
SİVAS BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA İNGİLİZCE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARI 

 

İngilizce tez önerisi ve tez yazım usul ve esasları SBTU Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile 

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında 

Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

1) TEZ YAZIMINA İLİŞKİN ESASLAR 

İngilizce tez hazırlanabilmesi için; 

a) Öğretim dili Türkçe veya %30 yabancı dil olan lisansüstü programlarda tezler, öğrencinin talebi, 

danışmanın onayı, anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile İngilizce 

yazılabilir.  

c) İngilizce yazılacak tez önerileri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanarak Enstitüye sunulmalıdır. 

d) İngilizce hazırlanan doktora tezlerinin Tez İzleme Komitesi raporları (TİK) Türkçe ve İngilizce 

hazırlanarak Enstitüye sunulmalıdır. 

e) İngilizce yazılması kabul edilmiş tezlerin sonuna en az 3000 kelimeden az olmamak kaydıyla 

genişletilmiş Türkçe özet konulması ve bu özetin tezin giriş kısmı, ana bölümleri ve sonuç kısmı ile ilgili 

önemli bilgileri yansıtması gerekmektedir. 

f) İngilizce yazımı kabul edilen tezler, SBTU Lisansüstü Tez Tazım Kılavuzuna göre yazılmalıdır. 

g) İngilizce yazılan tezlerin tez savunma sınavlarının da İngilizce yapılması gerekir.  

2) ÖĞRENCİYE İLİŞKİN ESASLAR 

Lisansüstü programlarda İngilizce tez yazmak isteyen öğrenci, tezin yazılacağı dil ile ilgili aşağıdaki 

şartlardan en az birini taşıması gerekir: 

a) Anadilinin İngilizce olması 

b) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az birinin eğitim dili İngilizce olan 

üniversitelerde tamamlamış olan öğrenciden dil puan şartı aranmaz. 

c) YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 70 puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu 

tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil 

sınavlarından veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlardan eşdeğer 

puana sahip olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. 

3)DANIŞMAN VE TEZ İLE İLGİLİ SINAVLARA JÜRİ ÜYELERİNE İLİŞKİN ESASLAR 

Lisansüstü programlarda İngilizce yazılacak tezlerin danışmanlığı, bu dile hâkim olan öğretim üyeleri 

tarafından yürütülür. İlgili tezleri yönetecek danışmanların, TİK üyelerinin ve tez savunma sınavına katılacak 

jüri üyelerinin Tezin yazılacağı dil ile ilgili aşağıdaki şartlardan en az birini taşıması gerekir: 

a) Tezin yazılacağı dilin (İngilizce) danışmanın ve jüri üyelerinin anadili (İngilizce) olması 

gerekmektedir. 

b) Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinden en az birinin eğitim dili İngilizce olan 

üniversitelerde tamamlamış olan danışman ve jüri üyelerinden dil puan şartı aranmaz. 

c) Danışman ve jüri üyelerinin tezin yazılacağı İngilizce’nin resmi dil olarak kabul edildiği bir ülkedeki 

yükseköğretim kurumu tarafından tanınan ve ülkenin resmi dilinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarının 

birinde toplamda en az bir yıl (iki yarıyıl) öğretim üyesi olarak ders vermiş olması, bu durumu ilgili 

yükseköğretim kurumunda resmi olarak belgelendirmiş olması gerekmektedir. 

d) Danışmanın, TİK ve Tez Savunma Sınavı jüri üyelerinin tezin yazılacağı İngilizce ile ilgili YDS/e-

YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 70 puan almış olmak veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen 

merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM 

tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlardan eşdeğer puana sahip olduğunu 

belgelendirmesi gerekmektedir. 


