GAZIANTEP ÜNIVERSITESI FEN BILIMLERI ENSTITÜSÜ TEZ ÇALIŞMASI
BENZERLIK RAPORU ALINMASINDA UYULACAK KURALLAR
1. Tez Çalışması Benzerlik Raporu, TURNITIN İntihal Tespit Programı kullanımı için kişisel
hesap alma hakkı bulunan tez danışmanları, Enstitülerde görevlendirilen personeller,
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nda görevlendirilen kütüphaneciler
tarafından alınır. Ancak sadece ilgili Enstitü personeli tarafından yapılan tarama
sonucu geçerlidir.
2. Sayfa sayısı 400’den az olan tezler için tez savunmasından önce ve başarılı olması
durumunda bir (1)kez (kapsamlı tez düzeltme alanlar için, düzeltmelerden sonra iki (2) kez
Tez Çalışması Benzerlik Raporu alınır(400 sayfadan fazla olan tezler 400 ve katları
şeklinde bölünerekTURNITIN veri tabanına yüklenmesi gerekmektedir. Bu gibi
durumlarda benzerlik oranının hesaplanmasına ilişkin detaylı forma, kütüphane web
sayfasında bulunan TURNITIN kullanım kılavuzlarının altından erişilebilir).
3. Tez Çalışması Benzerlik Raporu, tezin yalnızca Kapak, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç
bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak intihal tespit programına yüklenmesi
ile

alınır.
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(tezkontrol@gantep.edu.tr) mail gönderirken taranacak tez dosyasını istenilen formatta
göndermelidir.
4. Programa yükleme yapılırken Dosya Başlığı (DocumentTitle) Tez Öğrencisinin adı soyadı,
programı ve danışman adı yazılır. Yazar Adı (Author’s First Name) olarak öğrencinin adı,
Yazar Soyadı (Author’sLast Name) olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.
5. TURNITIN İntihal tespit programına tez dosyası yüklenirken ilgili programdaki filtreleme
seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:
- Kaynakça hariç,
- Alıntılar hariç,
- 7 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to7words)
6. 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.
7. Tezli Lisansüstü programlarda ayrıca tez ile birlikte tezden üretilmiş yayınlar ile ilgili
belgeler de teslim edilmelidir (dergide yayınlanmış ve dergi online ise ilgili web adresi ve
makalenin ilk sayfası; kongre veya sempozyum bildiri kitabında basılmış ise bildiri özeti).

8. 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, “Tez Çalışması Benzerlik Raporu
Formuna işlenir ve ayrıca TURNİTİN programının rapor çıktısı alınır.

9. Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
10. Turnitin Hakkında Bilgiler: http://kutuphane.gantep.edu.tr/ sitesinden erişilebilir.

