Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Eylül, Ekim, Kas m, Aral k, Cilt: 2 Say :3
Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / September, October, November, December,
Volume: 2 Issue: 3
www.joimar.com

TÜRK YE’DE BEDEN E
Ö RETMENLER
N BEDEN E
DERSLER NDE VE MESLEK YA AMLARINDA KAR ILA TIKLARI SORUNLAR
PROBLEMS ENCOUNTERED BY PHYSICAL EDUCATION TEACHERS IN
PHYSICAL EDUCATION CLASSES AND THEIR PROFESSIONAL LIFE IN
TURKEY
1
1

Meriç ERASLAN*, 2Burhanettin HACICAFERO LU

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticili i Bölümü, Burdur,
Türkiye
2
Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor l Müdürlü ü, Antalya, Türkiye
* e-mail: mericeraslan@hotmail.com

ÖZET
Yap lan bu ara rmada, Türkiye’de ilkö retim ve liselerde görev yapan beden e itimi ö retmenlerinin beden
itimi derslerinde ve meslek ya amlar nda kar la klar sorunlar n de erlendirilmesi amaçlanm r.
Ara rmada literatürde s kl kla kullan lan derleme çal ma yöntemi kullan lm r. Bu kapsamda öncelikli olarak
konu ile ilgili olarak Türkiye’de yay nlanm olan özgün makale ve lisansüstü tezlere ula lm r. Yap lan
literatür taramas sonucu Türkiye’de konuya ili kin çal malar n büyük bir bölümünün lisansüstü tezlerden
olu tu u belirlenmi , bu konuda yap lan özgün makalelerin oldukça s rl say da olduklar gözlenmi tir. Konuya
ili kin olarak yap lan ara rma sonuçlar de erlendirildi i zaman, Türkiye’de beden e itimi ö retmenlerinin
meslek ya amlar nda ve beden e itimi derslerinde kar la klar sorunlar n ba nda beden e itimi dersinde
kullan lan spor ekipmanlar n yetersiz olmas , ebeveynlerin beden e itimi ö retmenleri ile ileti im kuramamas ,
ebeveynlerin beden e itimi dersini önemsememesi, s f geçmenin kolay olmas nedeniyle ö rencilerin beden
itimi dersine yönelik tutumlar n dü ük olmas , ebeveynlerin çocuklar için spor etkinliklerine kat mlar
gereksiz görmeleri, di er bran ö retmenlerinin beden e itimi derslerine yeterince önem vermemeleri, okul
yöneticilerinin seçmeli ders olarak beden e itimi dersini fazla önemsememeleri, ilkokul 1. 2. ve 3. S flarda
beden e itimi derslerine bran hocalar n girmemesi, spor tesislerinin, salonlar n ve soyunma odalar n
yetersiz olmas , ö renci say
n fazlal nedeniyle ders planlar n ve uygulamas n sa kl yap lamamas ,
zümre çal malar n i levsel olmamas , ö rencilerin geçer not alman n kolay olmas , dershaneye gitmeleri veya
navlara haz rlanmalar nedeniyle beden e itimi dersine önem vermemelerinin geldi i tespit edilmi tir.
Anahtar kelimeler: Beden e itimi, beden e itimi ö retmenli i, mesleki sorunlar

ABSTRACT
This research aims to evaluate the problems encountered by physical education teachers in physical education
classes and their professional life in Turkey. Method of researching was compilation, which is being used widely
in research literature. In this context, authentic articles and post-graduate thesises on this subject have been
evaluated first. As a result of the literature research conducted, it has been understood that most of the studies on
this field were post-graduate thesis papers and there were a limited number of authentic articles on the subject.
As a result of this research, it has been understood that among other problems encountered by physical education
teachers in physical education classes, having inadequate/insufficient equipment for sports, parents not being
able to communicate with physical education teachers, low level of interest shown by parents to physical
education classes, low level of interest shown by students due to easy pass/fail regulations, parent considering
children attendance to physical education events are unnecessary, other branch teachers not caring about physical
education courses of children, school administration not caring about physical education courses of children,
physical education classes in first, second and third grade not being administered by physical education teachers,
insufficient/inadequate sports facilities and dressing rooms, unproductive application of course plans due to high
number of students in classes, unproductive departmental works, easy pass/fail regulations, students not paying
enough attention to physical education classes due to spending time in private courses for the preparation process
to central placement exams were the major problems.
Keywords: Physical education, physical education tutorage, professional problems
JEL CODES: L83, I2, I20
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nsan organizmas n bütünlü ünü bozmadan dengeli bir biçimde geli mesini sa layan,
bireyin bedensel, ruhsal ve fikren geli mesini destekleyen, ki iyi ya ad
topluma ve
kendisine yararl bir fert olarak yeti tirmeyi amaçlayan fiziksel etkinlikler bütünü “beden
itimi” olarak tan mlanmaktad r (Açak, 2006). Bu tan mdan da anla laca gibi modern
itim sistemi içerisinde beden e itimi ve spor faaliyetleri insanlar n fiziksel, zihinsel, sosyal
ve ahlaki yönden geli imlerine katk sa lamaktad r (Gökta & Özmaden, 2012). Bu nedenle
beden e itimi ve spor dersi e itim sistemi içerisinde büyük bir öneme sahiptir (Ulucan,
Türkçapar & Cihan, 2012). Genel e itimin bir tamamlay
olan beden e itimi derslerinin
genel amaçlar na ula abilmesi için ilkö retim ve ortaö retim beden e itimi derslerinin verimli
geçmesi gerekmektedir (Yüzüak, 2006).
Beden e itimi ve spor etkinliklerinin ders müfredatlar na girmesi, di er bir ifade ile okullarda
beden e itimi derslerinin i lenmeye ba lamas 18. yüzy lda gerçekle mi tir. Bu dönemden
itibaren okullarda beden e itimi derslerinde baz de imler ve geli meler meydana gelmi tir
(Çöndü, 2004). Türkiye’de Milli E itim Bakanl ’na ba e itim kurumlar nda “kesintisiz ve
zorunlu e itim” faaliyetleri, beden e itimi derslerinin de kesintisiz e itim içinde yer almas
gerekti ini ortaya koymaktad r. lkö retim döneminde bulunan çocuklara yönelik beden
itimi ve spor dersleri sekiz y ll k bir süreyi kapsamaktad r. lkokulda verilen beden e itimi
derslerinde çocuklar vücutlar n parçalar
kullanmay , önemli hareket örneklerini ay rt
etmeyi ve mekanik prensipleri ö renmeyi, kurallara göre davranmay , denge ve zaman , alan
kullanma gibi deneyimleri kazanmaktad rlar. lkokulda amac na uygun bir biçimde yürütülen
beden e itimi dersleri ö rencilerin ortaokul da kazanmalar gereken hareket becerilerinin de
temelini olu turmaktad r (Eken, 2008).
retmenlerin meslek hayatlar nda birçok alanda stres ve problem ile kar la klar
bilinmektedir (Gökta & Özmaden, 2012). Beden e itimi ö retmenleri de mesleki
ya amlar nda görevlerine ili kin birçok sorun ile kar la maktad r. Özellikle beden e itimi
derslerinin yürütülme sürecinde ortaya ç kan problemler okul yönetimleri ve ö rencilerin
yan nda en fazla beden e itimi ö retmenlerine baz sorunlar ç karmaktad r. Bunun temelinde
beden e itimi ö retmenlerinin dersin yürütülmesinden birinci derece sorumlu olmas
yatmaktad r. Bu durum, beden e itimi dersine yönelik sorunlar n en aza indirilmesinde en
büyük sorumlulu un beden e itimi ö retmenlerine dü tü ünü göstermektedir. Bu noktada
beden e itimi derslerinin verimli geçmesi ve iyi bir ö renme ortam olu turulmas için
öncelikli olarak beden e itimi ö retmenlerinin kar la klar sorunlar n tespit edilmesi
oldukça önemlidir. Çünkü beden e itimi ö retmenlerinin sorunlar n iyi bilinmesi beden
itimi dersine ili kin sorunlar n çözümünde yol gösterici olacakt r (Demirhan ve ark., 2014).
Bu kapsamda yap lan bu ara rmada Türkiye’de ilkö retim ve ortaö retim beden e itimi
dersi ö retmenlerinin kar la klar sorunlar n ilgili literatür
nda de erlendirilmesi
amaçlanm r.
Beden E itimi Dersinin Amaçlar
Türkiye’de beden e itimi dersinin hem genel hem de özel amaçlar bulunmaktad r. Beden
itimi derslerinin genel amaçlar
u ekilde s ralamak mümkündür;
Atatürk'ün ve dü ünürlerin beden e itimi ve spora ili kin sözlerini aç klayabilme,
Kas ve organ sistemlerini en iyi düzeyde geli tirebilme,
Eklem, sinir ve koordinasyon geli imi sa lama,
Postürün sa kl olmas sa lama (iyi bir duru al kanl kazand rma),
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Ritim ve müzik e li inde hareket becerisi sergileme al kanl kazand rma,
Halk oyunlar ile ilgili bilgi ve beceriler edinme, bunun yan nda halkoyunlar
konusunda ö rencilerin ilgilerini artt rma,
Kurtulu günleri ile milli bayramlar n önemini ve anlam kavrama, törenlere kat lma
isteklerini artt rma,
Beden e itimi ve spor etkinliklerinin sa k üzerindeki yararlar
kavratarak
rencilerin serbest zamanlar nda spor etkinliklerine yönelme isteklerini artt rma,
rencilerin ilk yard m ve temel sa k kurallar ile ilgili olarak bilgi, tav r, beceri ve
görü lerini geli tirme,
rencilerin aç k havada güne ten yararlanmalar ve tabiat sevmelerini sa lama,
rencilerin i birli i yaparak çal ma ve birlikte hareket etme becerilerinin
geli mesine katk da bulunma,
rencilerde görev alma ve sorumluluk becerilerini geli tirme, liderlik yapma ve
lidere uyma al kanl klar kazanmalar sa lama,
rencilerin h zl karar verebilme ve kendine güven duyma becerilerini geli tirme,
rencilerin dostça oynama, takdir etme, yar ma kazanma, ma lubiyeti kabullenme,
haks zl k veya hileye kar gelebilme duygular geli tirme,
rencilerin demokratik toplum hayat na ili kin ya am felsefesini kavramalar na katk
sa lama,
rencilerin devlet kaynaklar
etkili bir biçimde kullanma ve koruma bilinçlerini
artt rma (Açak, 2006; Çöndü, 2004).
Beden e itimi derslerinin ö renciler aç ndan özel amaçlar u ekilde s ralanmaktad r;
Çocuklar fiziksel aç dan geli tirme, fizyolojik fonksiyon ve kapasitelerinin üst
seviyeye ç kmas na katk sa lama,
Sa kl bir ya ama sahip olabilmek için ö rencilere sa kl ya am al kanl klar
kazand rma,
Çocuklar n motor becerilerini geli tirmek ve çocuklar n günlük ya ant lar nda fiziksel
aktiviteye kat lma güdülerini geli tirme,
rencilerin do ru fiziksel hareketler yapmalar na ve postural yap lar n düzgün
olmas na katk sa lama,
rencilerin beden e itimi ve spor faaliyetlerinin önemini kavramalar na destek olma,
rencilerin yeni bedensel hareketler ö renmelerine katk sa lama, uygulanan hareket
becerilerini anlamland rma becerilerini geli tirme,
rencilerin bireysel olarak yap
k, hayal gücü ve yarat
k düzeylerini geli tirme,
rencilerin hayatlar boyunca zevk alarak yapabilecekleri fiziksel etkinliklere kat m
al kanl klar geli tirme,
rencilerin ya ad klar sosyal çevreye uyum sa lama becerilerini geli tirme, bunun
yan nda ö rencilerin istenilen sosyal becerilerinin geli mesine katk sa lama,
rencilerin grup ve tak m çal malar ile i birli i duygular n geli mesine destek
olma,
rencilerin sorumlulu unu bile ki iler olarak yeti melerine katk sa lama,
rencilerin duygusal, ahlaki ve estetik aç dan geli imlerini destekleme,
rencilerin bedensel etkinlikler esnas nda bilinçli hareket etmelerini sa lama ve
rencilerin özgüven duygular n geli imini destekleme,
rencilerin otoriteye sayg duymalar , kurallara uymalar
ve de en kurallar
do al kar lamalar sa lama,
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rencilerin grup çal malar nda ba kalar n da varl
kabul etmelerini sa lama,
böylelikle ö rencilerin ba kalar na kar sayg ve ho görülü yakla ma becerilerini
geli tirme,
rencilerin hem güçlü hem de zay f yönlerini fark etmelerini, bunun yan nda
rencilerin s rl klar bilmelerini sa lama,
rencilere demokratik bir ortamda oyun oynayarak yenme ve yenilme duygular
retme,
rencilere serbest zamanlar
verimli geçirme al kanl
kazand rma (Nebio lu,
2006).
Beden E itimi Ö retmenlerinin Mesleki Sorunlar
Beden e itimi derslerinin mevcut ders müfredat içerisinde birçok sorunu bulunmakta olup,
di er derslerde oldu u gibi beden e itimi derslerinin sorunlar da Milli E itim ura’lar nda
sürekli görü ülmektedir. Milli E itim ura’lar nda al nan kararlar genellikle tavsiye niteli i
ta
için sorunlar n çözümüne yönelik yapt m gücü zay ft r (Gümü gül & Göral, 2014).
Literatürde beden e itimi ö retmenlerinin kar la klar sorunlar n okul ve fiziki artlarla
kar la lan sorunlar, okul yönetimi ile kar la lan sorunlar, ö renci ve ailesi ile kar la lan
sorunlar ve strese neden olan sorunlar, ald klar e itim yönünden kar la lan sorunlar
eklinde ele al nd
görülmektedir. Bunun yan nda yap lan ara rmalarda ö retmenlerin
kar la klar sorunlar kar nda verdikleri tepkilerin genel olarak cinsiyetlerine (Gökta ,
Özmaden & Yetim, 2011) ve okullar n fiziksel artlar na göre farkl k gösterdi i tespit
edilmi tir (Aydo an, 2011). Literatürde konuya ili kin olarak yap lan ara rmalar a
da
ralanm r.
Demirhan ve ark., (2014) taraf ndan yap lan ara rmada ortalama 8 y ll k mesleki k deme
sahip olan ortaokul ve lise beden e itimi ö retmenlerinin sahip olduklar mesleki
problemlerin incelenmesi amaçlanm r. Ara rmada ilkö retim ve lise ö rencilerinin en
fazla kar la klar mesleki problemlerin ba nda okul yönetimindekilerin beden e itimi
dersini önemsiz görmeleri, velilerin derse kar ilgisiz olmalar , ö retmenlerin özlük haklar
konusunda bilgi sahibi olmamalar , müfetti lerin dersi de erlendirecek nitelikte olmamalar ,
rencilerin derse uygun k yafet getirmemeleri, tesis ve araç-gereç yetersizli i, ders süresinin
sal , ö renci say
n fazlal ndan dolay ders planlama-yürütme-de erlendirme
süreçlerinin tam yap lamamas , k z ö rencilerin derse kar ilgisiz olmalar , ö rencilerin
dershaneye gitmelerinden dolay ders d etkinliklerin yap lamamas ve zümre çal malar n
levsel olmamas gibi problemlerin geldi i tespit edilmi tir.
Ulucan, Türkçapar & Cihan (2012) taraf ndan yap lan ara rmada K ehir ilinde bulunan
ilkö retim ve ortaö retim kurumlar nda görev yapan beden e itimi ö retmenlerinin
kar la klar n mesleki sorunlar n incelenmesi amaçlanm r. Ara rman n sonunda beden
itimi ö retmenlerinin okul yönetimi, okulun fiziki artlar , ö renciler ve ö renci velileri ile
ilgili ya ad klar mesleki sorunlar n orta düzey oldu u belirlenmi tir.
Taymaz (2011) taraf ndan yap lan ara rmada Antalya ilinde bulunan devlet okullar ile özel
okullarda beden e itimi ö retmenlerinin kar la klar mesleki sorunlar n incelenmesi
amaçlanm r. Ara rman n sonunda beden e itimi ö retmenlerinin kar la klar mesleki
sorunlar n ba nda hem ebeveynlerin hem de ö rencilerin beden e itimi ve spor dersinin
SBS’yi (Seviye Belirleme S nav ) olumsuz etkileyebilece ini dü ünmelerinin, 1.2. ve 3.
flardaki beden e itimi derslerine bran ö retmenlerinin girmemesinin, ö renci velilerinin
beden e itimi ve sporun insan geli imi üzerindeki olumlu etkilerinin fark nda olmamas n,
bunun yan nda okullarda beden e itimi dersi için spor salonu bulunmamas n geldi i tespit
4

edilmi tir.
nar (2011) taraf ndan yap lan ara rmada Sivas il merkezide bulunan ilkö retim
okullar nda görev yapan beden e itimi ö retmenlerinin kar la klar mesleki sorunlar n
ba nda derslerde kullan lacak tesis yetersizli inin geldi i tespit edilmi , di er mesleki
sorunlar n ö retmenler taraf ndan fazla önemsenmedi i sonucuna ula lm r. Ho kilimci
(2011) taraf ndan yap lan ara rmada devlet okullar ile özel okullarda beden e itimi
retmenlerinin mesleki sorunlar n incelenmesi amaçlanm , ara rmada ö retmenlerin en
fazla kar la klar sorunlar n ba nda spor salonu ve soyunma odas yetersizli inin geldi i
tespit edilmi tir.
ul (2010) taraf ndan yap lan ara rmada Bal kesir ilinde görev yapan beden e itimi
retmenlerinin kar la klar mesleki sorunlar n belirlenmesi amaçlanm r. Ara rman n
sonunda, derse kat lan ö rencilerden kaynaklanan sorunlar n ba nda ö rencilerin s nav
kayg (SBS, LYS, YGS) nedeniyle beden e itimi dersini önemsememelerinin geldi i tespit
edilmi tir. Ö renci velilerinden kaynaklanan sorunlar n ba nda velilerin beden e itimi
dersinin önemi konusunda yeterli bilince sahip olmamalar n, çocuklar n sosyal ve kültürel
etkinliklere kat mlar önemsiz görmelerinin, beden e itimi ö retmenleri ile ileti im kurma
konusunda sorun ya amalar n geldi i belirlenmi tir. Ö retmen görü lerine göre milli
itimden kaynaklanan sorunlar n ba nda beden e itimi ders saatlerinin yetersiz olmas n,
derslerdeki ünitelerin spor salonu olmayan okullara uygun olmamas n ve yeterli say da
beden e itimi ö retmeni atamas yap lmamas n geldi i sonucuna ula lm r. Bunun
yan nda beden e itimi ö retmeni görü lerine göre okul yönetiminden kaynaklanan sorunlar n
ba nda okul yönetimlerinin seçmeli ders olarak beden e itimi derslerini arka planda
tutmalar n geldi i belirlenmi tir.
Erhan (2009) taraf ndan yap lan ara rmada, Do u Anadolu bölgesinde bulunan okullarda
görev yapan beden e itimi ö retmenlerinin kar la klar sorunlar n incelenmesi
amaçlanm r. Yap lan ara rmada bölgede bulunan okullarda görev yapan ö retmenlerin
mesleki aç dan kar la klar en önemli sorunlar n ba nda spor malzemesi yetersizli i, spor
salonu ve soyunma odas yetersizliklerinin geldi i tespit edilmi tir. Spor salon, tesis, soyunma
odas ve spor malzemesi bulunan okullarda ise söz konusu unsurlar n nitelik ve nicelik olarak
yetersiz oldu u bulunmu tur. Bölgede özellikle k lar n çok so uk geçmesi nedeniyle k
dönemlerinde beden e itimi derslerinin i lenmesinde ciddi sorunlar oldu u belirlenmi tir.
Beden e itimi ö retmenlerinin kar la klar di er sorunlar n ba nda yönetici, di er bran
retmenlerinin ve ö renci velilerinin derse yönelik ilgilerinin yetersiz olmas n geldi i
sonucuna ula lm r.
Çelik (2008) taraf ndan yap lan ara rmada beden e itimi ö retmenlerinin meslek
ya ant lar nda kar la klar sorunlar n ba nda derslerin i lenebilece i fiziksel ortamlar n
yetersizli inin geldi i tespit edilmi tir. Özellikle spor salonunun birçok okulda bulunmad
belirlenmi tir. Ö retmenlerin ders d spor etkinliklerinin yürütülme süreçlerinde de salon ve
tesis yetersizli inden ikâyetçi olduklar bulunmu tur. Beden e itimi ö retmenlerinin mesleki
anlamda kar la klar di er sorunlar n yönetici ilgisizli i oldu u sonucuna ula lm r.
Kul (2008) taraf ndan yap lan ara rmada Sakarya ilinde görev yapan beden e itimi
retmenlerinin kar la klar mesleki sorunlar incelenmi tir. Ara rmada beden e itimi
retmenlerinin meslek ya amlar nda önemli sorun olarak gördükleri konular n ba nda spor
salonu ve tesis yetersizli i, haftal k ders saatinin yetersiz olmas , ö rencilerin beden e itimi
dersinde ö rendikleri becerileri uygulayabilecekleri alan olmamas , beden e itimi dersinde
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kullan lan spor ekipmanlar n yetersiz olmas , ebeveynlerin beden e itimi ö retmenleri ile
ileti im kuramamas , s f geçmenin kolay olmas nedeniyle ö rencilerin beden e itimi
dersine yönelik tutumlar n dü ük olmas , ebeveynlerin çocuklar için spor etkinliklerine
kat mlar
gereksiz görmeleri ve di er bran ö retmenlerinin beden e itimi derslerine
yeterince önem vermemelerinin geldi i tespit edilmi tir. Söz konusu sorunlar n d nda beden
itimi ö retmenlerinin meslek ya amlar nda kar la klar di er problemleri fazla
önemsemedikleri sonucuna ula lm r.
Atasoy (2008) taraf ndan yap lan ara rmada K ehir il merkezinde ile ilçelerinde görev
yapan beden e itimi ö retmenlerinin meslek ya amlar nda ve beden e itimi ders
uygulamalar nda kar la klar sorunlar n incelenmesi amaçlanm r. Ara rmada
retmenlerin en s k kar la klar sorunlar n ba nda s ras yla saha ve tesis yetersizli i, okul
spor koluna ait malzemelerin yetersizli i, ö retmen ders ücretlerinin yetersizli i, ö renci
verilerinin çocuklar spor faaliyetlerine kat lmalar konusunda yetersiz te vik etmeleri ve
okul idaresi ile ya anan ili ki sorunlar n geldi i tespit edilmi tir.
Ya ar (2008) taraf ndan yap lan ara rmada ilkö retim ve ortaö retim kurumlar nda görev
yapan beden e itimi ö retmenlerinin meslek ya amlar nda kar la klar sorunlar n
incelenmesi amaçlanm r. Ara rmaya Adana ili merkez Seyhan ve Yüre ir ilçelerinde
bulunan ilkö retim okullar nda görevli 100 beden e itimi ö retmeni ile ortaö retim
kurumlar nda görevli 50 beden e itimi ö retmeni kat lm r. Ara rmaya kat lan
retmenlerin meslek ya amlar nda kar la klar sorunlar n ba nda s ras yla saha ve tesis
yetersizli i, ders saatlerinin yetersiz olmas , s flar n çok kalabal k olmas ve araç-gereç
nt
n geldi i tespit edilmi tir. Beden e itimi ö retmenlerinin ders d
spor
etkinliklerinde kar la klar problemlerin ba nda Milli E itim Bakanl taraf ndan verilen
yar ödeneklerinin dü ük olmas , ders d spor etkinliklerine ödenen ders ücretinin dü ük
olmas ve ders d spor etkinliklerinin yo un olmas , bu nedenle ö retmenler aç ndan
yorucu olmas n geldi i belirlenmi tir. Ayn ara rmada ö retmenlerin ö renci velileri ile
ya ad klar en önemli sorunun spor paralar toplan rken ö renci velileri ile anla mazl klar
ya anmas oldu u sonucuna ula lm r.
Keske (2007) taraf ndan yap lan ara rmada Gaziantep ilinde bulunan ilkö retim okullar nda
görev yapan ö retmenlerin derslerde kulland klar anlat m yöntemlerinde kar la klar
sorunlar ele al nm r. Ö retmenlerin derslerde kulland klar anlat m yöntemlerinde
kar la klar sorunlar n ba nda anlat n daha etkili olabilmesi için yeterli malzeme
bulunmamas , ö rencilerin kolayca dikkatlerinin da lmas , ö rencilerin ileti im düzeylerinin
eksik olmas veya ders esnas nda ö rencilerin pasif olmas gibi sorunlar n geldi i tespit
edilmi tir. Y ld z (2012) taraf ndan yap lan benzer bir çal mada tesis, malzeme ve ders saati
yetersizliklerinin beden e itimi ö retmenlerinin derslerde kulland klar ö retim yöntemlerinde
kar la klar en önemli eksiklikler oldu u sonucuna ula lm r.
Aydo an (2006) taraf ndan yap lan ara rmada beden e itimi ö retmenlerinin mesleki
ya amlar nda kar la klar sorunlar n belirlenmesi, okul yönetimi ile olan sorunlar n,
rencilerden kaynakl sorunlar n, okullar n fiziki yap lar ndan kaynaklanan sorunlar n ve
al nan e itim yönünden kar la lan sorunlar n incelenmesi amaçlanm r. Ara rmada erkek
retmenler ile k yasland zaman kad n ö retmenlerin okul yönetimleri ile daha fazla sorun
ya ad klar belirlenmi tir. Benzer ekilde ö renciler ve ö renci aileleri ile kar la lan
sorunlar n kad n ö retmenlerde daha s k görüldü ü bulunmu tur. Ö retmenlerde strese neden
olan unsurlar n da kad n ö retmenlerde daha s k görüldü ü belirlenmi , ö retmenlerin
mesleki aç dan kar la klar sorunlar n ba nda okullar n fiziki artlar ndan kaynaklanan
6

sorunlar n geldi i tespit edilmi tir.
Sonuç ve Öneriler
Türkiye’de beden e itimi ö retmenlerinin meslek ya amlar nda kar la klar sorunlar n
çe itlilik gösterdi i görülmekle beraber, beden e itimi ö retmenlerinin baz ortak mesleki
sorunlar oldu u söylenebilir. Özellikle beden e itimi dersleri için tesis, spor salonu, spor
malzemesi ve ekipmanlar eksikli i gibi sorunlar n her ara rmada öne ç kan problemler
oldu u görülmektedir. Bunun yan nda, yap lan baz ara rmalarda spor tesis ve malzeme
yetersizli i nedeniyle beden e itimi ö retmenlerinin ö retim yöntemlerini etkili bir biçimde
kullanamad klar sonuçlar na ula lm r. Beden e itimi ders müfredat nda yer alan konular
de erlendirildi i zaman, spor tesis, salon ve malzeme yetersizli inin ders verimini anlaml
düzeyde azaltaca a ikârd r. Bu nedenle ülkemizde beden e itimi ö retmenlerinin önemli bir
sorunu olan ve ders müfredat n etkili bir biçimde uygulanmas na engel olan spor tesis ve
malzeme eksikli inin ortadan kald lmas na yönelik önlemlere gereksinim vard r. Bu
kapsamda devletin her okula spor malzemesi deste i sa lama, okul bahçelerinde bulunan spor
araçlar koruma ve say
artt rma (basketbol potas , futbol kalesi, voleybol filesi vb.) gibi
önlemler almas faydal olabilir. Bunun yan nda her okula olmasa da birden fazla okulun ortak
kullanabilece i spor salonlar yap lmas , özellikle tak m sporlar na yönelik derslerin daha
verimli i lenmesine katk sa layacakt r. Derslerin spor salonlar nda i lenmesi özellikle k
mevsiminde derslerin kapal ortamda i lenebilmesine olanak sa layaca
için ders
müfredat n k dönemlerinde aksamas da ortadan kald racakt r.
Literatürde yer alan ara rma bulgular na göre, Türkiye’de beden e itimi ders saatlerinin
yetersiz olmas ö retmenler taraf ndan s kl kla dile getirilen bir problem olarak görülmektedir.
Beden e itimi ders saatlerinin az olmas hem müfredatta yer alan konular n yeti mesi hem de
rencilerin dersten elde edecekleri verimin azalmas na neden olmaktad r. Bu nedenle milli
itim taraf ndan beden e itimi ders saatlerinin artt lmas na yönelik önlemler al nabilir.
Beden e itimi ö retmenlerinin mesleki ya amlar nda kar la klar n en önemli sorunlardan
birisi de üphesiz ücret konusudur. Literatürde yer alan ara rma bulgular n da bu görü ü
destekledi i görülmektedir. Yap lan literatür taramas nda özellikle ders d
spor
etkinliklerinde beden e itimi ö retmenlerinin ald klar ders ücretlerinden memnun
olmad klar tespit edilmi tir. Al nan ücretin i doyumu ve çal ma motivasyonu üzerinde
önemli bir belirleyici oldu u göz önünde bulunduruldu u zaman, ald klar ücretten memnun
olmayan beden e itimi ö retmenlerinin hem beden e itimi derslerinde hem de ders d spor
etkinliklerindeki görevlerinde dü ük performans sergilemeleri muhtemel bir sonuçtur. Bu
nedenle beden e itimi ö retmenlerinin mesleki aç dan daha verimli olmalar için ücret
düzeylerinin artt lmas na, ders d spor etkinliklerinde al nan ücretlerin iyile tirilmesine
yönelik düzenlemeler yap labilir.
Literatürde yer alan ara rma bulgular na göre, ö renci velilerinin ve okul yönetimlerinin
beden e itimi derslerini yeterli düzeyde önemsemedikleri, bunun yan nda di er bran
retmenlerinin de beden e itimi derslerini gereksiz bir ders olarak gördükleri tespit
edilmi tir. Bu sonucun ortaya ç kmas nda okul yöneticilerinin, di er bran ö retmenlerinin ve
renci velilerinin beden e itimi dersinin yararlar hakk ndaki fark ndal k düzeylerinin dü ük
olmas n etki oldu u dü ünülebilir. Bu kapsamda okul yöneticilerinin ve di er bran
retmenlerinin beden e itimi dersinin önemi ve amaçlar konusunda bilinçlendirilmelerine
yönelik hizmet içi e itimler verilmesinin faydal olaca söylenebilir.
Yap lan çal malarda ö rencilerin beden e itimi derslerini yeterli düzeyde önemsemedikleri,
bunun temelinde e itim kademesinin sonunda girecekleri s navlar dü ünmelerinin etkili
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oldu u belirtilmi tir. Bunun yan nda beden e itimi ö retmenleri taraf ndan di er derslerle
yasland
zaman beden e itimi derslerinden geçer not alman n daha kolay olmas n
rencilerin derse olan ilgileri azaltt ifade edilmi tir. Bu noktada ö rencilerin beden e itimi
derslerine olan ilgilerinin artt lmas için sportif becerileri iyi olan yetenekli ö rencilere lise
ve üniversiteye giri s navlar nda ayr cal k tan nmas ve ek puan verilmesi gibi önlemler
al nabilir.
Yukar da yer alan sorunlara ek olarak, yap lan baz ara rmalarda beden e itimi
retmenlerinin s flar n kalabal k olmas ndan dolay rahat ders i leyemedikleri tespit
edilmi tir. Müfredat içerisinde yer alan derslerin büyük bir bölümü teorik oldu u için e itim
hayat içerisinde gerekli düzen ve disiplin sa land sürece birçok dersin kalabal k s fta
anlat lmas ö renci ba ar
olumsuz yönde etkilemeyebilir. Ancak beden e itimi derslerinin
büyük bir bölümü uygulamal e itim faaliyetlerinden olu tu u için ö retmenlerin kalabal k
bir s fta tüm ö rencilerle bizzat ilgilenmesi güç olacakt r. Ders saatlerinin azl ve malzeme
yetersizli i gibi olumsuzluklarda kalabal k s flarda beden e itimi derslerinin verimli
geçmesini engellemektedir. Bu noktada özellikle beden e itimi derslerinde haftal k ders
saatlerinin artt lmas n ve kalabal k s flar n gruplara ayr larak beden e itimi derslerine
dâhil edilmelerinin beden e itimi dersinden elde edilecek verimi artt raca söylenebilir.
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EXTENDED ABSTRACT
Physical education teachers also encounter many problems related to their work in their
professional life. Problems encountered during the execution of physical education courses in
particular are creating troubles especially for physical education teachers, however also for
school administration and students. This is of course due to the fact that the main person who
is responsible for the execution of physical education courses is the physical education
teacher. This also indicates that the largest amount of responsibility is on physical education
9

teachers when it comes to reducing these problems encountered in physical education classes
to a minimum. At this point, determining the problems encountered by physical education
teachers is primarily prominent in terms of increasing productivity of physical education
classes and maintaining a proper learning environment. Because learning about the problems
of physical education teachers will guide us on how to solve problems related to physical
education classes (Demirhan et al., 2014). This research which has been conducted in this
context aims to evaluate the problems encountered by physical education teachers in primary
schools and high schools in Turkey with the help of respective literature findings. The
research, which was conducted as a literature search, also evaluated previous published
academic studies on this subject. It has been understood that many of the studies conducted on
this subject were post-graduate thesises and there were limited number of authentic articles.
Findings of the literature search and suggestions towards existing problems are stated below.
Although problems encountered by physical education teachers in their professional life vary
in Turkey, it is also reasonable to suggest that physical education teachers have some
professional problems in common. Especially limited resources and fields such as sports
facilities, sports halls and sports equipment appear to be among the most prominent problems
encountered in studies. In addition to those, in some of the studies it was also understood that
physical education teachers were unable to utilize their teaching skills properly due to lacking
sports facilities and equipment. In terms of evaluation of course materials of physical
education courses, the conclusion which suggests that lack of sports facilities and equipment
negatively affects the productivity of physical education courses becomes quite apparent. For
that reason, it is necessary to take certain measures in order to improve the lack of sports
facilities and equipment in our country, which negatively affects the application of course
syllabus in a poductive manner. In this context, government supports for all public schools
including providing sports materials, taking protective measures for preservation of existing
outdoor sports equipment (basketball hoops, football goals, volleyball nets etc.) and
increasing the number of sports equipment might be considered useful. In addition to this,
sports halls for joint use of several schools if not for all public schools should contribute
especially to more productive execution of courses related to team sports. Due to the fact that
execution of courses in sports halls will prevent hindering affects of winter seasons on course
syllabuses. Based on researches in literature until today, it is understood that low numer of
weekly course hours is a problem frequently pronounced by physical education teachers. Low
number of weekly course hours both decreases the productivity of the course and it also
squeezes annual curriculum. National ministry of education can take some measures by
increasing weekly course hours.
One of the most prominent problems encountered by physical education teachers is without a
doubt the subject of salary. It is also understood that findings in literature until today also
supports this conclusion. In the literature search conducted, it is understood that physical
education teachers are especially not satisfied with their hourly payments for extra-curricular
sports events. Considering the fact that salary affecs both job satisfaction and work
motivation, it is highly probable that physical education teachers who are not satisfied with
their hourly payments will display low performance in both physical education course hours
and extra-curricular activities. For that reason, salaries and extra-curricular activity hourly
payments of physical education teachers might be increased in order to increase their
productivity.
Based on findings of the literature search, it is understood that parents and school
administrations are not paying enough attention to physical education courses and in addition,
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other branch teachers also consider physical education courses unnecessary. It might be
concluded that the underlying reason behind this finding might be the fact that school
administration, oher branch teachers and parents have a low level of awareness on the benefits
of physical education courses. In this context, it might be concluded that in-service trainings
will be useful to increase the awareness of school administration and other branch teachers on
the importane and purposes of physical education course.
Researches conducted displayed that students did not pay enough attention to physical
education courses and the underlying reason behind this conclusion is the fact that students
are generally focused on the central placement exam, which they take once graduated from
the school. In addition, it was also suggested that pass/fail regulations of physical education
courses are relatively easy and this caused the students to show less interest in the course. In
this context, granting additional points or granting admission rights to athletically talented
students in the central placement exam in order to increase student interest to the course might
be taken as preventive measures.
In addition to problems listed above, some of the researches suggested that physical education
teachers were having difficulties executing the courses due to high classroom sizes. Due to the
fact that most of the courses in the curriculum are theoretical, having high classroom sizes
might not negatively affect students success as long as order and discipline is maintained in
the classroom. However, due to the fact that most of physical education course content are
applied training activities, showing individual interest to each student will be hard for
physical education teachers. Negativities such as low number of weekly course hours and
insufficient/inadequate course materials also decrease the productivity of physical education
courses, especially in crowded classrooms. In this context, it might be concluded that
especially increasing the number of weekly course hours and dividing crowded classrooms
into groups to increase involvement will be increasing productivity of physical education
courses.
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