Üniversite Senatosunun 13.04.2017 tarih ve 04 sayılı toplantısında,
2017.004.026 No’lu kararıyla kabul edilmiştir.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEZ ÇALIŞMASI BENZERLİK VE İNTİHAL RAPORU
UYGULAMA ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsüne bağlı Anabilim/Anasanat Dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programlarda
yazılan tezlerin, benzerlik ve intihal raporunun alınmasına ve kullanılmasına ilişkin esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları; Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne
bağlı Anabilim/Anasanat dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programlara ilişkin
hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları, 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Benzerlik ve İntihal Raporu
Alınmasına ve Kullanılmasına İlişkin Esaslar
Benzerlik ve İntihal Raporunun Alınması
MADDE 4 – (1) Tez çalışmaları için benzerlik ve intihal raporu, Üniversitemiz Bilgi İşlem
Merkezi tarafından kullanıma açılan “benzerlik ve intihal tespit programı” kullanılarak alınır.
(2) Enstitü, öğrenci veya danışman tarafından elektronik ortamda Enstitüye teslim edilen tez
çalışmasına ilişkin benzerlik ve intihal raporunu alarak danışmana gönderir.
Tez Çalışması Benzerlik ve İntihal Raporunun Oluşturulması
MADDE 5 – (1) Tez çalışması benzerlik ve intihal raporu, tezin yalnızca:


Kapak Sayfası



Giriş



Ana Bölümler



Sonuç
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bölümlerinden oluşan kısımlarının tek bir dosya olarak benzerlik ve 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) Benzerlik ve intihal tespit programına yüklenen dosyanın filtreleme seçenekleri aşağıdaki
şekilde ayarlanır:


Kaynakça hariç



Alıntılar dâhil / hariç



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) Benzerlik ve intihal tespit 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 benzerlik ve intihal raporu oluşturulur.
Tez Çalışması Benzerlik ve İntihal Raporunun Sunumu
MADDE 6 – (1) Tezin benzerlik ve intihal raporu tezin bir kopyası ve jüri üyeliği
görevlendirme yazısı ile birlikte ilgili öğrenci tarafından Jüri üyelerine ulaştırılır.
Tez Çalışması Benzerlik ve İntihal Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesinde ve
Sonrasında Kullanılması
MADDE 7 – (1) Oluşturulan benzerlik oranı raporunda yer alan intihal yüzdelik oranı
toplamda “alıntılar hariç” ise %15 “alıntılar dahil” ise %30’u geçmemelidir. İntihal raporunda
yer alan intihal yüzdelik oranın belirtilen oranları geçmesi durumunda tezler savunmaya
alınmaz. Ayrıca tezlerde benzerlik oranının tez çalışması benzerlik ve intihal uygulama
esaslarında belirtilen oranların altında olması, tek başına tezde intihal olmadığı anlamına
gelmez. Benzerlik oranı bu oranların altında olsa bile, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu ve Tez Yazım Kılavuzundaki gerekli atıf ve alıntı usullerine uyulması gerekmektedir.
Bu kurallara uyulmaması halinde bundan doğacak sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.
(2) Benzerlik ve intihal tespit programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında
yüzdelik sayı olarak belirtilen “benzerlik oranı”, “raporun toplam sayfa sayısı” ve raporlama
işleminin yapıldığı “tarih” bilgisi, “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Benzerlik ve
İntihal Raporu (Ek1)” formuna işlenir.
(3) Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin, tezlerinin jüri üyelerine dağıtacakları
nüshalarının ekinde, öğrenci ve danışman tarafından onaylanmış ve imzalanmış “Yüksek
Lisans/Doktora Tez Çalışması Benzerlik ve İntihal Raporu (Ek1)” formunu da teslim etmeleri
zorunludur.
(4) Tezin uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi durumunda tezde yapılmış
muhtemel değişiklikleri içeren dosya kullanılarak Tez Çalışması Benzerlik ve İntihal Raporu
bu uygulama esaslarına göre tekrar alınır.
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(5) Tez savunma sınavında başarılı bulunan ve Enstitüye son hali teslim edilen tezlere
ilişkin, bu uygulama esaslarına göre son bir kez daha benzerlik ve intihal raporu alınır ve bu
son rapordaki benzerlik oranı bu esaslarda belirtilen azami benzerlik sınırları içinde ise rapor
mezuniyet işlemlerinde kullanılır, değilse gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar öğrencinin
mezuniyet işlemleri durdurulur.
(6) Enstitü tarafından alınan bütün benzerlik ve intihal raporlarının birer kopyası Enstitü ’de
arşivlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçerlilik Tarihi ve Yürütme
Geçerlilik Tarihi
MADDE 8 – (1) Bozok Üniversitesi senatosunun 20.01.2016 tarih ve 01 sayılı
toplantısında kabul edilen Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün tez çalışması
benzerlik ve intihal raporu uygulama esasları yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 - (1) Bu Uygulama Esasları, Bozok Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği
tarih itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu Uygulama Esaslarını Bozok Üniversitesi Rektörü yürütür.
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EK-1
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI BENZERLİK VE İNTİHAL RAPORU FORMU

(Bu kısım Enstitü tarafından doldurulup imzalanacaktır)
Öğrencinin Adı Soyadı: ……………………………………………..…….…
Öğrenci No. : …………………………………………..…………..……
Anabilim Dalı: ………………………………………………..
Statüsü:



Yüksek Lisans



Doktora



Bütünleşik Doktora

Tez Danışmanının Unvanı, Adı ve Soyadı: ……………..…………………….
Tez Başlığı : ………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………....
Raporlamanın Yapıldığı Tarih:……/.……/………….. Raporun Toplam Sayfa Sayısı: ………..

Benzerlik Oranı: % ……..
Raporlamayı yapan yetkilinin Adı-Soyadı ve İmzası: ……………………………………………….
Onaylayan yetkilinin Görevi, Adı-Soyadı ve İmzası:…………………………………………….….
(Bu kısım öğrenci tarafından doldurulup imzalanacaktır)
Bozok Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Çalışması Benzerlik ve İntihal Raporu
Uygulama Esasları’nı inceledim. Tez çalışmamın bu uygulama esaslarında belirtilen azami
benzerlik oranlarına uygun olduğunu ve tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini;
aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi
beyan ederim.
Tarih:..…./..…../……..
Öğrencinin Adı-Soyadı: …………………………………………….
İmzası………………………………………….
(Bu kısım danışman tarafından doldurulup imzalanacaktır)
DANIŞMAN ONAYI
UYGUNDUR.
Tarih:……../……../…………
Danışmanın Unvanı, Adı Soyadı: ………………………………………….
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İmzası:……………………………….
Ek: Benzerlik ve intihal tespit programı raporu (…. sayfa)
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