
T.C. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 

Antrenörlük Eğitimi Doktora Programı 

 

1. Açılması Önerilen Programın Adı 

Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Doktora Programı 

 

2. Programın Açılma Gerekçesi 

Spor Bilimleri Fakülteleri ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenciler dört bölüm 

(Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon) 

altında eğitim görmektedir. Bu bölümlerin amaçları ve ders müfredatları göz önüne alındığında 

Antrenörlük Eğitimi bölümünün sağlık bilimleri ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir. 

Antrenörlük Eğitimi bölümünden mezun olan lisans öğrencilerinin lisansüstü eğitimlerinde 

sağlık ve antrenman ile ilişkili yeni terminoloji ve literatürün birbirini desteklemesi ve 

araştırmalarda kullanılacak gerekli teçhizata daha kolay ulaşabilmeleri için Sağlık Bilimleri 

Enstitütülerinde eğitim görmeleri önemli bir ihtiyaçtır. Üniversitemizde yeni kurulan Sağlık 

Bilimleri Enstitüsünün lisansüstü öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılayacağı ve daha kaliteli bir 

eğitim olanağı sağlayacağı düşünülmektedir.  

Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Doktora Programının amacı, Antrönörlük Eğitimi 

ile ilişkin konuları analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru 

karar alma süreçleri için gerekli temel bilgi ve becerileri aktarmaktır. Öğrenciye bağımsız 

araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapmak 

ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Eğitimleri 

sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmak zorundadır. 

Çalışma alanları ile ilgili düzeyde klinik, laboratuvar ve uygulama becerisine sahip olmaları ve 

derinlemesine ve genişliğine bilgi donanımına sahip olmaları hedeflenmektedir. Hareket ve 

Antrenman Bilimleri alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, 

gelişen spor teknolojisi olanaklarının tanıtılması, ülke genelinde antrönörlük eğitiminin 

gelişmesi amaçlanmaktadır. Böylece uygulanan eğitim programlarına katılan öğrencinin; insan 

organizmasının yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen, Türk spor örgütünü tanıyan ve 

karşılaştırmalı değerlendirmeler yapabilen, bir eleman olması amaçlanmaktadır. Hareket ve 

Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı öğrencilerine Doktora (Ph.D.) derecelerine erişmeye 

olanak tanımaktadır. Eğitimleri sırasında öğrenciler bilimsel ilkeler çerçevesinde kuramsal ve 

deneysel çalışmalar yapmak zorundadır. 



Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Programında kadrolu 2 Profesör Doktor, 3 Doçent 

Doktor ve 2 Doktor Öğretim Üyesi ile birlikte günümüz Antrenörlük Eğitiminin gereksinim 

duyduğu uzmanlaşmış bireyler ve üniversitelerin ihtiyaç duyduğu akademisyenler yetiştirmek 

amaçlanmaktadır. Bu temel amaca ek olarak Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı 

Doktora Programının açılması;  

i. Bilim dalımızın bilimsel araştırma etkinliğinin nicelik ve nitelik açısından artmasına, 

ii. Uluslararası veya ulusal yayın ortamlarında, Üniversitemiz künyeli tez çalışmalarından 

üretilmiş makale veya bildirilerin yayın niteliğinin ve niceliğinin artmasına,  

iii. Öğretim üyelerinin bilimsel aktivitelerinin verimliliğinin ve etkinliğinin artmasına katkı 

sağlayarak ülkemiz yükseköğrenim politikasının temellerinden birini oluşturan bilimsel 

faaliyetlerin her yönüyle iyileştirilmesi hedefine ulaşılmasına da yardımcı olacaktır.  

 

3. Halen Üniversitenizde Yürütülmekte Olan Doktora Programlarının Adları ve Açılması 

Önerilen Program, Halen Yürütülmekte Olan Diğer Doktora Programları ile İşbirliği 

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılması önerilen Hareket ve Antrenman 

Bilimleri Anabilim Dalı, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora 

Programları ile ilişkilidir.  

Açılması önerilen Doktora Programında dersleri yürütecek öğretim üyeleri, hali hazırda eğitime 

devam eden Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programı ve Beden Eğitimi ve Spor Doktora 

programı derslerini yürütmektedir. İlgili öğretim üyeleri, aynı zamanda, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü bünyesinde ihtiyaç duyulması durumunda diğer bilim dallarının programlarına katkı 

sağlamaktadır. Bu anlamda açılması önerilen programda, ihtiyaç duyulması durumunda, diğer 

programların akademik birimlerinin öğretim üyelerinden destek alınması ve ortaklaşa 

çalışılması için uygun altyapı Üniversitemizde mevcuttur.   

 

4. Açılması Önerilen Programa Öğrenci Talebi İle İlgili Tahmini Bilgiler 

Ek-4 Tablo 4’ te, açılması önerilen Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Doktora 

Programına katılacak tahmini öğrenci sayıları sunulmaktadır.  

 

5. Önerilen Doktora Programı ile İlgili Olarak Yurtdışı Örnekleri 

 Cenrtal Washington University 

 Boston University School of Education 

 The University of Sydney  



 Indiana States University 

 University of Alberta  

 

6. Önerilen Doktora Programının Kapsamını ve Hangi Bilim Dallarını İçerdiğini 

Açıklayınız. 

Açılması önerilen doktora programı Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalını 

kapsamaktadır.   

 

7. Önerilen Programa Öğrenci Kabul Koşulları 

Programa başvuracak adayların Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtilen koşulları sağlaması 

gerekmektedir. 

i. Doktora programına lisans derecesi ile müracaat edenlerin ALES’den en az 80 (seksen) 

puan, yüksek lisans derecesi ile müracaat edenlerin ALES’den en az 65 (altmışbeş) puan 

almış olmaları,  

ii. Doktora programına lisans derecesiyle müracaat eden adayların lisans mezuniyet 

ortalamasının en az 100 (yüz) üzerinden 80 (seksen), yüksek lisans derecesi ile müracaat 

eden adayların yüksek lisans mezuniyet ortalamasının en az 100 (yüz) üzerinden 80 

(seksen) olması,  

iii. Doktora/Sanatta yeterlik programlarına müracaat eden adayların anadilleri dışında 

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olması 

gerekir,  

iv. Lisans ve/veya yüksek lisans öğrenimlerini yurt dışında yapan adayların Yükseköğretim 

Kurulundan alınan denklik belgesine sahip olmaları,  

v. ALES puanının geçerlilik süresinin belirlenmesinde YÖK’ün belirlediği süre esas alınır.  

 

vi. Adayların Enstitüye müracaat etmeleri gerekir. Başvuru sırasında istenilen belgeleri 

eksik bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.  

 


