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T.C. 

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

İNGİLİZCE TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ 

 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu yönergenin amacı, Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü’ne bağlı öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda İngilizce yazılacak Yüksek 

Lisans ve Doktora tezlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu yönerge, Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne bağlı 

öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlarda İngilizce yazılacak Yüksek Lisans ve Doktora 

tezlerinin hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu yönerge, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı 

Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Konya Teknik 

Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu yönergede geçen; 

a) Anabilim Dalı: Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş 

Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinde enstitüler için tanımlanan ve Konya Teknik Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde lisansüstü programı bulunan anabilim dalını, 

b) Anabilim Dalı Kurulu: Enstitüye bağlı lisansüstü program yürüten fakültelerin “Bölüm 

Kurulu ”nu, 

c) Danışman: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından Yüksek Lisans veya 

Doktora tezini yönetmek üzere görevlendirilen öğretim üyesini, 

ç) Enstitü: Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nü, 

d) Öğrenci: Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne kayıtlı Tezli Yüksek 

Lisans veya Doktora öğrencisini, 

e) Yönetim Kurulu: Konya Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim 

Kurulu’nu, 

f) Yönetmelik: Konya Teknik Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ni 

ifade eder. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

 

Tez Yazımına İlişkin Esaslar  

MADDE 5 – (1) İlgili Anabilim dallarında İngilizce tez hazırlanabilmesi için; 
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a) Tez danışmanının İngilizce tez yazımı için gerekçeli görüşü ile ilgili Anabilim Dalına 

başvurması gereklidir. Anabilim Dalı Kurul Kararı ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile İngilizce 

tez hazırlanabilir. 

 

b) Yüksek Lisans ve/veya Doktora Tez Önerisi İngilizce veya Türkçe hazırlanarak Enstitüye 

sunulabilir. 

c) İngilizce olarak yazılması kabul edilmiş tezlerin içeriğinde İngilizce özet yazıldıktan sonra 

en az 1500 kelime Türkçe “Genişletilmiş Özet” yer almalıdır. “Genişletilmiş Özet” tezin kısaca 

giriş, amaç, kapsam, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç kısmının bir özeti niteliğinde 

olmalıdır. 

ç) İngilizce hazırlanacak tezlerin tez savunma sınavlarının yazılı ve sözlü olarak İngilizce 

yapılması gerekmektedir. 

d) İngilizce tez yazımı uygun görülen tezlerde başvuru olması halinde Türkçe tez yazmak üzere 

Yönetim Kurulu kararı ile dil değişikliği yapılabilir. 

 

Öğrenciye İlişkin Esaslar 

MADDE 6 – (1) Lisansüstü programlarda İngilizce tez yazmak isteyen öğrencilerin aşağıdaki 

şartlardan en az birini taşıması gerekir: 

 

a) İngilizcenin, öğrencinin anadili olması, 

 

b) Öğrencinin lisans veya varsa tamamlamış olduğu doktora öğreniminin tamamını, 

İngilizcenin anadil olarak kabul edildiği bir ülkede, İngilizce bir programda tamamlamış 

olması, 

 

c) Öğrencinin Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari 

seksen beş puanla başarılı olması. 
 

Danışmana İlişkin Esaslar 

MADDE 7 – (1) Lisansüstü programlarda İngilizce yazılacak tezlerin danışmanlığı, bu dile 

hâkim olan öğretim üyeleri tarafından yürütülür. Söz konusu tezleri yönetecek birinci 

danışmanların, aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması gerekir: 

 

a) İngilizcenin, danışmanın anadili olması, 

 

b) Danışmanın lisans veya doktora öğreniminin tamamını, İngilizcenin anadil olarak kabul 

edildiği bir ülkede, İngilizce bir programda tamamlamış olması, 

 

c) İngilizcenin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki, Yükseköğretim Kurulu tarafından 

tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının birinde toplamda en 

az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim elemanı olarak çalışmış ve ders vermiş olması, bu durumu ilgili 

yükseköğretim kurumundan resmi olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim 

kurumundan ayrılmasının üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması, 

ç) Danışmanın Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile 

eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından yüz tam puan üzerinden asgari 

seksen beş puanla başarılı olması. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 

Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 8 – (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve 

Konya Teknik Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır. 

 

Yürürlük 

MADDE 9 – (1) Bu yönerge Konya Teknik Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği 

tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 10 – (1) Bu yönerge hükümleri Konya Teknik Üniversitesi Rektörü tarafından 

yürütülür. 

 

Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararı Tarihi: 06/07/2022 Sayısı: 2022/12-05 

 


