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CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Sayı    : 43178421-806.01.03
Konu  : Turnitin Benzerlik Programı Tez 

Orjinallik Raporu

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Yükseköğretim Kurulu'nun 21 Ocak 2015 tarihinde Yüksek Lisans ve Doktora kriterleri 
güncelleme düzenlemesinde "Lisansüstü eğitim tezleri savunmaya alınmadan önce ilgili öğrenci 
tarafından düzenlenecek intihal programı raporu teslim edilir" kararı yer almakta olup bazı 
üniversitelerce uygulanan tez savunmasından önce öğrenci tarafından intihal programı raporu 
teslim edilmesinin tüm üniversiteler için geçerli olmak üzere kesin karara bağlandığı ifade 
edilmiştir.

Bu kapsamda TURNITIN Benzerlik Programı aboneliği gerçekleştirilmiş, Fakülte ve 
Enstitüler bazında kullanıcı talepleri alınarak kullanıcı hesapları oluşturulmuştur. Söz konusu 
program ile oluşturulacak Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu için ekteki 
standart form hazırlanmış ve http://kutuphane.cbu.edu.tr/db_images/file/turnitin_tek.pdf 
bağlantı adresinde kullanıma sunulmuştur. Bu formda açıklamalar alanında; yapılacak 
çalışmada dikkat edilmesi gereken hususlar, uygulanacak filtreleme alanları ve değerleri 
paylaşılmıştır. Benzerlik oranı tespit işleminde sağlıklı bir sonuç alınabilmesi bu açıklamaların 
dikkate alınması ile mümkün olacaktır.

Ayrıca söz konusu programın bir defada en fazla 400 sayfalık bir dosyayı kabul etmesi 
nedeniyle çalışma sayfa sayısı 400 den fazla olan tez çalışmalarında her biri 400 sayfadan fazla 
olmamak üzere uygun sayıda parçalara ayrılarak raporlama işleminin yapılması gerekmektedir. 
Bu amaçla kullanılacak form http://kutuphane.cbu.edu.tr/turnitin.html bağlantı adresinde 
erişime sunulmuştur. Her bir parça için tespit edilen rapor değerleri (Kelime Sayısı-Benzer 
Kelime Sayısı-Benzerlik Oranı)  formda ilgili alanlara girilerek söz konusu tez çalışması için 
toplam Benzerlik Oranı elde edilebilmektedir.

İlgide kayıtlı yazı kapsamında Turnitin Programı kullanıcı talepleri belirlenmiş ve bu 
kapsamda gelen taleplere ilişkin kullanıcı hesapları oluşturularak aktiflenmiştir. Yeni gelecek 
kullanıcı talepleri için Merkez Kütüphane Elektronik Kütüphane Hizmetleri birimine başvuruda 
bulunması gerekmektedir. Konu ile ilgili işlemlerin buna göre yürütülmesi hususunda gereğini;

 
Bilgilerinize rica ederim.
 

e-imzalıdır
Prof. Dr. A. Kemal ÇELEBİ

Rektör

Ek:Tez Çalışması Orjinallik Raporu Formu (1 sayfa)

Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2016-E.23523

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır

http://kutuphane.cbu.edu.tr/db_images/file/turnitin_tek.pdf
http://kutuphane.cbu.edu.tr/turnitin.html


Bilgi İçin: Ahmet Kalaycı
Unvanı: Daire Başkanı

Adres:Muradiye Kampüsü 45140 - Yunusemre/Manisa
Telefon:(0 236) 2012850 Faks(0 236) 2412104
E-Posta:kutuphane@cbu.edu.tr   Elektronik Ağ:http://kutuphane.cbu.edu.tr 
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Dağıtım:
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
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Tez Adr:

Tezime iligkin ...,.. /....,. /........tarihinde Turnitin adh intihal tespit programlndan a9afrda

belirtilen agrklamalar gergevesinde filtrelemeler uygulanarak altnmtg olan orijinallik raporuna gtlre,

tezimin benzerlik oram o/o...,... olarak tespit edilmigtir.
Belirtilen azami benzerlik oranlanna g<ire tez gahgmamtn herhangi bir intihal igermedifini;

aksinin tespit edilecefi muhtemel durumda dofiabilecek her ttirli.i hukuki sorumlululu kabul ettifimi
ve yukarrda vermig oldufum bilgilerin dofru oldufiunu beyan ederim.

Tarih ve imza

Adr Soyadt :

Ogrenci No :

Anabilim Dah :

Programt :

DANI$MAN ONAYI
UYGUNDUR.

fUnvan, Ad SoYad, imza]

AgIKIAMALAR

1-Tez QahSmasrorijinallik Raporu (TcoR), TURNITtN intihalTespit Programr kullanrmrigin kigiselhesap alma hakkt

bulunan tez danrgmanlarr, Enstitiilerde 96revlendirilen personeller, Kiit0phane ve Dokrimantasyon Daire

BaSka nh[r, nda gdrevlend irilen kritii phaneciler ta raftnda n a ltn tr.

2- sayfa sayrsr 400,den az olan tezler igin tez savunmasrndan cirnce ve bagarrh olmasr durumunda dtizeltmelerden

sonra olmak ilzere 2 kez TQoR ahnrr.(400 sayfadan fazla olan tezler 400 ve katlart Seklinde b6ltinerek rurnitin veri

tabanrna yuklenmesi gerekmektedir. Bu gibi durumlarda benzerlik oranrnrn hesaplanmasrna iliSkin detaylt forma,

kritrjphane web sayfasrnda bulunan Turnitin kullanrm ktlavuzlanntn alttndan erigilebilir.)

3- TCOR, tezin yalnrzca Kapak Sayfasr, Giri5, Ana BrilUmler ve Sonug bdlumlerinden olugan krmlnln tek bir dosya

olarak intihaltespit programrna yuklenmesi ile ahnrr. Programa yiikleme yaprlrrken Dosya Baghfr (document title)

olarak tez bagllrnrn tamamr, yazar Adr (author's first name) olarak of,rencinin adt, Yazar soyadr (autho/s last

name) olarak ci$rencinin soyadt bilgisi yaztltr'

4- TURNIlN intihaltespit programrna yiiklenen dosyanrn srireglenmesinde, ilgili programdakifiltreleme segenekleri

agaflrdaki gekilde ayarlanrr: - Kaynakga harig, - Ahntrlar harig, - 5 kelimeden daha az orttigme iEeren metin ktstmlart

harig (Limit match size to 5 words)

s- isteje ba$lr ayarlar krsmrndau "Odevleri guraya gonder?" segenefi mutlaka DEPO YoK Seklinde iSaretlenmesi

gerekmektedir; aksi durumda aynr tezin ikinci kez ytiklenmesi durumunda benzerlik %100 Erkacakttr ve depodan

tezi silmek gok uzun stireg gerektirecektir'

6- Raporlama iglemi tamamlandrktan sonra, kaydedilmig olan ekranrn gOrtinttisunu sag ust ko$esinde ytizdelik sayt

olarak belirtilen ,,benzerlik orant," raporlamaya tabi tutulmug olan dosyantn "toplam sayfa saytst" ve raporlama

igleminin yaptldr$r "tarih" bilgisi, "Yiiksek Lisans/Doktora Tez Qahgmasr Orijinallik Raporu" formuna iSlenir'

7- Benzerlik orantnda ttim sorumluluk ofirenciye aittir'
g- Tez savunma srnavr sonrasrnda baganh bulunan ofrrenci, tez savunma stnavr tarihi sonrastnda tezde yaptlmlg

muhtemel degigiklikleri igeren dosya kullanrlarak alrnmrg ikinci bir intihal raporundaki bilgiler kullanrlarak

hazrrlanmrg ve tez danrgmanr tarafrndan onaylanarak imzalanmrg ikinci bir "Ytiksek Lisans/Doktora Tez Qahgmast

Orji nallik Raporu'nu EnstitUye teslim etmekle yti kiim lUdUr'

9-TuinitinHakkrndaBilgi|er:http://kutupt.


