NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU ALINMASI VE KULLANILMASI
UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esasları’nın amacı, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programlarda yazılan tezlerin, tez
savunma sınavı öncesinde “Tez Çalışması Orijinallik Raporu”nun alınması, kullanılması ve
arşivlenmesine ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları; Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne
bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 25/12/2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında
görüşülerek karara bağlanmış olan “Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair
İlkeler”e,
(2) 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Tez Çalışması Orijinallik Raporu Alınmasına ve Kullanılmasına İlişkin Esaslar
Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Alınması
MADDE 4 – (1) Tüm tezli lisansüstü programlarda yazılan tezlerin savunma sınavı öncesinde,
danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte öğrenci tezin elektronik bir
nüshasını Enstitü’ ye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programını kullanarak
“Tez Çalışması Orijinallik Raporu” alır.
(2) “Tez Çalışması Orijinallik Raporu”, tezin yalnızca Kapak Sayfası, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç
bölümlerinden oluşan kısımlarının tek bir dosya olarak intihal tespit programına yüklenmesi ile alınır.
Programa yükleme yapılırken “Dosya Başlığı” olarak tez başlığının tamamı, “Yazar Adı, Soyadı”
olarak öğrencinin adı, soyadı bilgisi yazılır.
(3) İntihal tespit programına yüklenen dosyanın, ilgili programdaki filtreleme seçenekleri aşağıdaki
şekilde ayarlanır.
- Kaynakça hariç,
- Alıntılar hariç/dahil,
- 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç.
Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez.

(4) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığını, öğrencinin adı, soyadı bilgisini ve
dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek ekran görüntüsü Enstitü tarafından elektronik olarak
kaydedilir ve çıktısı alınır. Orijinallik raporunda yer alan benzerlik oranı yüzde (%) olarak
görüntülenir.
Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesinde Kullanılması
MADDE 5 - (1) İntihal programından elde edilen “Tez Çalışması Orijinallik Raporu”nda yer alan
“benzerlik oranı”, “toplam sayfa sayısı” ve raporlama işleminin yapıldığı “tarih” bilgisi, Enstitü
tarafından düzenlenmiş olan “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu” formuna
işlenir, uygunluk durumu belirtilir, danışman ve jüri üyelerine gönderilir.
(2) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için, “benzerlik
oranı” nın,
- değerlendirme “alıntılar hariç” yapılıyorsa en fazla %10,
- değerlendirme “alıntılar dahil” yapılıyorsa %30’u geçmemesi gerekmektedir. Benzerlik oranı
ile ilgili tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.
(3) Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere
tez Enstitü yönetim kuruluna gönderilir.
Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması
MADDE 6 - (1) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci mezuniyet işlemleri için
Enstitü’ye teslim edeceği tezin basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı tarihi
sonrasında tezde yapılmış değişiklikleri içeren elektronik dosyayı da Enstitü’ye teslim eder. Nihai
düzenlemelere göre alınan intihal raporundaki bilgiler kullanılarak hazırlanmış, bu Uygulama
Esasları’nda belirtilen azami “benzerlik oranları”nın altındaki oranları sağlayan yeni bir “Yüksek
Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu” hazırlanır.
(2) İntihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında hazırlanan “Yüksek
Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu” Enstitü tarafından arşivlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçerlilik Tarihi ve Yürütme
Geçerlilik Tarihi
MADDE 7 – (1) Bu Uygulama Esasları, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği
tarih itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Uygulama Esasları’ nı Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Müdürü yürütür.

