SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ TEZ YAZIM KLAVUZU
GENEL KURALLAR
 Tezin dili Türkçe olmalıdır.
 Tez bilgisayar ortamında A4 kağıdın tek yüzüne yazılmalıdır.
 Tez bilimsel alana fayda sağlayacak herhangi bir alandan seçilebilir.
 Tez yazım kurallarına uygun olarak bilgisayar ortamında kaydedilip teslim edilir.
 Tezin uzunluğu 7-10 sayfa arasında olmalıdır.
 Tezler teslim edilirken, sadece Taahhütname kısmı çıktı alınıp ıslak imza ile danışmana teslim
edilir.
 Tezin bölümleri şu şekilde olmalıdır.
 Kapak sayfası (ek 1)
 TAAHHÜTNAME (EK 2)
 ÖZET
 GİRİŞ VE AMAÇ
 YÖNTEM
 Evren örneklem
 Verilerin toplanması
 Hipotezler
 Sınırlılıklar
 İstatistiksel analiz
 BULGULAR
 TARTIŞMA VE SONUÇ
 ÖNERİLER
 KAYNAKÇA (EK 3)
 EKLER
TEZ YAZIM KURALLARI
 Tezin metni 12 punto, 1,5 satır aralığında, Times New Roman yazı karakterinde, iki yana yaslı
şekilde, MS Word programında yazılmalıdır.
 Sayfa Kenarlıkları tüm kenarla için 2,5 cm olacak şekilde ayarlanmalıdır.
 Bölüm başlıkları büyük yazılmalı, alt başlıklar ise ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.
 Tüm başlıklar ve paragraflar 1 tab içeriden başlamalıdır.
 Metin içerisinde kaynak gösterimi cümle sonunda yazar soyadı ve yıl (Bavlı 2014) şeklinde
olmalıdır. Yazarlar iki kişi ise (Bavlı ve Can 2014) şeklinde yazılmalı, İkiden fazla yazar var ise ;
(Bavlı ve ark. 2014) şeklinde yazılmalıdır.
 Cümle içerisinde tek yazar var ise; Bavlı (2014)’e göre….dir. İki yazar ise; Bavlı ve Can (2014)’
a göre………dir. Şekline olmalıdır
 Kaynakça yazarların soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakça yazım sırası şu
şekilde olmalıdır: Yazar Soy isim, yıl, çalışmanın ismi, dergi- kitap ismi, sayı, sayfa no.
o Örnek:
 Bavlı Ö. (2013) Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin çoklu zeka
düzeylerinin incelenmesi. Uluslar arası spor araştırmaları dergisi. Vol., 3 (4),
379-382

TEZİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 Tez çalışması vize (%40) ve final (%60) şeklinde değerlendirilecektir
 Vize notu, vize haftası içerisinde tezin bulgular kısmının tamamlanması ve danışmana
tesliminin ardından danışman tarafından verilir. Vize haftasında bulgular kısmına kadar
tamamlanmayan çalışmalar vizeden “0” almış sayılır. Vize notu, yazım kurallarına uygunluk,
tez konusunun orijinalliği ve anlatımının açık olması kriterlerinden oluşur.
 Final notu Tez koordinatörü tarafından belirlenen 3 jüri üyesi (%30) ve danışman (%30)
tarafından verilir. Final notu final haftası içerisinde öğrencinin tez koordinatörlüğü tarafından
belirlenen tarihte gerçekleştireceği poster sunum ve tezin son halinin yazım kurallarına
uygunluğundan ortaya çıkar.
 Final sunumlarında hazırlanacak poster içeriği; Başlık , özet, genel bilgiler, yöntem, bulgular,
sonuç ve seçilmiş kaynaklar şeklinde olmalıdır. Poster 70 X 90 cm boyutunda parlak kağıda,
öğrenciye özgü tasarımla hazırlanabilir. Final sunumlarında değerlendirme; poster tasarımı,
yazım kurallarına uyum, konuya hakimiyet, konuşma becerisi ve kılık kıyafet kriterlerinden
oluşmaktadır. Poster sunum yapmayan (geçerli sebepler dışında) öğrenci final sunumlarından
“0” almış sayılır.

Ek 1. Kapak örneği

T. C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
(14 punto BÜYÜK HARF ve bold)

TEZ KONUSU: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*
(16-18 punto, BÜYÜK HARF ve bold)
*: Çalışma herhangi bir bilimsel toplantıda sunuldu ise belirtilecek.

AD SOYAD: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(12 punto, SOYADI BÜYÜK HARF ve bold)

DANIŞMAN : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(12 punto, SOYADI BÜYÜK HARF ve bold)

Yazışma adresi:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Email :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gsm: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ÇANAKKALE- 2014

Ek. 2
TAAHHÜTNAME

…………Tezi/Projesi

olarak

sunduğum

“.......................................................................

...................................................................................................................................................................
..................................” adlı çalışmanın, tarafımdan, bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir
yardıma başvurmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakçada gösterilenlerden
oluştuğunu, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

Tarih
..../..../.......
Adı ve Soyadı
İmza

Ek 3. Kaynakça örnekleri

Kaynak makale ise;


Nolen SB, Haladyna TM. (1990). Motivation and studying in high school
science. Journal of Research on Science Teaching, 27, 269-287

Kaynak kitap ise;
 Eisenberg N, Strayer J. (1987). Empathy and Its Development. Cambridge:
Cambridge University Press. 23,56,78

Kaynak kongre sunumu ise;
 Bavlı Ö, Korkmaz B, Gültekin K, (2012). Beden eğitimi ve Spor Yüksek
Okulu öğrencilerinin spor giyim ürünlerini tüketim alışkanlıklarının
incelenmesi. 2. Uluslararası beden eğitimi ve sporda sosyal alanlar kongresi,
Gazi üniversitesi, Ankara
Kaynak tez ise;
 Bayar P. (1983). Atletlerin Kişilik Özellikleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans
Tezi. Ankara Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Kaynak internet sitesi ise;


http://www.menshealth.com.tr/patlayici-kuvvet-antrenmani
tarihi:01-03-2014)

(erişim

70 CM

Ek 4 Poster örneği

TEZİN ADI (En az 48 Punto)
ÖĞRENCİ ADI OYADI (26 - 36 Punto)
ÇOMÜ LOGO

TEZ DANIŞMANI (26 - 36 Punto)
Okul- Bölüm adı (24 - 26 Punto)

ÖZET (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)
.

1. GİRİŞ VE AMAÇ (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)

90 cm
2. YÖNTEM (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)

3. BULGULAR (16 – 20 PUNTO, BAŞLIK KOYU)

SONUÇ VE ÖNERİLER (14 – 16 PUNTO, BAŞLIK KOYU)

SEÇİLMİŞ KAYNAKÇA (14 - 16 PUNTO, BAŞLIK KOYU)

