T.C.
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
………………….. . ENSTİTÜSÜ
YÜKSEK LİSANS/DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU
……………………………………………………………. ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI’NA

Tez Adı: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tezime ilişkin …… /…… /…….. tarihinde Turnitin adlı benzerlik tespit programından aşağıda
belirtilen açıklamalar çerçevesinde filtrelemeler uygulanarak alınmış olan orijinallik raporuna göre,
tezimin benzerlik oranı % ….... olarak tespit edilmiştir.
Belirtilen azami benzerlik oranlarına göre tez çalışmamın herhangi bir intihal içermediğini;
aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi
ve yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
Tarih ve İmza
Adı Soyadı
Öğrenci No
Anabilim Dalı
Programı

:
:
:
:
DANIŞMAN ONAYI
UYGUNDUR.
(Unvan, Ad Soyad, İmza)

AÇIKLAMALAR
1- Tez Çalışması Orijinallik Raporu (TÇOR), TURNITIN Benzerlik Tespit Programı kullanımı için kişisel hesap alma hakkı
bulunan tez danışmanları, Enstitülerde görevlendirilen personeller, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
Başkanlığı’nda görevlendirilen kütüphaneciler tarafından alınır.
2- Sayfa sayısı 400’den az olan tezler için tez savunmasından önce ve başarılı olması durumunda düzeltmelerden
sonra olmak üzere 2 kez TÇOR alınır.(400 sayfadan fazla olan tezler 400 ve katları şeklinde bölünerek Turnitin veri
tabanına yüklenmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda benzerlik oranının hesaplanmasına ilişkin detaylı forma,
kütüphane web sayfasında bulunan Turnitin kullanım kılavuzlarının altından erişilebilir.)
3- TÇOR, tezin yalnızca Kapak Sayfası, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya
olarak intihal tespit programına yüklenmesi ile alınır. 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.
4- TURNITIN İntihal tespit programına yüklenen dosyanın süreçlenmesinde, ilgili programdaki filtreleme seçenekleri
aşağıdaki şekilde ayarlanır: - Kaynakça hariç, - Alıntılar hariç, - 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları
hariç (Limit match size to 5 words)
5- İsteğe bağlı ayarlar kısmından; “Ödevleri şuraya gönder?” seçeneği mutlaka DEPO YOK şeklinde işaretlenmesi
gerekmektedir; aksi durumda aynı tezin ikinci kez yüklenmesi durumunda benzerlik %100 çıkacaktır ve depodan
tezi silmek çok uzun süreç gerektirecektir.
6- Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, kaydedilmiş olan ekranın görüntüsünü sağ üst köşesinde yüzdelik sayı
olarak belirtilen “benzerlik oranı,” raporlamaya tabi tutulmuş olan dosyanın “toplam sayfa sayısı” ve raporlama
işleminin yapıldığı “tarih” bilgisi, “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu” formuna işlenir.
7- Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
8- Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış
muhtemel değişiklikleri içeren dosya kullanılarak alınmış ikinci bir intihal raporundaki bilgiler kullanılarak
hazırlanmış ve tez danışmanı tarafından onaylanarak imzalanmış ikinci bir “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması
Orjinallik Raporu’nu Enstitüye teslim etmekle yükümlüdür.
9- Turnitin Hakkında Bilgiler: http://kutuphane.cbu.edu.tr/turnitin.9370.tr.html

