
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ FEN 

BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

İNGİLİZCE TEZ HAZIRLAMA USUL VE 

ESASLARI 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

 
Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu esasların amacı, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ ne bağlı 

programlarda İngilizce yazılacak Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin hazırlanmasına ilişkin usul 

ve esasları düzenlemektir. 

 
Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu esaslar, Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı 

programlarda İngilizce yazılacak Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinin hazırlanmasına ilişkin usul 

ve esasları kapsar. 

 
Dayanak 

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

Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ile Kastamonu Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 
Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu esaslarda geçen; 

a) Anabilim Dalı Başkanı: Enstitüde programı bulunan ve programın yürütülmesinde enstitüye 

karşı sorumlu olan anabilim dalına başkanlık eden öğretim üyesini, 

b) Bilim Dalı Başkanı: Anabilim dalına bağlı olarak enstitüde programı bulunan bilim dalına 

başkanlık eden öğretim üyesini, 

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

Doktora tezini yönetmek üzere görevlendirilen öğretim üyesini, 

ç) Enstitü: Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ nü  

d) Enstitü Kurulu: Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurulunu, 

e) Öğrenci: Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ ne kayıtlı Yüksek Lisans veya 

Doktora öğrencisini, 

f) Yönetim Kurulu Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunu, 

g) Yönetmelik: Kastamonu Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ni ifade 

eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

Genel Esaslar 

 
Tez yazımına ilişkin esaslar 

MADDE 5 – (1) İngilizce tez yazabilmek için, Yüksek Lisans veya Doktora Tez adı ve konu önerisi 

verilirken, öğrencinin İngilizce tez yazmak istediğini belirten dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile 

birlikte ilgili Anabilim/Bilim Dalı Başkanlığı’na başvurması gereklidir. 

 

a) Tez danışmanının olumlu görüşünü bildirir yazı, 

b) Öğrencinin İngilizce dil yeterlilik belgesi, 

c) Tez danışmanının İngilizce dil yeterlilik belgesi. 

(2) Ana bilim/Bilim Dalı Başkanlığı’nın olumlu görüşünü içeren Ana bilim dalı kurul kararı 

Enstitüye gönderilir. 

(3) İngilizce tez yazımı Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. 

(4) İngilizce olarak yazılması kabul edilmiş tezlerin içeriğinde İngilizce özet yazıldıktan sonra 

1500-2000 kelime arasında Türkçe “Genişletilmiş Özet” konulmalıdır. “Genişletilmiş Özet” tezin 

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

olmalıdır. 

(5) İngilizce hazırlanacak tezlerin sınav jürilerinin ve Tez İzleme Komitesinin tamamının İngilizce 

dil yeterliliğini sağlamış olmaları gerekir. 

(6) İngilizce hazırlanacak tezlerin tez ara raporları ve tez savunma sınavlarının sözlü ve yazılı olarak 

İngilizce yapılması gerekmektedir. 

(7) Türkçe programlara kayıtlı olup İngilizce tez yazımı uygun görülen tezlerde, Türkçe tez yazmak 

üzere Yönetim Kurulu kararı ile dil değişikliği yapılabilir. 

 
İngilizce dil yeterliliğine dair esaslar: 

MADDE 6 – (1) Bu esaslar çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyelerinin İngilizce dil yeterliliğinin 

sağlanması için aşağıdaki şartlardan en az birisi gerekir: 

a) İngilizce dilinin, kişinin anadili olması. 

b) Kişinin lisans, yüksek lisans veya doktora öğreniminin tamamını İngilizce verildiği bir 

programda tamamlamış olması, 

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

tanınan ve İngilizce 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 resmî olarak belgelendirmiş olması ve ilgili yükseköğretim kurumundan ayrılmasının 

üzerinden en fazla iki yıl geçmiş olması, 

ç) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul 

edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından 100 puan üzerinden asgarî 85 puanla başarılı olması. 

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

 
Hüküm bulunmayan haller 

MADDE 7 – (1) Bu esaslarda hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ve 

Kastamonu Üniversitesi Senatosu kararları uygulanır. 

 
Yürürlük 

MADDE 8 – (1) Bu esaslar, Kastamonu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte 

yürürlüğe girer ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 


