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Sayı :      BİŞKEK -   /  /201  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NE 
 
Anabilim Dalımız yüksek lisans programı öğrencisi ………........................’nın ………........................ danışmanlığında 
hazırladığı yüksek lisans tezi ve çalışma alanıyla ilgili hakemli bir dergide yayımlanmış/yayına kabul edilmiş ……… 
makalesi Anabilim Dalımız Akademik Kurulunun   /  /201  Tarih ve ……… sayılı kararı ile uygun bulunmuş olup, adı geçen 
öğrencinin Yüksek Lisans Tezi Savunma Sınavının yapılabilmesi için aşağıda belirtilen jüri üyelerinin Enstitü Müdürlüğüne 
arzına karar verilmiştir.  
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

                                                                                                                     (Adı-Soyadı, İmza)                                                                                                                         
                                                                                                                                         ABD Başkanı   

EK :  
• 1adet Yüksek Lisans Tezi  
• Hakemli bir dergide yayımlanmış/yayına kabul edilmiş .... makale 
• Danışman dilekçesi 

 ÖNERİLEN JÜRİ ÜYELERİ 
Öğretim Üyesi Üniversite/Fakülte/Bölüm 

Danışman             

Enstitü Anabilim Dalı  
İçinden 

            

            

            

Enstitü Anabilim Dalı 
Dışından 

            

            

 

KTMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   :   
Tez / Sanat Eseri Raporunun Yazımı ve Teslimi  
Madde 37.  
1) Tez/sanat eseri raporu, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Tez Yazım Yönergesi’ne uygun olarak yazılır ve Enstitünün belirlediği sayı ve şekilde, 
EABD/EASD akademik kurulu kararı eki ile Enstitü müdürlüğüne sunulur.  
2) Tez/sanat eseri raporu Kırgız Türkçesi veya Türkiye Türkçesinden herhangi birinde yazılır ve başına bu dillere ek olarak İngilizce ve Rusça birer özet konulur.  
3) Tezin/sanat eseri raporunun Kırgız Türkçesi ile yazıldığında Türkiye Türkçesi ile Türkiye Türkçesi ile yazıldığında Kırgız Türkçesi ile Enstitü Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen bir formatta geniş bir özeti yazılır.  
4) Yabancı dil öğretimi yapan EABD/EASD dallarında tez/sanat eseri raporu o dilde yazılır. Bu durumda da Kırgız Türkçesi veya Türkiye Türkçesi ile Tez Yazım 
Yönergesi’nde belirlenen bir formatta geniş bir özet eklenir.  
5) Enstitünün belirlediği formata uygun olarak çoğaltılan tez/sanat eseri çalışması raporu ve tez konusuyla ya da alanıyla ilgili olarak ulusal ya da uluslararası hakemli bir 
dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olduğunu gösteren en az bir makale yasal süre sona ermeden on beş gün önce bir dilekçe ekinde Enstitüye teslim edilir.  
6) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın tezini/sanat eseri raporunu süresinde teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.  
7) Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir.  
Tez / Sanat Eseri Raporu Savunma Sınavı Jürisi  
Madde 38.  
Her öğrenci savunma sınavına girmeden önce Kırgız Cumhuriyeti eğitim mevzuatı çerçevesinde yapılması gereken devlet sınavını başarmak zorundadır. Devlet sınavı ile 
ilgili uygulamalar ‘Devlet Sınav Yönergesi’ne göre düzenlenir. Devlet sınavı jürisi, ilgili 
EABD/EASD başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en az doktora unvanlı öğretim elemanları arasından seçilir. Enstitü Yönetim Kurulunca önerilen 
jüri Üniversite Senatosunda karara bağlanır ve onaylanmak üzere Kırgız Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığına gönderilir. Jüride öğrencinin tez danışmanının bulunması 
zorunludur. Eş danışmanlar jüri üyesi olamaz, ancak oy hakkı olmaksızın tezle ilgili bütün toplantılara katılıp görüş bildirebilirler. 

Hazırlayan Enstitü Sekreteri Onaylayan Yönetim Temsilcisi 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük © 2014 
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………........................ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA 
  BİŞKEK-  /  /201  
 
Danışmanlığını yaptığım ………............................... Anabilim Dalı, Yüksek Lisans öğrencisi ………numaralı ………’nın 
“...............………………………………………………………………………"  konulu tez çalışmasını KTMÜ SBE Tez 
Yazım Kılavuzuna uygun olarak tamamlamış ve ………   makalesi tez çalışması alanıyla ilgili hakemli bir dergide 
yayımlanmıştır/yayına kabul edilmiştir.  Adı geçen öğrencinin Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavının yapılabilmesi için 
ilişikte sunulan tezin ve makalenin Enstitü Müdürlüğüne arz edilmesi uygun görülmüştür.  
 
Gereğini saygılarımla arz ederim.          
 

                                                                                                                           (Adı-Soyadı, İmza) 
                                                                                                                           Danışman                                                                                                                                 

 

 

 

EK :  
………adet Yüksek Lisans Tezi  
……… hakemli bir dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş ……… makale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KTMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   :   
Tez / Sanat Eseri Raporunun Yazımı ve Teslimi  
Madde 37.  
1) Tez/sanat eseri raporu, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Tez Yazım Yönergesi’ne uygun olarak yazılır ve Enstitünün belirlediği sayı ve şekilde, 
EABD/EASD akademik kurulu kararı eki ile Enstitü müdürlüğüne sunulur.  
2) Tez/sanat eseri raporu Kırgız Türkçesi veya Türkiye Türkçesinden herhangi birinde yazılır ve başına bu dillere ek olarak İngilizce ve Rusça birer özet konulur.  
3) Tezin/sanat eseri raporunun Kırgız Türkçesi ile yazıldığında Türkiye Türkçesi ile Türkiye Türkçesi ile yazıldığında Kırgız Türkçesi ile Enstitü Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen bir formatta geniş bir özeti yazılır.  
4) Yabancı dil öğretimi yapan EABD/EASD dallarında tez/sanat eseri raporu o dilde yazılır. Bu durumda da Kırgız Türkçesi veya Türkiye Türkçesi ile Tez Yazım 
Yönergesi’nde belirlenen bir formatta geniş bir özet eklenir.  
5) Enstitünün belirlediği formata uygun olarak çoğaltılan tez/sanat eseri çalışması raporu ve tez konusuyla ya da alanıyla ilgili olarak ulusal ya da uluslararası hakemli bir 
dergide yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olduğunu gösteren en az bir makale yasal süre sona ermeden on beş gün önce bir dilekçe ekinde Enstitüye teslim edilir.  
6) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiş bir mazereti olmaksızın tezini/sanat eseri raporunu süresinde teslim etmeyen öğrencinin kaydı silinir.  
7) Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce, ilgili öğrenci tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir.  
 

  

Hazırlayan Enstitü Sekreteri Onaylayan Yönetim Temsilcisi 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük © 2014 
 


	Sayı :     

