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.....................................  ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞINA 

  BİŞKEK    .../.../201... 
 
 

Anabilim Dalınızın Doktora Programında ....................................................’ın danışmanlığında 

hazırladığım “ ...........................................................................................................................”    konulu tez 

çalışmamı KTMÜ FBE Tez Yazım ve Basım Yönergesine uygun olarak tamamlamış bulunmaktayım. Tez 

çalışması alanıyla ilgili  ......  makalem hakemli bir dergide yayımlanmıştır/yayına kabul edilmiştir.   
Doktora Tezi Savunma Sınavına girebilmem için ilişikte sunulan tezin ve makalenin/lerin Enstitü 

Müdürlüğüne iletilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ederim.          

                                                                                                                İmza 
                                                                                                                       Öğrencinin Adı Soyadı 

                                                                                                                                     
UYGUNDUR 

Danışman  
Unvanı, Adı Soyadı 

EK :  
... adet Doktora Tezi  
.... hakemli bir dergide yayımlanmış/yayına kabul edilmiş ..... makale 

 
 
KTMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   
Doktora / Sanatta Yeterlik Programı  
Madde 41. 
2) Doktora programı, yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için en az yirmi bir (21) en çok otuz üç (33) kredilik derslerden, yeterlik sınavından, tez konusuyla ya da 
alanıyla ilgili olarak ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanmış ve Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanmış en az bir makaleden (makale adresi olarak 
Kırgızisatan-Türkiye Manas Üniversitesi adının belirtlimesi koşulu aranmaktadır) ve tez çalışmasından oluşur.  
Doktora Tezi / Sanatta Yeterlik Eseri Yazımı ve Teslimi  
Madde 49.  
1) Derslerini ve yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayan ve tez/sanatta yeterlik eseri önerisi kabul edilen öğrenci, doktora tezini veya sanatta yeterlik eseri raporunu bu 
yönetmelikte belirtilen sürede hazırlar.  
2) Öğrenci doktora tez/sanatta yeterlik eserini, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde ve izlediği programın öğretim dillerinden biri ile yazmak ve jüri önünde 
sözlü olarak savunmak zorundadır.  
3) Enstitüler, tez/sanatta yeterlik eseri raporu çalışmalarının en üst düzeyde bilimsel kalite ve etik ilkelere göre yapılmasını sağlayacak düzenlemeleri yapar ve Enstitü 
Yönetim Kurulu tez süreci ile ilgili şikâyetleri ve sorunları da değerlendirir. Bu amaçla, tez/sanatta yeterlik eseri raporuna ait kayıtları incelemeyi talep edebilir.  
4) Tezin/sanatta yeterlik eserinin Kırgız Türkçesi veya Türkiye Türkçesi ile yazılması ve tez yazım dilinden başka olmak üzere, Kırgız Türkçesi, Türkiye Türkçesi, Rusça ve 
İngilizce dillerinde özetlerin de bulunması gerekir. Ayrıca, Enstitü Yönetim Kurulunun belirlediği Tez Yazım Yönergesi’ne uygun olarak hazırlanmış olan ve araştırmayı 
kapsamlı bir şekilde özetleyen bir araştırma raporunun da tez/sanatta yeterlik eseri raporunun sonuna Kırgız Türkçesi veya Türkiye Türkçesi olarak eklenmesi gerekir. 
Yabancı dil öğretimi yapan EABD/EASD’de tezler/sanatta yeterlik eseri çalışmaları ilgili yabancı dilde yazılır.  
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