Karadeniz Teknik Üniversitesi
Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları
Amaç
MADDE 1 – (1) Uygulama Esaslarının amacı; Karadeniz Teknik Üniversitesinde
lisansüstü aşamada yazılan tezlerin, tez savunma sınavı öncesinde jüri üyelerine dağıtılan nüshaları
ile başarılı bulunan tezlerin enstitüye teslim edilen ciltlenmiş nüshalarında “Tez Çalışması
Orijinallik Raporu”nun alınmasına ve kullanılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri,
Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler enstitülerine bağlı anabilim/anasanat dallarında
yürütülen tüm tezli lisansüstü programlar için “Tez Çalışması Orijinallik Raporu”na ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları; 04.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14. maddesine; 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine ve 24.07.2017 tarihli ve 30133 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Alınması
MADDE 4 – (1) Tez Çalışması Orijinallik Raporu;
a) Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphanesinden intihal engelleme analiz programı
kullanımı için hesap açma hakkı bulunan Üniversitemiz öğretim üyesince tez danışmanlığını
yürüttüğü ilgili öğrenci için alınır.
b) Tez Çalışması Orijinallik Raporu, tezin Kapak Sayfası, Giriş, Ana Bölümler, Sonuç ve
Kaynakçadan oluşan kısmının tek bir dosya olarak intihal engelleme analiz programına yüklenmesi
ile alınır. Dosya büyüklüğünün 40 MB’tan düşük olması, dosyada en az 20 kelime bulunması,
sayfa sayısının 400’den az olması gerekmektedir. Programa yükleme yapılırken “Gönderi Başlığı”
olarak tez başlığının tamamı, “Yazar” olarak “kayıtlı olmayan öğrenci”, “Adı” olarak öğrencinin
adı, “Soyadı” olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.
c) İntihal Engelleme Analiz Programı’na yüklenen dosyanın raporlanmasında filtreleme
seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:
 Kaynakça dahil/hariç
 Alıntılar dahil/hariç
 Beş kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç
Program menüsünde yer alan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez.
d) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığı, öğrencinin ad- soyad bilgisi
ve dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek ekran görüntüsü danışman tarafından elektronik
ortamda kaydedilerek çıktısı alınır. Değerlendirme sonucu, raporun sağ üst köşesinde yüzde (%)
olarak yer alır.

Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesinde Kullanılması
MADDE 5 – (1) İntihal engelleme analiz programı tarafından yapılan raporlama işlemi
sonrasında;
a) Tespit edilen “benzerlik oranı,” raporlamaya tabi tutulmuş olan dosyanın “toplam sayfa
sayısı” ve raporlama işleminin yapıldığı “tarih” bilgisi, ilgili Enstitü web sitesindeki Formlar
bölümünde bulunan “Tez Çalışması Savunma Sınavı Giriş Formu’na işlenir.
b) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için
intihal engelleme analiz programı tarafından oluşturulan raporda belirtilen “benzerlik oranı”nın,
aşağıda belirtilen oranı geçmemesi gerekmektedir.
Enstitüler
Tüm Enstitüler

Tüm tezde (%)
30

Alıntı, kaynakça ve başlıklar hariç (%)
15

c) Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin, tezlerinin jüri üyelerine dağıtacakları
nüshalarının ekinde, danışmanları tarafından onaylanmış ve imzalanmış intihal engelleme analiz
programı aracılığıyla alınmış olan “Tez Çalışması Orijinallik Raporu”nun çıktısını teslim etmeleri
zorunludur.
Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması
MADDE 6 –. (1) Tez savunma sınavı sonrasında;
a) Başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için Enstitüye teslim edeceği tezinin basılı
nüshaları ve elektronik kopyasının yanında, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış
muhtemel değişiklikleri de içeren tez dosyanın son hali kullanılarak alınmış, bu Uygulama
Esasları’nda belirtilen azami “benzerlik oranları”nın altındaki oranları sağlayan ve tez danışmanı
tarafından onaylanarak imzalanmış nihai “Tez Çalışması Orijinallik Raporu”nu Enstitü’ye teslim
etmekle yükümlüdür.
b) İntihal engelleme analiz programı aracılığıyla alınan raporda benzerlik oranının yer
aldığı sayfanın çıktısı öğrencinin dosyasında saklanmak üzere Enstitüye teslim edilir.
Geçerlilik Tarihi
MADDE 7 –.(1) Bu Uygulama Esasları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Senatosunca kabul
edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 –.(1) Bu Uygulama Esasları, Karadeniz Teknik Üniversitesi ilgili Enstitü
Müdürlerince yürütülür.
(03.11.2017 tarih ve 284 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe girmiştir.)
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