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Tez Benzerlik Oranı Raporu Uygulama Esasları
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç ve Kapsam
MADDE 1 - Bu Uygulama Esasları’nın amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında yürütülen lisansüstü tezlerin tez savunma sınavı öncesinde jüri
üyelerine gönderilen hali ile başarılı bulunan tezlerin enstitüye teslim edilecek olan son hallerine
ilişkin “Tez Çalışması Orijinallik Raporu”nun alınması ve kullanılmasına ilişkin esasları
düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 - Bu Uygulama Esasları, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun,
20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliği”nin ve 05/06/2020 tarihli ve 31146 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Erzurum Teknik
Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Tez Benzerlik Oranı Raporu Alınması ve Kullanılmasına İlişkin Esaslar
MADDE 3 - Danışmanı oldukları tezin savunulması talebinde bulunana tez danışmanları, Turnitin
intihal programı üzerinden aşağıda belirtilen esaslara göre alınan Tez Benzerlik Oranı Raporunu,
enstitü web sayfasındaki Ortak Formlar menüsü altında yer alan “Tez Benzerlik Oranı Beyan Formu”
ekinde enstitüye iletilir.
MADDE 4 - (1) Tez Benzerlik Oranı Raporu, tezin Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç bölümlerinden
oluşan kısmının tek bir dosya olarak programa yüklenmesi ile aşağıda belirtilen esaslara göre alınır.
(2) Programa yüklenecek dosya büyüklüğünün 40 MB’tan düşük olması, sayfa sayısının 400’den az
olması gerekir. 400 sayfayı aşan tezler ise parça parça taratılmalıdır.
(3) Programa yükleme yapılırken Başlık (document title) olarak tez başlığı, Yazar Adı (author’s first
name) olarak öğrencinin adı, Yazar Soyadı (author’s last name) olarak öğrencinin soyadı yazılmalıdır.
(4) Benzerlik Oranı Raporu, programdaki “Optional settings/İsteğe Bağlı Ayarlar” bağlantısına
tıklanarak aşağıda belirtilen filtreleme seçenekleri ayarlanarak alınmalıdır:
 Kaynakça hariç tutulmalıdır.
 Alıntılar dahil olmalıdır.
 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç tutulmalıdır.
 Ödevi Şuraya gönder kısmında ise "Depolama Yok" seçeneği işaretlenmelidir. Bu seçenek,
tezde değişiklik yapılması gibi durumlardan dolayı tezin ikinci ve daha sonraki taratılmasında
önceki taramalarla %100 benzerlik tespiti sorunu yaşanmasını engellemek içindir.
 Diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmemelidir.

MADDE 5 - Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığı ve öğrencinin ad-soyad
bilgisi ile dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek şekilde ekran görüntüsü (raporun ilk iki sayfası)
danışman tarafından elektronik olarak kaydedilerek çıktısı alınarak imzalanmalıdır.
MADDE 6 - Alınan benzerlik oranı raporunda “benzerlik oranı” % 30’u geçmemelidir. Benzerlik
oranında tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir. Tez intihal raporunda benzerlik oranının
alıntılar dâhil %30’un 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 öğrenciye aittir.
MADDE 7 - Tezin uzatma alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi durumunda, benzerlik oranı
raporu yeniden alınarak Enstitü’ye teslim edilmelidir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçerlilik Tarihi ve Yürütme
Geçerlilik Tarihi
MADDE 8 - Bu Uygulama Esasları, Erzurum Teknik Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarih
itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 - Bu Uygulama Esaslarını Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü yürütür.

