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FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 
BİŞKEK-  /  /201  

 

Enstitünüz      _____________ Anabilim Dalı Yüksek Lisans/Doktora öğrencisiyim.  Tezimi 5 nüsha 

ciltlenmiş olarak ve elektronik ortamda CD’ye yazılmış kopyasını teslim ettiğimi, KTMÜ Lisansüstü Tez 

Yazım Kılavuzunda belirtilen şekil ve şartları sağladığımı, aksi halinde haklarımdan feragat ettiğimi beyan 

ederim. 

 

                                                                                                                                                       İmza 
                                                                                                                                               (Adı Soyadı) 

                                                                                                                           (Numarası) 
  

Tez tarafımdan teslim alınmıştır.   /  /201  
 
 
 
 

 İmza 
(Adı Soyadı)   

FBE sorumlusu 

 

KTMÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği   :   
Yüksek Lisans Diploması  
Madde 40.  
1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, Yüksek Lisans tezinin/sanat eseri raporunun Enstitü Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen sayı ve vasıfta ciltlenmiş olarak ve elektronik ortamda CD’ye yazılmış kopyalarını ve Enstitü tarafından istenen diğer 
belgelerle birlikte savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder ve tezi/sanatta yeterlik eseri raporu şekil 
yönünden uygun bulunan öğrenciye diploması verilir.  
2) Yüksek lisans diploması olarak Türkiye Türkçesi-İngilizce ve ayrıca Rusça-Kırgız Türkçesi ile Kırgızistan Eğitim Bakanlığı Devlet Diploması 
verilir. Devlet diplomasının şekli, ölçüleri ve yazılacak bilgiler Senato ve Kırgızistan Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenir. Türkiye Türkçesi ve 
İngilizce olarak hazırlanacak olan diplomada yer alacak öğrenci isimleri uluslararası geçerliliği olan kimlik belgelerindeki (pasaport vb.) gibi 
yazılır.  
3) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin mezun olduğu EABD/EASD programının onaylanmış adı ve var ise verilen unvanı bulunur.  
4) Mezun olanlara diploma verilinceye kadar geçici mezuniyet belgesi verilebilir.  
Doktora ve Sanatta Yeterlik Diploması  
Madde 52.  
1) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, doktora tezinin/sanatta yeterlik eseri raporunun Enstitü Yönetim Kurulu 
tarafından belirlenen sayı ve vasıfta ciltlenmiş olarak ve elektronik ortamda CD’ye yazılmış kopyalarını ve Enstitü tarafından istenen diğer 
belgelerle birlikte savunma sınavına giriş tarihinden itibaren bir (1) ay içinde ilgili Enstitüye teslim eder ve tezi/sanatta yeterlik eseri raporu şekil 
yönünden uygun bulunan öğrenciye diploması verilir.  
 

Hazırlayan Enstitü Sekreteri Onaylayan Yönetim Temsilcisi 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlük © 2014 
 
 


	Tez tarafımdan teslim alınmıştır.   /  /201 

