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          Bu araştırma ilköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programının 

uygulanabilme koşulları ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi 

amacıyla yapılmıştır. Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programını kazanım, içerik, 

öğrenme-öğretme süreci, değerlendirme öğeleri ile programın genel anlayışı, uygulanabilme 

koşullarının yeterliliği ve uygulayıcılarının eğitim gereksinimleri ile ilgili görüşlerini 

belirlemek üzere betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada ölçme aracı 

olarak, Doğanay ve Sarı (2007) tarafından geliştirilen, Vedia Gülüm ve Pervin Bilir’in 

(2008) Beden Eğitimi ve Spor alanına uyarladıkları, 5’li likert tipte ve 8 bölümden oluşan 

“İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programının Uygulanabilme Koşulları 

İle İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi” anketi kullanılmıştır. 

Araştırmanın örneklem grubunu Ankara’nın Çankaya ve Mamak ilçesinde bulunan 14 

ilkokulda görev yapan 159 sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Verilerin analizinde SPSS 25.0 

programı kullanılmıştır. Katılımcıların demografik bilgileri yüzde ve frekans analizi ile 

çözümlenmiştir. Araştırma değişkenlerinin normal dağılımına ilişkin analizler Skewness ve 

Kurtosis skorları hesaplanarak belirlenmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiği için 

parametrik testler kullanılmıştır.  
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Beden Eğitimi ve Oyun dersi Öğretim Programı’nın uygulanabilme koşulları ile ilgili 

sınıf öğretmenlerinin görüşleri alınarak yapılan bu araştırmada; cinsiyet, yaş, mesleki kıdem 

ve öğretmenlerin Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirme semineri ya da kursa katılım 

sağlama durumları çeşitli değişkenler açısından incelendiğinde; Beden Eğitimi ve Oyun 

dersi değerlendirmede cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı 

tespit edilmiştir. Kazanımlar, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme alt boyut 

puanlarının yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

Ancak programın genel anlayışı alt boyutunda ve uygulanabilme koşulları alt boyutunda 25 

ve altı ile 31 ve üstü yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken 

program ile ilgili eğitim gereksinimi alt boyutunda 25 ve altı yaş grubu ile 26-30 yaş grubu 

ve 31 ve üstü yaş grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Beden 

Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirmede mesleki kıdem grubu farklılıkları incelediğinde; 

kazanımlar, içerik, öğrenme öğretme süreci, değerlendirme ve program ile ilgili eğitim 

gereksinimi alt boyut puanlarının mesleki kıdem grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Programın genel anlayışı ve uygulanabilme 

koşulları alt boyut puanlarının mesleki kıdem açısından incelendiğinde; programın genel 

anlayışı alt boyutunda 5 yıl ve altı ile 6-10 yıl mesleki kıdem arasında istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık tespit edilirken, uygulanabilme koşulları alt boyutunda 5 yıl ve altı mesleki 

kıdem ile 6-10 yıl ve 11 yıl ve üstü mesleki kıdem arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir. Kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme ve değerlendirme, 

programın genel anlayışı, uygulanabilme koşulları ve program ile ilgili eğitim gereksinimi 

alt boyutunda Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirme semineri ya da kursu alanların 

değerleri, seminer ya da kursu almayan katılımcıların değerlerinden daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Beden eğitimi ve oyun dersi, İlköğretim, Sınıf öğretmenliği, Öğretim 

programı 
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This research was conducted to evaluate the opinions of classroom teachers about the 

conditions for the implementation of the Physical Education and Game course curriculum in 

primary education. Physical education curriculum and acquisition, content teaching-learning 

process, evaluation with the items the overall understanding of the program, applicability 

conditions to determine the views of practitioners regarding the adequacy of the educational 

needs of qualified and descriptive screening model was used. As a measurement tool in the 

study, the application Conditions of the developed by Doğanay and Sarı (2007), adapted by 

Vedia Gülüm and Pervin Bilir (2008) to Physical Education and Sports, consisting of 5 

Likert type and 8 sections “Physical Education and Game Lesson in Primary Education 

Curriculum in Primary Education Evaluation of Classroom Teachers' Opinions About” 

questionnaire was used. The sample group of the study consisted of 159 classroom teachers 

working in 14 primary schools in Ankara's Çankaya and Mamak districts. The SPSS 25.0 

program was used to analyze the data. The demographic information of the participants was 

analyzed by percentage and frequency analysis. Analysis of the normal distribution of 
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research variables was determined by calculating Skewness and Kurtosis scores. Parametric 

tests were used because the data showed normal distribution.  

Taking the views of teachers about the conditions of applicability of physical 

education and teaching program, in this research, gender, age, and occupational seniority of 

teachers and physical education course evaluation conditions were examined in terms of 

different variables to participate in the seminar or course; physical education course in the 

assessment and were not statistically different between the Sexes. Achievements, Content, 

Learning, Teaching process and evaluation there are no statistically significant differences 

between the age groups of sub-size scores. However, there is a statistically significant 

difference between 25 and below and 31 and over age groups in the general understanding 

sub-dimension of the program and the sub-dimension of applicability, while in the sub-

dimension of the education requirement for the program the age group of 25 and below, the 

26-30 age group and the 31 and over age group there was a statistically significant difference 

between them. In examining group differences in occupational seniority and course 

Assessment Physical Education; aims, content, teaching and learning process, evaluation, 

and program-related training requirements sub-dimension scores, it was inferred the absence 

of statistically significant differences between the groups of Occupational seniority. When 

the general understanding of the program and the conditions of application are examined in 

terms of professional seniority; in the general understanding sub-dimension of the program 

a statistically significant difference was detected between 5 years and less and 6-10 years of 

professional seniority, while in the sub-dimension of applicability there was a statistically 

significant difference between 5 years or less and 6-10 years and 11 years and more. It was 

concluded that the values of those who took the Physical Education and Games course 

evaluation seminar or course were higher than the values of the participants who did not take 

the seminar or course at the sub-dimension of achievements, content, learning-teaching and 

evaluation, general understanding of the program, application conditions and training 

requirement related to the program. 

 

Keywords: Physical education and game lesson, Primary school, Elementary school 

teacher, Syllabus 
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BÖLÜM I 

GİRİŞ 

Eğitim yaşama hazırlayan bir süreçtir. Ailede başlar ve yaşam boyu devam eder. 

Temel amacı ise öğrencileri akademik ve gerçek hayatın zorluklarına göğüs gerecek bireyler 

olarak yetiştirmektir (Chaitanya, 2017). Bu amaç doğrultusunda eğitim kurumlarında 

bireylerin bilişsel, duyuşsal, sosyal ve bedensel yönden gelişimlerini sağlayacak etkinliklere 

yer verilmektedir (Yalçın, 2009). Toplumların ayakta kalmaları yaşanan bozulmalardan 

etkilenmeden içinde bulunduğu değişimleri takip etmesi, var olan değerlere sahip çıkması 

ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarabilmesi ile mümkündür (Karagöz, 2013). Çünkü 

toplumların yücelmesinde ve ideal standartlara ulaşmasında eğitim önemli bir unsur olarak 

görülmektedir. Eğitim, bireyi şahsını tanımasını sağlayan, oluşunu koruyan, şahsı yaşamsal 

sürece hazırlayan, toplumsal uyum içinde hayatını sürdürmesi için gerekli veriyi sağlayan 

öğretiler bütünüdür (Çağlayan, 2002). Kişi eğitim ve öğretim ile bilgi edinir ve edindiği bu 

bilgiyi aktarabilir. Eğitim ve öğretim programlı bir biçimde yapılmadır. Öğretme ve öğrenme 

sürecinde önceden belirlenmiş olan amaçların öğrenciler tarafından kendine özgü yeterliliğe 

dönüştürülebilmesi için gerekli olan şartlardan birisi de bütün öğrencilerin amaçlara 

ulaşabilmesi için uygun imkânlara ulaşabilmesinden geçmektedir. Toplumların kendilerine 

ideal olan eğitim amaçlarına ulaşabilmeleri için eğitim alanında yapılan çalışmaları belirli 

programlara uygun olarak sürdürebilmeleri bağladır. Beden eğitimi ise; bedensel gelişimi 

destekleyen, bireyin okul sonrasındaki hayatında iş ve sosyal faaliyetlerinde harcadığı 

enerjiyi en aza indirerek kullanmasına yardımcı olan, dolayısıyla organların kontrollü, 

yöntemli bir şekilde hareket etmesini sağlayan etkinlikler bütünüdür (Haywood, 1989).  

Beden eğitimi, çocuğu çok yönlü olarak hayata hazırlar (Kaya, 2020). Hareket etmeyi 

öğrenme ve hareketler yoluyla öğrenmeyi amaçlayan beden eğitimi, genel eğitimin 

amaçlarına hareketler aracılığı ile katkıda bulunur. Bu çerçevede beden eğitimi bireyin 

fiziksel, psikomotor, zihinsel, duygusal ve toplumsal gelişimine katkı amacına yönelik 

organize edilmiş bedensel etkinliklerin tümü olarak ele alınabilir (Kul, 2018). Beden Eğitimi 

dersindeki amaç, öğrencilerin oyun ve etkinlikler aracılığıyla yaşamları süresince onların 

kullanacağı temel hareketler, süreğen ve sağlıklı hayat yetenekleri, kavramları ve 

stratejileriyle bu kavramların etkilediği yaşam becerilerinin geliştirilmesini sağlayarak 

öğrencileri sonraki eğitim kademelerine hazırlamaktır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012). Beden 
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Eğitimi dersi çocukların zihinsel, fiziksel ve sosyal açıdan gelişimlerine katkıda 

bulunmaktadır. Beden eğitimi ve spor etkinlikleri sayesinde çocuklar gerek fiziksel gerek 

ruhsal açından sağlıklı bir yapıya sahip olurlar. Günümüzde bireysel arası ve toplumlar arası 

ilişkilerin pozitif yönde arttırılması için beden eğitimi ve spor etkinlikleri önemli bir yer 

tutmaktadır.  Özellikle gelişim döneminde bulunan çocuklar için hareket vazgeçilmez bir 

unsur olarak görülmektedir.  

Çocukları anlamanın, onlarla iletişim içerisinde olmanın, onların dünyasına dâhil 

olup paylaşmanın birçok yöntemi bulunmaktadır (Albayrak, 2019).  Kullanılan bu 

yöntemlerin en iyi şekilde sonuç vereni ve çocuk için en sık tercih edileni oyundur (Kadim, 

2012). Çünkü oyun çocuğun kendini ifade edebilme sanatıdır. Çocuklar oyun yoluyla 

kendilerini ifade edebilmekte ve öğrenebilmektedir. Oyun içerisinde aktif bir şekilde yer 

alması, bilgilerinin de kalıcılığını arttırmaktadır. Ayrıca eğitim ortamında öğrencilerin 

yaratıcılık becerilerinin geliştirilebilmesi için oyunun eğitim sürecine katılması zorunlu hale 

getirmiştir (Ayan & Dündar, 2009). Çocuk yalnızca gördüğü ya da öğrendiği bilgiler 

aktarmakla kalmayarak kendi becerileri ve yeteneklerini oyuna ekleyip yeni şeyler 

yaratabilmektedir. Beden Eğitimi ve Oyun dersi çocuğa kendini keşfetme, sorunlarıyla baş 

etme, kişisel sorumluluk, özgüven ve zaman kullanımı gibi yeteneklerini geliştirmesiyle 

birlikte iş yapma becerisini, eşitlikçi oyun algısını, toplumsal sorumluluğu, önderliği, tabiata 

duyarlılığının gelişimine olanak sağlamaktadır.  

Eğitim bütünsel bir gelişmeyi kapsar yani akademik olarak gelişimin yanında fiziksel 

gelişimi de içermektedir. Bu gelişim Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile sağlanmaktadır. 

Oyunun eğitimde bir araç olarak kullanıldığı zamanlarda çocuklar kendileri çok daha rahat 

ifade edebilmektedirler. Eğitimde oyunun kullanılması edinilen bilgiyi kalıcı hale getirerek, 

çocukta eleştirel düşünme ve karar verme becerisini geliştirir. Ayrıca öğrencinin 

davranışlarını da pozitif yönde etkilemektedir. Bu açıdan incelendiğinde Beden Eğitimi ve 

Oyun dersi çocuğun gelişimine birçok katkı sağlamaktadır.  
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1.1. Problem 

Bu çalışmanın ana problem cümlesi şu şekilde ifade edilebilir: 

         İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programının uygulanabilme 

koşulları ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında herhangi bir farklılık var mıdır?  

Araştırmanın alt problemleri ise şöyledir: 

1. İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programının 

uygulanabilme koşulları ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşlerinde cinsiyet açısından 

farklılık var mıdır? 

2. İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programının 

uygulanabilme koşulları ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşlerinde yaş açısından farklılık 

var mıdır? 

3. İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programının 

uygulanabilme koşulları ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşlerinde mesleki kıdem açısından 

farklılık var mıdır? 

4. İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programının 

uygulanabilme koşulları ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşlerinde Beden Eğitimi ve Oyun 

dersi ile ilgili olarak kurs veya seminere katılım durumu açısından farklılık var mıdır? 

1.2. Araştırmanın Amacı 

            Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 1. kademedeki Beden Eğitimi ve Oyun dersi 

öğretim programının uygulanabilme koşullarını sınıf öğretmenlerinin görüşleriyle 

değerlendirmektir.  

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Bu araştırmanın önemi, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ankara ili Çankaya ve 

Mamak ilçeleri ilköğretim birinci kademedeki okullarda görev yapmakta olan sınıf 

öğretmenlerinin ilköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programının 

uygulanabilme koşulları ile ilgili görüşlerinin değerlendirilerek, alanda yapılan araştırmaları 

destekleyip, yapılacak olan araştırmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.   
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1.4. Sayıltılar 

Yapılan bu araştırmanın planlanmasında, yürütülmesinde ve elde edilen bulguların 

değerlendirilmesindeki sayıltılar şunlardır;  

1. Araştırmaya katılan katılımcıların, anketteki soruları samimi bir şekilde, gerçekte 

kendilerine uygun olarak cevapladıkları varsayılmaktadır.  

2. Araştırma konusu ile ilgili literatürde erişilen kaynakların sunduğu bilgilerin, 

objektif olarak yansıtıldığı varsayılmaktadır.  

3. Ankette yer alan ifadelerin katılımcılar tarafından açık ve net bir şekilde anlaşıldığı 

varsayılmaktadır. 

4. Ankette yer alan ifadelerin sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirtecek nitelikte ve 

yeterlilikte olduğu varsayılmaktadır.  

1.5. Sınırlılıklar 

Araştırmanın yapısında bulunan ve araştırmacı tarafından öngörülen sınırlılıklar 

şunlardır;  

1. Araştırma konusu ile ilgili erişilen kaynaklardan elde edilen bilgiler ile sınırlıdır. 

2. Araştırma Ankara ili Çankaya ve Mamak ilçelerinde ilköğretim birinci 

kademedeki okullarda görev yapmakta olan rastgele seçilmiş, ulaşabildiğimiz ve gönüllü 

olarak katılan sınıf öğretmenleri ile sınırlıdır.  

3. Araştırma, araştırmacının bilgi ve yetenekleri ile sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar 

Eğitim: Eğitim belirli bir toplum içerisinde yaşayan bireylerin kültürlenme sürecidir 

(Demirel & Kaya, 2006). Ertürk’e (1979) göre eğitim “ Bireylerin davranışlarında kendi 

yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişiklik yaratma meydana getirme sürecidir”. 

Eğitimin temel amacı, toplumdaki bireyleri yetiştirerek, onları topluma yararlı bireyler 

haline getirip yaşama en iyi şekilde hazırlamaktır (Yalçın, 2009).  

Beden Eğitimi: Milli Eğitimin temel ilkelerine uygun olarak kişinin bedenen, ruhen ve fikir 

açısından gelişimine beden eğitimi adı verilmektedir (Seçiniz & Akkoyunlu, 1996).  Beden 

eğitimi bedensel, ruhsal ve sosyal davranışların oluşturulması amacıyla verilen eğitimdir 

(Aksoy, 1999). Beden eğitimi bireyin sağlıklı, mutlu güçlü olma, ahlaki değerlerin 

oluşturulmasına olanak sağlayan vatandaşlık eğitimidir (Günışık, 1973).  
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Spor: Spor belirli kurallar çerçevesinde yapılan ve yarışmayı esas alan bir uygulama alanıdır 

(Aksoy, 1999). Spor, kişinin doğal çevresini, yaşanılabilir çevre haline dönüştürürken elde 

ettiği yetenekleri geliştiren, belirli kurallar altında, araçlı veya araçsız, bireysel ya da takım 

olarak tam zamanını alacak şekilde meslek haline getirerek yaptığı sosyalleştirici, toplumla 

bütünleştirici, ruh ve fiziği geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur (Erkal, 

1982). 

Oyun: Doğaçlama olarak gelişen, çocuk yaşamında büyük bir önem taşıyan, çocuğun mutlu 

olma aracı, aynı zamanda görevidir (Başal, 2007). Oyun, mekanik olmayan, usdışı bir eylem 

olarak tanımlanabilir. Bireyde doğuştan var olan ve haz duygusunu uyandıran oyun ve 

oynama eylemi yaşamın her alanına yansımaktadır. Oyun gönüllü olarak oynanır ve bireyin 

özgürleşmesini sağlar (Tekerek 2006). Kul (2018)’e göre Oyun “Dikkatli düşünme, 

odaklanma, teknik ve taktiksel gelişim, stratejik düşünme, sosyal becerileri ve ince motor 

becerileri tahmin etme, geliştirme ve analiz etme yeteneği gibi olumlu davranışları niteler”.  

Öğretim Programı: Öğretmenin bir ders ile ilgili öğrenme ve öğretme süreci içerisinde 

nelerin niçin ve nasıl yapılacağını gösteren kılavuza öğretim programı adı verilmektedir 

(Özçelik, 1985). Ayrıca öğretim programı öğretmenin rehberi olarak tanımlanabilir.  

Eğitim Programları: Okul ya da eğitim kurumunun sorumluluğundaki tüm etkinliklerden 

oluşur ve öğretim etkinliklerinin ders dışı etkinlikler ile tamamlanması sonucuna 

gerçekleşen en kapsamlı programa eğitim programı adı verilmektedir (Dilaver, 2017). 

Eğitim programı, bir eğitim kurumunun amaçları doğrultusunda düzenlenmiş “planlı” eğitim 

faaliyetlerinin tümü olarak tanımlanabilir (Erden, 1995). Doğan’a göre, eğitim programı, 

okulun kontrolü ve rehberliği altında öğrencilerin okul içindeki ve okul dışındaki tüm 

yaşantılarını kapsamaktadır (Doğan, 1997).  

Sınıf Öğretmenliği: İlköğretim birinci kademedeki her sınıfın öğrencilerini eğitmek ve 

öğretmekle yükümlü olan öğretmen (Güzelbey, 2006). Okulun kadrosunda bulunduğu 

takdirde ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflarda yabancı dil dersi ve 4. sınıfta yer alan din dersi branş 

öğretmeni tarafından okutulur (Yılmaz, 2020). İlkokul kademesi çocukların öğretmenlerinin 

davranışlarını gözlemledikleri, öğretmenleriyle özdeşleştikleri ve öğretmenlerini model 

aldıkları bir süreçten oluşur (Cesur, 2019). Sözel yeteneği gelişmiş, öğretmeyi seven ve 

bundan mutluluk duyan, çocukları seven kişilerin bu alanı seçmesi gerekir. Bu alanda 

başarılı olmak için normalüstü genel yeteneğin yanı sıra yaratıcılık ve hoşgörü gibi kişisel 

özelliklerin de olması gerekir (Güzelbey, 2006). İlkokuldaki öğrencilerin yaş grubundan 
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dolayı sürekli kontrol altında tutulması gerekmesi, doldurulan evrakların fazla olması, özel 

yetenek gerektiren dersleri de vermek durumunda olması ve ders çeşitliliğinin fazla olması 

sınıf öğretmenlerinin yükünü artırmaktadır (Tekşen, 2017). Sınıf öğretmenliğinde 

öğrencilerin birinci sınıftan başlayıp ilkokulu tamamlayana kadar tek bir öğretmen 

tarafından okutulması esastır. Bu sebeple ilkokul çağındaki çocukların nitelikli bir eğitim 

hizmeti almasında sınıf öğretmeni oldukça önemlidir (Yılmaz, 2020). 

İlköğretim: Türkiye’de eğitim anlamında kesintisiz zorunlu eğitim “ilkokulda 4 yıl, 

ortaokulda 4 yıl ve lisede 4 yıl olmak üzere toplam 12 yıl” devam etmektedir (Gönül, 2020). 

İlköğretimin amacı, Milli Eğitimin ilkelerine uygun olarak; her bir bireyin iyi birer vatandaş 

olması için gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları kazandırarak, yetenek ve becerileri 

doğrultusunda yaşama ve bir üst öğrenime hazırlamaktır (Büyükkaragöz, Muşta, Yılmaz & 

Pilten, 1998). Ayrıca İlköğretim eğitim sisteminin temel taşını oluşturmaktadır (Gülüm, 

2008).  

İlköğretim 1. Kademe: Birinci kademe 1. 2. 3. ve 4. sınıfları kapsayan 4 yıl süreli ilkokul 

dönemidir (Eurydice, 2020). İlkokul, çocuğun hayata hazırlanmasını sağlayan ilk eğitim-

öğretim kurumudur (Uzun, 2019). 

 



BÖLÜM II 

 LİTERATÜR İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

2.1.Eğitim 

Eğitim bireylerin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik 

değişiklik yaratma meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1979). Eğitim “bireylere bilgi ve 

beceriler kazandırmanın ötesinde, toplumun yaşamasını ve kalkınmasını devam ettirebilecek 

ölçüde ve nitelikte değer üretmek, mevcut değerlerin dağılmasını önlemek, yeni ve eski 

değerleri bağdaştırmak sorumluluğunu” taşımaktadır (Varış,1988).  Eğitimin temel amacı, 

öğrencileri akademik ve gerçek hayatın zorluklarına göğüs gerecek bireyler olarak 

yetiştirmektir (Chaitanya, 2017). Bu amaç doğrultusunda eğitim kurumlarında bireylerin 

bilişsel, duyuşsal, sosyal ve bedensel yönden gelişimlerini sağlayacak etkinliklere yer 

verilmektedir (Yalçın, 2009). Toplumların ayakta kalmaları yaşanan bozulmalardan 

etkilenmeden içinde bulunduğu değişimleri takip etmesi, var olan değerlere sahip çıkması 

ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarabilmesi ile mümkündür (Karagöz, 2013). Kişi eğitim 

ve öğretim ile bilgi edinir ve edindiği bu bilgiyi aktarabilir (Albayrak, 2019). Eğitim, bireyi 

şahsını tanımasını sağlayan, oluşunu koruyan, şahsı yaşamsal sürece hazırlayan, toplumsal 

uyum içinde hayatını sürdürmesi için gerekli veriyi sağlayan öğretiler bütünüdür (Çağlayan, 

2002). Eğitim tanım olarak çok farklılık arz etse de genelde, insanın en mükemmele ulaşma 

süreci olarak tanımlanabilir (Bulut, 2020). Eğitim, bireyleri her açıdan şekillendirmek değil 

aynı zamanda bireylerin hayatlarını kaliteli ve yeterli biçimde sürdürmelerine imkân 

sağlamaktır (Şişman, 2009). Toplumlarda okul kurumunun temel hedefi ve işlevi topluma 

fayda sağlayacak donanımda ve özellikte bireyleri eğiterek bu bireyleri sosyal hayata ve 

ekonomiye kazandırmaktır (Alabaş, 2007).  

2.2. Eğitim ve Öğretim Programı 

Eğitim faaliyetinin başlıca hedefi başta kişiler olmak üzere toplum için mutlu bir 

yaşam hazırlamaktır (Şişman, 2009). Ergün (2018)’e göre “okullarda programlar yapılırken 

hayatın ve sağlığın korunması, bir ailenin evi yuva yapması, maddî şartları geliştirme ve 

koruma, sosyal ve sivil eylemleri birleştirme, eğitim sağlama, dinî ve estetik inançları 

açıklama, dinlenme ve eğlenme gibi birçok değerler kazandırılmaya” çalışılmaktadır. 

Hoşgörür ve Taştan (2011) eğitimin işlevlerini iki başlık altında toplamanın mümkün 

olduğunu belirtmektedir. Bunlardan ilki eğitimin bireyi geliştirmeye yönelik işlevleridir. Bu 

işlev; bireyleri toplumsallaştırma, onlara yeteneklerini tanıtma ve bu yetenekleri 
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yapılandırmalarına imkân hazırlama, yaratıcı düşüncelerini ve zihinlerini geliştirme, 

bilimsel bilgi ve becerileri edinmelerine yardımcı olma, toplumsal kültürü ve bu kültürün 

değerlerini edinip özgüven kazanmalarına olanak hazırlama ve onları çevresel olumsuz 

faktörlerden en az zarar alarak kurtarma olarak ifade edilebilir. 

2.3. Eğitim Sistemi  

Sistem, en genel anlamda “birbiri ile ilişkili ögelerin belirli amaçlara dönük olarak 

birlikte çalışmasına dayanan bir bütün” olarak tanımlarken eğitim sisteminin başlıca 

ögelerini “eğitim programları, insan gücü (öğretmenler, yöneticiler, uzmanlar vb.), finansal 

kaynaklar, fiziksel kaynaklar ve teknoloji” ile oluşmaktadır (Şişman, 2016).  

2.4. Eğitim Sistemi İçerisinde Okulun Yeri ve Önemi  

Okul, eğitim ile ilgili kavramlar, genel yetenek bilgisi, meslek bilgisi ve genel 

kültürün harmanlanmasıyla anlam ifade eden, temelini değerlerin oluşturduğu ve bilinçli bir 

şekilde inşa edilmiş bir kültür ortamıdır (Akın, 2013). Okullar eğitimin kurumsallaştırıldığı 

ortamlardır. Okullar “kişilerin değerler, yetenekler ve bilgi bakımından yetiştirildiği sosyal 

kurumlar” olup resmi ve düşünsel anlamda eğitim buralarda gerçekleşmektedir (Yazar, 

2018). Okul, herkes için bir yaşama ve öğrenme yeridir ve aynı zamanda da faaliyetlerinin 

temelinde insan vardır (Turan, 2014). Toplumlarda okul kurumunun temel hedefi ve işlevi 

topluma fayda sağlayacak donanımda ve özellikte bireyleri eğiterek bu bireyleri sosyal 

hayata ve ekonomiye kazandırmaktır (Alabaş, 2007). Coşkun ve Sargın (2007)’ e göre 

Eğitim öğretim faaliyeti ile öğrencilerin fikir dünyaları ve hissiyatları değişip gelişecek; 

toplumsal ilişkiler daha etkili ve olumlu yöne evrilecek, anadil bilinci artacak ve ortaya bir 

refah toplumu çıkacaktır.  

2.5. Beden Eğitimi ve Spor Kavramları  

 “Beden eğitimi, insanın bedeni ile yapılan genel eğitim, etkinlik noktası insan 

vücudu; hedef ise insanın tüm kişiliği ve bütünlüğü” olarak tanımlanmaktadır (Gaulhofer, 

1956). Beden eğitimini “vücut yapı ve fonksiyonunu geliştirmeyi, eklem ve kasların kontrolü 

ve dengeli bir biçimde gelişmeyi sağlamayı, okul çağı sonrası iş ve sosyal faaliyetlerin süresi 

içinde harcanan fiziki gücü en ekonomik şekilde kullanmayı dolayısı ile organların 

kontrolünü, metotlu bir şekilde hareket etmesini öğreten bir faaliyet sistemi” olarak 

tanımlanmaktadır (Karakuş & Koç, 2001).  

Beden eğitimi, bedensel gelişimi destekleyen, bireyin okul sonrasındaki hayatında iş 

ve sosyal faaliyetlerinde harcadığı enerjiyi en aza indirerek kullanmasına yardımcı olan, 
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dolayısıyla organların kontrollü, yöntemli bir şekilde hareket etmesini sağlayan etkinlikler 

bütünüdür (Haywood, 1989). Beden eğitimi çocuğu, çok yönlü olarak hayata hazırlar (Kaya, 

2020). Bundan dolayı eğitim sisteminde beden eğitimi konusu göz ardı edilmemeli ve 

akademik dersler kadar önem verilmelidir (Yılmaz, 2020). Sporun temel tutumu oyundur, 

etkinlik içindeyken yaşanan zevktir, sonuç odaklı değildir (Özbaydar, 1983). Spor; sporu 

yapan açısından kazanmak odaklı, fiziksel, teknik ve zihinsel çaba, izleyen içinse, heyecan 

veren estetik kazanım sağlayan süreçtir (Yağmur, 2020).  

2.6. Beden Eğitimi Dersinin Genel Amaçları  

Beden Eğitimi dersindeki amaç, öğrencilerin oyun ve etkinlikler aracılığıyla 

yaşamları süresince onların kullanacağı temel hareketler, süreğen ve sağlıklı hayat 

yetenekleri, kavramları ve stratejileriyle bu kavramların etkilediği yaşam becerilerinin 

geliştirilmesini sağlayarak öğrencileri sonraki eğitim kademelerine hazırlamaktır (Milli 

Eğitim Bakanlığı, 2012).  

2.7. Beden Eğitimi Dersinin Öğretim Programı Yapısı  

Milli Eğitim Bakanlığı (2018) ’in yayımladığı Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim 

programının yapısı şu şekildedir: Beden Eğitimi ve Oyun dersi, ilkokul kademesinde 

öğrenim gören öğrencilere oyun oynama, fiziki aktivitelere katılma ve katılma sürecinde; 

fiziksel, bilişsel, bireysel, duyuşsal ve sosyal becerilerinin gelişimine artı sağlamak için 

yapılan eğitim sürecini kapsar. Bu süreçte dikkate alınması gereken unsurlar; öğrencilerin 

yaş düzeyleri, ön bilgileri, ilgileri, beklentileri ve yöresel özellikleridir. Dersin planlanması 

öğrencilerin yaş grupları ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak yapılmalıdır. 

Beden Eğitimi ve Oyun dersinin öğrenme alanları, öğrencilerin gelişimleri için 

ihtiyaçlar ve eğitimdeki öncelikleri temel alınarak belirlenmiştir (Uzun, 2019). Programın 

amaçlarına ve çıktılarına bakıldığında sınıf düzeyine uygun önceden belirlenen kazanımlar 

ve sınıf seviyesine uygun öğrenme alanı/alt öğrenme alanı/kazanım sayıları tablo 2.1’de 

belirtilmiştir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). İlkokul Beden Eğitimi ve Oyun dersi “Hareket 

Yetkinliği” ve “Aktif ve Sağlıklı Hayat” öğrenme alanları üzerine tasarlanmış ve ders iki 

öğrenme alanı altı alt öğrenme alanına ayrılmış ve sınıflara göre kazanımlar belirlenmiştir 

(Yılmaz, 2020). Beden Eğitimi ve Oyun dersinin öğrenme alanları, öğrencilerin gelişimleri 

için ihtiyaçlar ve eğitimdeki öncelikleri temel alınarak belirlenmiş bu öğrenme alanları 

“Hareket Yetkinliği” ve “Aktif ve Sağlıklı Hayat” olmak üzere iki tanedir ki öğrenme 
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alanının destekçisi dokuz tane öğrenme çıktısıdır. Sarmal yapıya sahip sınıf düzeylerine has 

kazanımlar, program çıktılarından elde edilen bulgularla oluşturulmuştur (Uzun, 2019).  

Tablo 2.1. Öğrenme Alanları ve Sınıf Düzeylerine Göre Kazanım Düzeyleri       

 

Kaynak; Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretim Programı Tanıtım Sunusu 

 2.7.1. Beden Eğitimi Dersinin Program Çıktıları 

Beden Eğitimi ve Oyun dersini alıp ilkokul kademesinden mezun olan öğrencilerde 

ulaşılması beklenen program çıktılarından bazıları şunlardır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2012); 

 1. Temel ve birleştirilmiş hareket yeteneklerini, basit kurallı oyun ve fiziki 

aktivitelerde etkin ve kendine güvenerek kullanır.  

2. Hareket beceri kavramlarını kullanır.  

3. Oyun ve hareket yöntemlerini kullanır.  

4. Sağlıklı kalabilmek ve sağlıklı yaşayabilmek için oyun ve bedensel aktivitelerini 

kavramlarını ve prensiplerini açıklar.  

5. Sağlıklı kalabilmek ve sağlıklı yaşayabilmek için oyun ve aktivitelere arzulu ve 

sürekli katılır. 

6. Beden Eğitimi ve Oyun dersinde kendini keşfetme, sorunlarıyla baş etme, kişisel 

sorumluluk, özgüven ve zaman kullanımı gibi yeteneklerini geliştirir.  

7. Beden Eğitimi ve Oyun dersinde iletişim yeteneklerini, birlikte iş yapma 

becerisini, eşitlikçi oyun algısını, toplumsal sorumluluğu, önderliği, tabiata duyarlılığını ve 

farklı özelliklere saygıyı geliştirir.  
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8. Beden Eğitimi ve Oyun dersindeki tecrübelerini; sorun çözme, amaç koyma, tasarı 

yapma gibi süreçlerde kullanır. 

Pehlivan, Dönmez ve Yaşat (2005) yaptıkları çalışmada Beden Eğitimi dersinin 

verimli olarak işlenmesinin engelleyen belli başlı faktörleri; araç-gereç, salon ve malzeme 

eksikliği olarak sıralamıştır. Okulların yapımında saha ve salon düşünülmemesinin sporun 

tabana yayılmasının önünde engel olduğunu vurgulamaktadır.  

Tortop (2005) çalışmasında Beden Eğitimi ders saatlerinde başka dersler 

yapılmaması konusunda okul yöneticilerinin hassasiyetle durması gerektiğini belirtmektedir. 

Aynı çalışmada sınıf öğretmenlerinin çoğunluğunun dersin öğretiminde formasyon 

düzeylerini yetersiz buldukları, bunun giderilmesi için de hizmet içi eğitimlerin yapılması 

gerektiği belirtilmektedir. 

Şirinkan, Şirinkan, Çalışkan ve Kaldırımcı (2006) tarafından yapılan çalışmada; 

ilkokullarda Beden Eğitimi dersine branş öğretmeninin girmesi gerektiği, okullar salon tesis 

edilmesinin gerekli olduğu, sınıf öğretmenlerine hizmet içi eğitimler düzenlemesi gerektiği 

belirtilmektedir. 

2.8. Beden Eğitimi ve Oyun  

Beden eğitimi, insanın gelişme sürecinin her aşamasında önemli yere sahip olan bir 

eğitim aracıdır (Topkaya, 2004). Oyun ve oyuncaklar çocuğun fiziksel gelişimi olduğu kadar 

keşfetme ve düşünme aracılığıyla zihinsel gelişimine de önemli katkılar sağlar (Yılmaz, 

2020). Oyun ve oyuncaklar çocukta dil gelişimi, iletişim kurma ve sosyalleşmeye yardımcı 

olur. Çocuklar oynadıkları oyunlarda duygularını yaşarlar (Başal, 2007).   

Ağbuğa ve Aslan (2010)’a göre Beden Eğitimi dersine ihtiyaç duyulmasının sebebi 

şunlardır; 

-Düzenli olarak fiziksel etkinlik olanağı sağlar.  

-Vücuttaki fiziksel uyum artar.  

-Yalnızca okul içinde bulunanlarda değil okul dışındaki insanlarda da fiziksel 

etkinlik merakı uyandırır.  

-Kültürel gelişime de yardımcı olur.  

-Kişisel gelişimleri olumlu yönde etkiler.  

-Stresin azalmasını sağlar. 
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            -İnsanları arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağlar.  

-İnsanların özgüvenlerini artırır.  

-Toplumsal yaşama uyum kolaylaşır. 

-Olaylara farklı açıdan bakma yeteneğini kazandırır.  

Ocak ve Tortop (2010) çalışmasında sınıf öğretmenlerinin sporla ilgilenme 

durumlarının eğitsel oyunlarla ilgili uygulama ve öğretimlerine yönelik etkili olduğunu 

belirtmektedir. 

2.8.1. Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Programı  

Milli Eğitim Bakanlığı (2018)’e göre Beden Eğitimi ve Oyun dersinde öğrencilere 

kazandırılması hedeflenen ve programda belirtilen becerilerin bazıları şu şekildedir; 

Çabukluk, dayanıklılık, hareketlilik, esneklik, kuvvet, koordinasyon, ritim.  

Beden Eğitimi ve Oyun dersinin dayandığı temel ilkeler aşağıdaki gibidir:  

-Oyun yoluyla öğrenme,  

-Öğrencilerin bütün olarak gelişimi,  

-Öğrenci merkezli ortam ve öğrencilerin kendi öğrenmelerini yapılandırma,  

-Süreç ağırlıklı,  

-Sarmal ve gelişimsel yapı,  

-Esneklik,  

-Tema/konu kazanımlara ulaşmada araç.  

2.8.2. Beden Eğitimi ve Oyun Dersinin Önemi  

Çocukları anlamanın, onlarla iletişim içerisinde olmanın, onların dünyasına dâhil 

olup paylaşmanın birçok yöntemi bulunmaktadır (Albayrak, 2019).  Kullanılan bu 

yöntemlerin en iyi şekilde sonuç vereni ve çocuk için en sık tercih edileni oyundur (Kadim, 

2012). Çocuk kendi kurmuş olduğu dünyadaki pek çok düşünce ve duygu ile de baş etmenin 

yollarını öğrenir (Artar, 1999). 

Ağbuğa ve Aslan (2010)’a göre Beden Eğitimi dersine ihtiyaç duyulmasının sebebi 

şunlardır;  

-Düzenli olarak fiziksel etkinlik olanağı sağlar.  
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-Vücuttaki fiziksel uyum artar. 

-Yalnızca okul içinde bulunanlarda değil okul dışındaki insanlarda da fiziksel 

etkinlik merakı uyandırır.  

-Kültürel gelişime de yardımcı olur.  

-Kişisel gelişimleri olumlu yönde etkiler.  

-Stresin azalmasını sağlar.  

-İnsanları arasındaki bağın güçlenmesine katkı sağlar.  

-İnsanların özgüvenlerini artırır.  

-Toplumsal yaşama uyum kolaylaşır.  

-Olaylara farklı açıdan bakma yeteneğini kazandırır. 

Okul çağındaki çocuk artık zamanının çoğunu okul içinde arkadaşları ve 

öğretmenleriyle bir arada geçirmektedir. Çocuk okulda kendini tanıyacak ve yeteneklerinin 

farkında varacaktır. Bu yeteneğin açığa çıkmasında da öğretmen rehberlik yapacaktır (Uzun, 

2019).  Çocukların yetenekleri hangi alandaysa o alanda çalışmalı böylece çocuğa başarı 

duygusunun tattırılmasıyla çocuğun kişilik gelişimine katkıda bulunulacaktır (Çamlıyer, 

1991). Öğrencilerin gelişim özelliklerinin hedef alındığı, onların insan ve toplum karşısında 

sağlıklı, mutlu, ahlaklı ve dengeli bir kişiliğe sahip olmasına katkısı vardır. Beden eğitiminde 

kazandırılması hedeflenen bilgi, beceri tavır ve alışkanlıkların hepsi değerlendirilmelidir 

(Ocak ve Tortop, 2006).  

2.8.3. Beden Eğitimi ve Oyun Dersinde Değerler  

Toplumlar geleceklerini değerleri benimsemiş insanlara borçludur. Bu sebeple 

eğitim sistemimiz bireye bu değerleri kazandırma amacı ile hareket eder. Temel beceri ve 

davranışları kazandırmanın yanında bireye değer öğretimi, eğitim sisteminin en temel 

görevlerindendir (Albayrak, 2019). Eğitim sistemi yetişmekte olan bireylerin var olan 

alışkanlıklarını, davranışlarını etkileyebilmelidir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018).  

Değerler ayrı bir ders, bir program ya da ünite olarak görülmemiş, eğitim sürecinin 

her alanında yer almıştır (Albayrak, 2019). Dürüstlük, dostluk, adalet, öz denetim, sabır, 

saygı, sevgi, sorumluluk, yardımseverlik, vatanseverlik öğretim programı içerisinde yer alan 

kök değerlerdendir. Bu kök değerler diğer kök değerler ve bağlı olduğu alt değerlerle birlikte 

etkili olacaktır (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). 
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 2.8.4. Beden Eğitimi Dersinde Sınıf Öğretmeni  

Günümüz dünyasında toplumsal ve teknolojik değişimler hızlanmıştır. Bu nedenle 

öğretmenlerin hem kendini hem de öğrencilerini geliştirebilmeleri için açık fikirli ve esnek 

olmalıdır (Uzun, 2019). Demirhan (2006)’a göre, çağımızın ilkokul kurumlarında görev 

yapan öğretmenlerin bilgi verici değil, öğrencileri geliştiren ve uygulamalara dönük olması 

beklenmektedir. Saydam (2003)’a göre, etkili bir öğretim için donanımlı öğretmenlere 

ihtiyaç vardır. Sınıf öğretmenleri, ilkokullarda verilen Beden Eğitimi dersleriyle ilgili 

görüşlerini beyan edip, öğrencilere temelde daha faydalı Beden Eğitimi dersi işleyebilme 

hususunda ilgililere faydalı olacaktır (Çiçek, 2008, 23). 

2.9. Beden Eğitimi ve Sporun Gelişim Çağına Etkisi  

İnsan zihinsel, fiziksel ve ruhsal yönleriyle bir bütün olarak değerlendirilmeli, eğitim 

ise hizmeti gerçekleştirecek biçimde olmalıdır. Ayrıca, bu faaliyetlerin insan kendi 

yeteneklerini ve diğer insanların yeteneklerini tanımayı, zamanı ve emeğini en uygun şekilde 

kullanmayı, kazandığında mütevazı olmayı, yenildiğinde başkalarını takdir edebilmeyi, eşit 

koşullarda yarışmayı öğrenir (Yağmur, 2020). Beden eğitimi, eğitim ve öğretim amaçlarının 

tümünü gerçekleştirebilecek tek alan konumundadır (Gülüm, 2008). Beden eğitimi 

faaliyetleri düzenli ve sistemli bir biçimde gerçekleştirildiği zaman, insanların fiziksel 

uygunluğunun yanında pek çok sağlık özelliğinin de gelişmesine katkı sağlamaktadır 

(Albayrak, 2019). Beden eğitimi faaliyetleri düzenli ve sistemli bir biçimde gerçekleştirildiği 

zaman, insanların fiziksel uygunluğunun yanında pek çok sağlık özelliğinin de gelişmesine 

katkı sağlamaktadır. İlköğretim çağı çocukların bedensel gelişimlerinin hızlı olduğu 

dönemlerdendir (Aydın, 2017).  
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2.9.1. Beden Eğitimi ve Oyunun Psikomotor Gelişime Etkisi 

Fiziksel gelişim, bebeğin vücut büyümesi, kaba motor becerileri ve vücudun çeşitli 

organlarının büyümesidir (Albayrak, 2019). Büyüme bebeklikten başlayan ve ömür boyunca 

devam eden olaydır (Garoo, 2019). Bebeğin doğumdan belirli bir süre sonra bu hareketler 

istemli motor becerilerine dönüşür (Smith, 2014). Hareket hayatın özüdür, hayatta kalmaktır. 

Çocuk bu sayede bilgi edinmesine olanak sağlayan verileri toplar. Aynı fikirlerini genişletir, 

dış dünya ile ilgili fikir edinir ve kendini ifade eder (David & Gbenga, 2014). Bütün bu 

kazanımlar düşünüldüğünde oyun, bireye fiziksel alanda kendi yeterliliğini fark etme, farklı 

etkinliklere katılma, katıldığı etkinliklerden edindikleri ile boş vakitlerini değerlendirme 

fırsatı sunar (Orhan, 2016). Çocuğun büyümesine bağlı olarak koordinasyon ve çabukluğu 

gelişir. Bu durum çevresel ve merkezi sinir sisteminin gelişimine bağlıdır. 7-11 yaş aralığı 

koordinasyon yeteneğinin en yoğun geliştiği dönemdir. Ayrıca 12 yaşında koordinasyon 

gelişiminin biyolojik gelişimi tamamlanır ancak eğitim uygulamaları ve çocuk yetiştirme 

yöntemleri motor becerilerin kendiliğinden gelişebileceği izlenimini vermektedir. Yani 

duygu devinimi uyaranları sağlamada ve çocukların çevrelerini hareketle araştırma 

konusunda cesaretlendirmede yetersiz kalmaktadır (Yağmur, 2020).  Motor becerilerin 

kazanılması şansa bırakılmamalı ve üzerinde durulmalıdır (Tutkun, 2002). 

2.9.2. Beden Eğitimi ve Oyunun Çocuğun Zihinsel Gelişimine Etkisi 

Bilişsel gelişim küçük çocuklarda hızlıdır; çünkü henüz keşfedilmemiş bir dünya 

onları beklemektedir. Yaş ilerledikçe bilişsel gelişim de orantılı olarak azalır (Turan, 2015). 

Günümüzde nörobilimdeki gelişmeler gösteriyor ki, bilişsel gelişim ve beyin yapısı arasında 

güçlü bir bağlantı bulunmaktadır (Albayrak, 2019). Bilişsel fonksiyonlara fiziksel 

aktivitenin olumlu bir etkisi vardır (Zeng, Ayyub, Sun, Wen, Xiang,  & Gao 2017).  Çocuk 

gelişen zekâsı ile çevreyi daha iyi öğrenir. Büyüme ve gelişme çağında oyun ile iç içe olan 

çocuk zihinsel kavramların çoğunu oyun yardımı ile bilir. Kalın-ince, soğuk-sıcak, büyük-

küçük, ekşi-tatlı gibi duyu organlarımızla algılayabildiğimiz kavramların yanı sıra problem 

çözme, eşleme yapma, ayırma, birleştirme, gruplama gibi zihinsel işlemleri de oynadığı oyun 

içerisinde kavrar (Albayrak, 2019). Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları kavrar, 

zihinsel olarak kendini geliştiren oyunlar yardımı ile düşünür ve algılama becerilerini 

geliştirir (Akandere, 2006).    
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2.9.3. Oyunun Çocuğun Sosyal Gelişimine Etkisi 

Sosyal gelişim; dengeli bir dizi, bireyin diğer insanlarla iyi iletişim kurmasını 

sağlayan pozitif bir şekilde tepki vermesini ve olumsuz sonuçlardan kaçınacak davranışlar 

sergilemesine yardımcı olan sosyal beceriler ve öğrenilmiş uyum sağlama davranışlarıdır 

(Sami, Mahmoudi, & Aghaei, 2015). Oyun sayesinde çocuk toplumda kendine ayrılan yeri, 

insanların haklarına saygı duymayı, var olan haklarının farkında olarak onları korumayı, 

yardım etmeyi, liderlik yapmayı, paylaşmayı ve en önemlisi kazanmanın yanında 

kaybetmenin de doğal olduğunu öğrenir (Akandere, 2006). 

2.9.4. Beden Eğitimi ve Oyunun Çocuğun Dil Gelişimine Katkısı 

Çocuk, dilini kullandığında hem karşısındakini anlar hem de kendisini karşı tarafa 

anlatmaya başlar ve kendi kendine oyun oynayan çocuk, genellikle oyuncağıyla konuşur, 

dertleşir ve oyuncağına yüklediği anlama göre ifadelerde bulunur (Uzun, 2019).  Çocuk oyun 

sayesinde oyuncak ile iletişime geçer. Sosyal oyunlarda çocuk, dili daha fazla kullanmak 

zorunda kalır (Koçyiğit, Tuğluk & Kök, 2007). Özellikle drama şeklindeki oyunlarda uzun 

cümleler kurması gerektiği için sözcük dağarcığını oldukça geliştirir (Ellialtıoğlu, 2005). 

Oyun aracılığıyla çocuğun sözcük dağarcığı artar, çocuk söyleneni daha hızlı bir şekilde 

kavrar ve kendini daha iyi ifade eder (Milli Eğitim Bakanlığı, 2009).  

2.10. Fiziksel Eğitim  

Eğitim fiziki boyuttan incelendiğinde ise Beden Eğitimi ve Spor dersinin eğitimin 

tamamlayıcısı olduğu ve bu derslerde yapılan fiziksel aktivitelerle küçüğün muhatap olduğu 

kişiye saygılı olmayı öğrendiği kabul edilen bir gerçektir (Yağmur, 2020).  Bu açıdan beden 

eğitimi, eğitim gören çocukların olumsuz agresiflik ve saldırganlık hislerini törpülediği, 

kurallara kaidelere uyum sağlamayı öğrettiği tartışmasızdır (Selçuk, 2010). Eğitim bireyi bir 

bütün olarak geliştirmeyi hedefleyen çok yönlü bir aşamadır (İlhan, Gencer & Ulucan, 

2011). Ülke genelinde sporun temelini oluşturan eğitim kurumlarında, mevcut sportif 

faaliyetlerin sağlanması ve devamı için asgari şartları sahip bir ortamın bulunması 

zorunludur (Poyraz, 1999). 

2.11. Fiziksel Etkinlik Kartları  

Program yapısında bulunan ögelerden en önemlisi, programın hedeflerine 

ulaşmasında öğretmen ve öğrencilere rehberlik etmesi istenen Fiziksel Etkinlik Kartları 

(FEK)’dır. Dersin kazanımlarıyla bağdaştırılan fiziksel etkinlik kartları, oyunlaştırılarak 

kazandırılacak hareket becerilerini ve oyunları görsel içeriklerle sunmaktadır (Uzun, 2019). 
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Bu kartlar öğrencilerde hareket etme yeteneğini geliştirmek için resimli hazırlanarak 

sunulmuştur (Milli Eğitim Bakanlığı, 2018). Bu kartlar oynanacak oyunun görsellerini 

içermektedir. Görseller oyunun nasıl oynanacağı hakkında bilgi vermekte, bu da oyun öncesi 

öğretenin işini kolaylaştırmaktadır (Albayrak, 2019). Ceylan (2015) çalışmasında Fiziksel 

Etkinlik Kartları etkinliklerinin öğretmenlere yardımının olduğu bulgusu yer almaktadır. 

Sarı fiziksel etkinlik kartlarının ön yüzünde; öğrenme alanı, alt öğrenme alanı, 

kazanım, güvenlik önlemleri ve kazanımın nasıl uygulanacağı ile ilgili görseller yer 

almaktadır. Çeşitlendirme görev, ekipman, mekân ve insan olmak üzere dört anahtar 

kavramla kodlanmıştır ayrıca Mor kartların kullanımı ve tasarımı da sarı kart gruplarına 

benzer şekildedir (Yılmaz, 2020). Milli Eğitim Bakanlığı (2012)’in yayımladığı öğretim 

programında fiziksel etkinlik kartlar ilgili şu bilgilere yer verilmiştir:  

“Fiziksel Etkinlik Kartları sarı ve mor kart gruplarından oluşmaktadır. Sarı kart 

grubunda “Öğretmen Kartı”, “Temel Hareket Becerileri ve Kavramları Kartı”, 

“Birleştirilmiş Hareket Kartları”, “Sağlık Anlayışı Kartları”, “Spor Engel Tanımaz Kartı”, 

“Hareket Yetkinliği Kartı” ve “Fiziksel Etkinlik ve Beslenme Piramidi Kartı” vardır. Mor 

kart grubunda ise “Öğretmen Kartı”, “File ve Raket Oyunları”, “Hücum Oyunları”, 

“Vurma ve Yakalama Oyunları”, “Etkin Katılım”, “Sağlık Anlayışı” ve “Spor Engel 

Tanımaz” kartları vardır.” Fiziksel etkinlik kartları ön ve arka yüzleri Resim 2.1.’de 

gösterilmektedir.   
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Şekil 2.1. Sarı Renkte Olan Fiziksel Etkinlik Kartları Gelişim Sağladığı Temel 

Hareket Becerileri 

Kaynak: Fiziksel Etkinlik Kartları http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-

42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf kaynağından alınmıştır. 

 

 

Şekil 2.2. Sarı Renkte Olan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Ön Yüzü 

Kaynak: Fiziksel Etkinlik Kartları http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-

42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf kaynağından alınmıştır. 

 

 

http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf
http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf
http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf
http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf
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Şekil 2.3. Sarı Renkte Olan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Arka Yüzü 

Kaynak: Fiziksel Etkinlik Kartları http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-

42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf kaynağından alınmıştır. 

 

 

Şekil 2.4. Mor Renkte Olan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Ön Yüzü 

Kaynak: Fiziksel Etkinlik Kartları http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-

42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf kaynağından alınmıştır. 

 

 

http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf
http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf
http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf
http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf
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Şekil 2.5. Mor Renkte Olan Fiziksel Etkinlik Kartlarının Arka Yüzü 

Kaynak: Fiziksel Etkinlik Kartları http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-

42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf kaynağından alınmıştır. 

2.12. Beden Eğitimi ve Oyun Alanında Yapılan Araştırmalar  

Navdar (2017), sınıf öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin öğretim 

süreciyle ilgili görüşlerini saptamak amacıyla yaptığı çalışmanın sonucunda; oyun ve fiziki 

etkinlikler dersine ait oyun kitapçığının yetersiz olduğu, yeteri kadar araç gerecin ve oyun 

sahasının olmadığı, okul idaresinin gerekli desteği göstermediği, uygulamada sadece 

bildikleri oyunu oynattıkları, başka ders işledikleri ve öğretmenlerin yeteri kadar hizmet içi 

eğitim alamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Ulu (2016), sınıf öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi öğretimi 

sırasındaki güven düzeylerinin değerlendirildiği çalışmada, ilkokullarda sınıf öğretmenleri 

Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersi işlerken kendilerine duydukları güven seviyeleri düşük 

düzeyde olduğu sonucunda ulaşılmıştır.  

Alıncak, Ayan ve Abakay (2015), sınıf öğretmenlerinin Oyun ve Fiziki Etkinlikler 

dersine yönelik değerlendirilmelerinin yapıldığı araştırmanın sonuçları incelendiğinde 

müfredattaki konuda, içeriğinde ve uygulanmasında uyum sorunlarının olduğu ve yetersiz 

olduğu ayrıca müfredatın sosyo-ekonomik gerçekliğin dışında olması gibi problemlere 

rastlanmıştır. 

http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf
http://www.mku.edu.tr/files/6-9e29d7d6-8c06-42d5-bd81-0a2164caa6f6.pdf
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Dağdelen ve Kösterelioğlu, (2015) ilkokullardaki Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersini 

öğretmenlerin görüşlerine göre değerlendirmişlerdir. Araştırma sonucunda; dersin ilkokul 

programında bulunmasını olumlu bulmuşlardır. Okullara Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinde 

kullanılması için gönderilen “Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı” ve Fiziksel etkinlik 

kartlarını kullandıklarını ve dosyaların içerisinde bulunan oyunları oynattıklarını 

belirtmişlerdir ancak dersi gerçekleştirebilmek için yeterli sayıda araç-gereç bulamadıklarını 

ve fiziki ortamın uygun olmadığını söylemişlerdir. Ayrıca öğretmenler oyun ve fiziki 

etkinlikler dersinde başka dersleri işlediklerini ifade etmişlerdir.   



BÖLÜM III 

 YÖNTEM 

Bu bölümde, araştırmada kullanılan model, araştırma grubu, verilerin toplanması ve 

analiz edilmesi süreçleri hakkında açıklamalara yer verilmiştir. 

3.1. Araştırma Modeli 

İlköğretim 1. kademedeki Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programının 

uygulanabilme koşullarını sınıf öğretmenlerinin görüşleriyle değerlendirmek bu 

araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin Beden Eğitimi 

ve Oyun dersi öğretim programını kazanım, içerik, öğrenme-öğretme süreci, değerlendirme 

öğeleri ile programın geneli (eğitim felsefesi, varsayımları, genel anlayışı), uygulanabilme 

koşullarının yeterliliği ve uygulayıcılarının eğitim gereksinimleri ile ilgili görüşlerini 

belirlemek üzere betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Tarama araştırmaları, 

bireylerin tutumlarını, eylemlerini, fikirlerini ve inançlarını belirleme ihtiyacı duyulduğunda 

tercih edilen bir yöntemdir. Tarama araştırmalarında, araştırmaya konu olan olay, birey ya 

da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir 

şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Önemli olan gözlemleyip 

belgeleyebilmektir (Karasar, 2018). Tarama (survey) araştırma modellerinin anlatılan 

özellikleri göz önünde bulundurulduğunda mevcut araştırmanın survey (tarama) modeli ile 

tasarlanmasının uygun olduğu anlaşılmıştır. 

3.2. Katılımcılar 

Yapılan bu araştırmanın evrenini 2020-2021 eğitim öğretim yılında Ankara ili 

Çankaya ilçesinden rastgele seçilmiş 7 okulda görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri ve 

Mamak ilçesinden rastgele seçilmiş 7 okulda görev yapmakta olan sınıf öğretmenleri olmak 

üzere toplam 324 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise 2020-2021 

eğitim öğretim yılında Çankaya ve Mamak ilçelerinden evreni oluşturan rastgele seçilmiş 

toplam 14 okulda görev yapmakta olan, ulaşabildiğimiz ve gönüllü olarak çalışmaya katılan 

159 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 
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3.3. Verilerin Toplanması 

Araştırmayla ilgili veriler toplanmaya başlanmadan önce ilgili kurumlardan gerekli 

izinler alınmıştır. Literatür taraması yapıldıktan sonra araştırma konusuna uygun olan anket 

belirlenmiş ve gerekli hazırlıklar yapılmıştır. Araştırmada, 5’li likert tipi, 8 bölümden oluşan 

“İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim Programının Uygulanabilme Koşulları 

İle İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi” anketi uygulanmıştır. 

Anketler Çankaya ilçesindeki Dr. Reşit Galip İlkokulu’nda görev yapmakta olan 14, 

Teğmen Kalmaz İlkokulu’nda görev yapmakta olan 24, Çankaya İlkokulu’nda görev 

yapmakta olan 33, Kurtuluş İlkokulu’nda görev yapmakta olan 24, Muazzez Karaçay 

İlkokulu’nda görev yapmakta olan 25, Hamdullah Suphi İlkokulu’nda görev yapmakta olan 

24 ve Nurçin Sayan İlkokulu’nda görev yapmakta olan 18 sınıf öğretmeni ile Mamak 

ilçesindeki Cengizhan İlkokulu’nda görev yapmakta olan 24, Hamdi Bulgurlu İlkokulu’nda 

görev yapmakta olan 13, Abidin Paşa İlkokulu’nda görev yapmakta olan 30, Kazım Orbay 

İlkokulu’nda görev yapmakta olan 29, Büyükelçi Nazım Belger İlkokulu’nda görev 

yapmakta olan 27, Yenimutlu İlkokulu’nda görev yapmakta olan 34 ve Kazım Karabekir 

İlkokulu’nda görev yapmakta olan 5 sınıf öğretmeni olmak üzere toplam 324 sınıf 

öğretmenine Google form olarak ulaştırılmış ve kendilerine göre uygun şekilde 

cevapladıktan sonra formun gönderilmesi istenmiştir. Gönderilen anketlerden 165 

tanesinden dönüş alınmış fakat 6 tanesi değerlendirmeye uygun olmadığından 159 form 

değerlendirmeye alınmıştır. 

3.3.1. Veri Toplama Aracı 

İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programının uygulanabilme 

koşulları ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan bu 

araştırmada ölçme aracı olarak, Doğanay ve Sarı (2007)  tarafından “Öğretmen gözü ile yeni 

sosyal bilgiler programı: Adana ilinde bir araştırma” adlı çalışmada geliştirilen, Vedia 

Gülüm ve Pervin Bilir’in (2008) “Adana ilindeki beden eğitimi öğretmenlerinin ilköğretim 

okullarında uygulanmakta olan beden eğitimi öğretim programına yönelik görüşlerinin 

değerlendirilmesi” adlı çalışmada Beden Eğitimi ve Spor alanına uyarladıkları, 5’li likert 

tipte ve 8 bölümden oluşan “Yenilenen Beden Eğitimi dersi beden eğitimi programı (II. 

kademe) değerlendirme” isimli anket “İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Öğretim 

Programının Uygulanabilme Koşulları İle İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerinin 
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Değerlendirilmesi” isimli anket olarak kullanılmıştır. Anket sekiz kısımdan oluşmuştur; 

birinci kısımda sınıf öğretmenlerinin demografik özelliklerine ilişkin; cinsiyet, yaş, mesleki 

kıdem ve Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile ilgili olarak kurs veya seminere katılım soruları 

yer almıştır. İkinci kısım programın kazanımlarına ilişkin 17, üçüncü kısım programın 

içeriğine ilişkin 16, dördüncü kısım programın öğrenme-öğretme sürecine ilişkin 12, beşinci 

kısım programın değerlendirme yöntem ve sürecine ilişkin 13, altıncı kısım programın genel 

anlayışına ilişkin 10 sorudan oluşmaktadır. Yedinci kısım programın uygulanabilme 

koşullarına ilişkin 10, son kısım olan sekizinci kısım ise program ile ilgili eğitim 

gereksinimine ilişkin 8 sorudan oluşmaktadır. 

3.4. Verilerin Analizi   

Verilerin analizinde SPSS 25.0 programı kullanılmıştır. Katılımcıların demografik 

bilgileri yüzde ve frekans ile çözümlenmiştir. Araştırma değişkenlerinin normal dağılımına 

ilişkin analizler Skewness ve Kurtosis skorları hesaplanarak belirlenmiştir. Veriler normal 

dağılım gösterdiği için parametrik testler kullanılmıştır. Araştırma bulgularının 

yorumlanmasında anlamlılık düzeyi 0,05 ve 0,01 olarak kabul edilmiştir. Cinsiyet ve Beden 

Eğitimi ve Oyun dersi ile ilgili kurs veya seminere katılıma verilen cevaplar, iki demografik 

değişken arasındaki farklar bağımsız örneklemler t test ile analiz edilmiştir. Mesleki kıdem 

yılı ve yaş grupları arasındaki farklılıklar tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile 

belirlenmiştir.  

 

 



BÖLÜM IV 

 BULGULAR 

İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programına yönelik sınıf 

öğretmenlerinin görüşlerini değerlendirmeye yönelik yapılan bu araştırmada elde edilen 

bulgular şu şekildedir;  

Tablo 4.1. Katılımcıların Demografik Bilgilerine İlişkin Analizler 

 f % 

  Cinsiyet 

Kadın 108 67.9 

Erkek 51 32.1 

Yaş 

25 ve altı 86 54.1 

26-30 34 21.4 

31 ve üstü 39 24.5 

Mesleki Kıdem 

5 yıl ve altı 109 68.6 

6-10 yıl 31 19.5 

11 yıl ve üstü 19 11.9 

Beden Eğitimi ve Oyun Dersi ile ilgili olarak kurs veya seminere katıldınız mı? 

Evet 59 37.1 

Hayır 100 62.9 

Tablo 4.1.’de katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin analizler verilmiştir. 

Araştırmaya 108 kadın (%67.9), 51 erkek (%32.1) katılmıştır. Katılımcıların %54.1’i 25 ve 

altı yaş aralığında (n=86), %21.4’ü 26-30 yaş aralığında (n=34), %24.5’i 31 ve üstü yaş 

aralığında (n=39) olduklarını beyan etmiştir. Katılımcıların %68.6’sı 5 yıl ve altı (n=109), 

%19.5’i 6-10 yıl arasında (n=31), %11.9’u 11 yıl ve üstü (n=19) mesleki kıdeme sahip 

olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %37.1’i Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile ilgili olarak 

kurs veya seminere katıldınız mı sorusuna evet (n=59), %62.9’u hayır (n=100) cevabını 

vermiştir.  
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Tablo 4.2. Araştırma Değişkenlerinin Ortalama, Standart Sapma, Skewness ve 

Kurtosis Değerleri 

Alt Boyutlar Ort.s.s. Skewness Kurtosis 

Kazanımlar 4.010.73 -0.51 -0.17 

İçerik 3.970.85 -1.03 1.10 

Öğrenme Öğretme Süreci 3.850.93 -0.89 0.56 

Değerlendirme 3.840.93 -0.91 0.52 

Programın Genel Anlayışı 3.700.97 -0.72 0.04 

Uygulanabilme Koşulları 3.391.16 -0.33 -0.91 

Program ile İlgili Eğitim Gereksinimi 3.740.93 -0.54 -0.51 

Tablo 4.2.’de araştırma değişkenlerinin ortalama, standart sapma, skewness ve 

kurtosis değerleri verilmiştir. Skewness ve Kurtosis değerleri araştırma verilerinin normal 

dağıldığını göstermiştir.  

Tablo 4.3. Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Değerlendirmede Cinsiyet Farklılıkları 

Alt Boyutlar Cinsiyet N Ort.s.s. t p 

Kazanımlar 
Kadın 108 3.970.74 

-1.10 0.27 
Erkek 51 4.110.70 

İçerik 
Kadın 108 3.960.80 

-0.21 0.82 
Erkek 51 3.990.95 

Öğrenme Öğretme Süreci 
Kadın 108 3.840.88 

-0.16 0.87 
Erkek 51 3.871.03 

Değerlendirme 
Kadın 107 3.830.87 

-0.32 0.74 
Erkek 51 3.881.06 

Programın Genel Anlayışı 
Kadın 108 3.660.94 

-0.69 0.48 
Erkek 51 3.781.05 

Uygulanabilme Koşulları 
Kadın 107 3.291.13 

-1.48 0.14 
Erkek 51 3.591.20 

Program ile İlgili Eğitim 

Gereksinimi 

Kadın 108 3.670.92 
-1.42 0.15 

Erkek 51 3.890.96 

Tablo 4.3.’te Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirmede cinsiyet farklılıkları 

gösterilmiştir. Analiz sonuçları cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

olmadığı tespit edilmiştir.  
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Tablo 4.4. Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Değerlendirmede Seminer ya da Kurs Alma 

Durumu Farklılıkları 

 

Alt Boyutlar 

 

Seminer 

Alma 

Durumu 

N Ort.s.s. t p 

Kazanımlar 
Evet 59 4.400.58 

5.59 0.00 
Hayır 100 3.790.72 

İçerik 
Evet 59 4.320.67 

4.20 0.00 
Hayır 100 3.760.88 

Öğrenme Öğretme Süreci 
Evet 59 4.170.89 

3.45 0.00 
Hayır 100 3.660.90 

Değerlendirme 
Evet 59 4.160.88 

3.41 0.00 
Hayır 100 3.650.92 

Programın Genel Anlayışı 
Evet 59 4.000.88 

3.12 0.00 
Hayır 100 3.520.98 

Uygulanabilme Koşulları 
Evet 59 3.841.11 

3.90 0.00 
Hayır 100 3.121.11 

Program ile İlgili Eğitim 

Gereksinimi 

Evet 59 4.090.85 
3.80 0.00 

Hayır 100 3.530.92 

Tablo 4.4.’te Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirmede seminer ya da kurs alma 

durumuna göre farklılıklar verilmiştir. Kazanımlar alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). Kazanımlar alt boyutunda, Beden Eğitimi ve Oyun dersi 

değerlendirme semineri ya da kursu alanların değerleri (4.400.58), almayanlardan 

(3.790.72) daha yüksektir (t=5.597). İçerik alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). İçerik alt boyutunda, Beden Eğitimi ve Oyun dersi 

değerlendirme semineri ya da kursu alanların değerleri (4.320.67), almayanlardan 

(3.760.88) daha yüksektir (t=4.200). Öğrenme-öğretme süreçleri alt boyutunda istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). Öğrenme-öğretme süreçleri alt boyutunda, 

Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirme semineri ya da kursu alanların değerleri 

(4.170.89), almayanlardan (3.660.90) daha yüksektir (t=3.454). Değerlendirme alt 

boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). Değerlendirme alt 

boyutunda, Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirme semineri ya da kursu alanların 

değerleri (4.160.88), almayanlardan (3.650.92) daha yüksektir (t=3.416). Programın 

Genel Anlayışı alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). 

Programın Genel Anlayışı alt boyutunda, Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirme 

semineri ya da kursu alanların değerleri (4.000.88), almayanlardan (3.520.98) daha 

yüksektir (t=3.124). Uygulanabilme Koşulları alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). Uygulanabilme Koşulları alt boyutunda, Beden Eğitimi 
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ve Oyun dersi değerlendirme semineri ya da kursu alanların değerleri (3.841.11), 

almayanlardan (3.121.11) daha yüksektir (t=3.907). Program ile İlgili Eğitim Gereksinimi 

alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,01). Program ile 

İlgili Eğitim Gereksinimi alt boyutunda, Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirme 

semineri ya da kursu alanların değerleri (4.090.85), almayanlardan (3.530.92) daha 

yüksektir (t=3.803). Programın tüm alt boyutlarında Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile ilgili 

olarak seminer veya kurs alan sınıf öğretmenlerinin değerleri, seminer veya kurs almayan 

sınıf öğretmenlerinin değerlerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.  
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Tablo 4.5. Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Değerlendirmede Yaş Grubu Farklılıkları 

Alt Boyutlar Yaş Grupları N Ort.s.s. F p 

Kazanımlar 

25 ve altı 86 4.100.72 

2.46 0.08 26-30 34 4.050.65 

31 ve üstü 39 3.790.79 

İçerik 

25 ve altı 86 4.060.82 

1.14 0.32 26-30 34 3.900.82 

31 ve üstü 39 3.830.94 

Öğrenme 

Öğretme Süreci 

25 ve altı 86 3.960.92 

1.40 0.24 26-30 34 3.790.93 

31 ve üstü 39 3.670.94 

Değerlendirme 

25 ve altı 86 3.960.92 

1.82 0.16 26-30 33 3.770.90 

31 ve üstü 39 3.630.97 

Programın Genel 

Anlayışı 

25 ve altı 86 3.860.96 

2.90 

0.05 

26-30 34 3.580.88 
 

31 ve üstü 39 3.441.02 

Uygulanabilme 

Koşulları 

25 ve altı 85 3.611.15 

3.63 0.02 26-30 34 3.241.11 

31 ve üstü 39 3.041.15 

Program ile İlgili 

Eğitim 

Gereksinimi 

25 ve altı 86 3.920.94 

3.50 0.03 26-30 34 3.530.82 

31 ve üstü 39 3.530.94 

Tablo 4.5’te Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirmede yaş grubu farklılıkları 

verilmiştir. Yaş gruplarına göre kazanımlar, içerik, öğrenme öğretme süreci ve 

değerlendirme alt boyut puanlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir (p>0.05).  Analiz sonuçları incelendiğinde yaş gruplarına göre programın genel 

anlayışı, uygulanabilme koşulları ve program ile ilgili eğitim gereksinimi alt boyut 

puanlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p0.05).  

Programın genel anlayışı, uygulanabilme koşulları ve program ile ilgili eğitim gereksinimi 

alt boyutlarında ortaya çıkan farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için 

LSD çoklu karşılaştırma testi uygulanmıştır. 
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Tablo 4.6. Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Değerlendirmede Yaş Gruplarına Göre LSD 

Testi Sonuçları 

 
(I) Yaş (J) Yaş 

Ortalama Fark 

(I-J) 
p 

Programın Genel Anlayışı 25 ve altı 26-30 yaş 0.28 0.14 

 31 ve üstü 0.42* 0.02 

26-30 yaş 25 ve altı -0.28 0.14 

 31 ve üstü 0.13 0.54 

31 ve üstü 25 ve altı -0.42* 0.02 

 31 ve üstü -0.13 0.54 

Uygulanabilme Koşulları 25 ve altı 26-30 yaş 0.36 0.11 

 31 ve üstü 0.56* 0.01 

26-30 yaş 25 ve altı -0.36 0.11 

 31 ve üstü 0.20 0.45 

31 ve üstü 25 ve altı -0.56* 0.01 

 31 ve üstü -0.20 0.45 

Program ile İlgili Eğitim 

Gereksinimi 

25 ve altı 26-30 yaş 0.38* 0.04 

 31 ve üstü 0.39* 0.03 

26-30 yaş 25 ve altı -0.38* 0.04 

 31 ve üstü 0.00 0.99 

31 ve üstü 25 ve altı -0.39* 0.03 

 31 ve üstü -0.00 0.99 

 LSD çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre programın genel anlayışı alt boyutunda 

25 ve altı ile 31 ve üstü yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir (p<0.05). Programın genel anlayışı alt boyutuna ilişkin 25 ve altı yaş grubuna ait 

ortalama (3.86), 31 ve üstü yaş grubuna ait ortalamadan (3.44) yüksektir. Aynı şekilde 

uygulanabilme koşulları alt boyutunda 25 ve altı ile 31 ve üstü yaş grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Uygulanabilme koşulları alt 

boyutuna ilişkin 25 ve altı yaş grubuna ait ortalama (3.61), 31 ve altı yaş grubuna 

ortalamadan (3.04) yüksektir. Program ile ilgili eğitim gereksinimi alt boyutunda 25 ve altı 

yaş grubu ile 26-30 yaş grubu ve 31 ve üstü yaş grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Program ile ilgili eğitim gereksinimi alt boyutuna ilişkin 

25 ve altı yaş grubuna ait ortalama (3.92), 26-30 yaş grubu ortalaması (3.53) ile 31 ve üstü 

yaş grubu ortalamasından (3.53) yüksektir. 
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Tablo 4.7. Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Değerlendirmede Mesleki Kıdem Grubu 

Farklılıkları 

Alt Boyutlar Mesleki Kıdem N Ort.s.s. F p 

Kazanımlar 

5 yıl ve altı 109 4.080.72 

1.67 0.19 6-10 yıl  31 3.920.77 

11 yıl ve üstü 19 3.780.72 

İçerik 

5 yıl ve altı 109 4.040.83 

1.09 0.33 6-10 yıl  31 3.791.01 

11 yıl ve üstü 19 3.880.62 

Öğrenme Öğretme 

Süreci 

5 yıl ve altı 109 3.930.92 

1.15 0.31 6-10 yıl  31 3.691.00 

11 yıl ve üstü 19 3.670.80 

Değerlendirme 

5 yıl ve altı 109 3.930.93 

1.66 0.19 6-10 yıl  31 3.680.99 

11 yıl ve üstü 19 3.590.83 

Programın Genel 

Anlayışı 

5 yıl ve altı 109 3.840.94 

3.60 0.03 6-10 yıl  31 3.391.09 

11 yıl ve üstü 19 3.410.81 

Uygulanabilme 

Koşulları 

5 yıl ve altı 109 3.561.12 

3.86 0.02 6-10 yıl  31 3.071.26 

11 yıl ve üstü 19 2.941.01 

Program ile İlgili 

Eğitim Gereksinimi 

5 yıl ve altı 109 3.840.94 

1.99 0.14 6-10 yıl  31 3.540.89 

11 yıl ve üstü 19 3.490.95 

Tablo 4.7.’de Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirmede mesleki kıdem grubu 

farklılıkları verilmiştir. Mesleki kıdem değişkenine göre kazanımlar, içerik, öğrenme 

öğretme süreci, değerlendirme ve program ile ilgili eğitim gereksinimi alt boyut puanlarının 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0.05). Analiz sonuçları 

incelendiğinde mesleki kıdem değişkenine göre uygulanabilme koşulları ve programın genel 

anlayışı alt boyut puanlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir 

(p<0.05).   

Programın genel anlayışı ve uygulanabilme koşulları alt boyutlarında ortaya çıkan 

farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için LSD çoklu karşılaştırma testi 

uygulanmıştır. 
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Tablo 4.8. Beden Eğitimi ve Oyun Dersi Değerlendirmede Mesleki Kıdeme Göre LSD 

Testi Sonuçları 

 (I) Mesleki 

Kıdem 

(J) Mesleki 

Kıdem 

Ortalama Fark 

(I-J) 
p 

Programın Genel Anlayışı 5 yıl ve altı 6-10 yıl 0.44* 0.02 

 11 yıl ve üstü 0.42 0.07 

6-10 yıl 5 yıl ve altı -0.44* 0.02 

 11 yıl ve üstü -0.01 0.95 

11 yıl ve üstü 5 yıl ve altı -0.42 0.07 

 6-10 yıl 0.01 0.95 

Uygulanabilme Koşulları 5 yıl ve altı 6-10 yıl 0.48* 0.03 

 11 yıl ve üstü 0.61* 0.03 

6-10 yıl 5 yıl ve altı -0.48* 0.03 

 11 yıl ve üstü 0.13 0.69 

11 yıl ve üstü 5 yıl ve altı -0.61* 0.03 

 6-10 yıl -0.13 0.69 

LSD çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre programın genel anlayışı alt boyutunda 

5 yıl ve altı ile 6-10 yıl mesleki kıdem arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir (p<0.05). Programın genel anlayışı alt boyutuna ilişkin 5 yıl ve altı mesleki kıdeme 

sahip sınıf öğretmenlerine ait ortalama (3.84), 6-10 yıl mesleki kıdeme sahip sınıf 

öğretmenlerine ait ortalamadan (3.39) yüksektir. Uygulanabilme koşulları alt boyutunda 5 

yıl ve altı mesleki kıdem ile 6-10 yıl ve 11 yıl ve üstü mesleki kıdem arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Uygulanabilme koşulları alt boyutuna 

ilişkin 5 yıl ve altı mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenlerine ait ortalama (3.56), 6-10 yıl 

mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenlerine ait ortalama (3.07) ile 11 yıl ve üstü mesleki 

kıdeme sahip sınıf öğretmenlerine ait ortalamadan (2.94) yüksektir. 



BÖLÜM V   

 TARTIŞMA, SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu bölüm içerisinde araştırma sonucunda elde edilen bulgulara ilişkin tartışma, 

sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

5.1. Tartışma  

Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın bulguları ve çalışmayla ilgili literatür 

ilişkilendirilerek tartışılmıştır. Beden Eğitimi ve Oyun dersi Öğretim Programı’nın 

uygulanabilme koşulları ile ilgili sınıf öğretmenlerinin görüşleri alınarak yapılan bu 

araştırmada; cinsiyet, yaş, mesleki kıdem ve öğretmenlerin Beden Eğitimi ve Oyun dersi 

değerlendirme semineri ya da kursa katılım sağlama durumları çeşitli değişkenler açısından 

incelendiğinde; Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirmede cinsiyetler arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Kazanımlar, içerik, öğrenme 

öğretme süreci ve değerlendirme alt boyut puanlarının yaş grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Ancak programın genel anlayışı alt boyutunda ve 

uygulanabilme koşulları alt boyutunda 25 ve altı ile 31 ve üstü yaş grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunurken program ile ilgili eğitim gereksinimi alt 

boyutunda 25 ve altı yaş grubu ile 26-30 yaş grubu ve 31 ve üstü yaş grubu arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Beden Eğitimi ve Oyun dersi 

değerlendirmede mesleki kıdem grubu farklılıkları incelediğinde; kazanımlar, içerik, 

öğrenme öğretme süreci, değerlendirme ve program ile ilgili eğitim gereksinimi alt boyut 

puanlarının mesleki kıdem grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Programın genel anlayışı ve uygulanabilme koşulları alt 

boyut puanlarının mesleki kıdem açısından incelendiğinde; programın genel anlayışı alt 

boyutunda 5 yıl ve altı ile 6-10 yıl mesleki kıdem arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilirken, uygulanabilme koşulları alt boyutunda 5 yıl ve altı mesleki kıdem 

ile 6-10 yıl ve 11 yıl ve üstü mesleki kıdem arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

tespit edilmiştir. Kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme ve değerlendirme, programın genel 

anlayışı, uygulanabilme koşulları ve program ile ilgili eğitim gereksinimi alt boyutunda 

Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirme semineri ya da kursu alanların değerleri, 

seminer ya da kursu almayan katılımcıların değerlerinden daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 
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2015 yılında Dağdelen ve Kösterelioğlu tarafından yapılan “İlkokullardaki Oyun ve 

Fiziki Etkinlikler Dersinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi” adlı çalışmada, 

araştırmaya katılan öğretmenlerin bu dersin müfredatta bulunmasının kendilerine göre 

olumlu oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmaya katılan öğretmenler, bakanlıkça 

gönderilen “Oyun Oynuyorum Derleme Kitapçığı” ile “Fiziksel Etkinlik Kartları”ndaki 

etkinlikleri çoğunlukla uyguladıkları sonucuna ulaşmışlardır. Fakat dersin ihtiyaçlarına 

uygun fiziksel şartlar ve gerekli araç-gereç bulunmadığı için, dersin verimli olmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca öğretmenlerin, bu dersin saatlerinde diğer dersleri işledikleri 

ve eksik kalan kazanımlarını telafi etmeye çalıştıkları sonucuna ulaşmışlardır. Beden Eğitimi 

ve Oyun dersi öğretim programının sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelendiği bu 

araştırmada, 25 ve altı yaş aralığında olan katılımcıların uygulanabilme koşulları 

boyutundaki değerleri 31 yaş ve üstü katılımcılardan daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bu sonuçlar Dağdelen ve Kösterelioğlu (2015) 

tarafından yapılan araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. 

Altun 2016 yılında yaptığı “İlkokul Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi Yeni Öğretim 

Programının Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleriyle Değerlendirilmesi: Kırşehir İli Örneği” adlı 

çalışmasında, öğretmenlerin bu dersin öğretim programı ile alakalı bir eğitime ya da 

seminere katılmadıkları, bu derse ilişkin öğretim programı hakkındaki bilgilere bakanlık 

tarafından gönderilen kılavuz ve oyun kartlarından ulaştıkları sonucuna ulaşmıştır. Sınıf 

mevcudunun çok kalabalık ya da çok az olduğu okullarda öğretim programının etkili bir 

şekilde uygulanamadığı ve ders materyallerinin yetersiz olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bu 

derse ilişkin kazanımlarının tekrar incelenip öğrencilerin gelişim özellikleri, fiziksel şartlar 

ve okulların sahip olduğu imkânlar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenmesi 

gerektiği görüşüne ulaşmıştır.  Yapılan bu araştırmada öğretim programın uygulanabilme 

koşulları alt boyutunda anlamlı farklılık bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. 25 ve altı yaş 

aralığında olan katılımcıların uygulanabilme koşulları boyutundaki değerleri 31 yaş ve üstü 

katılımcılardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu açıdan incelendiğinde yapılan 

araştırma sonuçları Altun (2016) tarafından yapılan araştırma sonucuna göre benzerlik 

göstermemektedir.  

Can Ceylan’ın (2015) yaptığı çalışmada sınıf öğretmenlerinin Oyun ve Fiziksel 

Etkinlikler dersini önemli gördükleri, öğrencilerin fiziksel açıdan, sosyal açıdan, duyuşsal 

açıdan ve bilişsel açıdan gelişim sağladığı, bu derste öğrencilere not verilmemesi gerektiği 

görüşleri ortaya çıkmıştır. Katılımcıların tamamının fiziksel şartlar ve ders materyalleri 
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bakımından okul idaresi desteğinin önemli olduğu görüşünü savunduğunu, oyun ve fiziksel 

etkinlikler dersinin öğretmenlerce ders saatinde ve düzenli olarak yapıldığını ve kazanımlara 

uygun olarak işlendiğini tespit etmiştir. Derse ilişkin kazanımların, öğrenci seviyesine göre 

olduğu ve çoğunluğunun öğrencilere kazandırıldığı sonucuna ulaşmıştır. Araştırma 

sonucunda, öğretmen görüşleri arasında cinsiyet, ilçeler, hizmet yılı ve mezun olunan 

bölümlere göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Hizmet yılları arasında öğretmenler arasında 

istatistiksel açıdan farklar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Can Ceylan (2015) tarafından 

yapılan araştırmada elde edilen sonuçlar göre yapılan bu araştırma değerlendirildiğinde 

benzerlik göstermemektedir.   

Alıncak, Ayan ve Abakay’ın (2015) yaptığı çalışmada “Sınıf Öğretmenlerinin Oyun 

ve Fiziki Etkinlikler Dersine İlişkin Değerlendirmeleri” incelenmiştir. Bu çalışmada bu 

derse ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri incelenmiştir. Araştırmaya göre dersin 

müfredatında konu, içerik ve uygulama ile ilgili uyum, yetersizlik ve sosyo-ekonomik 

gerçeklikten kopukluk gibi problemler olduğu, çevre, okullar, sınıflar, fiziksel koşulların 

yetersizliği, sınıf mevcutları ve dersi yürüten öğretmenlerin yeterli donanıma sahip olması 

gibi problemler ve bu problemlerin çözülmesi gerekliliği sonucuna ulaşmışlardır. Bu açıdan 

Alıncak, Ayan, ve Abakay (2015) tarafından yapılan araştırma sonuçları, Beden Eğitimi ve 

Oyun dersi öğretim programının sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelendiği bu 

araştırmaya göre benzerlik göstermemektedir.  

Güven ve Yıldız’ın (2014) yaptığı araştırmada, fiziksel şartlar ve ders materyallerinin 

yetersizliği ve bu yetersizlikten kaynaklanan Beden Eğitimi ve Spor dersinin uygulamadaki 

sıkıntıları, sınıf öğretmenlerinin bu derse ilişkin bilgi ve donanım eksikliği sebebiyle dersin 

kazanımlarına yeterince ulaşamadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan incelediğinde 

Güven ve Yıldız (2014) tarafından yapılan bu araştırma sonuçları ile Beden Eğitimi ve Oyun 

dersi öğretim programının sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelendiği bu araştırmada 

tespit edilen 25 ve altı yaş aralığında olan katılımcıların uygulanabilme koşulları 

boyutundaki değerleri 31 yaş ve üstü katılımcılardan daha yüksek olduğu sonucu 

benzemektedir. Elde edilen bu sonuçlar Güven ve Yıldız’ın (2014) tarafından ulaşılan 

sonuçlar ile benzerlik göstermektedir.  

Kazu ve Aslan (2014), yaptıkları çalışmada öğretmenlerin fiziksel koşulların 

yetersizliği sebebiyle problem yaşadıkları, okullarda ders materyallerinin yetersizliği ve 

temin edilmesi konusunda bütçe olmayışından dolayı dersin uygulanmasını olumsuz 

etkilediği, dersin öğretim programlarına ilişkin kazanımlara ulaşılmasında olumsuzluklar 
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yaşandığı sonucuna ulaşmışlardır. Kazu ve Aslan (2014) tarafından yapılan bu araştırma 

sonuçları Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programının sınıf öğretmenlerinin 

görüşlerinin incelendiği araştırma sonuçlarına göre yapılan bu araştırmada, 25 ve altı yaş 

aralığında olan katılımcıların uygulanabilme koşulları boyutundaki değerleri 31 yaş ve üstü 

katılımcılardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuçlar Kazu ve 

Aslan (2014) tarafından ulaşılan sonuçlar ile benzerlik göstermektedir.  

Yapılan diğer bir çalışmaya göre, sınıf öğretmenleri Beden Eğitimi ve Oyun dersini 

ders saatinde ve haftalık ders programındaki düzene göre yapmamakta ve Beden Eğitimi ve 

Oyun derslerinin amaçlarına ulaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır (Ayan, Memiş, Eynur & 

Şahin, 2006). Ayan, Memiş, Eynur ve Şahin (2006) tarafından yapılan araştırma sonuçları 

yapılan bu araştırmaya göre benzerlik göstermemektedir.  

Çivrilkara, Küçükkılıç ve Öncü ‘nün (2017) yaptığı çalışmada, okulun fiziksel 

şartlarının yetersiz olduğu; 1. sınıfta, 2. sınıfta ve 3. sınıfta haftalık ders saatinin yeterli, 4. 

sınıfta ise yetersiz olduğunu tespit etmişlerdir. İlave olarak doğru bulmadıkları halde bu ders 

saatlerini başka dersler için kullandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Dersin öğrencilere fiziksel 

ve sosyal yönden katkı sağladığını düşündükleri, ancak dersin gelişim ve öğrenme alanları 

ile program çıktılarına tam anlamıyla hâkim olmadıkları sonucuna ulaşmışlardır. Sınıf 

öğretmenlerinin kendilerini bu derse ilişkin donanımsal olarak yeterli görmemeleri ve dersin 

kazanımlarının ve öğrenci ihtiyaçlarının ve gelişim özelliklerinin bilgisi ve bu konudaki 

önemin bilinci açısından beden eğitimi öğretmenlerinin uzmanlığında olmalarından dolayı 

bu dersin beden eğitimi ve spor öğretmeni tarafından yürütülmesi gerektiği görüşünü 

savundukları sonucuna ulaşmışlardır. Civrilkaya, Küçükkılıç ve Öncü (2017) tarafından 

araştırmaya göre bu araştırmada elde edilen sonuçlar;  Kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme 

süreci ve değerlendirme alt boyutunda yaş grupları arasında istatistiksel anlamda herhangi 

bir fark bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan Civrilkaya, Küçükkılıç ve Öncü 

(2017) tarafından yapılan araştırmada edilen sonuç ile yapılan bu araştırmada elde edilen 

sonuçlar benzerlik göstermektedir.  

Çelik ve Şahin’in (2013) yaptığı çalışmada çocukların kendi yaşıtlarıyla birlikte, 

paylaşma, işbirliği ve yardımlaşmayı öğrendiklerini, bu dersin öğretim programında 

üzerinde durulan ders uygulamalarının öğrencinin gelişimini bir bütün olarak ele aldığını 

tespit etmişlerdir. Çelik ve Şahin (2013) tarafından yapılan araştırma sonuçları yapılan bu 

araştırmaya göre, incelendiğinde benzerlik göstermemektedir.  



 

37 

Şentürk, Yılmaz ve Gönener 2015 yılında yaptıkları çalışmada Oyun ve Fiziki 

etkinlik dersine gerekli önemin verilip dersin amaçlarına uygun şekilde uygulanmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Öğretmenlerin bu ders saatini genellikle diğer derslerdeki 

eksikliklerini tamamlamak kullandıkları sonucuna ulaşmışlardır. Şentürk, Yılmaz ve 

Gönener (2015) tarafından araştırma sonuçları yapılan bu araştırma sonuçlarına göre 

benzerlik göstermemektedir.   

Bayat, Kaymak ve Balcı 2016 yılında yaptığı çalışmada da Şentürk vd. (2015) gibi, 

öğretmenlerin bu ders saatini genellikle diğer derslerdeki eksikliklerini tamamlamak 

kullandıkları ve dersi amacına uygun bir şekilde işlemedikleri sonucuna ulaşmışlardır. 

Bayat, Kaymak ve Balcı (2016) tarafından yapılan araştırma sonuçları, yapılan bu araştırma 

sonuçlarına göre incelendiğinde benzerlik göstermemektedir.   

Gülüm (2008) yaptığı çalışmada “Adana İlindeki Beden Eğitimi Öğretmenlerinin 

İlköğretim Okullarında Uygulanmakta Olan Beden Eğitimi Öğretim Programına Yönelik 

Görüşlerini” incelemiş ve öğretmenlerin, programın öğelerine yönelik olarak çoğunlukla 

“fikrim yok” şeklinde görüş bildirdiği sonucuna ulaşmıştır. “Programın yaratıcılığı ve doğal 

merakı geliştirmesi özelliği” göze çarpan en pozitif görüşü, “Okullar program için gerekli 

fiziksel koşullara (araç-gereç, tesis) sahiptir” görüşü ise en olumsuz görüşü olarak tespit 

edilmiştir. “Değerlendirme” ve “programın genel anlayışı” bölümlerinin çoğunluğunda, 

“uygulanabilme koşulları” bölümünün ise tümünde olumsuz görüş tespit edilmiştir. Yaş 

açısından bakıldığında anlamlı farklılık tespit edilmiş, en çok 36-40 yaş lehine farklılık 

bulunmuştur. Dersin uygulanması açısından sınıf mevcutlarının çok az ya da çok fazla 

olması, ders saati, ders materyalleri ve fiziksel şartların yetersiz olması sebebiyle programın 

uygulamaya koyulamadığı görüşünü belirtilmiştir.  Gülüm (2008) tarafından yapılan 

araştırmada elde edilen sonuçlara göre; yapılan bu araştırmada uygulanabilme koşulları alt 

boyutunda elde edilen analiz sonuçları istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğunu 

göstermiştir (p<0,05). 25 ve altı yaş aralığında olan katılımcıların uygulanabilme koşulları 

boyutundaki değerleri 31 yaş ve üstü katılımcılardan daha yüksek olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Elde edilen araştırma sonuçlarına göre Gülüm (2008) tarafından elde edilen 

araştırma sonuçları ile benzerlik göstermektedir.  

Dalaman 2010 yılında yaptığı “İlköğretim birinci kademe Beden Eğitimi dersi 

öğretim programı kazanımlarının gerçekleşme durumuna ilişkin öğretmen görüşleri” adlı 

çalışmasında hizmet yılı yönünden anlamlı farklılık görülmemiştir. Mezun oldukları bölüm 

yönünden incelendiğinde; birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğretmenlerin aralarında görüş farkı 
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görülmemiştir. Birinci, ikinci ve dördüncü sınıfta derse giren öğretmenlerinin görüşlerinde 

ilçeler bazında farklılık görülmemiştir. Üçüncü sınıf öğretmenlerinin görüşlerinde ise 

farklılık görülmektedir. Bu da “Etkin Katılım ve Sağlıklı Yaşam” öğrenme alanına ait 

kazanımların gerçekleştirilmesine ilişkin görüşlerde, Meram ilçesindeki öğretmen 

görüşlerinin daha olumlu olduğu yönündedir. Cinsiyet açısından bakıldığında ise, ikinci 

sınıfta derse giren öğretmenlerde anlamlı farklılık görülmezken birinci, üçüncü, dördüncü 

ve beşinci sınıflarda derse giren erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha olumsuz 

görüş bildirmişleridir. Yapılan bu araştırmada mesleki kıdem yılı 5 yıl ve altı olanların 

programın genel anlayışı alt boyutundaki değerleri 6-10 yıl olanlardan daha yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmış olup, Dalaman (2010) tarafından yapılan bu çalışma ile benzerlik 

göstermektedir.  

Taşmektepligil, Yılmaz, İmamoğlu, ve Kılcıgil (2006) ilköğretim programındaki 

beden eğitimi ders hedeflerinin gerçekleşme düzeyini belirlemek ve bu konuda yeni 

değerlendirmeler yapmak amacıyla bir yaptıkları, beden eğitimi ders süresinin, dersle ilgili 

genel ve özel amaçlara ulaşabilmek için yeterli olmadığı, öğretmenlerin planları hazırlarken 

programın tamamına değil daha çok bildikleri konulara öncelik verdikleri, okullarda yeterli 

tesis ve malzeme bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bu araştırmada, 

uygulanabilme koşulları alt boyutunda istatistiksel açıdan farklılıklar olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, Taşmektepligil, Yılmaz, İmamoğlu, ve 

Kılcıgil (2006) tarafından ulaşılan sonuçlar ile benzerlik göstermektedir.  

Kazu ve Aslan’ ın (2014) birinci sınıfta görev yapan sınıf öğretmenlerinin Oyun ve 

Fiziki Etkinlikler dersine yönelik görüşlerin alındığı bu çalışmada açık uçlu soruların da 

sorulduğu anket kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularında sınıf öğretmenleri, dersin 

kazanımlarını öğrencilerin gelişim düzeylerine uymadığını, dersin kitaplarının öğrencilerin 

seviyelerine uygun olmadığını, ders anında öğretmenlerin dengeleme hareketlerini kapsayan 

etkinlikleri yaptırdıklarını ve ölçme değerlendirme basamağında gözlem formu 

kullandıklarını, araç gereç açısından sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Yapılan bu 

araştırmada programın uygulanabilme koşulları alt boyutunda istatistiksel açıdan farklılıklar 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan incelediğinde Kazu ve Aslan (2014) tarafından 

ulaşılan araştırma bulguları ile yapılan bu araştırmada elde edilen sonuçlar benzerlik 

göstermektedir.  
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5.2. Sonuç  

            İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programının değerlendirilmesi 

amacıyla yapılan bu araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programının değerlendirilmesi 

amacıyla yapılan bu araştırmada, 108’i kadın (%67.9), 51’i erkek (%32.1) olmak üzere 

toplam 159 gönüllü öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcıların %54.1’i 25 ve altı yaş 

aralığında (n=86), %21.4’ü 26-30 yaş aralığında (n=34), %24.5’i 31 yaş ve üzerinde  (n=39), 

mesleki kıdem açısından incelendiğinde ise; %68.6’sı 5 yıl ve altı (n=109), %19.5’i 6-10 yıl 

arasında (n=31), %11.9’u 11 yıl ve üstü (n=19) mesleki kıdeme sahiptiler. Ayrıca 

katılımcıların %37.1’i Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile ilgili olarak kurs veya seminere 

katıldınız mı sorusuna evet (n=59), %62.9’u hayır (n=100) cevabını vermişlerdir. Buradan 

hareketle Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirmede seminer ya da kurs alma durumuna 

göre katılımcılar arası farklılıklar bulunmaktadır. 

Çeşitli değişkenler açısından incelendiğinde Beden Eğitimi ve Oyun dersi 

değerlendirmede cinsiyet açısından farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

İlköğretimde Beden Eğitimi ve Oyun Dersi değerlendirme anketi içerisinde bulunan 

alt boyutlar ile ilgili ulaşılan sonuçlar şu şekildedir; 

Kazanımlar, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme alt boyut puanlarının 

yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Ancak 

programın genel anlayışı ve uygulanabilme koşulları alt boyut puanında 25 ve altı yaş grubu 

ile 31 ve üstü yaş grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır 

(p<0.05). Program ile ilgili eğitim gereksinimi alt boyutunda 25 ve altı yaş grubu ile 26-30 

yaş grubu ve 31 ve üstü yaş grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir (p<0.05).  

LSD çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre programın genel anlayışı alt boyutunda 

25 ve altı ile 31 ve üstü yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir (p<0.05). Programın genel anlayışı alt boyutuna ilişkin 25 ve altı yaş grubuna ait 

ortalama (3.86), 31 ve üstü yaş grubuna ait ortalamadan (3.44) yüksektir. Aynı şekilde 

uygulanabilme koşulları alt boyutunda 25 ve altı ile 31 ve üstü yaş grupları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Uygulanabilme koşulları alt 

boyutuna ilişkin 25 ve altı yaş grubuna ait ortalama (3.61), 31 ve altı yaş grubuna 

ortalamadan (3.04) yüksektir. Program ile ilgili eğitim gereksinimi alt boyutunda 25 ve altı 
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yaş grubu ile 26-30 yaş grubu ve 31 ve üstü yaş grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Program ile ilgili eğitim gereksinimi alt boyutuna ilişkin 

25 ve altı yaş grubuna ait ortalama (3.92), 26-30 yaş grubu ortalaması (3.53) ile 31 ve üstü 

yaş grubu ortalamasından (3.53) yüksektir. 

Bu sonuçlar ışığında 25 ve altı yaş grubu sınıf öğretmenlerinin ortalama değerinin, 

26-30 yaş grubu ile 31 ve üstü yaş grubu sınıf öğretmenlerinin ortalama değerinden yüksek 

bulunmasından dolayı 25 ve altı yaş grubu sınıf öğretmenlerinin diğer yaş gruplarına göre 

programın genel anlayışı alt boyutu, uygulanabilme koşulları alt boyutu ve program ile ilgili 

eğitim gereksinimi alt boyutunda olumlu yönde görüşlerinin olduğu söylenebilir.  

Beden Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirmede mesleki kıdem grubu farklılıkları 

incelediğinde; kazanımlar, içerik, öğrenme öğretme süreci, değerlendirme ve program ile 

ilgili eğitim gereksinimi alt boyut puanlarının mesleki kıdem grupları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır (p>0.05). Programın genel anlayışı ve 

uygulanabilme koşulları alt boyut puanlarının mesleki kıdem açısından incelendiğinde ise 

programın genel anlayışı alt boyutunda 5 yıl ve altı ile 6-10 yıl mesleki kıdem arasında 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilirken, uygulanabilme koşulları alt boyutunda 5 

yıl ve altı mesleki kıdem ile 6-10 yıl ve 11 yıl ve üstü mesleki kıdem arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05).  

LSD çoklu karşılaştırma testi sonucuna göre programın genel anlayışı alt boyutunda 

5 yıl ve altı ile 6-10 yıl mesleki kıdem arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit 

edilmiştir (p<0.05). Programın genel anlayışı alt boyutuna ilişkin 5 yıl ve altı mesleki kıdeme 

sahip sınıf öğretmenlerine ait ortalama (3.84), 6-10 yıl mesleki kıdeme sahip sınıf 

öğretmenlerine ait ortalamadan (3.39) yüksektir. Uygulanabilme koşulları alt boyutunda 5 

yıl ve altı mesleki kıdem ile 6-10 yıl ve 11 yıl ve üstü mesleki kıdem arasında istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0.05). Uygulanabilme koşulları alt boyutuna 

ilişkin 5 yıl ve altı mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenlerine ait ortalama (3.56), 6-10 yıl 

mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenlerine ait ortalama (3.07) ile 11 yıl ve üstü mesleki 

kıdeme sahip sınıf öğretmenlerine ait ortalamadan (2.94) yüksektir. 

Programın genel anlayışı alt boyutuna ve uygulanabilme koşulları alt boyutunda 5 

yıl ve altı mesleki kıdeme sahip sınıf öğretmenlerinin diğer mesleki kıdem gruplarına göre 

ortalama değerlerinin yüksek olması sonucuyla sınıf öğretmenlerinin Beden Eğitimi ve 
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Oyun dersine yönelik ilgi, anlayış ve uygulama koşullarına karşı olumlu yönde görüşlerinin 

olduğu söylenebilir.  

Kazanımlar, içerik, öğrenme-öğretme ve değerlendirme, programın genel anlayışı, 

uygulanabilme koşulları ve program ile ilgili eğitim gereksinimi alt boyutunda Beden 

Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirme semineri ya da kursu alanların değerleri, seminer ya 

da kurs almayanlardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  

Beden Eğitimi ve Oyun dersi Öğretim Programı’nın uygulanabilme koşulları ile ilgili 

sınıf öğretmenlerinin görüşleri alınarak yapılan bu araştırmada, programın tüm alt 

boyutlarında sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi adına Beden 

Eğitimi ve Oyun dersi değerlendirme semineri ya da kursu alan sınıf öğretmenlerinin ve 

derse yönelik seminer ya da kurs sayılarının artırılması, bu alandaki görüşleri olumlu yönde 

etkileyebileceği düşünülmektedir. 

5.3. Öneriler 

             Sınıf öğretmenlerinin anket sorularına vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda Beden 

Eğitimi ve Oyun dersi için düzenlenen kurs ya da seminerler nicel ve nitelik yönden 

artırılırken, sınıf öğretmenlerinin katılım oranı da artırılabilir. Böylelikle Beden Eğitimi ve 

Oyun dersine sınıf öğretmenleri tarafından daha fazla önem verilmesinin sağlanması 

önerilmektedir. 

           İlköğretim 1. kademe sınıf öğretmenleri ve yöneticilerine çalışmada yer alan Beden 

Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programını kazanım, içerik, öğrenme-öğretme süreci,  

değerlendirme öğeleri ile programın genel anlayışı, uygulanabilme koşullarının yeterliliği 

ve eğitim gereksinimleri ile ilgili görüşlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi adına hizmet 

içi eğitimler verilmesi önerilmektedir. 

            Programın uygulanabilme koşullarının tam olarak sağlanabilmesi amacıyla okullarda 

Beden Eğitimi ve Oyun dersi için kullanılan araç gereç oranları arttırılmalıdır. Dersin 

uygulanabilme kalitesinin artırılması için ise yeterli sahalar, alanlar oluşturulması 

önerilmektedir. 

             Dersin uygulayıcıları sınıf öğretmenlerinin lisans eğitimleri sürecinde Beden 

Eğitimi ve Oyun dersine yönelik, fiziksel eğitimin ve oyunun çocuğun hayatındaki önemi ve 

çocuk gelişiminde belli davranışların kazanılabilmesi için kritik dönemlerin önemi 

vurgulanarak eğitim verilmelidir. 
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             Beden Eğitimi ve Oyun dersi öğretim programının değerlendirilmesi amacıyla 

yapılacak olan araştırmalarda örneklem grubu genişletilerek daha büyük örneklem grupları 

üzerinde çalışılması önerilmektedir. Türkiye genelinde bu çalışma konusu üzerine mevcut 

şartlar dikkate alınarak bu tarz bilimsel araştırmalar arttırılmalıdır.   
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Ek 2. ANKET KULLANIM İZNİ 
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Ek 3. ANKET 

İLKÖĞRETİMDE BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN DERSİ ÖĞRETİM 

PROGRAMININ UYGULANABİLME KOŞULLARI İLE İLGİLİ SINIF 

ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİ 

Sevgili katılımcı öğretmenim, bu çalışmanın amacı Ankara ilinde Beden Eğitimi ve 

Oyun dersi programının uygulanabilme koşullarını dersi yürüten sınıf öğretmenlerinin 

görüşleri ile değerlendirmektir. Çalışmaya ayırdığınız vaktiniz ve katkınız için teşekkür 

ederim.  

                                                                                                                                           

Betül AYDEMİR 

                                                                                                                          

Onam Formu* 

Bu çalışma, katılımcılara ve sosyal güvenlik kurumlarına ek bir yük getirmeyecek, 

sizlere herhangi bir maddi ödeme yapılmayacak, sizden de maddi ödeme beklenmeyecektir. 

Verdiğiniz cevaplar ve kişisel bilgileriniz tamamen gizli tutulacak, kesinlikle kimlik 

bilgileriniz açıklanmayacaktır. Katılımınız için teşekkür ederim. Yukarıda belirtilen 

aydınlatılmış onam metnini okudum. Bana, konusu belirtilen araştırmayla ilgili yazılı 

açıklama yapıldı. Araştırmaya gönüllü olarak katıldığımı ve katılmama hakkımın olduğunu, 

araştırma başladıktan sonra devam etmeyi istememe hakkına sahip olduğum gibi kendi 

isteğime bakılmaksızın araştırmacı tarafından araştırma dışı bırakılabileceğimi biliyorum. 

Bu koşullarda söz konusu araştırmaya, hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın, kendi rızam ile 

katılmayı 

-Kabul ediyorum 

-Kabul etmiyorum 
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