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TEZ SAVUNABİLİRLİK VE ORJİNALLİK BEYAN FORMU

I. ÖĞRENCİ BİLGİLERİ 

ADI SOYADI 

NUMARASI 

ANABİLİM DALI 

PROGRAMI 

 DOKTORA 
DANIŞMANI 

ÖĞRENİM YILI 

GÜZ  BAHAR 

II. BEYAN BİLGİLERİ

Gebze  Teknik  Üniversitesi (GTÜ) Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları’nı 
inceledim ve belirtilen azami benzerlik oranlarına göre yukarıda bilgileri  verilen  tez  çalışmasının  
herhangi  bir  intihal  içermediğini;  aksinin  tespit edileceği  muhtemel durumda doğabilecek her türlü 
hukuki sorumluluğu kabul ettiğimi ve yukarıda verilen öğrenci bilgilerinin  doğru  olduğunu  beyan  
ederim.

Yukarıda bilgileri verilen tezin, bilimsel, şekilsel ve etik kurallar çerçevesinde, GTÜ Etik İlkeleri ve Etik 
Kurulu Yönergesine uygun hazırlandığını ve Jüri karşısında savunulabilir olduğunu bilgilerinize arz 
ederim.

I declare that I have carefully read Gebze Technical University (GTU) Graduate Regulations Senate 
Principles; that according to the maximum similarity index values specified in the Principles, my thesis 
does not include any form of plagiarism; that in any future detection  of possible infringement of the 
regulations I accept all legal responsibility; and that all the student information provided above is 
correct to the best of my knowledge. 

The thesis mentioned above is prepared compliance with GTU Ethic Principles and Ethic Board 
Drectires   scientifically, formally and ethically. I hereby submit for your information that the thesis is 
defensible to committee members.

Saygılarımla 
Sincerely,

Danışmanı 
(İmza) 

Açıklama :



üzere, alıntı oranı % 20’yi geçmemelidir. 

Yayın Tarihi: 29.12.2016 

 YÜKSEK LİSANS 

Öğrenci
(İmza) 

Ekler:
Akademik İntihal Engelleme Programı Raporu değerlendirme çıktısının 1. sayfası. (Danışman, imzası ile uygun 
olduğunu onaylamalıdır.)



YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği MADDE 9-(2) ve MADDE 22-(2) gereği danışman tezinin 
savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder.

 Senato Esası MADDE 38 SE- (1), 44 SE- (1) ve 55 SE- (1) 'e göre tezin ön sayfalar ve referanslar hariç tutulmak
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