Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Programlarında Tez Teslim Süreci
 İntihal Kontrol Programı Çıktısı: Tez teslim sürecine başlanmadan önce Anabilim Dalınız Yüksek Lisans
ve Doktora Tezleri, savunma öncesi Enstitüye teslim edilmeden tez danışmanları tarafından intihal kontrol
programından (TURNITIN) geçirilerek ilgili rapor enstitüye teslim edilir.*
(İntihal raporuna göre tezlerde başvurulan alıntı oranı %30’dan fazla olmaması gereklidir.)
 İlk teslim: Tez danışmanı gözetiminde tamamlanmış tez, çoğaltılmadan, tez savunması öncesinde biçimsel
kontrol amacıyla “Savunma Öncesi Enstitüye Tez Teslim Tutanağı” ile birlikte dosya halinde enstitüye 1
adet verilir.
 İkinci teslim: Enstitü onayından geçen, Tez savunması için Jüri üyelerine verilmek üzere yüksek lisans tezi
için 5, doktora tezi için 7 nüsha olarak dosyalar halinde hazırlanır ve “Savunma Öncesi Jüri Üyelerine Tez
Teslim Tutanağı” ile jüri üyelerine teslim edilir.
 Son teslim: Tez jürisi tarafından kabul edilmiş olan tez, eğer varsa, gerekli düzeltmeler 1 ay içinde
yapıldıktan sonra, ciltlenerek son şekliyle jürinin imzasına sunulur.
 Tezi Jüri tarafından onaylanan aday, http://www.yok.gov.tr adresine üye girişi yaparak Tez Veri Giriş
Formu doldurmalı ve 2 adet çıktısını almalıdır.
 Tez Veri Giriş Formu doldurulduğunda adayın tezi için verilen referans numarası ve adayın adı soyadı
yazılarak isimlendirilen elektronik tez dosyası, kapak sayfalarından sonra jüri onay sayfası da eklenerek
tezin düzenlenmesi ile ilgili kısımda belirtilen başlıkların sıralamasına uygun olarak ve eksiksiz bir şekilde
özgeçmiş sayfası da dâhil tek parça halinde PDF formatına dönüştürülür. Bu son haliyle tezden, yüksek
lisans tezi için 5, doktora tezi için 7 nüsha çoğaltılarak ciltlenir.
 Hazırlanan PDF dosyası, 2 adet CD’ye aktarılır. PDF dosyası tezin, jüri ve enstitü tarafından onaylanan
kopyası ile aynı olmalıdır. CD’de yer alan tezin bilgisayar ekranından görüntülendiğinde veya yazıcı çıktısı
alındığında asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir.
(CD’ye aktarılan dosyanın ismi için örnek: 123456_Ad_Soyad_pdf)
Tez CD’si, DMS (şeffaf, ince) CD kutusuna konur ve kapağı kılavuzda belirtildiği şekilde hazırlanır.
 Tez Veri Giriş Formu, 1 adet Tez CD’si ve 1 nüsha ciltlenmiş tez, enstitüye;
1 adet Tez CD’si ile 1 nüsha ciltlenmiş tez, Üniversite kütüphanesine teslim edilir.
Ayrıca ciltlenmiş tez, tez danışmanı ile jüri üyelerine de 1’er nüsha verilmelidir.

İntihal Kontrol Programı (TURNITIN) kullanımı, 04.12.2015 tarihinde Üniversitemiz Enstitülerine açılmış olup
19.01.2016 tarihinden itibaren Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinde kullanılmaya başlanmıştır.
Programın kullanımı ve konu ile ilgili bilgiler için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca konu ile ilgili bilgi ve destek
için Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı sati.isik@gop.edu.tr adresinden veya Satı Işık, Dahili Telefon:
1659’dan bilgi alabilirsiniz. ( http://kutup.gop.edu.tr/duyuru_detay.aspx?duyuruId=284 ).
*

