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1. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

Adı Soyadı  Numarası  

Program  Statüsü  Yüksek Lisans                

 Doktora 

 

2. TEZ BAŞLIĞI 

 

 

 

 

 

3. ÖĞRENCİ ORİJİNALLİK ve FORMAT BEYANI 

Rapor Türü Benzerlik Oranı (%) Toplam Sayfa Sayısı Orijinallik Raporu 

Tarihi 

TURNITIN Programı 

Orijinallik Raporu 
   

 

Tez çalışmamın savunmaya hazır olduğunu, tez formatının ilgili yönetmeliğe uygun olduğunu, herhangi bir 

intihal içermediğini; aksinin tespit edileceği muhtemel durumda doğabilecek her türlü hukuki sorumluluğu 

kabul ettiğimi, yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu ve tezimin elektronik kopyasını gerekli 

kontroller yapılmak üzere sbe@etu.edu.tr adresine gönderdiğimi beyan ederim. Gereğini saygılarımla arz 

ederim. 

 

 

 

 

 (Ad Soyad, Tarih, İmza) 

 
Tezinizin orijinallik raporunu almak için  

1) http://www.turnitin.com/tr adresine gidiniz.  

2)  “TOBB ETÜ SBE TEZ ORİJİNALLİK RAPORU ÖĞRENCİ” başlıklı 

ve 12842214 numaralı derse kaydolunuz (şifre: tobbetusbe).  

3) Burada yer alan “ORİJİNALLİK RAPORU” başlığının altına tezinizi 

yükleyiniz  

4) Turnitin programı tarafından oluşturulan orijinallik raporu çıktısını bu 

forma ekleyiniz. 

 

mailto:sbe@etu.edu.tr
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4. ENSTİTÜ ORİJİNALLİK ONAYI 

İlk sayfada bilgileri verilen tez çalışması gerçek bir intihal  

 İçermektedir  

 İçermemektedir. 

 

 

 

 (Ad Soyad, Tarih, İmza) 
Tezin gerçek bir intihal içerip içermediğini kontrol etmek için: 

1) http://www.turnitin.com/tr adresine gidiniz.  

2) sbe@etu.edu.tr kullanıcı adı ve size verilen şifre ile oturum açınız. 

3) Sağ üst köşedeki menüden öğretmeni seçini (öğrencinin altında).  

4) TOBB ETU SBE TEZ ORİJİNALLİK RAPORU ASİSTAN sınıfına 

tıklayınız. 

5) Açılan pencereden “Görünüm” linkine tıklayınız. 

6) Açılan pencereden Dosyayı Gönder butonuna tıklayınız. 

7) Adımları takip ediniz. 

8) Turnitin programı tarafından oluşturulan orijinallik raporu çıktısını 

sbe@etu.edu.tr adresine gönderiniz.  

 

5. ENSTİTÜ FORMAT ONAYI 

İlk sayfada bilgileri verilen tez çalışmasının formatı ilgili yönetmeliğe  

 Uygundur  

 Uygun Değildir. 

 

 

--------------------------------------- 

(Ad Soyad, Tarih, İmza) 

 

6. DANIŞMAN SAVUNULABİLİRLİK VE FORMAT ONAYI 

İlk sayfada bilgileri verilen tez çalışmasının gerek içerik gerekse format ve akademik etik açısından 

savunulmaya hazır olduğunu beyan ederim. Ekteki nüshaların jüri üyelerine gönderilebilir nitelikte 

olduğunu onaylıyorum. 

 

 

--------------------------------------- 

(Unvan, Ad Soyad, Tarih, İmza) 

 
İzlenecek Adımlar: 

1) Öğrenci tezinin orijinallik raporu ile birlikte bu formu Enstitüye teslim eder. 

2) Tezinin elektronik kopyasını sbe@etu.edu.tr adresine gönderir. 

3) Enstitü gerekli kontrolleri yapar. 

4) Öğrenci formu danışmanına sunar. 

5) Danışman gerekli incelemeleri yaptıktan sonra imzaladığı formu, tezin nüshalarıyla birlikte anabilim/anasanat 

dalı başkanlığı aracılığıyla, jüri üyelerine gönderilmek üzere, Enstitüye teslim eder. 

6) Enstitü tezin nüshaları ve orijinallik raporunu jüri üyelerine gönderir. 

http://www.turnitin.com/tr
mailto:sbe@etu.edu.tr
mailto:sbe@etu.edu.tr

