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Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
MADDE 1- Bu uygulama esaslarının amacı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında yürütülen tezli lisansüstü programlardaki tezler
için Orijinallik Raporu alınmasına ve kullanılmasına ilişkin hükümleri düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- Bu uygulama esasları, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında yürütülen tezli lisansüstü programlara ilişkin hükümleri
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- Bu Uygulama Esasları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 14 üncü maddesine, 25/12/2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında
görüşülerek karara bağlanmış olan “Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair
İlkeler”e, 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine ve
01/09/2013 tarihli ve 28752 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim
Sınav Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Alınmasına ve Kullanılmasına İlişkin Esaslar
Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Alınması
MADDE 4- (1) Tez Çalışması Orijinallik Raporu, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Kütüphane ve Bilgi Merkezi tarafından kullanıma sunulan URKUND İntihal Tespit Programı
kullanımı için kişisel hesap alma hakkı bulunan lisansüstü öğrencilerinin kendileri veya bu
öğrencilerin tez danışmanları tarafından alınır.
(2) Tez Çalışması Orijinallik Raporu, tez danışmanı tarafından tezin yalnızca “Kapak (tez
adının benzerliği için) Giriş, Metin ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısmın tek bir dosya
olarak intihal tespit programına yüklenmesi ile alınır. Programa yükleme yapılırken tez
başlığının tamamı dosya üzerinde yer almalıdır.
(3) İntihal programına yüklenen dosyanın raporlanmasında aşağıdaki filtreleme seçenekleri
uygulanır: İçindekiler / Kısaltmalar / Ekler / Kaynakça hariç, beş kelimeden daha az örtüşme
içeren metin kısımları hariç.
(4) Programa yüklenen tez çalışmasının raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, rapor
tarihini, tez başlığını ve “Benzerlik Oranı”nı yüzde (%) olarak gösteren analiz sonucu /
Orijinallik Raporunun çıktısı tez danışmanı tarafından programdan alınır.
(5) Tezin danışman ve jüri üyelerince intihal kapsamı dışında değerlendirilebilmesi için
URKUND intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda
belirtilen “benzerlik oranı” %30’u geçmemelidir. Benzerlik oranının %30'u geçmesi halinde
tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.
Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Kullanılması
MADDE 5- (1) Öğrenci, tez savunma sınavı öncesinde ya da düzeltme verilen tezlerde
düzeltmeyi yaptıktan sonra tezini danışmanına sunar. Öğrenci, tezin savunulabilir ve yazım

kurallarına uygun olduğuna ilişkin danışman onayını gösteren belgeyi, intihal yazılım
programı raporunun (Tez Çalışması Orijinallik Raporu) tez danışmanı tarafından onaylanmış
çıktısını ve tez çalışmasının ciltlenmemiş nüshasını enstitüye teslim eder.
(2) İntihal tespit programı ile elde edilen benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenci ve tez
danışmanına ait olup, tezde benzerlik oranının %30’u geçmesi sebebiyle öğrenci Tez
Savunma Sınavına alınmaz.
(3) Tez savunma sınavına girecek olan öğrenci, tez çalışması ile tez danışmanı tarafından
onaylanmış ve imzalanmış “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu”nu
savunma sınav tarihinden en az on beş gün önce jüri üyelerine ulaştırmakla yükümlüdür.
(4) Tez savunma sınav jürisi, Tez Çalışması Orijinallik Raporu’nu tezle birlikte değerlendirir.
Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde rapor, gerekçesi ile birlikte karar için
Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.
(5) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, tezde yapmış olduğu muhtemel
değişiklikleri içeren nihai tez nüshası ve nüshadan tekrar alınan intihal yazılım programı
raporunun (Tez Çalışması Orijinallik Raporu) tez danışmanı tarafından onaylanmış çıktısını
enstitüye teslim etmekle yükümlüdür.
(6) Tez savunma sınavı sonunda başarılı bulunan tez çalışmasının “Tez Çalışması Orijinallik
Raporu” elektronik olarak öğrenci dosyasında muhafaza edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçerlilik Tarihi ve Yürütme
Geçerlilik Tarihi
MADDE 6- Bu Uygulama Esasları Üniversitemiz Senatosunca kabul edildiği tarih itibariyle
yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 7- Bu Uygulama Esaslarının hükümlerini Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü
yürütür.

