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ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ  

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ  

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ  

ORİJİNALLİK RAPORU ALINMASI UYGULAMA ESASLARI  

 

AMAÇ VE KAPSAM 

Madde 1.  Bu uygulama esaslarının amacı, ESOGÜ Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yapılan Yüksek Lisans ve Doktora tezleri için 

Orijinallik Raporu alınmasına ilişkin süreci ve uygulama esaslarını düzenlemektir.  

DAYANAK 

Madde 2.  Bu uygulama esasları 25/12/2015 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında karara bağlanan “Lisansüstü Programların Açılması 

ve Yürütülmesine Dair İlkeler”in D-1 maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  

ORİJİNALLİK RAPORUNUN ALINMASI İLİŞKİN ESASLAR 

Madde 3. Tezin Orijinallik Raporu Üniversitenin sağladığı intihal programı kullanılarak Enstitü tarafından alınır.  Orijinallik Raporu 

Enstitü tarafından Tez Şekilsel Onayı verilmiş tez üzerinden alınır. Bu amaçla öğrenci önce Tez Şekilsel Onayı için Enstitüye 

danışman(lar)ının onayı ile başvurur. Tezde istenilen şekilsel düzeltmeler yapıldıktan sonra danışman(lar)ının onayı ile öğrenci Orijinallik 

Raporu alınması ve jüri kurulması için Enstitü’ye başvurur.   

Madde 4. İntihal programına yükleme yapılırken, dosya başlığı olarak tez başlığının tamamı, yazar adı olarak öğrencinin adı-soyadı yazılır. 

Programa tezin İç Kapak Sayfası, Özet, Abstract, Giriş Ve Amaç (Giriş), ana metin (Giriş Ve Amaç ile Sonuç ve Öneriler arasındaki ana 

gövde) ve Sonuç Ve Öneriler kısımları yüklenir. 

Madde 5. İntihal programına yüklenen dosyanın raporlanmasında aşağıdaki filtreleme seçenekleri uygulanır.   

a. Kaynakça hariç 

b. Alıntılar dahil 

c. 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç 

ç.   Sisteme “Depolama” var 

Madde 6.  Programda raporlama işlemi tamamlandıktan sonra öğrencinin adı ve soyadını, rapor tarihini, tez başlığını, tezin toplam sayfa 

sayısını ve yüzdelik sayı olarak sonuçlanan “Benzerlik Oranı”nı içeren Orijinallik Raporu programdan alınır.  

Madde 7.  Programdan alınacak Orijinallik Raporunda, benzerlik oranı aynı kaynaktan %15’i ve alıntılar dâhil farklı kaynaklardan 

toplamda %30’u geçmemelidir.  

 

ORİJİNALLİK RAPORUNUN KULLANILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 

Madde 8. Benzerlik oranında sorumluluk öğrenci ve danışman(lar)a aittir. Belirtilen benzerlik oranını aşan tezin savunma sınavı yapılmaz.  

Madde 9. Orijinallik Raporu Enstitü tarafından danışman(lar)a ve jüri üyelerine gönderilir.   

Madde 10. Tez savunma jürisi Orijinallik Raporunu tezle beraber değerlendirir. Rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde 

gerekçesi ile birlikte karar için tez Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir. 

Madde 11.  Tez savunması başarılı olduğu durumda Rapor öğrenci dosyasında saklanır. 

Madde 12. Tez savunma sınavı başarılı geçen öğrencinin sınav sonrası tezinde istenilen değişiklikleri yapıp cilt onayı aldığı tezi için Enstitü tarafından 

tekrar Orijinallik Raporu alınır.  Bu amaçla öğrenci cilt onayı verilmiş tezi için danışman(lar)ının onayı ile Orijinallik Raporu alınması için Enstitü’ye başvurur. 

Bu Esaslarda belirtilen azami benzerlik oranlarını veya altındaki oranları sağlayan ve danışman(lar) tarafından onaylanarak imzalanmış bu Rapor mezuniyet 

işlemlerinde kullanılır. Bu Rapor tez nüshalarına ıslak imza alma aşamasında, öğrenci tarafından, jüri üyelerine teslim edilir. Bu Rapor da öğrenci dosyasında 

saklanır.   

Madde 13. Tez savunması başarısız olduğu durumda 3. Madde hükümleri uygulanır.  

 HÜKÜM BULUNMAYAN DURUMLAR 

Madde 14. Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan durumlar Enstitü Kurulu’nda görüşüldükten kesinleşir. 

YÜRÜRLÜK 

Madde 15. Bu Uygulama Esasları Enstitü Kurulunda onaylandıktan sonra 2016-2017 güz yarıyılından itibaren yürürlüğe girer. 

YÜRÜTME 

Madde 16. Bu Uygulama Esaslarının hükümlerini FBE Müdürü yürütür.  


