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İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 
Araştırma Projesi/Bitirme Projesi Hazırlama İlkeleri 

Araştırma Projesinin/Bitirme Projesinin Amacı: Öğrencilere, edindikleri alan bilgilerini ve 

temel bilgileri bilimsel araştırma ve raporlama tekniğine uygun olarak hazırlayabilme bilgi ve 

becerisini kazandırmaktır. 

 Araştırma Projesi/Bitirme Projesi danışmanlığı öğretim elemanlarınca yürütülür. 

 Öğrenciler danışmanlarını belirlemeden önce öğretim elemanlarının çalışma 

alanlarıyla ilgili bilgileri internet sayfasındaki özgeçmişlerden öğrenebilirler. 

 Öğrenciler danışmanları ile haftada en az bir kez görüşerek, çalışmalarını sürdürmekle 

yükümlüdürler. 

2018-2019 GÜZ YY 

 Öğrenciler araştırma konusunu belirttikleri Form 1’i 01 Kasım 2019 tarihinde 

danışmanlarına iletmekle yükümlüdürler. 

 Araştırma Projesi/Bitirme Projesi alan öğrenciler ARAŞTIRMA 

PROJESİ/BİTİRME PROJESİ ÖNERİ FORMU’NU (Form 2) doldurup danışmanının 

onayını alarak 27 Aralık 2019 gününe kadar Bölüm Başkanlıklarına iletilir. 

 Bölüm başkanlıkları proje önerilerini bir dosya halinde Bölüm Araştırma 

Projesi/Bitirme Projesi Değerlendirme Kurulu’na iletir. Kurul 02 Ocak 2020’ye kadar 

Araştırma Projesi/Bitirme Projesi önerilerini değerlendirerek sonucu bir raporla 

Bölüm Başkanlığı’na bildirir. 

 Değerlendirme sonucu öğrenciler ve danışmanlara bildirildikten sonra, Araştırma 

Projesi/Bitirme Projesi önerisiyle ilgili düzeltmeler yapılarak 10 Ocak 2020 tarihine 

kadar Bölüm Başkanlıklarına teslim edilir. Teslim edilen tüm dokümanlar kayıt altına 

alınır. Form 2’lerin son hali aşağıda belirtilen bölüm temsilcilerine teslim edilecektir: 

o Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü: Murat MADAN 

o Antrenörlük Eğitimi Bölümü : Cem Akyüz  

o Spor Yöneticiliği Bölümü: Utku Tuna  

  



2018-2019 BAHAR YY 

 Öğrenci 20 Mart 2020 tarihinde araştırma projesi ara raporunu teslim eder. 

 Ara raporda giriş, genel bilgiler ve yöntem bölümleri yer alır. 

 Araştırma Projesi/Bitirme Projesi ara raporunu gününde teslim etmeyen öğrenciler 

ara sınava girmemiş kabul edilirler. 

 Öğrenci 11 Mayıs 2020 tarihine kadar Araştırma Projesini/Bitirme Projesini tüm 

bölümlerini tamamlamış olarak teslim edecektir. Tezler danışmanların onayı 

alındıktan sonra 4 nüsha dosya halinde Bölüm Başkanlıklarına teslim edilir ve kayıt 

altına alınır. 

 Bölüm Başkanlıkları araştırma projelerinin birer nüshasını kayıt altına alarak 

diğerlerini bölümlerce belirlenmiş jürilere imza karşılığı teslim eder. 

 Eğitim öğretimden sorumlu Ders koordinatörü jürilerin toplanma gün ve saatlerini 

sınav programına göre düzenleyerek ilgili birimlere bildirir. 

 15  Mayıs 2020’de proje sunumları gerçekleştirilecektir. 

 Projeler, renkli poster (genişlik: 70cm; yükseklik: 90cm, başlıklar ******) olarak 

hazırlanır ve SPBF’de belirlenen alanlarda sergilenir. 

 Posterde yer alacak bölümler: Başlık, yazarlar, Özet, Giriş, Yöntem, Bulgular, Sonuç, 

Kaynakça. 

 Jürinin değerlendirme ölçütleri şunlardır: 

o %40 Araştırma Projesi danışmanının görüşü, 

o %20 öğrencinin anlatım ve sunumu, 

o %40 projenin genel değerlendirilmesi. 

 Sunumlardan sonra, Proje raporları düzeltmeleri yapılmış ve imzaları tamamlanmış 

olarak 18 Mayıs 2020 gününe kadar bölüm başkanlığına teslim edilir. Bu tarihe kadar 

raporunu teslim etmeyen öğrenci yy sonu sınavında başarısız kabul edilir. 

 Araştırma projesi/Bitirme projesi raporu sağlık bilimleri enstitüsünün tez yazım 

kurallarına göre düzenlenir.  

(https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/lisansustu-tez-yazim-kilavuzu.pdf)  

 

  

https://www.gedik.edu.tr/wp-content/uploads/lisansustu-tez-yazim-kilavuzu.pdf


ARAŞTIRMA PROJESİYLE/BİTİRME PROJESİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ TARİHLER 

2018-2019 GÜZ YY 

 1 Kasım 2019 Araştırma Projesi/Bitirme Projesi Sorusunun Form 1 ile Danışmana 

teslimi. 

 27 Aralık 2019 Araştırma Projesi/Bitirme Projesi alan öğrenciler ARAŞTIRMA PROJESİ 

ÖNERİ/BİTİRME PROJESİ FORMU’NU (Form 2) doldurup danışmanının onayını alarak 

gününe kadar Bölüm Başkanlıklarına iletilir. 

 02 Ocak 2020’ye kadar Bölüm başkanlıkları proje önerilerini bir dosya halinde Bölüm 

Araştırma Projesi/Bitirme Projesi Değerlendirme Kurulu’na iletir. Kurul Araştırma 

Projesi/Bitirme Projesi önerilerini değerlendirerek sonucu bir raporla Bölüm 

Başkanlığı’na bildirir. 

 10 Ocak 2019 Değerlendirme sonucu öğrenciler ve danışmanlara bildirildikten sonra, 

Araştırma Projesi/Bitirme Projesi önerisiyle ilgili düzeltmeler yapılarak tarihine kadar 

Bölüm Başkanlıklarına teslim edilir. Teslim edilen tüm dokümanlar kayıt altına alınır. 

2018-2019 BAHAR YY 

 20 Mart 2020 tarihinde araştırma projesi/bitirme projesi ara raporunu teslim eder. 

 11 Mayıs 2020 Öğrenci tarihine kadar Araştırma Projesini/Bitirme Projesini tüm 

bölümlerini tamamlamış olarak teslim edecektir. Tezler danışmanların onayı 

alındıktan sonra 4 nüsha dosya halinde Bölüm Başkanlıklarına teslim edilir ve kayıt 

altına alınır. 

 15 Mayıs 2020 Proje sunumları yapılacaktır. 

 18 Mayıs 2020 Sunumlardan sonra, Proje raporları düzeltmeleri yapılmış ve imzaları 

tamamlanmış olarak bölüm başkanlığına teslim edilir. Bu tarihe kadar raporunu teslim 

etmeyen öğrenci yy sonu sınavında başarısız kabul edilir. 


