BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
TEZ ÇALIġMASI BENZERLĠK VE ĠNTĠHAL RAPORU
UYGULAMA ESASLARI
Benzerlik ve Ġntihal Belirleme Programına EriĢim
MADDE 1 – (1) Tez çalışmaları için İntihal Raporu, Üniversitemiz Bilgi İşlem Merkezi
tarafından kullanıma açılan “İntihal Tespit Programı” kullanılarak alınır.
(2) Enstitü, öğrenci veya danışman tarafından elektronik ortamda teslim edilen teze ilişkin
intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana gönderir.
Tez ÇalıĢması Benzerlik ve Ġntihal Raporunun OluĢturulması
MADDE 2 – (1) Tez Çalışması İntihal Raporu, tezin yalnızca:


Kapak Sayfası



Giriş



Ana Bölümler



Sonuç

bölümlerinden oluşan kısımlarının tek bir dosya olarak intihal tespit programına yüklenmesi
ile alınır.
(2) Programa yükleme yapılırken Dosya Başlığı (document title) olarak tez başlığının tamamı,
Yazar Adı (author’s first name) olarak öğrencinin adı, Yazar Soyadı (author’s last name)
olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.
(3) İntihal tespit programına yüklenen dosyanın filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde
ayarlanır:


Kaynakça hariç



Alıntılar dâhil



Tezden çıkan yayın/yayınlar hariç



5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5
words)



Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dâhil
edilmez

(4) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığını ve öğrencinin ad-soyad
bilgisini ve dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek ekran görüntüsü elektronik olarak
kaydedilerek çıktısı alınır.
(5) İntihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında kaydedilmiş olan ekran
görüntüsünde yüzdelik sayı olarak belirtilen “benzerlik oranı” raporlama yapılan dosyanın
“toplam sayfa sayısı” ve işlemin yapıldığı “tarih” bilgisi işaretlenerek Tez Çalışması İntihal
Raporu oluşturulur.
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Tez ÇalıĢması Benzerlik ve Ġntihal Raporunun Sunumu
MADDE 3 – (1) Tezin intihal raporu tezin bir kopyası ve jüri üyeliği görevlendirme yazısı ile
birlikte ilgili öğrenci tarafından Jüri üyelerine ulaştırılır.
Tez ÇalıĢması Benzerlik ve Ġntihal Raporunun Değerlendirilmesi
MADDE 4 – (1) Tezin intihal açısından değerlendirilmesi Enstitü tarafından yapılır.
(2) Tez çalışmasının intihal açısından değerlendirmesi için Enstitü tarafından “İntihal
Programı Çıktısı Değerlendirme Sonucu Tutanak Formu” düzenlenir (EK-1).
(3) Tezin intihal dışında değerlendirilmesi için raporlama işlemi sonrasında alınan raporda
belirtilen “benzerlik oranının” %30’u geçmemesi gerekir. Benzerlik oranı %30’un altında
olan tez için Enstitü tarafından “İntihal Programı Çıktısı Değerlendirme Sonucu Tutanak
Formu” düzenlenerek danışman ve ilgili öğrenciye imzalattırılır.
(4) Tezin uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi durumunda intihal raporunun
yeniden oluşturulur ve tezin intihal açısından değerlendirilmesi işlemleri tekrarlanır.
(5) Başarılı bulunan tezlerin intihal raporlarının birer kopyası Enstitü ’de arşivlenir.

2/3

EK-1
Tarih:/.…./..…
BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ
FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ
YÜKSEK LĠSANS/DOKTORA ĠNTĠHAL PROGRAMI ÇIKTISI
DEĞERLENDĠRME SONUCU TUTANAK FORMU

Öğrencinin Adı Soyadı: ……………………………………………..…….…
Öğrenci No. : ………………………………………………..…………..……
Tez Danışmanının Unvanı, Adı ve Soyadı: ……………..…………………….
Tez Başlığı : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....

Ġntihal yoktur.



Benzerlik yüzdesi: % …..

Öğrenci

Danışman

Ġmza:

Eki: İntihal yazılım programı raporu (…. sayfa)
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