaya son verebilmek ve otoritenin gerekliliği nedeniyle sporun devletçe 

düzenlenip yürütülmesi gereği sonucunda, 3530 sayılı yasa 16 Temmuz 1938 yılında 

kabul edilerek B.T.G.M. (Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü) dönemi başlamıştır 

(Afyon ve Tunç 1997). 
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1967 yılına kadar ülkemizin tek spor eğitim kurumu olan Gazi Eğitim 

Enstitüsü’ne önce Đstanbul daha sonra Bursa, Đzmir ve Diyarbakır illerindeki Eğitim 

Enstitüleri eklendi.1974 yılında ilk olarak Ankara 19 Mayıs Gençlik ve Spor 

Akademisi, ardından Manisa ve Anadoluhisarı Gençlik ve Spor Akademileri kuruldu. 

Sporun daha bilimsel olarak yapılmasına yardımcı olacak antrenör, beden eğitimi 

öğretmenleri, spor yöneticileri, masörler ve monitörler yetiştirilmeye başlandı 

(Morpa Spor Ansiklopedisi 1996). 

 

1982 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 59 yıllık tarihinde beden eğitimi ve 

sporun, Anayasada ilk kez yer alması önemlidir. 1982 Anayasası’nın 59. maddesine 

göre; “Devlet her yaştaki Türk vatandaşının beden ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri 

alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder, başarılı sporcuyu korur.” Böylece 

Türkiye’de yalnız spor değil sporcu da ilk kez Anayasa güvencesi altına girmiştir.  

 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1986 yılına kadar görevini değişik 

bakanlıklara bağlanarak sürdürmüş, ancak 21 Mayıs 1986 tarihinde 3289 sayılı 

“B.T.S.G.M. Teşkilat ve Görevleri” hakkındaki yasanın kabulü ile yerini 

G.S.G.M.’ne (Gençlik Spor Genel Müdürlüğü) bırakmıştır. Türk sporu günümüzde 

Devlet Bakanlığına bağlı aynı genel müdürlük tarafından yönetilmektedir (Afyon ve 

Tunç 1997). 

 

1.4. Beden Eğitimi ve Sporun Amaçları   

 

Eğitim, tüm organizmayı ilgilendiren bütünüyle bir zihinsel-bedensel ilişki 

olduğuna göre, zihin ve beden bir bütün olarak ele alınmalıdır. Çağdaş eğitim 

anlayışına uygun olarak, eğitimde amaçların gerçekleşmesi, öğrencinin zihinsel 

eğitimi yanında fiziksel eğitimi ile mümkündür. Beden eğitimi, genel eğitimin 

ayrılmaz bir parçasıdır. Amaçları arasında bir paralellik bulunan her iki eğitim, bir 

bakıma, birbirini tamamlayıcı nitelik taşır (Tamer 1987). 

 

Beden eğitimi; Milli e ğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak 

kişinin beden,  ruh ve fikir gelişimini sağlamaktır. Đnsanın, toplum kurallarına uygun 

olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, 
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insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve bedensel yapı itibariyle 

sağlıklı olması ile bağlantılıdır. Beden eğitimi, insanın sosyalleşmesinde ve kişili ğini 

bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında da rol oynar. Beden eğitimi bireyin 

büyüme, gelişme ve davranışlarının oluşmasında etkili olan güçlü bir eğitim alanıdır 

(Aracı 2001). 

 

Đnal (2003)’a göre, beden eğitimi ve sporun temel amaçları: 

 

• Beden eğitimi ve sporun amatörlük anlam ve kapsamı içerisinde yayılıp 

gelişmesini sağlamak, 

• Herkes için Beden eğitimi ve spor ilkesinin tüm toplum kesiminde 

benimsenerek uygulanmasını geliştirmek, 

• Her kesimden çalışan insanların verim gücünü yükseltirken, beden ve ruh 

sağlıklarını korumalarını sağlamak, 

• Genç ve orta yaşlı ya da yaşlı çalışmayan insanların boş zamanlarının 

değerlendirilmesi ve eğitimini sağlayarak toplum için sorunlu insan 

olmalarını önlemek, 

• Korunmaya muhtaç, özürlü ve suçlu insanları topluma kazandırmaktır. 

 

Đnsanın beden ve ruh sağlığını geliştirmek ve iradesini güçlü kılmak beden 

eğitimi ve sporun temel amaçları arasında yer aldığı gibi, aynı zamanda sosyal ve 

ekonomik kalkınmanın da temel unsurları arasında yer alırlar. Beden eğitimi ve spor 

iradeyi güçlendirerek, insanın kendi kendine güvenini kazanmasını sağlayarak 

şahsiyetin oluşmasını kolaylaştırır. Spor ve beden eğitimi, ferdin keşfedilmemiş 

özelliklerini ve yaratıcı yönünü harekete geçiren bir önemli faktördür. Đnsanın 

bedeninin gelişmesi gençlik dönemi sonunda durur; fakat ruhî ve manevî gelişmesi 

devam eder (Erkal 1992).  

 

     Bir başka açıdan beden eğitiminin amaçları: 

• Sağlık gelişimine katkı sağlama ve vücut bozukluklarını düzeltme, 

• Đyi duruş ve biçim kazandırma, 

• Güzellik ve estetik duygularını kazandırma, 



 21 

• Kendine güven, kendini kontrol, işbirliği yapan hak bilir, özgeci, disiplinli 

olma gibi kişisel ve toplumsal alışkanlıkları geliştirme,    

• Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için iradeli ve istekli kılma, 

• Doğaya sevgi, ülkeye sevgi ve bağlılık uyandırma, 

• Okul dışı bedensel alıştırmalara karşı anlayışlı bakma ve katılmayı sağlayıcı 

amaçları bulunmaktadır (Tunç 1988).  

 

Beden eğitiminin temel amaçları şunlardır: 

• Eğitim tüm organizmayı içerir. Zihin-beden bütünlüğü eğitimin temel 

felsefesini oluşturur.  

• Beden eğitimi genel eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Beden eğitiminin 

amaçları, genel eğitimin amaçlarına uygundur ve bu amaçların 

gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. 

• Beden eğitimi etkinlikleri büyüme ve gelişme için temeldir. Đnsan 

organizmasının optimum gelişmesi büyük adale gruplarının katıldığı bedensel 

etkinliklere bağlıdır. 

• Beden eğitimi boş zamanların kullanımına katkıda bulunur. 

• Beden eğitimi liderlik eğitimi için imkânlar sağlar. 

• Beden eğitimi kendini ifade etme ve yaratıcılık imkânları sağlar. Bedenin 

ferdin duygularını ifadede kullanılması, yeni hareketlerin yaratılmasında 

zengin imkânlara sahiptir. 

• Beden eğitimi kültürel gelişmeye katkıda bulunur. Estetik beğeniye ve artistik 

üretime imkân sağlar. 

• Beden eğitimi duyguların kontrol edilmesine katkıda bulunur. Oyun ve spor 

ortamındaki etkileşim duyguların boşalımı ve kontrolü için uygun imkânlar 

sağlar. 

• Beden eğitimi ki şili ğin gelişimine katkıda bulunur. Güçlü bağlar, bağlılık, 

takım ruhu, grup etkileşimi oyun ve spor alanlarında görülen özelliklerdir. Bu 

özelliklerin kişilik gelişimine katkıları vardır. Takım arkadaşlarına, rakibe 

uyum, toplumsal uyumun sağlanmasına etkili olur. 

• Beden eğitimi organik gelişime (fiziksel uygunluk) katkıda bulunur. 

• Beden eğitimi psikomotor becerileri geliştirir. 

• Beden eğitimi sağlık ve korunma alışkanlıklarının geliştirilmesini sağlar. 
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• Beden eğitimi zihinsel gelişim için imkânlar sağlar. 

• Beden eğitimi demokratik süreçlere katkıda bulunur. Sınıf etkinliklerinin 

planlanması ve yürütülmesinde tüm fertlerin katılımı gereklidir. 

• Beden eğitiminin temelinde biyoloji, fizyoloji, psikoloji, sosyoloji, tarih, 

felsefe ve bunun gibi bilimler yer alır. Programların planlanmasında bu 

alanlardan yararlanılır. 

• Beden eğitimi ferdin ihtiyaçlarına dayanır. Hareket en önemli ihtiyaç olarak 

kabul edilir. Fiziksel etkinlik yaşamak için gereklidir. Durağan modern hayat 

bu anlamda beden eğitimini daha da önemli kılar. 

• Oyun, eğitsel potansiyele sahip içgüdüsel bir dürtüdür. Oyunun dinamik 

niteliği bireylerin daha uygun davranış biçimleri elde etmelerinde 

kullanılabilir (Erkal ve ark. 1998). 

 

Atatürk Đlkeleri ve Đnkılapları, Anayasa , Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk 

Milli E ğitiminin temel amaçları doğrultusunda ; öğrencilerin gelişim özellikleri de 

göz önünde tutularak , onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı ,mutlu iyi ahlaklı 

ve dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı, üretken, Milli kültür değerlerini ve 

demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş fertler olarak yetiştirilmeleri genel 

amaçtır. 

 

• Atatürk’ ün ve düşünürlerin beden eğitimi ve spor konusunda söyledikleri 

sözleri açıklayabilme. 

• Bütün organ ve sistemlerini seviyesine uygun olarak güçlendirebilme ve 

geliştirebilme. 

• Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme. 

• Đyi duruş alışkanlığı edinebilme. 

• Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi beceri, tavır ve alışkanlıklar 

edinebilme. 

• Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme. 

• Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinme ve bunları uygulamaya 

istekli olabilme. 

• Milli bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavrayabilme, 

törenlere katılmaya istekli olabilme. 
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• Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak serbest zamanlarını 

spor faaliyetleriyle değerlendirmeye istekli olabilme. 

• Temel sağlık kuralları ve ilk yardım ile ilgili bilgi, beceri, tavır ve alış 

kanlıklar edinebilme. 

• Tabiatı sevme, temiz hava ve güneşten faydalanabilme. 

• Đşbirliği içinde çalışma ve birlikte davranma alışkanlığı edinebilme. 

• Görev ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme. 

• Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme. 

• Dostça oynama ve yarışma, kazananı takdir etme, kaybetmeyi kabullenme, 

hile ve haksızlığın karşısında olabilme. 

• Demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıklar kazanma 

• Kamu kaynaklarını iyi kullanma ve koruyabilme. 

• Spor araç ve tesisleri hakkında bilgi sahibi olma ve bunları gereği gibi 

kullanabilme (Aracı 2001). 

 

1.5. Beden Eğitimi ve Sporun Önemi 

 

Günümüzde beden eğitimi ve spor; yetişmekte olan nesillerin temel kaynağı 

olan insana, fikren ve bedenen sağlık kazandıran faaliyetler olarak kabul 

edilmektedir (Yetim 2005). 

 

Đnsanın yaşayabilmesi için gereken tüm işlevler ve davranışlar, bireyin 

bedeninde oluşmaktadır. Fiziksel gelişim ile insan davranışları arasında sıkı bir 

bağlantı bulunmaktadır. Fiziksel gelişimde görülen bozukluklar, dengesizlikler ya da 

gerilemeler davranışları da etkisi altına almaktadır (Başaran 1991). 

 

Đnsanın beden ve ruh yapısını geliştirmek ve iradeyi güçlü kılmanın yanı sıra, 

grup çalışmasını kolaylaştırmak, karşılıklı dayanışmayı sağlamak, kendine güveni 

gerçekleştirmek, ferdin toplum üyeliğini kazanması olan sosyalleşmesinde de spor 

önem taşımaktadır. Sosyalleşmenin ve ferdin gelişmesinin ömür boyu sürdüğünü 

düşünürsek, konunun önemi daha iyi fark edilebilir. 
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Nitelikli insan gücü sağlıklı olmadan verimli olamaz ve kendisinden beklenen 

katkıları yapamaz. Đnsanların, özellikle gençlerin beden ve ruh yapısının eğitilip 

geliştirilmesinde en uygun ve en tesisli araç; hareket faktörünün her çeşidini ve 

prensiplerini kapsayan beden eğitimi ve spor eğitimidir (Spor Şurası 1990).  

 

Beden Eğitimi Dersi Öğretim Programı (1988)’nda, Büyük devlet adamı 

Atatürk, “ Müspet bilimlerin temellerine dayanan güzel sanatları seven, fikir 

terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve yükselmiş olan 

erdemli, kudretli bir nesil yetiştirmek, ana siyasetimizin açık dileğidir.” sözüyle de, 

beden eğitimi ve sporun fert ve toplum için önemini, tartışılmaz bir şekilde 

belirlemiştir.  

 

Bunun yanında toplumların beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılmaları ve 

sonucunda da elde edecekleri başarıları yoluyla kendi ülkelerinin tanıtımını ve 

propagandalarını yapmaları açısından önem taşır (Đnal 2003). Ayrıca söz konusu 

etkinliklere katılan çocuk ve gençlerin derslerde daha başarılı oldukları saptanmıştır 

(Akgün 1992).  

 

1.6. Beden Eğitimin Etkileri 

1.6.1.Beden Eğitiminin Fiziksel Geli şime Etkileri 

 

Bireyin kas ve yapı olarak gelişimini artıran ve yardımcı olan en önemli etken 

bedensel aktivitelerdir. Eğitimin bütünlüğü içinde yalnız beden eğitimi, spor ve oyun 

gibi aktivitelerle mümkündür. Đnsanın hareket oluşumunda aktif rolü kaslar, pasif 

rolü kemikler sağlar. Kasların gelişimi, güçlenmesi sadece bilimsel egzersizlere 

bağlıdır. Bu katkı aktif kişi ile inaktif kişi arasındaki fark ölçüm aletleriyle izlendiği 

gibi çıplak gözle de gözlenebilir (Açak 2006).  

 

Beden eğitimi ve spor etkinliklerinin önemi insan sağlığını tehdit eden fazla 

kiloların atılmasına katkıda bulunduğu gibi sakatlıkları ve özellikle kalp ve dolaşım 

sisteminde görülebilecek rahatsızlıkların önlenmesi ve iyileştirilmesi bakımından 

tartışılmayacak kadar büyüktür. Beden eğitimi ve spor programlarının temelini, 
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becerilerin geliştirilmesi oluşturur. Bu yolla bireyin bir bütün olarak gelişmesine 

katkıda bulunulabilir (Özdemir 2000). 

 

1.6.2. Beden Eğitiminin Sağlık Açısından Etkileri 

 

Đnsanoğlu teknolojik çağa gelmeden önce kendi bedenini kullanarak iş 

görürken çağın teknik araçları yaşamını kolaylaştırmış ve kişi hareketsizliğe 

düşmüştür. Bunun neticesinde hastalıklar oluşmaya başlamıştır. Bugün birçok ülkede 

hareketliliği tekrar kazanmak bir devlet politikası olmuştur. Çünkü sağlığın 

egzersizle korunması bilimsel bir gerçektir. Sağlığı korumada en ucuz tıbbi yöntem, 

düzenli ve sistemli yapılan egzersizler sayesinde bazı hastalıkların oluşmasında 

koruyucu, eğer hastalık oluşmuş ise tedavi edici görevi üstlenir. 

 

Bütün bilimsel araştırmalar göstermiştir ki egzersizin kişiye travma haricinde 

hiçbir olumsuz etkisi yoktur; spor hekimleri bu konuda “Eğer egzersizin faydalarını 

bireylere tam olarak anlatabilsek ve onlar egzersizin sağlık açısından ne kadar önemli 

olduğunu bilseler en önemli zamanlarını egzersize ayırırlar ve onlar için vazgeçilmez 

uğraş olurdu.” demişlerdir (Açak ve ark. 1997). 

 

1.6.3. Beden Eğitiminin Psiko-Motor Geli şime Etkileri 

 

Psiko-motor gelişim genel olarak vücut kontrolü ile koordinasyonunun 

gelişmesi demektir. Bu gelişim sonucu çocuk daha zarif, daha kolay ve daha verimli 

bir biçimde hareket eder. Sportif beceriler araç olup esas olan bireyin bir bütün 

olarak gelişmesini sağlamaktır. Đlkokul çağında kazanılan beden eğitimi becerilerinin 

büyük bir kısmı çocukların yaşam boyu değerlendirilebilmeleri için araç olarak 

kullanılabilir (Kishalı,1999). 

 

Çocukların ilköğretim birinci devreden (6-8 yaş) ikinci devreye geçişte motor 

beceri ve yetenek gelişimlerinin optimal düzeyde sağlanamadığı, bu nedenle 

ilköğretim ikinci devre (9-11yaş) çocukların motor özelliklerinde belirgin bir 

yetersizliğin görüldüğü ve çocukların ilköğretim üçüncü devreye (6-8. sınıf) motor 
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beceri ve yetenekleri tam olarak geliştirilemeden geçtikleri söylenebilir. Bu durumda 

Anayasa, Milli Eğitim Temel Kanunu ve Türk Milli Eğitimi’nin temel amaçları, 

Atatürk Đlkeleri ve Đnkılapları doğrultusunda; öğrencilerin gelişim özellikleri de göz 

önüne alınarak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve 

dengeli bir kişilik sahibi, yapıcı, yaratıcı ve üretken, milli kültür değerlerini ve 

demokratik hayatın temel ilkelerini benimsemiş bireyler olarak yetiştirilmeleri genel 

amaçtır biçiminde belirtilen, Beden Eğitiminin ve dolayısıyla da Genel Eğitimin 

amaçlarının gerçekleştirilemediği düşünülebilir (Yenal ve ark. 1999). 

 

1.6.4. Beden Eğitiminin Zihinsel Geli şime Etkileri 

 

Hareketsel aktiviteler kişinin keşfedilmemiş zekâ gücünü hayata geçiren 

önemli bir faktördür (Açak 2006). 

 

Fiziksel etkinlikler zihinsel gelişime şu şekilde katkıda bulunurlar; 

• Fiziksel beceriler çocuğun beyni ile kasları arasında bir koordinasyon 

kurmasını gerektir. Beceri öğrenmek, zihnin uyanık ve hazır olmasını aynı 

zamanda çaba sarf edilmesini gerektirir. 

• Düşünmek sadece fiziksel becerilerin öğrenilmesi ile olmayıp aynı zamanda 

bu becerilerin öğrenilmesinde gerekli bilgileri de kapsar. Bu bilgiler ise 

kuralların, tekniklerin, yöntemlerin ve kullanılan terimlerin öğrenilmesi ile 

ilgilidir. Bütün bu bilgiler hareketin tanımının iyi yapılabilmesi ve yapılan 

hareketin öneminin daha iyi anlaşılması için gereklidir. 

• Çocuklar fiziksel etkinlikler yoluyla sağlıklı, güzel vücut hareketleri ve 

alıştırma ilkelerinin yaşamlarındaki önemini kavrarlar. Sağlıklı olmanın ve 

fiziksel uygunluğun değerini ve bunların nasıl geliştirilerek korunduğunu 

öğrenirler (Kishalı 1999).  

 

1.6.5.Beden Eğitiminin Sosyal Gelişime Etkileri 

 

21. yüzyılda sporun önemli ve karmaşık kültürel bir olgu hâline geldiğini 

belirtmek, gerçek bir tespit olur. Spor günümüzde hızla sosyal bir kurum olmakta ve 
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eğitime, ekonomiye, uluslar arası diplomasiye nüfuz etmektedir. Kısacası, sporun 

etki alanı korkunç boyutlara ulaşmış ve neredeyse herkes bir şekilde spora bulaşmış 

durumdadır (Yetim 2005). 

 

Bireysel olarak kişinin aktif olarak spora katılımı sayesinde ön plana 

çıkmasına sebep olur. Toplumsal bir kişilik elde eder. Çevre, tanıma, düzeyine ulaşır. 

Bu da sosyal hareketlilik olarak tanımlanır (Açak 2006).  

 

Grup çalışmasını kolaylaştırmak, karşılıklı dayanışmayı sağlamak, bireyin 

toplum üyeliğini kazanması olan sosyalleşmesinde sporun rolü büyüktür. 

Sosyalleşmenin ve insan gelişiminin ömür boyu sürdüğü göz önüne alındığında 

konunun önemi daha iyi anlaşılır (Erkal 1986). 

 

Egzersizlerden sonra bir rahatlık, uyuşukluk hissedersiniz. Bunu genellikle 

yorgunluğa bağlarız. Fakat bazı araştırmalar fiziksel aktiviteler sırasında beyinde çok 

kuvvetli yatıştırıcı etkisi olan endorfin salgısının arttığını göstermiştir. Bu huzurlu ve 

sakin durumun buna bağlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bedensel 

aktivitelerin günlük stresleri yatıştırma ve kanalizesinde büyük etkisi vardır (Açak 

2006).  

 

1.7.Đlköğretimde Beden Eğitimi Dersi 

 

Đlköğretim okullarına verilen “kesintisiz ve zorunlu eğitim” görevi, aynı 

zamanda “kesintisiz ve zorunlu beden eğitimi” anlayışını da beraberinde 

getirmektedir. Đlköğretim okullarında beden eğitimi ve spor etkinlikleri sekiz yıllık 

bir süreyi kapsamaktadır. Đlköğretimin birinci kademesinde öğretime başlanmakta ve 

gelişim periyodu eğitim süresince devam etmektedir. Đlköğretimin ilk beş yılında 

çocuklar vücutlarının parçalarını kullanmayı ve önemli hareket örneklerini ayırt 

etmeyi ve mekanik prensipleri öğrenmeyi, kurallara göre davranmayı, denge ve 

zamanı, alanı kullanma gibi tecrübeleri kazanabilirler. Đlköğretimin birinci 

kademesinde Beden Eğitimi programı başarılı olduğu taktir de çocuklar, ilköğretimin 

ikinci kademesinde geleceğe dönük plânlanan hareket aktivitelerinde yer alan 

becerileri kazanabilirler. Yine ilköğretimden sonra bir üst öğretim kademesi olan 
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ortaöğretimde, ilköğretimde uygulanan Beden Eğitimi dersi öğretim programlarının 

gerektiği gibi uygulandığı varsayılmakta ve program bunun üzerine kurulmaktadır.  

 

Đlköğretim okullarının beden eğitimi programları teorik açıdan; I. kademede 

beden eğitimi ağırlıklı olup, II. kademede beden eğitiminin yanı sıra spora daha fazla 

yer verilmektedir. Đlköğretim programlarının uygulamalarına baktığımızda; hem 

birinci hem de ikinci kademede beden eğitimi ve sporun birlikte ele alındığı 

görülmektedir. Eğitimciler de beden eğitimi ve spor olgusunu bir bütün olarak 

düşünmektedirler (Yaylacı 1998). 

 

2006–2007 Öğretim yılından itibaren uygulanan Beden Eğitimi dersi öğretim 

programı, öğrencilerin yaşamlarında kullanabilecekleri temel, özelleşmiş spora özgü 

hareket becerileri ile fiziksel etkinliklere özgü bilgileri, duygusal ve toplumsal 

özellikleri kazanmaları ve sağlığı geliştirici fiziksel etkinliklere yaşam boyu etkin 

katılım sağlamaları amacıyla hazırlanmıştır. 

 

Beden Eğitimi Öğretim Programı (2007)’na göre, Beden eğitimi öğretim 

programının temel amacı; bireyin fiziksel, devinişsel, bilişsel, duygusal ve toplumsal 

gelişimine katkıda bulunmak, yaşam boyu fiziksel etkinliklere katılmasını 

sağlamaktır. 

 

2001–2002 Öğretim yılından itibaren haftada 2 saat zorunlu olan Beden 

Eğitimi dersi 2006–2007 öğretim yılından itibaren kademeli bir şekilde ilköğretim 

ikinci kademesinde haftalık 1 ders saatine düşürülmüştür. Seçmeli dersler içerisinde 

spor etkinlikleri dersi bulunmaktadır. 

 

1.8. Yaş Gruplarına Göre Gelişim Özellikleri 

1.8.1. 10–11 yaş kız, 10–12 yaş erkek (5.-6. sınıflar) 

 

• Organlar ve sistemleri arasında uyum sağlanmıştır. 

• Hareketleri doğru ve çabuk kavrar. Sportif etkinliklerde verimlilik 

dönemindedir. 
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• Dikkati büyüklerinkine yakın sürelidir. 

• Kendine güvenlidir. 

• Öğrenme isteği çok yüksektir. 

• Eleştiriye açıktır. Başkalarını gerçekçi yönde eleştirebilir. 

• Dönemin sonunda büyüme hızı artar ve vücuttaki değişiklikler başlar. 

 

1.8.1.1. Đlgi ve ihtiyaçlar 

 

• Bir önceki yaş grubuna oranla ilgileri daha gerçekçi bir boyut kazanır. 

• Enerji tüketimi üst düzeydedir. Bu nedenle iyi beslenme ve dinlenmeye 

ihtiyaç duyar. 

• Grup içindeki faaliyetlerden ve liderlikten hoşlanır. 

• Kız ve erkek çocuklar ayrı ayrı oynarlar. 

1.8.1.2. Beden eğitimi uygulamaları 

 

• Çabukluk, beceriklilik ve hareket gelişimine yönelik çalışmalar. 

• Bileşik ve bağlantılı hareket serisi. 

• Becerilerin sergilenebileceği, eğlenceli takım oyunu ve yarışmalar. 

• Ritim ve tempo çalışmaları. 

• Halk oyunları ve danslar. 

• Açık hava gezileri ve yürüyüşleri. 

• Çalışmalardan sonra çocuğun dinlenmesine ve dış ortama uyum sağlamasına 

özen gösterilmelidir (Açak 2006). 

 

1.8.2. 12–14 yaş (7.-8- sınıflar) 

 

• Hızlı bir büyüme ve gelişme dönemidir. Kollar ve bacaklar hızlı ve vücudun 

diğer bölümlerine göre oransız büyüme içerisindedir. Eller ve ayaklar 14. 

yaşın sonunda alabileceği büyüklüğe ulaşmak üzeredir. Oransız olarak 

gelişen bu organlarını kullanmakta güçlük çeker. 
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• Cinsel olgunlaşma başlamıştır. Tüy ve kıllar çoğalır, ses değişir, cinsel 

organlar gelişir. 

• Đç salgı bezlerinin faaliyeti artmıştır. Aşırı terleme olur, yüzde ergenlikler 

çıkar. 

• Eleştirilmekten hoşlanmaz, öfkeli ve saldırgandır. Duygusal dengesizliğini 

sevgide de belli eder. 

• Kalp ve dolaşım sistemindeki gelişim normal seyrini sürdürür. 

• Kız çocuklarındaki büyüme, erkek çocuklara oranla bir yıl öndedir. 

• Bazen çok hareketli, bazen çok tembeldir. Kolay yorulur, bu durumunu 

istemeyerek kabullenir, ancak buna uymaz. 

 

1.8.2.1. Đlgi ve ihtiyaçlar 

 

• Vücut gelişimi ile ilgili endişeleri vardır. Bu korkuyu yenmek için beden 

eğitimi, spor, halk oyunları ve dans faaliyetlerine katılmaya aşırı isteklidir. 

• Takım oyunlarına ve spor dallarına aşırı ilgi duyar. Okul ve kulüp takımlarına 

girmek ister. 

• 8–10 saat uyumalı, beslenmesine ve dinlenmesine özen göstermelidir. 

• Büyüklerinden ilgi ve anlayış bekler. 

• Kendisine büyükler gibi davranılmasını ve özgür olmayı ister. Erkekler 

kuvvetli ve cesur, kızlar güzel olmaya özenir. 

• Karşı cinse ilgi duyar. Cinsel konularda bilgi edinmek ister. 

• Kendince yarattığı kahramana tapar, onu örnek alır. 

• Vücut gelişimi ve davranışlarındaki değişikliklerin nedeninin açıklanması 

gereklidir. 

• Başarılarını övüp özendirilmelidir. 

• Bir grup içerisinde yer almak ve candan arkadaşlık kurmak ister. Ancak 

uyum sağlamakta güçlük çeker. 

•  

1.8.2.2. Beden eğitimi uygulamaları 
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• Đyi duruş alışkanlığı kazandırıcı ve omurga arızalarını giderici hareketler 

yaptırılmalıdır. 

• Karma olarak takım oyunları ve yarışmalar düzenlenmelidir. 

• Bir önceki dönemdeki motorik becerilere ek olarak hafif kuvvet ve 

dayanıklılık çalışmaları yapılmalıdır. 

• Halk oyunları, dans, gezi ve izcilik etkinliklerine yer verilmelidir. 

• Bilinen hareketler, teknik yönden daha da iyileştirilmelidir. 

• Üst düzeyde koordinasyon gerektiren hareketlerden kaçınılmalıdır. 

• Yüklenmelerde bireysel gelişim göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Bu dönemin özellikleri ve bireyler üzerindeki etkileri uygun biçimde 

açıklanmalıdır. 

• Sorumluluk yükleyici görevler verilmeli, başarılarını sergileme imkanı 

tanınmalıdır (Aracı 2001). 

 

1.9. Ders Dışı Faaliyetler 

 

Okullarda ders dışı etkinliklerin yürütülmesi ve organizasyonu öncelikle 

genel eğitime katkısı bakımından, yönetimce benimsenmektedir. Zirâ, en yaygın ders 

dışı faaliyet grubunu oluşturan beden eğitimi ve spor alanında, beden eğitimi 

öğretmenlerine ders dışı etkinlikleri için ayrı bir ders ücreti verilmekte ve bu 

faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi için yasal düzenlemelere gidilmektedir 

(Karaküçük 1997). 

 

Yöneticiler ve Beden Eğitimi Öğretmenleri Rehberi (2007)’ne göre; Đçinde, 

bulunduğumuz çağda spor, toplumların en çok ilgisini çeken faaliyetlerdir. Özellikle 

en hareketli dönemlerinde yaşayan ve sonsuz enerji ile dolu bulunan gençler için 

spor, vazgeçilmez bir ilgi alanıdır.  

 

Spor, yetişmekte olan nesillerin temel öğesi olan gençlere fikren ve bedenen 

sağlık kazandıran bir faaliyet olarak kabul edilmektedir. Henüz çocukluk gençlik 

devresinde olan, çeşitli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazanma çağında bulunan her 

dereceli okullardaki öğrencilerin, çağımız şartlarına uygun bir şekilde yetiştirilmeleri 

önemle ele alınmalı. Öğrencilerin yalnız ders içi çalışmalarında beden eğitimi ve 
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sporun amaçlarına uygun derecede eğitilmeleri mümkün değildir. Bu bakımdan 

okullarda, ders dışı faaliyetlere büyük önem ve ağırlık verilmeli, bu faaliyetler dersin 

devamı ve bölünmez parçası olarak düşünülmeli ve değerlendirilmelidir.   

 

Bu amaçla;  

• Araç, gereç, alan ve tesislerden yararlanmalı, çalışmalar buna göre 

düzenlenmelidir. 

• Her sınıf veya grup öğrencilere gün, saat ve çalışacakları spor dalı belirtilerek 

haftalık, aylık ve yıllık programlar yapılmalıdır. 

• Öğrencilerin ders dışı faaliyetleri de izlenerek, değerlendirmelerinde dikkate 

alınmalıdır. 

• Ders dışı faaliyetlerde görevler demokratik olarak dağıtılmalı, öğrencilerin 

kendi kendilerini yönetmelerine, denetlemelerine öncelik verilmeli; böylece, 

karşılıklı görev ve sorumluluk duygularının gelişmesine imkân 

hazırlanmalıdır. 

• Ders dışı faaliyetlere yeni başlayan öğrenci, hangi spor dalına uygun 

yeteneklerinin olduğunu bilemez ve her dalda çalışmalara katılır. Başlangıçta 

bu davranış normaldir. Değişik çalışmalar sonucu çocuk, yeteneğine uygun 

spor dalını seçme imkânına kavuşur. Öğretmen gözlem ve küçük 

denemelerle, öğrencinin ilgi ve yeteneğine uygun spor dalını bulmasında 

yönlendirici ve yardımcı olmalıdır. 

• Ders dışı faaliyetlerin temeli derslere dayandırılmalı, derslerde yaptırılan 

hareketler ders dışı çalışmalarla pekiştirilmelidir. Bu çalışmalar öncelikle 

sağlık ve eğitim bakımından ele alınmalı; şampiyon olma yarış kazanma ön 

plana alınmamalı, bu aşırı hırs ve tutku durumuna dönüştürülmemelidir. Bu 

yönde aşırı kamçılanmış duyguların eğitimi olumsuz yönde etkileyebileceği 

dikkate alınmalı, çalışmalara katılmış olmanın önemi ve değeri öğrencilere 

benimsetilmelidir. Okul içindeki çalışmalar öğrencinin beden eğitimi ve spor 

faaliyetlerine özendirilmesi, kendilerini deneme ve düşünme aracı olarak 

düşünülmelidir. Bütün öğrencilere ders dışı faaliyetlerine katılma fırsatı 

tanıyan sınıflar arası karşılaşmalara ağırlık verilmeli, fırsat ilkesi 

zedelenmemelidir. Şampiyon okul takımı çıkarmak uğruna öğrencilerin 
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büyük çoğunluğu bu faaliyetlerden yararlanmayacak şekilde herhangi bir 

hatalı duruma düşürülmemelidir. 

• Ders dışı çalışmalara katılmayan öğrencilerin sınıf öğretmeni ve okul müdürü 

tarafından uygun görmesi halinde, bunları olumsuz yönde 

değerlendirilmemeleri yönüne gidilmelidir. 

• Ders dışı beden eğitimi ve spor çalışmalarında okulun diğer öğretmenlerinden 

ve çevredeki uzman kişilerden yararlanılmalıdır.(Spor kolu yönetim kurulu 

kararı ve okul müdürünün izniyle) Ancak öğretmen olmayan uzman kişilerin 

seçiminde çok titiz davranılmalı, öğrencileri olumsuz yönde etkileyecek 

alışkanlık ve davranışları görülenlerin derhal ilişiği kesilmelidir. 

• Öğrencilerin, okul bünyesi dışında diğer kuruluşlar tarafından seviyelerine 

uygun olarak düzenleyecekleri spor gelişim çalışmalarına yönlendirilmelerine 

önem verilmelidir. Hatta bu gibi öğrencilerin kulüplerinde spor yapabilmeleri 

teşvik edilmeli ve kendilerine yardımcı olunmalıdır. 

• Okulun bulunduğu çevrede yapılabilecek spor dallarının temel öğretimi, 

çevre imkânları da kullanılmak suretiyle derslerde veya ders dışı çalışmalarda 

ele alınmalıdır(tenis, kayak, yüzme vb.).        

 

1.10. Kalkınma Planlarında Beden Eğitimi ve Spor 

 

Plân, amaçla araç arasında denge unsuru oluşturan bir belge olarak, önceden 

tespit edilen hedeflere ulaşmada yol, yöntem ve usûllerin doğru seçilmesinde 

gereklidir. Bu manada Anayasa, iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınma plâna bağlanır, 

kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir hükmü ile devlete, kalkınma plânı hazırlama 

ve ülkeyi bu plân çerçevesinde sevk ve idare etme görevini vermiştir. Plân yapma 

yetkisi de, 1960 yılında kurulan Devlet Plânlama Teşkilâtı (D.P.T.)’na verilmiştir.  

 

Spor ilk kez ikinci planda yer almıştır. Đkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı spora 

üç bölümde yer vermektedir:   

Đlkeler bölümünde, sporun sıhhatli ve sağlam bir nesil yetiştirilmesinde ana 

eğitim araçlarından sayılarak geniş kitlelere yayılması, bunun için okul, halk ve 

amatör sporların geliştirilmesi, bölgeler arası dengesizlikleri giderici ve seyir yerine 

kitle sporuna öncelik veren bir tesis politikasının izlenmesi öngörülmektedir.  
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Daha önceki yıllara ait gelişmelerin bir değerlendirilmesi yapılan durum 

bölümünde, yanlış uygulamalar neticesinde seyir sporlarının ön plâna çıktığı, 

harcamaların büyük çapta müsabaka günleri dışında kapalı tutulan ve atıl kapasiteler 

oluşturan tesislere yapıldığı, böylece çarpık yatırım politikalarının oluşturulduğu, 

mahallî idarelerin mali görevlerini yapamadıkları ve profesyonel spor kulüplerinin 

kontrol edilemediği belirtilmektedir. 

 

Uygulanacak politikalar bölümünde ise ilkeler kısmında sıralanan konuların 

tekrarı mahiyetinde tekliflere yer verilmekle beraber, spor yönetimi açısından önemi 

sayılmayacak iki yenilik getirilmektedir; 

 

Tesis yatırım politikasına dair birinci yenilik, yatırımlar için ayrılacak 

kaynakların bölgeler, spor dalları ve hizmet sunacakları gruplar arasında bir öncelik 

sırasına göre harcanması ve tesislerin okullarla ilişkili olarak kurulması, böylece her 

gün öğrencilerin ve halkın istifadesine imkân verecek şekilde işletilmesi görüşüne 

yer verilmiştir. Đkinci yenilik ise, spor kulüpleri için bir tür şirketleşmenin 

önerilmesidir.  

 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında Beden Eğitimi ve Spor şu şekilde yer 

bulmuştur: Spor faaliyetlerine katılmanın yaygınlaştırılmasında ve sporun 

geliştirilmesinde eğitimin ve eğitim kurumlarının etkili bir araç olarak kullanılmasını 

esas kabul eden plân, bu sebeple, okul içi beden eğitimi ve spor faaliyetlerine önem 

verilmesini ve bunun için okullarda beden eğitimi ders saatlerinin artırılmasını; 

yeterli sayıda ve nitelikte spor adamı yetiştirilmesini; spor araç ve gereçlerinin yurt 

içinde imal edilmesini; spor yatırımlarının dağılımında dengesizliklerin giderilmesini 

ve kamu eliyle yapılmış ve yapılacak olan tesislerin spor kulüplerine kiralanmasını; 

özellikle çok sayıda kişinin katılabileceği (atletizm, yüzme ve jimnastik gibi) temel 

spor dalları ile güreş ve geleneksel spor dallarının desteklenmesini; profesyonelliğin 

teşvik edilmemesini ve kamu kuruluşlarına ait profesyonel kulüplerin amatörlüğe 

dönüştürülmesini öngörmektedir.  

 

Dördüncü Plân Ecevit Hükümeti tarafından hazırlanmıştır. Bu sebeple, 

hükümet programında ağırlıkta olan sosyal güvenlik konularının, plânda da ağırlıkta 
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olduğu görülmektedir. Nitekim, amatör spor kulüplerinin, profesyonel spor 

faaliyetlerinde bulunan şubelerin dernekler statüsünden çıkartılarak, 

şirketleşmelerinin sağlanması plânda ifade edilmektedir (Doğar 1997). 

 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1987)’nda, Bedenen ve ruhen sağlıklı bir 

toplumun gelişmesinde, beden eğitimi ve spor faaliyetlerinin mühim bir unsur olduğu 

belirtilerek, beden eğitimi sporun yaygınlaştırılması ve amatör sporun teşvikinin esas 

olduğu vurgulanmış ve şunlar planlanmıştır:  

 

• Amatör sporda istenilen seviyeye ulaşılabilmesi için, geleneksel spor 

dallarının daha da geliştirilmesine ve milletlerarası seviyede basan gösterecek 

sporcuların yetiştirilmesine ağırlık verilecek; Türk güreşinin geliştirilmesi 

için özel tedbirler alınacak, bu husustaki teşebbüsler desteklenecektir. Kamu 

ve özel sektör kuruluşlarında çalıştırılan işçi sayısının belli bir nisbeti kadar 

sporcu istihdam eden kuruluşlar teşvik edilecektir. 

• Sporun semtlere ve köylere yayılabilmesi için basit, ekonomik tesisler, özel 

idare ve belediyelerin işbirliği ve katkılarıyla gerçekleştirilecektir. 

• Kamunun yanında, özel sektör tarafından da spor tesislerinin yapılması teşvik 

edilecektir. 

• Kitle sporuna ehemmiyet verilecek ve bunun için gerekli şartlar 

hazırlanacaktır. 

• Beden eğitimi ve spor alanında gerekli insan gücünün yetiştirilmesine ağırlık 

verilecek; üniversitelerin beden eğitimi ve spor bölümlerinden mezun 

olanların, beden eğitimi öğretmeni olarak vazife yapmaları sağlanacak; her 

spor dalında antrenör yetiştirilmesine ehemmiyet verilecektir. 

• Şehir imar planlarının hazırlanışında spor alanlarına ve yeşil sahalara ağırlık 

verilecek; mevcut planlarda bu maksatla tahsis edilmiş yerlerden süratle 

istifade edilebilmesi için gerekli çalışmalar yapılacak ve uygulanacaktır. 

• Spor malzemelerinin imalatı teşvik edilecek; yurt içinde imal edilemeyen 

veya imali ekonomik olmayan spor malzemelerinin ithali kolaylaştırılacak ve 

muafiyet imkânları sağlanacaktır. 

• Okullarda spor ve spor eğitimine ağırlık verilecektir. 

• Đşyerlerinde beden eğitiminin yapılması sağlanacaktır. 
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• Spor tesisleri süratle tamamlanacak ve yaygınlaştırılacaktır. 

 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânı (1994)’nda Beden Eğitimi ve Sporla ilgili 

bölümler şunlardır: 

• Sağlıklı bir nesil yetiştirilmesinde beden eğitimi ve spor temel eğitim 

araçlarından kabul edilecek, beden ve ruh sağlığını geliştirmek gayesiyle 

sporun günlük faaliyetler içine girmesi için her yaştaki kişilerin Seyirci 

durumundan kurtarılarak aktif spor yapmalarını sağlayacak imkânlar 

artırılacak ve amatör sporda uluslararası seviyede basarı gösterecek 

sporcuların yetiştirilmesi ve desteklenmesine önem verilecektir. 

• Beden eğitimi ve spor alanında, eğitim, sağlık, bilim ve teknolojideki 

yeniliklerin takibi ve uygulanması konularına öncelik verilecektir. 

• Spor tesisleri çok yönlü kullanılabilecek şekilde yapılacak ve bütün tesislerin 

tam kapasiteyle kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

• Özellikle şehir imar planlarının hazırlanmasında yeşil alan, spor tesisleri ve 

çocuk oyun alanları için kişi başına düsen alan büyüklüğünün gelişmiş 

ülkeler standartlarına uygun olması sağlanacaktır. 

• Spor yapmak isteyen herkese açık olmak kaydıyla, düşük maliyetli ve basit 

spor tesislerinin mahalli idarelerin katkıları ile semtlere ve köylere kadar 

yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecektir. 

• Geleneksel spor dallarının daha da geliştirilmesi için gereken tedbirler 

alınacaktır. 

• Sporla ilgili mevzuat yeniden düzenlenecek, profesyonelliğe müsait olan 

dallarda, profesyonellik teşvik edilecektir. 

• Spor Eğitim, Sağlık ve Araştırma Merkezleri, arşiv ve dokümantasyon 

bölümleriyle de desteklenerek yaygınlaştırılacak, bu merkezlerde kullanılacak 

araç ve gereçlerin standardizasyonu sağlanacaktır. 

• Spor dalları itibariyle master plan çatışmaları yapılacaktır. 

• Spor istatistiklerinin uluslararası standartlara uygun ve düzenli hale 

getirilmesi sağlanacaktır. 

 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (2002)’nda, Beden Eğitimi ve Sporla ilgili 

mevcut durum, Spora ayrılan kaynakların artırılması, tesislerin rasyonel kullanılması, 
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sporla ilgili insan gücü ihtiyaçlarının karşılanması, yeni bir yapılanmaya gidilmesi, 

özel sektörün, mahalli idarelerin ve spor kulüplerinin rolünün ve katkısının 

artırılması ihtiyacı devam etmektedir şeklinde tespit edilmiştir.  

 

Bedenen ve ruhen sağlıklı bir toplum yetiştirilmesinin temel unsurlarından 

biri olan sporun geniş kitlelerce yapılması teşvik edilecek, yoğunluk tek dal yerine 

olimpik sporların tüm alanlarına yöneltilecek, devletin ağırlığı azaltılırken özel 

kesimin katkısı artırılacak ve tesislerin rasyonel kullanımı sağlanacaktır. 

 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı (2005)’nda, Beden Eğitimi ve Sporla 

ilgili maddeler şunlardır: 

 

• Milli ve manevi değerlerin korunmasında ve geliştirilmesinde temel unsur 

olan aile her bakımdan güçlendirilecek, ekonomik ve sosyal yapıdaki 

değişime ve gelişmelere uyum sağlamasına yardımcı olacak tedbirler 

alınacaktır. Geleceğin teminatı olan çocukların beden ve ruh sağlığı 

düzeylerinin yükseltilmesi ve hayat kalitelerinin iyileştirilmesi için gerekli 

önlemler alınacaktır. 

• Gençlik kesimine sunulacak hizmetlerde kalite artırılacak, fırsat eşitli ği 

gözetilecek, kişilik, düşünce ve beden yönünden gelişmelerini sağlayacak 

kültür, sanat ve spor faaliyetleri teşvik edilecektir. 

• Spor altyapısının bütün dallar itibariyle ülke genelinde dengeli dağılımı ve 

etkin kullanımı gerçekleştirilecek, sporcu ve spor kulüpleri, federasyonlar, 

özel kesim ve yerel yönetimlerin sistem içinde daha fazla rol almaları 

sağlanacaktır. 
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2. GEREÇ VE YÖNTEM 
 
2.1.Gereç 
 

Bu araştırma Konya ili Bozkır ilçesindeki ilköğretim okullarındaki II.  Kademe 

öğrencilerini kapsamaktadır. Deneklere 20 sorudan oluşan bir anket uygulanmış ve 

denekler gönüllü olarak anket sorularını cevaplandırmışlardır. Araştırma 03–14 mart 

2008 tarihleri arasında milli eğitim müdürlüğünden alınan izin doğrultusunda 

uygulanmıştır. Uygulama sırasında okullardaki beden eğitimi öğretmenleri ve 

idarecilerden yardım alınmıştır. 

 

2.2.Yöntem 

 

 Bozkır ilçesinde 2007–2008 öğretim yılında öğrenim gören öğrencilere 

Beden eğitimi dersi hakkındaki düşünceleri ve beklentileri ile ilgili sorulardan oluşan 

bir anket uygulanmıştır. Ankette cinsiyet farklılığı, ilgi duyulan dersler, ilgi duyulan 

spor branşları, ailelerin spora teşvikleri, beden eğitimi dersinin işlenişi, sevilen ve 

sevilmeyen yönleri, spor faaliyetlerine katılım sebepleri, okulların sportif faaliyetler 

konusundaki durumları ile ilgili anket soruları sorulmuştur. Bu sorular beden eğitimi 

dersinin genel amaçlarına ulaşmasının öğrenci gözündeki değerlendirmesinin 

belirlenmesi için sorulmuştur.   

 

Araştırma tarama modeliyle yürütülmüş ve konu ile ilgili literatür taranarak 

konu hakkında teorik bölümlere yer verilmiştir. Anket soruları, ilk önce 60 kişilik bir 

ön gruba pilot çalışma yapılarak uygulanmış ve güvenirlilik katsayısı crombah α 

değeri 0,75 olarak bulunmuştur. Bu şekilde soruların anlaşılabilirli ği kontrol 

edilmiştir. 

 
 
2.3. Đstatistiği Analiz 
 

 

Verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında 

SPSS 10.0 istatistik paket program kullanılmıştır. Veriler çapraz tablo şeklinde % ve 

frekans dağılımları verilerek özetlenmiştir. Bazı soruların karşılaştırılmasında Ki-

Kare testi kullanılmıştır. Bu çalışmada hata düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. 
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3.BULGULAR 
 

Çizelge 3.1. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin okudukları sınıflara göre 
frekans ve % dağılımları. 

   

Sınıflar 

6.sınıf 7.sınıf 8.sınıf 

Değişkenler 

f % f % f % 

Erkek 80 26,8 99 33,2 119 39,9 CĐNSĐYET 

Bayan 97 32,1 98 32,5 107 35,4 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından sınıflara göre 
dağılımları incelendiğinde, erkek deneklerin dağılımları, 6. sınıfta okuyan erkekler 
(N=80) % 26,8, 7. sınıfta okuyan erkekler (N=99) % 33,2 ve 8. sınıfta okuyan 
erkekler (N=119) % 39,9 olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları ise, 6. 
sınıfta okuyanlar için (N=97) % 32,1, 7. sınıfta okuyanlar için (N=98) % 32,5 ve 8. 
sınıfta okuyanlar için (N=107) % 35,4 olarak bulunmuştur. 

 

Çizelge 3.2. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin ilgi duydukları derslere 
ili şkin görüşlerinin karşılaştırılması ile frekans ve % dağılımları. 

 

Đlgi duyulan dersler 

Matematik Türkçe 
Fen 

Bilgisi 
Sosyal 
Bilgiler 

Beden 
Eğitimi 

Değişkenler  

f % f % f % f % f % 

Ki-
Kare 

P 

Erkek 64 21,5 35 11,7 84 28,2 34 11,4 81 27,2 
CĐNSĐYET 

Bayan 78 25,8 74 24,5 74 24,5 19 6,3 57 18,9 
24,361 0,000 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından ilgi duydukları derslere 
göre dağılımları incelendiğinde, erkek deneklerin dağılımları, matematik dersi için 
(N=64) % 21,5, Türkçe dersi için (N=35) % 11,7, fen bilgisi dersi için (N=84) % 
28,2, sosyal bilgiler dersi için (N=34) % 11,4 ve beden eğitimi dersi için (N=81) % 
27,2 olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları ise, matematik dersi için 
(N=78) % 25,8, Türkçe dersi için (N=74) % 24,5, fen bilgisi dersi için (N=74) % 
24,5, sosyal bilgiler dersi için (N=19) % 6,3 ve beden eğitimi dersi için (N=57) % 
18,9 olarak tespit edilmiştir. 
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Çizelge 3.2. incelendiğinde hesaplanan ki-kare değerinin 24,361 olduğu ve buna 
ili şkin P değerinin 0,000 olarak hesaplandığı görülür. Dolayısıyla deneklerin 
cinsiyetleri ile ilgi duydukları dersler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir.   

 

Çizelge 3.3. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin sağlık sorunları olup 
olmama durumlarına göre frekans ve % dağılımları. 

 

Sağlık sorunları olup olmama durumu 

Evet Hayır  Değişkenler 

f % f % 

Erkek 32 10,7 266 89,3 
CĐNSĐYET 

Bayan 43 14,2 259 85,8 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından sağlı sorunları olup 
olmama durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, erkek deneklerin dağılımları, 
sağlık sorunu olanlar için (N=32) % 10,7, sağlık sorunu olmayanlar için (N=266) % 
89,3 olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları, sağlık sorunu olanlar için 
(N=43) % 14,2, sağlık sorunu olmayanlar için (N=259) % 85,8 olarak tespit 
edilmiştir. 

 

Çizelge 3.4. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin spor faaliyetlerinden 
bedensel ve ruhsal yarar görüp görmeme durumlarına göre frekans ve % dağılımları. 

 

Spor faaliyetlerinden 

 bedensel ve ruhsal yarar görüp görmeme durumu  

Evet Hayır  
Değişkenler 

f % f % 

Erkek 216 72,5 82 27,5 
CĐNSĐYET 

Bayan 215 71,2 87 28,8 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından spor faaliyetlerinden 
bedensel ve ruhsal yarar görüp görmeme durumlarına göre dağılımları 
incelendiğinde, erkek deneklerin dağılımları, yarar görenler için (N=216) % 72,5, 
yarar görmeyenler için (N=82) % 27,5 olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin 
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dağılımları, yarar görenler için (N=215) % 71,2, yarar görmeyenler için (N=87) % 
28,8 olarak tespit edilmiştir. 

Çizelge 3.5. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin spor yapmak için uygun 
alan olup olmama durumlarına göre frekans ve % dağılımları. 

 

Spor yapmak için uygun alan olup olmama durumu  

Evet Hayır  Değişkenler 

f % f % 

Erkek 171 57,4 127 42,6 
CĐNSĐYET 

Bayan 128 42,4 174 57,6 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından spor faaliyetlerinden  
bedensel ve ruhsal yarar görüp görmeme durumlarına göre dağılımları 
incelendiğinde, erkek deneklerin dağılımları, evet diyenler için (N=171) % 57,4, 
hayır diyenler için (N=127) % 42,6 olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin 
dağılımları, evet diyenler için (N=128) % 42,4, hayır diyenler için (N=174) % 57,6 
olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 3.6. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin okudukları sınıflara 
ili şkin görüşlerin karşılaştırılması ile frekans ve % dağılımları. 

 

 Spor branşları 

 
Futbol  Voleybol  Atletizm  Basketbol  Uzak 

doğu 
sporlar  

Hayır 

uğraşmadım 

 f % f % f % f % f % f % 

Ki-
Kare 

P 

Erkek 153 51,3 25 8,4 9 3,0 12 4,0 1 0,3 98 32,9 
CĐNSĐYET 

Bayan 7 2,3 117 38,7 16 5,3 6 2,0 0 0 156 51,7 

211,017 0,000 

  

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından spor branşlarına göre 
dağılımları incelendiğinde, erkek deneklerin dağılımları, futbol için (N=153) % 51,3, 
voleybol için (N=25) % 8,4, atletizm için (N=9) % 3, basketbol için (N=12) % 4, 
uzak doğu sporları için (N=1) % 0,3 ve hayır uğraşmadım için (N=98) % 32,9 olarak 
tespit edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları, futbol için (N=7) % 2,3, voleybol için 
(N=117) % 38,7, atletizm için (N=16) % 5,3, basketbol için (N=6) % 2, uzak doğu 
sporları için (N=0) % 0 ve hayır uğraşmadım için (N=156) % 51,7 olarak tespit 
edilmiştir. 
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Çizelge 3.6. incelendiğinde hesaplanan ki-kare değerinin 211,017 olduğu ve buna 
ili şkin P değerinin 0,000 olarak hesaplandığı görülür. Dolayısıyla deneklerin 
cinsiyetleri ile spor branşları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu 
tespit edilmiştir.   

Çizelge 3.7. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin ailede sporla ilgilenenin 
olup olmama durumlarına göre frekans ve % dağılımları. 

 

Ailede sporla ilgilenenin olup olmama durumu  

Evet Hayır  Değişkenler 

f % f % 

Erkek 49 16,4 248 83,2 
CĐNSĐYET 

Bayan 53 17,5 249 82,5 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından ailede sporla ilgilenenin 
olup olmama durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, erkek deneklerin 
dağılımları, evet diyenler için (N=49) % 16,4, hayır diyenler için (N=248) % 83,2 
olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları, evet diyenler için (N=53) % 
17,5, hayır diyenler için (N=249) % 82,5 olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 3.8. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin ailenin spor yapmaya 
teşvik edip etmeme durumlarına göre frekans ve % dağılımları. 

 

Ailenin spor yapmaya teşvik edip etmeme durumu  

Evet Hayır  Değişkenler 

f % f % 

Erkek 158 53 140 47 
CĐNSĐYET 

Bayan 154 51 148 49 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından ailenin spora teşvik edip 
etmeme durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, erkek deneklerin dağılımları, 
evet diyenler için (N=158) % 53, hayır diyenler için (N=140) % 47 olarak tespit 
edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları, evet diyenler için (N=154) % 51, hayır 
diyenler için (N=148) % 49 olarak tespit edilmiştir. 
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Çizelge 3.9. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin her hangi bir spor branşından 
para kazanmayı isteyip istememe durumlarına göre frekans ve % dağılımları. 

 

Her hangi bir spor branşından para kazanmayı isteyip istememe durumu 

Evet Hayır  Değişkenler 

f % f % 

Erkek 243 81,5 55 18,5 
CĐNSĐYET 

Bayan 206 68,2 96 31,8 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından her hangi bir spor 
branşından para kazanmayı isteyip istememe durumlarına göre dağılımları 
incelendiğinde, erkek deneklerin dağılımları, evet diyenler için (N=243) % 81,5, 
hayır diyenler için (N=55) % 18,5 olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin 
dağılımları, evet diyenler için (N=206) % 68,2, hayır diyenler için (N=96) % 31,8 
olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 3.10. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin beden eğitimi ders 
saatinin yeterli olup olmama durumlarına göre frekans ve % dağılımları ile beden 
eğitimi ders saatlerinin yeterli olup olmama durumuna ili şkin görüşlerin 
karşılaştırılması. 

 

Beden eğitimi ders saatinin yeterli olup olmama  

Evet Hayır Değişkenler  

f % f % 
Ki-Kare P 

Erkek 86 28,9 212 71,1 
CĐNSĐYET 

Bayan 133 44 169 56 
14,914 0,000 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından beden eğitimi ders 
saatinin yeterli olup olmama durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, erkek 
deneklerin dağılımları, evet diyenler için (N=86) % 28,9, hayır diyenler için (N=212) 
% 71,1 olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları, evet diyenler için 
(N=133) % 44, hayır diyenler için (N=169) % 56 olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 3.10. incelendiğinde hesaplanan ki-kare değerinin 14,914 olduğu ve 
buna ilişkin P değerinin 0,000 olarak hesaplandığı görülür. Dolayısıyla deneklerin 
cinsiyetleri ile beden eğitimi ders saatlerinin yeterli olup olmama durumuna ili şkin 
görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.   
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Çizelge 3.11. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin beden eğitimi dersi size 
göre nasıl geçiyor sorusuna ilişkin frekans ve % dağılımları. 

 

Beden eğitimi dersi size göre nasıl geçiyor ? 

Đyi  Normal  Kötü  Çok iyi Değişkenler  

f % f % f % f % 

Erkek 87 29,2 53 17,8 9 3 149 50 
CĐNSĐYET 

Bayan 77 25,5 51 16,9 6 2 168 55,6 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından beden eğitimi dersi size 
göre nasıl geçiyor sorusuna ilişkin dağılımlar incelendiğinde, erkek deneklerin 
dağılımları, iyi için (N=87) % 29,2, normal için (N=53) % 17,8, kötü için (N=9) % 3 
ve çok iyi için (N=149) % 50 olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları 
ise, iyi için (N=77) % 25,5, normal için (N=51) % 16,9, kötü için (N=6) % 2 ve çok 
iyi için (N=168) % 55,6 olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 3.12. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin beden Eğitimi dersinin 
en çok hangi yönlerini seviyorsunuz sorusuna ilişkin frekans ve % dağılımları. 

 

Beden eğitimi dersinin en çok hangi yönlerini seviyorsunuz ? 

Branşları 
öğrenmek  

Koşmak   Branşlarla ilgili 
toplu oyunlar 

oynamak  

Sağlık 
yönünden 

faydalı olması           

Her 
yönünü Değişkenler 

f % f % f % f % f % 

Erkek 11 3,7 17 5,7 77 25,8 49 16,4 144 48,3 
CĐNSĐYET 

Bayan 19 6,3 13 4,3 78 25,8 48 15,9 144 47,7 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından beden Eğitimi dersinin 
en çok hangi yönlerini seviyorsunuz sorusuna ilişkin dağılımları incelendiğinde, 
erkek deneklerin dağılımları, branşları öğrenmek için (N=11) % 3,7, koşmak için 
(N=17) % 5,7, branşlarla ilgili toplu oyunlar oynamak için (N=77) % 25,8, sağlık 
yönünden faydalı olması için (N=49) % 16,4 ve her yönü için (N=144) % 48,3 olarak 
tespit edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları, branşları öğrenmek için (N=19) % 
6,3, koşmak için (N=13) % 4,3, branşlarla ilgili toplu oyunlar oynamak için (N=78) 
% 25,8, sağlık yönünden faydalı olması için (N=48) % 15,9 ve her yönü için 
(N=144) % 47,7 olarak tespit edilmiştir. 
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Çizelge 3.13. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin beden Eğitimi dersinin 
en çok sevmediğiniz yönleri hangisidir sorusuna ilişkin frekans ve % dağılımları. 

 

Beden eğitimi dersinin en çok sevmediğiniz yönleri hangisidir ? 

Boş 
geçmesi 

Dışarıda 
sıraya 

girip ders 
yapmak 

Öğretmenin 
ceza vermesi 

Ders saatinin 
az olması ve 

kıyafet giyinip 
soyunmayı 

Sevmediğim 
yönü yok Değişkenler 

f % f % f % f % f % 

Erkek 64 21,5 52 17,4 21 7 62 20,8 99 33,2 
CĐNSĐYET 

Bayan 57 18,9 57 18,9 12 4,0 80 26,5 96 31,8 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından beden Eğitimi dersinin 
en çok sevmediğiniz yönleri hangisidir sorusuna ilişkin dağılımları incelendiğinde, 
erkek deneklerin dağılımları, boş geçmesi için (N=64) % 21,5, dışarıda sıraya girip 
ders yapmak için (N=52) % 17,4, öğretmenin ceza vermesi için (N=21) % 7, ders 
saatinin az olması ve kıyafet giyinip soyunmayı için (N=62) % 20,8 ve sevmediğim 
yönü yok için (N=99) % 33,2 olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları, 
boş geçmesi için (N=57) % 18,9, dışarıda sıraya girip ders yapmak için (N=57) % 
18,9, öğretmenin ceza vermesi için (N=12) % 4, ders saatinin az olması ve kıyafet 
giyinip soyunmayı için (N=80) % 26,5 ve sevmediğim yönü yok için (N=96) % 31,8 
olarak tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 3.14. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin beden eğitimi dersinin 
nasıl işlenmesini istersiniz sorusuna ilişkin frekans ve % dağılımları ile beden eğitimi 
derslerinin nasıl işlendiğine ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması. 

 

Beden eğitimi dersinin nasıl işlenmesini istersiniz? 

Hep top ve 
oyun oynamak 

Bütün araç- 
gereçlerle branşları 

işlemek 

Spor kıyafeti 
giymeden          

Değişkenler  

f % f % f % 

Ki-
Kare P 

Erkek 123 41,3 143 48,0 32 10,7 
CĐNSĐYET 

Bayan 96 31,8 189 62,6 17 5,6 
2,360 0,501 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından beden eğitimi dersinin 
nasıl işlenmesini istersiniz sorusuna ilişkin dağılımlar incelendiğinde, erkek 
deneklerin dağılımları, hep top ve oyun oynamak için (N=123) % 41,3, bütün araç- 
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gereçlerle branşları işlemek için (N=143) % 48 ve spor kıyafeti giymeden için 
(N=32) % 10,7 olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları ise, hep top ve 
oyun oynamak için (N=96) % 31,8, bütün araç- gereçlerle branşları işlemek için 
(N=189) % 62,6 ve spor kıyafeti giymeden için (N=17) % 5,6 olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 3.14. incelendiğinde hesaplanan ki-kare değerinin 2,360 olduğu ve 
buna ilişkin P değerinin 0,501 olarak hesaplandığı görülür. Dolayısıyla deneklerin 
cinsiyetleri ile beden eğitimi dersinin nasıl işlenmesine ilişkin görüşleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmemiştir.  

 

Çizelge 3.15. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin beden eğitimi 
derslerinde teorik bölüm(anlatım) gerekli mi sorusuna ilişkin frekans ve % 
dağılımları ile beden eğitimi derslerinde teorik anlatımın gerekliliğine ilişkin 
görüşlerin karşılaştırılması.  

 

Beden eğitimi derslerinde teorik bölüm (anlatım) gerekli mi? 

Evet Hayır  Değişkenler  

f % f % 
Ki-Kare P 

Erkek 172 57,7 126 42,3 
CĐNSĐYET 

Bayan 195 64,6 107 35,4 
2,964 0,085 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından beden eğitimi 
derslerinde teorik bölüm(anlatım) gerekli mi sorusuna ilişkin dağılımları 
incelendiğinde, erkek deneklerin dağılımları, evet diyenler için (N=172) % 57,7, 
hayır diyenler için (N=126) % 42,3 olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin 
dağılımları, evet diyenler için (N=195) % 64,6, hayır diyenler için (N=107) % 35,4 
olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 3.15. incelendiğinde hesaplanan ki-kare değerinin 2,964 olduğu ve 
buna ilişkin P değerinin 0,085 olarak hesaplandığı görülür. Dolayısıyla deneklerin 
cinsiyetleri ile beden eğitimi derslerinde teorik anlatımın gerekliliğine ilişkin 
görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmemiştir.  

  

 Çizelge 3.16. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin derslerde 
televizyondan spor branşları ile ilgili filmler izlemenin faydalı olacağını düşünüyor 
musunuz sorusuna ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması ile frekans ve % dağılımları. 
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Derslerde televizyondan spor branşları ile ilgili filmler izlemenin faydalı 
olacağını düşünüyor musunuz? 

Evet Hayır  
Değişkenler  

f % f % 
Ki-Kare P 

Erkek 217 72,8 81 27,2 
CĐNSĐYET 

Bayan 236 78,1 66 21,9 
2,301 0,129 

 

 Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından derslerde 
televizyondan spor branşları ile ilgili filmler izlemenin faydalı olacağını düşünüyor 
musunuz sorusuna ilişkin dağılımları incelendiğinde, erkek deneklerin dağılımları, 
evet diyenler için (N=217) % 72,8, hayır diyenler için (N=81) % 27,2 olarak tespit 
edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları, evet diyenler için (N=236) % 78,1, hayır 
diyenler için (N=66) % 21,9 olarak tespit edilmiştir. 

 

 Çizelge 3.16. incelendiğinde hesaplanan ki-kare değerinin 2,301 olduğu ve 
buna ilişkin P değerinin 0,129 olarak hesaplandığı görülür. Dolayısıyla deneklerin 
cinsiyetleri ile derslerde televizyondan spor branşları ile ilgili filmler izlemenin 
faydalı olacağına ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
olduğu tespit edilmemiştir.  

 

Çizelge 3.17. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin beden eğitimi ve spor 
faaliyetlerine katılma sebepleriniz nelerdir sorusuna ilişkin görüşlerinin 
karşılaştırılması ile frekans ve % dağılımları. 

 

Beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılma sebepleriniz nelerdir ? 

Arkadaş çevremi 
genişletmek 

Sağlığımı 
korumak 

Spor yapmayı 
sevdiğim için 

Değişkenler  

f % f % f % 

Ki-Kare P 

Erkek 21 7,0 87 29,2 190 63,8 
CĐNSĐYET 

Bayan 17 5,6 103 34,1 182 60,3 
1,914 0,384 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından beden eğitimi ve spor 
faaliyetlerine katılma sebepleriniz nelerdir sorusuna ilişkin dağılımlar 
incelendiğinde, erkek deneklerin dağılımları, arkadaş çevremi genişletmek için 
(N=21) % 7, sağlığımı korumak için (N=87) % 29,2 ve spor yapmayı sevdiğim için 
(N=190) % 63,8 olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları ise, arkadaş 
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çevremi genişletmek için (N=17) % 5,6, sağlığımı korumak için (N=103) % 34,1 ve 
spor yapmayı sevdiğim için (N=182) % 60,3 olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 3.17. incelendiğinde hesaplanan ki-kare değerinin 1,914 olduğu ve buna 
ili şkin P değerinin 0,384 olarak hesaplandığı görülür. Dolayısıyla deneklerin 
cinsiyetleri ile beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılma sebepleriniz nelerdir 
sorusuna ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmemiştir.  

 

Çizelge 3.18. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin okulunuzda yeterince 
yapamadığız (tesis, malzeme vb . eksikliklerden dolayı) ama yapmak istediğiniz spor 
branşı var mı sorusuna ilişkin görüşlerinin karşılaştırılması ile frekans ve % 
dağılımları. 

 

Okulunuzda yeterince yapamadığız ( tesis, malzeme vb . Eksikliklerden 
dolayı ) ama yapmak istediğiniz spor branşı var mı ? 

Evet Hayır  
Değişkenler  

f % f % 

Ki-Kare P 

Erkek 181 60,7 117 39,3 
CĐNSĐYET 

Bayan 168 55,6 134 44,4 

1,609 0,205 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından okulunuzda yeterince 
yapamadığız (tesis, malzeme vb . eksikliklerden dolayı) ama yapmak istediğiniz spor 
branşı var mı sorusuna ilişkin dağılımları incelendiğinde, erkek deneklerin 
dağılımları, evet diyenler için (N=181) % 60,7, hayır diyenler için (N=117) % 39,3 
olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları, evet diyenler için (N=168) % 
55,6, hayır diyenler için (N=134) % 44,4 olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 3.18. incelendiğinde hesaplanan ki-kare değerinin 1,609 olduğu ve 
buna ilişkin P değerinin 0,205 olarak hesaplandığı görülür. Dolayısıyla deneklerin 
cinsiyetleri ile okulunuzda yeterince yapamadığız (tesis, malzeme vb . eksikliklerden 
dolayı) ama yapmak istediğiniz spor branşı var mı sorusuna ilişkin görüşleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmemiştir.  

 

Çizelge 3.19. Araştırmaya katılan bayan ve erkeklerin okulunuz bir spor 
branşında (takım sporu) yarışmalara katılmış olsa hangi branşı tercih edersiniz 
sorusuna ilişkin görüşlerin karşılaştırılması ile frekans ve % dağılımları. 
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Okulunuz bir spor bran şında ( takım sporu ) yarışmalara katılmış olsa 
hangi branşı tercih edersiniz ? 

Futbol  Voleybol  Basketbol  Hentbol  
Değişkenler  

f % f % f % f % 

Ki-
Kare 

P 

Erkek 219 73,5 42 14,1 30 10,1 7 2,3 
CĐNSĐYET 

Bayan 24 7,9 245 81,1 28 9,3 5 1,7 
300,456 0,000 

 

Araştırmaya katılan deneklerin cinsiyetler bakımından okulunuz bir spor 
branşında (takım sporu) yarışmalara katılmış olsa hangi branşı tercih edersiniz 
sorusuna ilişkin dağılımlar incelendiğinde, erkek deneklerin dağılımları, futbol için 
(N=219) % 73,5, voleybol için (N=42) % 14,1, basketbol için (N=30) % 10,1 ve 
hentbol için (N=7) % 2,3 olarak tespit edilmiştir. Bayan deneklerin dağılımları ise, 
futbol için (N=24) % 7,9, voleybol için (N=245) % 81,1, basketbol için (N=28) % 
9,3 ve hentbol için (N=5) % 1,7 olarak tespit edilmiştir. 

 

Çizelge 3.19. incelendiğinde hesaplanan ki-kare değerinin 300,456 olduğu ve 
buna ilişkin P değerinin 0,000 olarak hesaplandığı görülür. Dolayısıyla deneklerin 
cinsiyetleri ile okulunuz bir spor branşında (takım sporu) yarışmalara katılmış olsa 
hangi branşı tercih edersiniz sorusuna ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

 

  Çizelge 3.20. Araştırmaya katılan deneklerin beden eğitimi ve spor 
faaliyetlerine katılma sebepleri ile okulunuz bir spor branşında (takım sporu) 
yarışmalara katılmış olsa hangi branşı tercih edersiniz sorusuna ilişkin görüşlerin 
karşılaştırılması ile frekans ve % dağılımları.  
 

Okulunuz bir spor bran şında (takım sporu) yarışmalara katılmış olsa 
hangi branşı tercih edersiniz ? 

Futbol Voleybol Basketbol Hentbol  

 
Değişkenler 

N % N % N % N % Ki-
Kare 

P 

Arkadaş 
çevremi 
genişletmek 

20 52,6 10 26,3 5 13,2 3 7,9 

Sağlığımı 
korumak 

65 34,2 94 49,5 28 14,7 3 1,6 

Beden Eğitimi 
ve Spor 
Faaliyetlerine 
Katılma 
Sebepleriniz 
Nelerdir Spor 

yapmayı 
sevdiğim için 

158 42,5 183 49,2 25 6,7 6 1,6 

23,445 0,001 

 

Çizelge 3.20. incelendiğinde, araştırmaya katılan deneklerin beden eğitimi ve 
spor faaliyetlerine katılma sebepleri ile okulunuz bir spor branşında (takım sporu) 
yarışmalara katılmış olsa hangi branşı tercih edersiniz sorusuna ilişkin görüşlerin 
karşılaştırılmasında hesaplanan ki-kare değerinin 23,445 olduğu ve buna ilişkin P 
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değerinin 0,001 olarak hesaplandığı görülür. Dolayısıyla deneklerin beden eğitimi ve 
spor faaliyetlerine katılma sebepleri ile okulunuz bir spor branşında (takım sporu) 
yarışmalara katılmış olsa hangi branşı tercih edersiniz sorusuna ilişkin görüşleri 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

 

Çizelge 3.21. Araştırmaya katılan deneklerin okulunuz bir spor branşında 
(takım sporu) yarışmalara katılmış olsa hangi branşı tercih edersiniz sorusu ile beden 
eğitimi ders saatinin yeterli olup olamama durumuna ilişkin görüşlerin 
karşılaştırılması ile frekans ve % dağılımları. 

 

Okulunuz bir spor bran şında (takım sporu) yarışmalara katılmış 
olsa hangi branşı tercih edersiniz ? 
Futbol Voleybol Basketbol Hentbol  

 
Değişkenler 

N % N % N % N % Ki-
Kare 

P 

Evet 81 37 108 49,3 26 11,9 4 1,8 Beden Eğitimi 
Ders Saatinin 
Yeterli Olup 
Olamama 

Hayır 162 42,5 179 47 32 8,4 8 2,1 
2,997 0,392 

 

Çizelge 3.21. incelendiğinde, araştırmaya katılan deneklerin okulunuz bir spor 
branşında (takım sporu) yarışmalara katılmış olsa hangi branşı tercih edersiniz sorusu 
ile beden eğitimi ders saatinin yeterli olup olamama durumuna ilişkin görüşlerin 
karşılaştırılmasında hesaplanan ki-kare değerinin 2,997 olduğu ve buna ilişkin P 
değerinin 0,392 olarak hesaplandığı görülür. Dolayısıyla deneklerin okulunuz bir 
spor branşında (takım sporu) yarışmalara katılmış olsa hangi branşı tercih edersiniz 
sorusu ile beden eğitimi ders saatinin yeterli olup olamama durumuna ilişkin 
görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmemiştir.  

 

Çizelge 3.22. Araştırmaya katılan deneklerin sınıfları ile beden eğitimi dersinin 
nasıl işlenmesini istersiniz sorusuna ilişkin görüşlerin karşılaştırılması ile frekans ve 
% dağılımları. 

 

Beden eğitimi dersinin nasıl işlenmesini istersiniz ? 
Hep top ve 

oyun 
oynamak 

Bütün araç- 
gereçlerle 
branşları 
işlemek 

Spor 
kıyafeti 

giymeden 

  
Değişkenler 

N % N % N % Ki-
Kare 

P 

6.sınıf 64 36,2 99 55,9 14 7,9 
7.sınıf 66 33,5 114 57,9 17 8,6 

Beden eğitimi 
dersinin nasıl 
işlenmesini istersiniz. 8.sınıf 89 39,4 119 52,7 18 8 

1,615 0,806 

 

Çizelge 3.22. incelendiğinde, araştırmaya katılan deneklerin sınıfları ile beden 
eğitimi dersinin nasıl işlenmesini istersiniz sorusuna ilişkin görüşlerin 
karşılaştırılmasında hesaplanan ki-kare değerinin 1,615 olduğu ve buna ilişkin P 
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değerinin 0,806 olarak hesaplandığı görülür. Dolayısıyla deneklerin sınıfları ile 
beden eğitimi dersinin nasıl işlenmesini istersiniz sorusuna ilişkin görüşleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmemiştir.  
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4.TARTI ŞMA 
 

Araştırma da Đlköğretim II. kademe öğrencilerine beden eğitimi dersi 

hakkındaki düşünceleri ve beklentileri hakkındaki örneklem grubuna yapılan anketle 

20 soru sorulmuştur. Bu sorulara verilen yanıtların seçenekleri çizelge halinde 

verilmiştir. 

 

Elde edilen verilerden anlaşılacağı gibi ilköğretim II. Kademesinde öğrenim 

gören öğrencilerden erkeklerin sayısı 298, bayanların sayısı 302’dir. Örneklem 

grubunu oluşturan öğrencilerin 8. sınıflar erkek 119, bayan 107 toplam 226 öğrenci 

ile çoğunluğunu oluşturmaktadır. 6.sınıfta öğrenim gören erkek öğrenci sayısı 80, 

bayan öğrenci sayısı 97 toplam 177 olarak tespit edilmiştir. 7. sınıfta öğrenim gören 

erkek öğrenci sayısı 99, kız öğrenci sayısı 98 toplam 197 olarak tespit edilmiştir 

(Çizelge 1).  

 

Okulda en çok ilgi duyulan ders ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Öğrencilerin ilgi duydukları dersler ise erkeklerde fen bilgisi % 28,2, 

beden eğitimi % 27,2, matematik % 21,5, türkçe %11,7, sosyal bilgiler % 11,4 

oranında çıkmıştır. Bayanlarda matematik % 25,8, türkçe %24,5, fen bilgisi % 24,5 , 

beden eğitimi % 18,9 , sosyal bilgiler % 6,3 oranında çıkmıştır (Çizelge 2). Güray 

(2002)’ın araştırmasında en sevilen dersler, kızlarda türkçe % 27, erkeklerde beden 

eğitimi % 20 oranında birinci sırada gelmektedir. Güray (2002)’ın çalışması ile 

Beden eğitimi dersi açısından oranlar paralellik göstermektedir.  

 

Erkeklerin  % 10,7, bayanların % 14,2‘lik bölümü sağlık sorunlarının 

bulunduğunu belirtmişlerdir. Sağlık sorununun bulunmama oranı erkelerde % 89,3, 

bayanlarda %85,8 oranında belirtilmiştir(Çizelge 3). Güray (2002)’ın araştırmasında 

sağlık sorunu bulunmama oranları erkeklerde % 88, kızlarda % 82 oranında 

bulunmuştur. Her iki araştırmada  paralel değerler bulunmuştur ve öğrencilerin genel 

anlamda sağlıklı oldukları anlaşılmıştır. 

 

Yaptığınız spor faaliyetlerinden bedensel ve ruhsal bir yarar gördünüz mü? 

sorusuna erkekler % 72,5, bayanlar % 71,5 evet olarak belirtilmiştir. Erkekler % 

27,5, bayanlar % 28,8 oranında spor faaliyetlerinden bedensel ve ruhsal yarar 
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görmediklerini belirtmişlerdir(Çizelge 4). Güray (2002)’ın araştırmasında spor 

faaliyetlerde yarar gördüm diyenlerin oranı % 74 bulunmuştur ve paralellik 

göstermektedir. Bu sonuca göre bayanlar ve erkekler spor faaliyetlerinin faydalarını 

kavrayabilmiş görülmektedir. 

 

Erkekler % 57,4, bayanlar % 42,4 oranında çevrelerinde uygun spor 

alanlarının bulunduğunu belirtmişleridir. Erkeklerin % 42,6, bayanların % 57,6’lık 

bölümü çevresinde spor yapmak için uygun alanların bulunmadığını belirmişleridir 

(Çizelge5). 

 

Bir spor branşıyla uğraşmak ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Erkekler % 51,3 futbolla, % 8,4 voleybolla,% 4 basketbolla, % 3 

atletizmle uğraşmışlardır. Bayanlar % 38,7 voleybolla,% 5,3 atletizmle, % 2,3 

futbolla,%2 basketbolla uğraşmışlardır. Erkeklerin % 32,9, bayanların % 51,7’lik 

bölümü hiçbir spor branşıyla uğraşmadıklarını belirtmişlerdir (Çizelge 6). Güray 

(2002)’ın araştırmasında erkekler % 79 futbol, kızlar % 63 oranında voleybol ile 

uğraşmışlardır. Bu değerler Güray (2002)’ın çalışmasındaki değerler ile paralellik 

göstermiş ve buna göre vücut yapılarının uygunluğuna göre erkeklerin futbol, 

bayanların voleybol ağırlıklı olması doğru bir genellemedir. Araştırmamızda 

değerlerin daha düşük çıkması spor kulübü sayısı, sosyal yaşantı ve spor 

faaliyetlerinin yoğunluğu ile doğru orantılı değişmektedir. 

 

Ailelerinde lisanslı sporla ilgilenenlerin oranı erkeklerde % 16,4 , bayanlarda 

% 17,5 evet olarak çıkmıştır. Ailesinde lisanslı şekilde sporla ilgilenmeyen oranı 

erkeklerde %83,2, bayanlarda % 82,5 hayır çıkmıştır (Çizelge 7). Güray (2002)’ın 

araştırmasında kızların % 32, erkeklerin % 40 oranında ailelerinde sporla ilgilenen 

bulunmuştur. Nüfus, spor kulübü sayısı ve gelişmişlik düzeyinin etkisinin önemli 

olduğu belirtilmelidir. Bu değerlere göre araştırma grubundaki öğrencilerin büyük 

bölümünün ailesinde sporcu bulunmamaktadır.    

 

Ailesinin spor yapmasına teşvik ettiği öğrenciler erkeklerde % 53, bayanlarda 

% 51 oranındadır. Ailesinin spor yapmasına teşvik etmediği öğrenciler erkeklerde % 

47, bayanlarda % 49 oranındadır (Çizelge 8). Güray (2002)’ın araştırmasında 

ailelerin spora teşvik oranları kızlarda % 60, erkeklerde % 68 olarak bulunmuştur. 
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Araştırmada teşvik oranın daha az çıkmasının nedeni lisanslı spor yapanların, spor 

kulübü sayısının, spor faaliyetlerinin ve tesislerinin daha az olmasının sonucudur.  

 

Erkeklerin büyük bölümü % 81,5 her hangi bir spor branşından para 

kazanmak istediklerini belirtmişlerdir. Kızlarda bu oran % 68,2 çıkmıştır. Her hangi 

bir spor branşından para kazanmak istemeyenlerin oranı erkeklerde % 18,5, bayanlar 

da % 31,8 çıkmıştır (Çizelge 9). Bu değerler Güray (2002)’ın araştırmasında ki 

erkeklerin % 88, kızların % 70 değerleri ile paralellik göstermektedir ve erkeklerin 

büyük bölümü her hangi bir spor branşından para kazanmak istediklerini 

belirtmişlerdir. Erkeklerde ilgi duyulan branşın futbol olması ve günümüzde en çok 

paranın futbol branşında kazanılması,  medyanın ve çevrenin futbola verdiği önem 

bu değerlerin çıkmasında etkili olmuştur. 

 

Beden eğitimi ders saatinin yeterliliği ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Erkekler % 28,9, bayanlar % 44 oranında beden eğitimi ders saatlerini 

yeterli bulmuşlardır. Beden eğitimi ders saatini yeterli bulmayan erkeklerin oranı %  

71,1, bayanların oranı % 56 çıkmıştır (Çizelge 10). Erkekler sporla daha fazla 

uğraşmalarından dolayı beden eğitimi ders saatini bayanlara göre daha fazla yetersiz 

bulmaktadırlar. 

 

Erkekler beden eğitimi dersinin nasıl geçtiği konusundaki düşünceleri % 50 

çok iyi , % 29,2 iyi, % 17,8 normal, % 3 kötü oranındadır. Bayanlar ise beden eğitimi 

dersinin % 55,6 çok iyi, % 25,5 iyi, % 16.9 normal, %2 kötü geçtiğini belirtmişlerdir 

(Çizelge 11). Güray (2002)’ın araştırmasında beden eğitimi dersinin erkekler % 47 

iyi, % 35 çok iyi değerleri bulunmuştur. Kızlarda ise % 42 iyi, % 34 çok iyi değerleri 

bulunmuştur. Her iki araştırmada ki oranlar paralellik göstermektedir ve öğrencilerin 

büyük bölümü beden eğitimi dersinin güzel geçtiğini belirtmişlerdir. 

 

Beden eğitiminin en çok sevilen yönleri erkeklerde % 25,8 branşlarla ilgili 

toplu oyunlar oynamak,% 16,4 sağlık yönünden faydalı olması, % 5,7 koşmak, % 3,7 

branşları öğrenmek olarak çıkmıştır. Bayanlarda ise beden eğitiminin en çok sevilen 

yönleri % 25,8 branşlarla ilgili toplu oyunlar oynamak, % 15,9 sağlık yönünden 

faydalı olması, % 6,3 branşları öğrenmek, % 4,3 koşmak olarak çıkmıştır. Erkekler 

% 48,3, bayanlar % 47,7 oranında beden eğitimi dersinin her yönünü sevdiklerini 
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belirtmişlerdir (Çizelge 12). Güray (2002)’ın araştırmasında beden eğitimi dersinin 

sevilen yönleri kızlar % 22 branşlarla ilgili topla oyun oynamak ve % 35 her yönü 

olarak bulunmuştur. Erkeklerde % 42 branşlarla ilgili toplu oyun oynamak ve % 28 

oranında her yönünü olarak bulunmuştur. Her iki çalışmadaki değerler paralellik 

göstermektedir ve beden eğitimi dersinin işlenişi genel anlamda olumlu 

bulunmaktadır. 

 

Beden eğitimi dersinin sevilmeyen yönleri erkeklerde % 21,5 boş geçmesi, %  

20,8 ders saatinin az olması ve kıyafet giyinip soyunmayı, % 17,4 sıraya girip ders 

yapmayı, % 7 öğretmenin ceza vermesi olarak çıkmıştır. Bayanlarda ise beden 

eğitiminin sevilmeyen yönleri, % 26,5 ders saatinin az olması ve kıyafet giyinip 

soyunmayı, % 18,9 boş geçmesi, % 18,9 sıraya girip ders yapmayı, % 4 öğretmenin 

ceza vermesi olarak çıkmıştır. Beden eğitiminin sevmediğim yönü yok diyenler 

erkeklerde % 33,2, bayanlarda % 31,8 değerinde çıkmıştır (Çizelge 13). Beden 

eğitimi dersinin boş geçmesi ve ders saatinin yetersiz olması öğrenciler tarafından 

olumsuz görülmektedir.  

 

Erkeklerin % 48 bütün araç-gereçlerle branşları işleyerek, % 41,3 hep top ve 

oyun oynayarak, % 10,7 spor kıyafeti giymeden beden eğitimi dersini işlemek 

istediklerini belirtmişleridir. Bayanların % 62,6 bütün araç-gereçlerle branşları 

işleyerek, % 31,5 hep top ve oyun oynayarak, % 5,6 spor kıyafeti giymeden beden 

eğitimi dersini işlemek istediklerini belirtmişleridir (Çizelge 14). Bayanlar bütün 

araç-gereçlerle branşları işlemeyi erkeklere oranla daha çok tercih etmektedirler. 

 

Beden eğitimi derslerinde teorik bölüm gerekli gören erkekler % 57,7, 

bayanlar % 64,6 oranındadır. Teorik bölümü gereksiz gören erkekler % 42,3, 

bayanlar % 35,4 oranında çıkmıştır (Çizelge 15). Özhan (1998)’ın araştırmasında 

ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersinin teorik ve uygulamalı olarak 

yürütülmesi konusunda kızların % 56,9, erkelerin % 52 değerinde beklentilerinin 

bulunduğu çıkmıştır. Öğrenci gruplarının görüşleri genel anlamda paralellik 

göstermektedir. Öğrenciler genel olarak anlatım bölümünün gerekli olduğunu 

düşünmektedirler. 
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Öğrencilerin büyük bölümü derslerde televizyon, video gibi teknolojik 

araçlardan filmler izlemenin faydalı olacağını düşünmektedir. Erkeklerde bu değer % 

72,8, bayanlarda % 78,1 çıkmıştır. Erkeklerin % 27,2, bayanların % 21,9 oranında 

derslerde televizyon, video gibi teknolojik araçlardan filmler izlemenin faydalı 

olmayacağını düşünmektedirler (Çizelge 16). Görsel eğitimin önemini öğrencilerin 

tercihleri doğrulamaktadır.  

 

 Spor yapmayı sevdiği için spor faaliyetlerine katılıyorum diyenler erkeklerde 

% 63,8, bayanlarda % 60,3 oranında çıkmıştır. Beden eğitimi ve spor faaliyetlerine 

katılma sebebini sağlığını korumak olarak beyan edenler erkeklerde % 29,2, 

bayanlarda % 34.1 oranındadır. Erkeklerin % 7, bayanların % 5,6’lik bölümü sebep 

olarak arkadaş çevremi genişletmek olarak belirtmişlerdir (Çizelge 17). Özhan 

(1998)’ın araştırmasında ortaöğretim öğrencilerinin sağlıklı olabilmek için spor 

faaliyetlere katılma konusunda erkeklerin % 70,2, kızların % 61,1 değerlerinde 

beklentilerinin bulunduğu belirtilmiştir. Đlköğretim öğrencileri de spor faaliyetlerini 

sevdikleri için bu faaliyetlere katıldıklarını belirtmekle beraber sağlıklarını korumak 

için katıldıklarını belirtenlerin oranı da önemli oranda bulunmuştur. Đki çalışmadaki 

örneklem grubunun yaş farkı ve spor konusundaki bilgi oranı bu farklılıkta 

önemlidir. Araştırma grubunun büyük bölümü beden eğitimi ve spor faaliyetlerine 

katılma sebebinin spor yapmayı sevmeleri olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Okulunda yapmak isteyip yeterince yapamadığı spor branşı olanlar erkeklerde 

% 60,7, bayanlarda % 55,6 oranındadır. Okulunda yapmak istediğim bütün spor 

branşları yapılıyor erkeklerde % 39,3, bayanlarda % 44,4 değerinde çıkmıştır 

(Çizelge 18). Öğrencilerin okullarında malzeme ve tesis gibi eksikliklerden dolayı 

ilgi duydukları bazı spor branşlarını yapamadıkları görülmektedir.   

 

Öğrencilerin okullarının katılmasını istediği spor branşı ile cinsiyet arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Okulunuz bir spor branşında (takım sporu) 

yarışmalara katılmış olsa hangi branşı tercih edersiniz sorusuna erkekler % 73,5 

futbol, % 14,1 voleybol, % 10,1 basketbol, % 2,3 olarak cevaplandırmışlardır. 

Bayanlar ise % 81,1 voleybol, % 9,3 basketbol, % 7,9 futbol, % 1,7 hentbol olarak 

cevabını vermişlerdir (Çizelge 19). Erkekler futbol, kızlar voleybol branşlarına 

yoğun ilgi duymaktadırlar.  
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Öğrencilerin beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılma sebepleri ile 

okulunuz bir spor branşında (takım sporu) yarışmalara katılmış olsa hangi branşı 

tercih edersiniz sorusuna ilişkin görüşleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ili şki olduğu tespit edilmiştir. Arkadaş çevremi genişletmek için beden eğitimi ve 

spor faaliyetlerine katılıyorum diyenlerin % 52,6 futbol, % 26,3 voleybol, % 13,2 

basketbol, % 7,9 hentbol branşında okullarının yarışmalara katılmasını 

istemektedirler. Sağlığımı korumak için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine 

katılıyorum diyenlerin % 49,5 voleybol % 34,2, % 14,7 basketbol, % 1,6 hentbol   

branşında okullarının yarışmalara katılmasını istemektedirler. Spor yapmayı sevdiği 

için beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılanların % 49,2 voleybol, % 42,5 futbol, 

% 6,7 basketbol , % 1,6 hentbol branşında okullarının yarışmalara katılmasını 

istemektedirler (Çizelge 20). 

 

Öğrencilerden beden eğitimi ders saatini yeterli bulanların  %49,3 voleybol, 

% 37 futbol, % 11,9 basketbol, % 1,8 hentbol oranlarında okullarının yarışmalara 

katılmasını istedikleri belirtmişleridir. Öğrencilerden beden eğitimi ders saatini 

yetersiz bulanların  % 47 voleybol, % 42,5 futbol, % 8,4 basketbol, % 2,1 hentbol 

oranlarında okullarının yarışmalara katılmasını istedikleri belirtmişleridir (Çizelge 

21). Öğrencilerden beden eğitimi ders saatini yeterli bulanlar ile yetersiz bulanların 

okullarının yarışmalara katılmasını istedikleri branşlar hakkındaki görüşleri birbiri ile 

aynı doğrultudadır.   

 

Araştırmaya katılan öğrencilerden 6. sınıfta olanlar beden eğitimi dersinin 

nasıl işlenmesini istersiniz? sorusuna % 55,9 bütün araç-gereçlerle branşları 

işleyerek, % 36,2 hep top ve oyun oynayarak, % 7,9 spor kıyafeti giymeden 

cevaplarını vermişlerdir. Aynı soruya 7. sınıf öğrencileri % 57,9 bütün araç-

gereçlerle branşları işleyerek, % 33,5 hep top ve oyun oynayarak, % 8,6 spor kıyafeti 

giymeden  cevaplarını vermişlerdir. Beden eğitimi dersinin nasıl işlenmesi gerektiği 

konusunda 8. sınıf öğrencilerinin cevapları % 52,7 bütün araç-gereçlerle branşları 

işleyerek, % 39,4 hep top ve oyun oynayarak, % 8 spor kıyafeti giymeden olarak 

çıkmıştır (Çizelge 22). Đlköğretim II. Kademe öğrencilerinin çoğunluğu sürekli top 

ve oyun oynamak fikrinden araç-gereçlerle branşları işlemek düşüncesinde 

birleşmişlerdir. Bunda teknolojik araçların özellikle televizyonun ve internetin payı 

büyüktür. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĐLER 
 

 

Sonuç; Öğrencilerin sevdikleri dersler de dersten çok öğretmenin etkili 

olduğu düşünülmektedir. Erkeklerin futbola çok fazla ilgi duymalarının nedeni çevre 

ve en önemlisi medya olduğu kanaatine varılmıştır. Çevrede yeterli spor kulübü 

olmaması, çevrenin sosyal faaliyet tercihlerinden dolayı sporun yeterli ilgiyi 

görmediği söylenebilir. Ailelerde spora uğraşan az olduğu için spora teşvik yetersiz 

görülmektedir. Beden eğitimi ders saatleri yetersiz olmasına rağmen not kaygısının 

olmaması ve derslerin rahat geçmesinden dolayı derslerin sevildiği düşünülmektedir. 

Öğrencilerin beden eğitimi ve spor faaliyetlerine genel anlamda sevdikleri için 

katıldıkları söylenebilir.   

 

 
Öneriler 
 

• Beden eğitimi öğretmeni bulunan ve bulunmayan okullarda uygulanması. 

• Benzer bir çalışma ortaöğretim öğrencilerine uygulanması. 

• Öğretmenlere de aynı anketin uygulanması. 

• Benzer bir çalışmanın ailelerin gelir düzeyleri ve eğitim seviyeleri dikkate 

alınarak yapılması. 

• Çalışmanın spor salonu bulunan ve bulunmayan okullara uygulanması.   

• Çalışmanın farklı bölgeler de yapılması.   
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Bu araştırma resmi ilköğretim okullarının II. Kademe öğrencilerinin beden eğitimi dersi 

hakkındaki düşünceleri ve beklentilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. 
 
Araştırma evreni olan Konya ili Bozkır ilçesinde bulunan ilköğretim okullarının II. Kademe 

öğrencilerinin beden eğitimi dersi hakkındaki düşünceleri ve beklentilerinin araştırılmasını hedefleyen 
bu araştırma, anket modelindedir. Bu kapsamda, ilköğretim okullarının 6,7 ve 8. sınıf öğrencilerinden 
gönüllülük esasına göre istekli olanların görüşleri tespit edilerek veriler ışığında var olan durum 
betimlenmiş, öğrenci görüşleri cinsiyet farklılığına göre karşılaştırılmıştır. 
 

Veriler çapraz tablo şeklinde % ve frekans dağılımları verilerek özetlenmiş, bazı sorularda Ki-
Kare testi kullanılmış ve hata düzeyi 0,05 olarak alınmıştır.   

 
Okulda en çok ilgi duyulan dersler, uğraşılan spor branşları, beden eğitimi ders saatinin 

yeterliliği, okulların katılacağı spor branşları konuları ile cinsiyet arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. 
Ayrıca beden eğitimi spor faaliyetlerine katılım nedenleri ile okulların yarışmaya katılması istenilen 
spor branşları arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur p < 000,5.   
 

Sağlık sorunları, yapılan spor faaliyetlerinden fiziksel ve ruhsal yönden fayda görme, çevrede 
uygun spor alanı bulunma, ailelerde sporla ilgilenme, ailelerin spora teşvik etmeleri, spordan para 
kazanma isteği, beden eğitimi derslerinin nasıl geçtiği, beden eğitimi derslerinin sevilen yönleri, 
beden eğitimi derslerinin sevilmeyen yönleri, beden eğitimi derslerinin nasıl işlenmek istendiği, beden 
eğitimi derslerinde teorik bölümün gerekliliği, teknolojik araçlarla görsel ders işlenmesi, spor 
faaliyetlerine katılım nedenleri, okulda yapılamayan ve yapılmak istenen spor branşlarının bulunup 
bulunmadığı konuları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır p > 000,5.    

    
Sonuç; Çevrede yeterli spor kulübü olmaması, çevrenin sosyal faaliyet tercihlerinden dolayı 

sporun yeterli ilgiyi görmediği ve beden eğitimi ders saatlerinin yetersiz olmasına rağmen derslerin 
sevildiği düşünülmektedir.   

 
Anahtar sözcükler: Beden eğitimi; Beden eğitimi dersi; Spor  
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Thoughts and expectations of the primary school second step  
students about the gym lesson, example of Konya  

 
 
 

Denizhan EKEN 
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Head Departmemt of Coach Training 

 
MASTER THESIS / KONYA – 2008 

This research intends to determine the thoughts and expectations of formal primary schools 
second grade students (6, 7 and 8. classes) about physical education lesson. 

            This research, made in Bozkır in Konya, is a poll model that aims to search the thoughts and 
expectations of formal primary schools second grade students about physical education lesson. In this 
extent, the views of 6,7 and 8 classes students of primary schools have been determined according to 
volunteering principle. These views have been described in the light of datums and students’ views 
have been compared according to sex difference.  

            Datums have been summarized in the shape of transverse table being given %(percent) and 
frequency distribution. Ki-Kare Test has been used with several guestions and error level has been 
determined being 0,05. 

            A meaningful relationship among the lessons loved best, sport branches, the adequacy of 
physical education lesson hour, the sport branches subjects that schools will participate and sex has 
been found. Otherwise a meninful relationship between the reason in participation physical education 
sport activities and sport branches being wanted to participate races from schools. p<000,5  

            No relationships among healty problems, providing both physical and psychological benefit 
from sport activities, being found a suitable sport area in the environment, being interested in sport in 
families, parents’ encouraging their children to sport, desire of earning Money from sport, how to pass 
physical education lesson, the loved sides of physical education lesson or not loved sides of it, how to 
teach physical education lesson, the necessity of theoretic part in physical education lessons, teaching 
visual lessons using technological tools, the reasons of participation in sport activities, sport branches 
that can be done or not in schools and sex has been found. 

            As a result it is thought that physical education lesson is being loved in spite of not being 
enough sport club around environment, sport’s not taking enough interest because of social activity 
preference of people and being inadequate of physical education lesson hours. 

Key words: Physical education lesson; sport    
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9.EKLER 

EK.A:Anket Formu 
NOT: Size uygun seçenekleri parantez içerisinde   ( X )  işareti koyarak lütfen 

cevaplayınız. 

 
1- Cinsiyetiniz        (  ) Erkek                    (  ) Bayan 
 
2- Kaçıncı sınıf öğrencisisiniz ?  
      (  ) 6.            (  ) 7.               (  ) 8. 
 
3 - Okulda en çok ilgi duyduğunuz ders hangisidir ? 
     (  ) Matematik                (  ) Türkçe                (  ) Fen Bilgisi              
     (  )Sosyal Bilgiler          (  ) Beden Eğitimi     
 
4- Her hangi bir sağlık sorununuz var mı ? 
     (  ) Evet            (  ) Hayır 
 
5- Yaptığınız spor faaliyetlerinden  bedensel ve ruhsal yarar gördünüz mü ? 
     (  ) Evet            (  ) Hayır 
 
6 -Spor yapmak için çevrenizde uygun alanlar var mı ? 
     (  ) Evet            (  ) Hayır 
 
7 -Bir spor branşıyla uğraştınız mı ?  
      (  )Futbol          (  )Voleybol               (  )Atletizm        (  ) Basketbol      
      (  ) Uzak doğu sporları          (  ) Halk oyunları    (  ) Hayır uğraşmadım 
 
8 - Ailenizde sporla ilgilenen var mı? ( lisanslı)  
      (  ) Evet            (  ) Hayır 
             
9-Aileniz sizi spor yapmaya teşvik ediyor mu ? 
       (  ) Evet            (  ) Hayır 
 
10- Her hangi bir spor branşından para kazanmak ister miydiniz ? 
       (  ) Evet         (  ) Hayır 
 
 
11- Beden eğitimi ders saati yeterli mi ?  
         (  ) Yeterli             (  ) Yetersiz                   
 
12- Beden Eğitimi dersi size göre  nasıl geçiyor ? 
        (  ) Đyi                           (  ) Normal                         
        (  ) Kötü                       (  ) Çok iyi 
 
13- Beden Eğitimi dersinin en çok hangi yönlerini seviyorsunuz ? 
        (  ) Branşları öğrenmek     (  ) Koşmak      (  ) Branşlarla ilgili toplu oyunlar       
         oynamak      (  )Sağlık yönünden faydalı olması           (  ) Her yönünü 
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14- Beden Eğitimi dersinin en çok sevmediğiniz yönleri hangisidir  
  (  ) Boş geçmesi  (  ) Dışarıda sıraya girip ders yapmak (  )Öğretmenin ceza vermesi       
  (  ) Ders saatinin az olması ve kıyafet giyinip soyunmayı(  ) Sevmediğim yönü yok 
 
15- Beden eğitimi dersinin nasıl işlenmesini istersiniz ?  
 (  ) Hep top ve oyun oynamak    (  ) Bütün araç- gereçlerle branşları işlemek  
         (  ) Spor kıyafeti giymeden           
 
16- Beden eğitimi derslerinde teorik bölüm(anlatım) gerekli mi ?         
      (  ) Evet            (  ) Hayır 
 
17- Derslerde televizyondan spor branşları ile ilgili filmler izlemenin faydalı     
      olacağını düşünüyor musunuz ? 
      (  ) Evet            (  ) Hayır 
 
18-Beden eğitimi ve spor faaliyetlerine katılma sebepleriniz nelerdir ? 
      (  ) Arkadaş çevremi genişletmek       (  )  Sağlığımı korumak  
      (  ) Spor yapmayı sevdiğim için 
 
19-Okulunuzda yeterince yapamadığız ( tesis, malzeme vb . eksikliklerden  
         dolayı ) ama  yapmak istediğiniz spor branşı var mı ? 
 (  ) Evet            (  ) Hayır 
 
20-Okulunuz  bir spor branşında ( takım sporu ) yarışmalara katılmış olsa hangi  
         branşı tercih edersiniz ? 
        (  ) Futbol           (  ) Voleybol          (  ) Basketbol          (  ) Hentbol 

 

 Ek.B: Ara ştırma Yapılan Okullar Ve Ö ğrenci Sayıları 
 
 
Okullar Bayan                           Erkek 

 

Merkez cumhuriyet ilköğretim okulu 48          48 

Atatürk ilköğretim okulu 50                                        46 

Derviş mustafa öztunç ilköğretim okulu 44                                        49 

Dere ilköğretim okulu 20                                        14 

Çağlayan ilköğretim okulu 33                                        28 

Hisarlık ilköğretim okulu 67                                        76 

Hacılar ilköğretim okulu                                              40 37 
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