T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ
TEZ BENZERLİK İNCELEME RAPORU BAŞVURU FORMU
DENİZ BİLİMLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE,
Tarih: ……./……/.........
Enstitünüzün, …………………………………..… Ana Bilim Dalı, .………………… Yüksek Lisans/Doktora programı
………………………numaralı öğrencisiyim. 08.09.2016 Tarih ve 29825 sayılı İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve
Öğretim Yönetmeliği uyarınca “……….…………………………………….....………………………………………………...”
başlıklı tezimin Benzerlik Raporunu alabilmem için Enstitünüzce kullanılan TURNİTİN programı ile incelemesinin
yapılmasını sonucunun danışmanım ve tarafıma iletilmesini arz ederim.
İmza
Öğrenci Ad-Soyadı
Telefon/ E-posta:
TEZ DANIŞMANI İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ünvan, Ad-Soyadı
Telefon/ E-posta

:
:

BAŞVURU FORM Eki: 1 Adet CD (içeriğinde Dosya adı “tezin başlığı” olacak şekilde tek bir “word belgesi” olarak
(.doc veya .docx) olarak yüklenmiş Tez dosyası)
Benzerlik Raporu için Öğrenci İşleri Sorumlusuna Teslim edilecek Tez Dosyasının Hazırlanmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler:
1- Tezin Kapak sayfası danışman tarafından imzalanmalıdır. İmzalanmamış tezler Benzerlik Raporu için İntihal Tespit Programına
yüklenmez.
2- CD ile teslim edilen doktora ya da yüksek lisans tezi word (.doc ve .docx) dosyasının maksimum 40 MB limit ve 400 sayfa üst sınırını
geçmemesi gerekmektedir.
3- Word dosyanın içerisinde dosya adı “tezin başlığı” olmalıdır. Tezin yalnızca kapak sayfası, Türkçe ve İngilizce özet, giriş ve amaç,
genel bilgiler, materyal-metot, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar bölümlerinden oluşan kısımları yer almalıdır.
4- Bu kısımların dışındaki Dosya büyüklüğüne neden olan tez içerisindeki yüksek pikselli fotoğraflar/şekiller, tez onayı, beyan, ithaf,
teşekkür, içindekiler, tablo listesi, şekil listesi, kısaltmalar, ekler, formlar, kurum izin yazıları, etik kurul raporları, özgeçmiş
kısımları çıkartılmalıdır.
5- TURNİTİN Benzerlik rapor çıktısı alındıktan sonra Tezin üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
6- Tezin daha önce Enstitü dışında başka bir yerde benzerlik incelemesine sokulmadığından ve TURNİTİN programı arşivine yüklenmemiş
olduğundan emin olunuz.
7- Tez Benzerlik nihai raporu (pdf formatında), Enstitü Öğrenci İşleri Birimi tarafından, danışman ve öğrencinin e-posta adreslerine
gönderilir.
8- Tez Benzerlik oranı % 20’nin üzerinde çıktığında; Enstitü Yönetim Kurulu Kararından sonra,
Tez savunma sınavı sonrasında; Jüri Üyeleri tarafından Tez de “Düzeltme” Kararı verildiğinde
son değişiklikleri içeren Tez dosyası kullanılarak hazırlanan CD ve bu formun hazırlanarak tekrar yeni bir başvuru yapılması gerekmektedir.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (08.09.2016/29825)
(Yüksek Lisans) MADDE 36 – (2) Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi, danışmanın bilgisi dahilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı
kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı nihaî raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde veya
sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere enstitü
yönetim kuruluna gönderilir.
(Doktora) MADDE 50 – (1) Tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin bir nüshasını danışmanına teslim eder. Danışmanın, tezin Enstitü yazım kurallarına uygun
bir şekilde tamamlandığına dair görüşü, ana bilim/ana sanat/bilim/sanat dalı/program başkanlığı tarafından ilgili Enstitüye bildirilir. Öğrenci tezin istenen sayıda
nüshasını Enstitüye teslim eder.
(4) Öğrenci, doktora tezinin savunmasından önce tezini, düzeltme verilen tezlerde ise düzeltilmiş tezini danışmanına sunar. Tezle ilgili benzerlik ön incelemesi,
danışmanın bilgisi dahilinde öğrenci ile birlikte Üniversitenin kabul ettiği yazılım programı kullanılarak yapılır. Enstitü, söz konusu teze ilişkin intihal yazılım
programı nihaî raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir. Rapordaki verilerde veya sınav jüri üyesi/üyelerinin somut kanıtlarla belgeledikleri verilere
göre gerçek bir intihalin tespiti halinde; tez, gerekçesi ile birlikte, karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

