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BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ
ORİJİNALLİK RAPORU ALINMASI VE KULLANILMASI HAKKINDA
UYGULAMA USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın amacı, Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında;
a) Tezsiz yüksek lisans programlarında yürütülen dönem projesi sunumları öncesinde,
b) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında yürütülen tezlerin, tez savunma sınavı
öncesinde ve başarılı bulunan tezler için ise tez savunma sınavı sonrasında,
c) Sanatta yeterlik tez/eser çalışmasının savunma sınavı öncesinde ve başarılı bulunan
tez/eser çalışması için ise savunma sınavı sonrasında, Enstitü tarafından Tez Yazım
Kılavuzu’na göre şekil yönünden kontrolü öncesinde “Orijinallik Raporu’’nun alınmasına ve
kullanılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında yürütülen tezli ve tezsiz tüm lisansüstü
programlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 - (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 14 üncü maddesine, 25.12.2014 tarihli YÖK Genel Kurul
toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan ‘‘Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı
Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler’’e, 04.06.2020 tarih ve 31145 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan ‘‘Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği’’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarında geçen;
a) Anabilim/Anasanat Dalı: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim
Enstitüsüne bağlı anabilim/anasanat dallarını,
b) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri tarafından hazırlanan proje
çalışmasını,

c) Orijinallik Raporu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından kullanıma açılan
Benzerlik Tespit Programı veya programlarında dönem projelerinin, tezlerin ve sanatta yeterlik
çalışmalarının taranmasıyla elde edilen benzerlik yüzdeleri sonuç listesi ve açıklama eklerini,
ç) Orijinallik Raporu Formu: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından kullanıma
açılan Benzerlik Tespit Programı veya programlarında dönem projelerinin, tezlerin ve sanatta
yeterlik çalışmalarının taranmasıyla elde edilen benzerlik yüzdeleri sonuç listesi ve açıklama
eklerine ait öğrenci ve danışmanı tarafından doldurulması gereken beyan formunu,
d) Tez: Yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik öğrencileri tarafından hazırlanan
bilimsel bir çalışmayı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Orijinallik Raporu Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Orijinallik raporu alınması
Madde 5 - (1) Orijinallik Raporu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kütüphanesinden
Benzerlik Tespit Programı kullanımı için kişisel hesap alma hakkı bulunan Üniversitemiz
öğretim üyelerince, bu hesap üzerinden danışmanlığını yürüttüğü ilgili öğrenci için alınır.
(2) Orijinallik Raporu; dönem projelerinin, tezlerin ve sanatta yeterlik çalışmalarının
Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısımların tek bir dosya olarak Benzerlik
Tespit Programına yüklenip taratılması ile alınır.
(3) Programa belge yükleme şartları şu şekildedir:
a) 400 sayfadan fazla belge gönderilemez. (400 sayfayı aşan belgeler parça parça
taratılmalıdır.)
b) Tek seferde 10 dosyaya kadar belge gönderilebilir.
c) Dosyalar 40 MB’dan büyük olamaz.
ç) Belge dosyasının MS Word veya PDF formatında olması gerekir.
d) PDF formatında yüklenecek dosyanın tarayıcı (scanner) ile elektronik ortama
aktarılıp PDF yapılmamış olması gerekir.
e) Sisteme yüklenecek olan dokümanların kilitli olmamasına özellikle dikkat edilmesi
gerekir.
f) Programa yükleme yapılırken Dosya Başlığı (Document Title) olarak dönem
projelerinin, tezlerin ve sanatta yeterlik çalışmalarının başlığının tamamı, Yazar Adı (Author’s
First Name) olarak öğrencinin adı, Yazar Soyadı (Author’s Last Name) olarak ise öğrencinin
soyadının yazılması gerekir.
(4) Benzerlik Tespit Programına yüklenen dosyanın raporlanmasında filtreleme

seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:
a) Kaynakça Hariç (Bibliography Excluded) seçeneği belirlenir.
b) Alıntılar Hariç (Quotes Excluded) seçilir. Alıntılar tırnak içinde olmalı ve italik
yazılmalıdır. Bunun dışında yapılan alıntılar, alıntı olarak kabul edilmez.
c) Bir cümle içinde ardışık kelime sayısı beşten az olmalıdır. Beş ve daha fazla ardışık
kelime eşleşme, benzerlik olarak kabul edilir. Bunun ayarını yapmak için “Limit match size to
five words” seçilmelidir.
ç) Sisteme depolama kısmında YOK seçeneği seçilmelidir. ‘‘YOK’’ seçeneği tercih
edildiğinde aynı belge sınırsız sayıda programda taratılıp önceki taramalarla benzerlik tespiti
sorunu yaşanmayacaktır.
d) Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dâhil edilmez.
(5) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, belgenin tam başlığı ve öğrencinin adısoyadı bilgisi ile dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek rapor, elektronik olarak
kaydedilerek çıktısı alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Orijinallik Raporunun Kullanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
Orijinallik raporunun kullanılması
Madde 6 - (1) Benzerlik Tespit Programı tarafından yapılan işlem sonrasında
kaydedilmiş olan sonuç raporunda aşağıdaki hususlar bulunmalıdır:
a) Yüzdelik sayı olarak belirtilen “benzerlik oranı”
b) Raporlamaya tabi tutulmuş olan dosyanın “toplam sayfa/karakter/kelime sayısı”
c) Raporlama işleminin yapıldığı “tarih” bilgisi.
ç) Enstitü web sayfasındaki formlar bölümünde bulunan “Orijinallik Raporu Formu”na
işlenerek öğrencinin dosyasında arşivlenmek üzere; dönem projelerinin sunumu öncesinde, tez
ve sanatta yeterlik çalışmalarında ise tez savunma sınavı öncesinde ve sonrasında (başarılı
olunması durumunda) Enstitü tarafından Yazım Kılavuzu’na göre şekil yönünden kontrolü
yapılmadan önce ibraz edilir.
(2) Belgelerdeki benzerlik oranı %30 veya altında olmalıdır. Tek kaynaktan yararlanma
oranı ise (mevzuatlar, rapor vb. veri tabanları hariç olmak üzere) %10’u geçmemelidir. Söz
konusu şartlar sağlanmadıkça belgeler Enstitümüzce işleme alınmamaktadır.
(3) Orijinallik Raporu’nda benzerlik oranının %30 veya altında olması, tek başına
belgede intihal olmadığı anlamına gelmez. Benzerlik oranı bu oranların altında olsa bile, 5846
sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na ve Tez Yazım Kılavuzundaki kurallara uyulması
gerekmektedir. Bu Kanun’a ve kurallara uyulmaması hâlinde bundan doğacak sorumluluk

öğrenci ve danışmanına aittir.
(4) Lisansüstü tezli programlarda Tez Savunma Sınavı Jüri Üyeleri, gerekli görmeleri
halinde, Orijinallik Raporu’nu tezle birlikte değerlendirir. Rapordaki verilerde gerçek bir
intihalin tespiti halinde rapor, gerekçesi ile birlikte karar için Enstitü Yönetim Kuruluna
gönderilir.
(5) Orijinallik Raporu Enstitümüzce elektronik olarak öğrenci dosyasında muhafaza
edilir ve arşivlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme
Hüküm bulunmayan haller
Madde 7 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslar’da hüküm bulunmayan hallerde Enstitü
Yönetim Kurulu kararları uygulanacaktır.
Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar
Madde 8 – (1) 14.07.2020 tarihli 248/5 sayılı Senato Kararıyla yayımlanan Bilecik Şeyh
Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınması
ve Kullanılması Hakkında Uygulama Usul ve Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 9 - (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları, Üniversitemiz Senatosunca kabul edildiği
tarih itibarıyla yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 - (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi Rektörü yürütür.

