
T.C 

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI 

ORİJİNALLİK RAPORU ALINMASI UYGULAMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç 

Madde 1- Bu uygulama esaslarının amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri 

Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm Yüksek Lisans ve Doktora programlarında 

yazılan tezler için Tez Çalışması Orijinallik Raporunun alınmasına ilişkin süreci ve uygulama 

esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam 

Madde 2- (1) Bu Uygulama Esasları; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne 

bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

Madde 3- (1) Bu Uygulama Esasları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 

14 üncü maddesine; 25/12/2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara 

bağlanmış olan “Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”e ve 20/04/2016 

tarihli ve 29690 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Alınmasına ve Kullanılmasına İlişkin Esaslar 

 

Madde 4- (1) Tez Çalışması Orijinallik Raporunun alınması işlemleri, tez danışmanları tarafından 

yürütülür.                       

(2) Tez savunmasından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte öğrenci tezini 

tamamlayarak danışmanına sunar. Tez çalışması tamamlandığında danışman, tezin ciltsiz bir 

kopyasını, tezin savunulabilir ve yazım kurallarına uygun olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte yayın 

koşulunu sağladığına dair belge ve teze ilişkin İntihal Tespit Programı Raporunu (Orijinallik 

Raporu) Enstitüye teslim eder.  

Madde 5- (1) İntihal Tespit Programına yükleme yapılırken, dosya başlığı olarak tez başlığının 

tamamı, yazar adı olarak öğrencinin adı-soyadı yazılır. Programa tezin Özet, Abstract, Giriş ve 

Amaç (Giriş), ana metin (Giriş ve Amaç ile Sonuç ve Öneriler arasındaki ana gövde) ve Sonuç ve 

Öneriler kısımları yüklenir. 

 

Madde 6- (1) İntihal Tespit Programına yüklenen dosyanın raporlanmasında, filtreleme seçenekleri 

aşağıdaki şekilde uygulanır. 

a. Kaynakça hariç  

b. Alıntılar dahil  

c. 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç 

ç. Sisteme “Depolama” var 

Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez. 

 



Madde 7-(1) Programda raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, öğrencinin adı ve soyadını, rapor 

tarihini, tez başlığını, tezin toplam sayfa sayısını ve yüzdelik sayı olarak sonuçlanan “Benzerlik 

Oranı”nı içeren Tez Çalışması Orijinallik Raporu programdan alınır. 

 

Madde 8- Programdan alınacak Tez Çalışması Orijinallik Raporunda, benzerlik oranı aynı 

kaynaktan %10’u ve alıntılar dâhil farklı kaynaklardan toplamda %30’u geçmemelidir. Benzerlik 

oranının belirlenen oranları geçmesi halinde tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir. 

 

Madde 9- “Benzerlik Oranı” Madde 8'de belirtilen oranın üzerinde olan tez sahipleri tez teslim 

sürecini başlatamazlar. 

 

Madde 10- Benzerlik oranında sorumluluk öğrenci ve danışman(lar)a ait olup, tezde benzerlik 

oranının belirlenen oranları geçmesi halinde tezler, tez savunmasına alınmaz. 

 

Madde 11- Öğrenci, yazım kılavuzuna uygunluğu yönünde Enstitüde yapılan inceleme ve varsa 

eksikliklerin giderilmesinden sonra Enstitüden tezini teslim alır, tezini ve teze ilişkin İntihal Tespit 

Programı Raporunu (Orijinallik Raporu) savunma sınav tarihinden en az on beş gün önce yedek 

üyeler dâhil jüri üyelerine ulaştırmak zorundadır. 

 

Madde 12 Tez savunma jürisi, Tez Çalışması Orijinallik Raporunu tez ile birlikte değerlendirir. 

Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespit edilmesi halinde, gerekçesi ile birlikte karar için tez 

Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. 

 

Madde 13- Tez savunması sonrasında başarılı bulunan tez çalışmasının “Tez Çalışması Orijinallik 

Raporu”  öğrenci dosyasında muhafaza edilir. 

 

Madde 14- Bu Esaslarda belirtilen azami benzerlik oranlarını veya altındaki oranları sağlayan ve 

danışman(lar) tarafından onaylanarak imzalanmış Rapor mezuniyet işlemlerinde kullanılır. Bu 

Rapor, tez nüshalarına ıslak imza alma aşamasında, öğrenci tarafından jüri üyelerine teslim edilir. 

Bu Rapor da öğrenci dosyasında saklanır. 

 

Madde 15- Tez savunması sonrasında tez çalışmasının başarısız bulunması halinde, 3.maddede 

belirtilen “dayanak” hükümleri uygulanır. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme 

 

Hüküm Bulunmayan Haller 

Madde 16- Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, 3.maddede belirtilen “dayanak” 

hükümlerine aykırı olmayan Enstitü Kurulu kararları esas alınır. 

 

Yürürlük 

Madde 17- Bu Uygulama Esasları Üniversitemiz Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. 


