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1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR 
 

1.1. Bu Qaydalar Təhsil müəssisələrində hazır-lanan tədris vəsaitlərində plagiat 

halları ilə mübarizənin gücləndirilməsi haqqında Azər-baycan Respublikası Təhsil 

Nazirinin 464№-li 2016-cı il 05 iyul tarixli qərarı ilə tənzimlənir. 

1.2. Bu Qaydalar Antiplagiat Normativ Aktları Universitetdə və ya onun 

bölmələrində (fakül-tələr, kafedralar, və s.) Antiplagiat Qaydalar-ının təmin 

olunmasını müəyyən edir.  

1.3. Bu Qaydalar Bakalavr, Magistr, Doktorluq və digər elmi işlərin yoxlanılmasını 

nəzərdə tutur. 

1.4. Rektor tərəfindən təyin edilmiş “Antiplagiat Komissiya”nın müsbət rəyi 

Bakalavr, Magistr, Doktorantların imtahana (diplom müdafiəsinə) buraxılması üçün 

əsasdır.  

 
2.MƏQSƏD: - Antiplagiat sisteminin əsas məqsədi buraxılış işlərinin, magistr və 

doktorluq dissertasiyalarının, həmçinin məqalələrin və monoqrafiyaların oxşarlığının 

yoxlanılmasını təşkil etməkdir. 
 

3. ANTİPLAGİAT SİSTEMİNİN ƏSAS TƏLƏBLƏRİ 
Antiplagiat sistemində istifadəçilər üçün elektron ünvanlar yaradılır və fərdi hesablar 

açılır.  

2. Antiplagiat sistemində istifadəçilər (baka-lavr, magistr və doktorantlar) üçün 

açılan fərdi hesablar universiteti bitirdikdən sonra bağlanılır. 

3. Antiplagiat sistemi tərəfindən diplom və ya dissertasiya işinin yoxlanmasından 

öncə istifadəçi StrikePlagiarism Antiplagiat İnternet-Sistemində fərdi hesabını 

aktivləşdirir. 

4. İstifadəçinin Antiplagiat sistemində fərdi he-sabını aktivləşdirmək üçün 

universitetin server-ində elektron poçt ünvanına göndərilən istifadəçi adını (login) və 

parolunu istifadə edə-rək www.strikeplagiarism.com və ya www.plagiat.pl saytına 

daxil olmalı və sistemi-nə şəxsi məlumatları daxil etməlidir. 

5. Universitetin serverində yaradılmış elektron poçt ünvanlarını istifadə etməyən 

istifadəçilər öz fərdi hesablarını universitetinin veb-saytında  

aktivləşdirməlidirlər. İstifadəçinin elektron poçt ünvanının fərdi hesabının aktiv 

edilməsi yalnız universitetdə mümkündür. 

6.Diplom, dissertasiya və ya tədris vəsaitləri yalnız Antiplagiat İnternet-Sisteminin 

müvafiq bazası əsasında universitetdə istifadə olunan versiya tərəfindən yoxlanıla 

bilər.  

7. Kompüter çap materialının mətni elektron variantının mətni ilə eyni olmalıdır. 
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8. Antiplagiat sisteminə yüklənən mətnin bilərəkdən təhrif olunmasına, işin 

yüklənililməsi zamanı mətnin hər hansı bir hissəsinin buraxılmasına, şriftin 

bilərəkdən dəyişdirilməsinə, digər əlifba işarələrinin istifadə olunması-na, xüsusi  

işarələrin əlavə olunmasına, sözlərdə işarələrin sırasının dəyişdirilməsinə, mətndə 

olan bir sıra işarələrin buraxılmasına və s. görə istifadəçi bir başa məsuliyyət daşıyır. 

9. Müdafiəyə-imtahana buraxılmış bütün elmi işlər müdafiənin başlanılması 

tarixindən sonra 48 saat ərzində Administrator tərəfindən Strikeplagiarism.сom 

İnformativ Məlumatlar Bazasına daxil edilir.  

 

4. ANTİPLAGİAT SİSTEMİNİN KAFEDRALARDA TƏTBİQİ QAYDALARI 
1. Diplom və ya dissertasiya işi antiplagiat sistemində yoxlanıldıqdan sonra kafedra 

nüma-yəndəsi 3 nüsxədə qısa hesabatı çap edir və bir nüsxəsini elmi rəhbərə 

çatdırmaq məsuliy-yətini daşıyır (Hesabatın digər nüsxəsi isə elektron formada 

səlahiyyətli komissiya admin-strator tərəfindən təqdim olunur). Sonuncu nüs-xə 

istifadəçidə qalır. 

2. Elmi rəhbər və komissiya sədrinin qərarı protokol 1-dəki kimi aşağıdakı qaydada 

rəsmiləşdirilir: 

İş orijinaldır və müdafiəyə qəbul edilmişdir; 

İş düzgün şəkildə formalaşdırılmayıb və yeni-dən işlənilməlidir; 

İşdə plagiat faktları aşkar olunub, intizam tədbiri zəruridir. 

3.Sonra antiplagiat yoxlamasının nəticəsinin və protokolların baxılması üçün elmi 

rəhbərlər və komissiyanın üzvləri görüş keçirir. Elmi rəhbər və komissiya rəhbərinin 

qərarına uyğun olaraq imtahana (Müdafiəyə) buraxılmaq haqqında qərar qəbul edilir.  

4. İşin düzəlişə ehtiyacı olduğu halda, işin imtahana (müdafiəyə) buraxılış 

Protokolunu əldə etdikdən sonra tələbə lazım olan dəyişiklikləri  

yerinə yetirir və düzəlişlərin elmi rəhbər tərəfindən təsdiqləndiyi halda işin 

düzəldilmiş variantını antiplagiat sistemininə təkrar yükləyir. 

5. İlk yoxlanmada iş orijinal olmadığına görə (buna sübut oxşarlıq hesabatıdır) tələbə 

hazırki prosedurlara əsasən işi yoxlamaq üçün xərcləri öz üzərinə götürür. 

6. Universitet tələbəyə 2 (iki) dəfə işi düzəltmək üçün imkan yaradır. Hər cəhd 

yenidən bütün yoxlama mərhələsini keçməyi tələb edir. 

7. Əgər ikinci yoxlamadan sonra yoxlama nəticəsində elm işində plagiat halları aşkar 

olunarsa, bu elm iş müdafiəyə buraxılmayacaq və Sisteminin Məlumatlar Bazasına 

daxil edilməyəcəkdir. Oxşarlıq hesabatlarının kafedraya təqdim edilməsindən sonra 7 

(yeddi) iş günü ərzində, müəllif elmi rəhbərin və komissiya rəhbərinin imzaladığı 

qısa oxşarlıq hesabatlarının göndərildiyi kafedradan bildiriş alacaqdır.  

8. Kafedraya plagiat yoxlaması üçün təqdim olunan diplom və dissertasiya işləri 

aşağıdakı tələblərə uyğun olmalıdır: 
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Qısaldılmış hesabatın hər 3 nüsxəsi Səlahiyyətli Komissiyanın sədri tərəfindən 

imzalanmış olmalıdır; 

Qısaldılmış hesabatların UNEC-də istifadə olunan StrikePlagiarism Antiplagiat 

İnternet-Sisteminin versiyasından çap olunmalıdır; 

Birinci mərhələdə oxşarlıq əmsalları təyin olunan səviyyədən yuxarı olduğu halda 

müdafiəyə buraxılarsa, Səlahiyyətli Komissiyanın əsaslandırmış protokolunun (3 

nüsxədə) mövcudluğu. 

6. Sistemin Operatoru elm işinin qiymətləndir-məsini yerinə yetirmir. Komissiya 

üzvləri Oxşarlıq Hesabatını və Elm İşini yoxlayıb qiymətləndirirlər. 

 
5. SƏLAHİYYƏTLİ KOMİSSİYA TƏRƏFİNDƏN EKSPERTİZA 

1. Komissiya elmi işləri qiymətləndirərkən aşağıdakı meyyarlara diqqət etməlidir: 

I Oxşarlıq Əmsalının 50%-dən çox olmamasına;  

II Oxşarlıq Əmsalının 5%-dən çox olmamasına. 

2. Əgər qiymətləndirmə nəticəsində təqdim olunan elmi işdə plagiat faktları yoxdursa 

və ancaq sitatların miqdarı elmi işin 50%-dan artıqdırsa, bu işin orijinallığ dərəcəsi 

aşağıdır – bu elmi iş müdafiyəyə buraxılmayacaq və Sistemin Məlumatlar Bazasına 

əlavə edilməyəcəkdir.  

Bu halda tələbə elm rəhbəri ilə məsləhətləşməli, elmi işi üzərində dəyişiklik aparmalı 

və elmi işini yuxarda qeyd edilən proses əsasında yenidən antiplagiat yoxlama-sına 

təqdim etməlidir. 

3. Oxşarlıq əmsalları yalnız universitetin Elmi Şurasının qərarı ilə dəyişdirilə bilər. 

 
6. SİSTEMİN KİÇİK VƏ BÖYÜK KODLARINDAN İSTİFADƏ QAYDALARI 
1. Hər bir istifadəçi öz diplom vəya dissertasiya işini ona təqdim edilən Böyük və 

Kiçik kod əsasında yoxlaya bilər. 

2. İstifadəçilər Böyük kodu kafedranın təqdim etdiyi siyahı əsasında buraxılış işini, 

magistr dissertasiyalarını, kiçik kodu isə kiçik həcmli işləri, referatları, elmi əsərləri, 

məqalələri və s. yoxlaya bilirlər.  

3. Müəyyən edilən təlim müddətində böyük kodu almayan, lakin adları siyahıda olan 

tələbələr kodu əldə etmək üçün Universitetin StrikePlagiarism Antiplagiat Sisteminin 

Administratoruna müraciət etməlidirlər.  

4. Böyük Kod vasitəsi ilə istifadəçilərə StrikePlagiarism Antiplagiat İnternet 

Sistemin-də həcmi 250 səhifədən artıq və 40 səhifədən az olmayan (ara məsafələri, 

format və ya redaktə işarələri daxil olmaqla) bir dəfə pulsuz yoxlama imkanı verilir. 

Kiçik kod həcmi 40 səhifədən az olan sənədləri yoxlamaq üçün nəzərdə tutulur. 

5. Antiplagiat sistemində təkrar yoxlama üçün kodun verilməsi Universitetin 

StrikePlagiarism Antiplagiat İnternet Sisteminin Administratoruna müvafiq kafedra 

üzrə təyin olunmuş nümayəndənin müraciəti əsasında mümkündür. Bu müraciət  
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əsasında yalnız bir dəfə kafedraya təkrar yoxlama üçün kod verilir (Ödənişli 

əsaslarla), nəticə müsbət olmadıqda yalnız növbəti ssesiyada iddiaçının müdafiəyə 

buraxılmaq üçün kod almaq hüququ yaranır. 

 
 

7. APELLYASİYA  QAYDALARI 
1. Komissiyanın qərarı ilə razılaşmadığı halda elmi rəhbər və tələbə komissiyanın iş 

üzrə qərarın açıqlanmasından sonra iki iş günü ərzində Rektora apellasiyaya 

müraciət etmək hüququna malikdir.  

2. Apellasiya formal səbəblərə görə və apellasiya müraciəti verilməsi ciddi 

çərçivədə tərtib olunmadığı halda rədd oluna bilər. 

3. Rektor əldə olunan sənədlərin və zəruri hallarda öz təhlili əsasında yekun qərar 

qəbul edir. Rektor iş üzrə qərarı apellasiyaya müraciətdən sonra 10 iş günü ərzində 

qəbul edir və işin müdafiəyə buraxılmasına, işdə düzəliş olunmasına və ya plagiatın 

olmasına və intizam tədbirlərin görülməsinə dair qərar verir. 

4. Apellasiya müraciəti yalnız bir dəfə oluna bilər. 

 
8. İSTİFADƏ OLUNAN FORMALAR 

• Elmi rəhbər tərəfindən müstəqilliyin əsaslandırılması Protokolu № 1; 

• İşin orijinallığına dair tələbənin bəyanatı; 

• Dissertasiyanın yazılı variantın elektron variantla eyni olmasının təsdiqlənməsi 

Protokolu. 
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Antiplagiat qaydalarına Əlavə 1 

 

 

Kafedra əməkdaşı tərəfindən işin qəbul edilməsi və yazılı variantın elektron 
variantla eyni olmasının təsdiqlənməsi Protokolu 

 

1. Müəllif: …………………..… 

2. Ad: ……………….………… 

3. ElmiRəhbər: ……………….…… 

4. Sistem Operatoru: ………………………… 

5. İşin yüklənmə tarixi: …………………….…… 

6. Yarımşöbə (Kafedra): ……………………… 

7. Sənədin növü: ………………………… 

 

Yoxlamanın nəticəsi:  

• İşin yazılı variantı elektron variantı ilə eynidir 

 

Səhifələrin sayı: …. 

Müqayisə üçün təyin olunan səhifələr: … … …  

 

 

 

 

Sistem operatorunun imzası 

 

 

Hazırki protokol aşağıdakıları nəzərdə tutaraq 2 nüsxədə tərtib olunmuşdur: 

• İşin müəllifi 

• Sistem operatoru 

  



ANTİPLAGİAT SİSTEMİ ÜZRƏ 
 

QAYDALAR 
 

Antiplagiat qaydalarına Əlavə 2 

 
Elm işin imtahana burahılması üzrə Rəyi 

 
Mən təstiq edirəm ki, elm işi İnternet Antiplagiat Sisteminin təhlili nəticəsində tam 

uyğunluq hesabat nəzərindən keçirmişəm: 

Müəllif: ……………………………………………………… 

Rütbə:………………………………………………………… 

Oxşarlıq Hesabatıının yoxlanılmasından sonra mən aşağıdakı nəticəyə gəldim: 

� Elm işinin plagiat əlamətləri daşımırlar.Ona görə də iş hesab və elm müayinə 

(müdafiə) üçün qəbul edilir. 

� Elm işi aşkar plagiat əlamətləri daşımır, lakin həddindən artıq sitatlar müəllifin 

müstəqilliyinin olmaması elm işinin maddi dəyərini şübhə  altına qoyur. Buna 

görə də, işin köçürmələri məhdudlaşdırması üçün korreksiyası lazımdır. 

� Elm işi köçürülən qeyri-qanuni olan plagiat əlamətləri daşıyırlar. Ona görə də mən 

müdafiə üçün bu elm işini qəbul etmirəm. Mən yerli hüquqi qaydalara müvafiq 

olaraq nətiçənin araşdırılması üçün rektora bildiriş göndərdim. 

� Elm işi qeyri-qanuni köçürmələri gizlətmək məqsədi ilə təhriflər işlənilib. Ona 

görə də mən müdafiə üçün bu elm işini qəbul etmirəm. Mən yerli hüquqi 

qaydalara müvafiq olaraq nətiçənin araşdırılması üçün rektora bildiriş göndərdim. 

Təstiq: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………… 

........................   ........................ 

        Tarix     İmza 
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Bəyamnamənin nümünəsi A1 
 

İşin orijinallığına dair tələbənin bəyanatı 
 

…………………………………….  

Tələbənin adı, soyadı, atasının adı 

…………………………………. 

Tələbə biletinin nömrəsi 

Bəyan edirəm ki, ………………………………………………………………………  

1) Mən tərəfdən hazırlanmışdır,* və: 

A. Müəllif hüquqları qanununa uyğun olaraq üçüncü şəxslərin müəllif 

hüquqlarını pozmur. 

B. Mən və ya hər hansı digər şəxs tərəfindən ali təhsil diplomunu və ya elmi 

dərəcəni əldə etmək üçün əsas kimi tam və ya qismən istifadə edilməmişdir. 

2) Bundan əlavə, bəyan edirəm ki,  mən tərəfdən təqdim olunan işin elektron 

variantı çap variantına uyğundur. 

3) Bununla təsdiq edirəm ki, universitet tələbəsinin hüquq və öhdəlikləri və elmi 

işlərin orijinallığının yoxlanması qaydaları barədə məlumatlandırılmışam. Buna görə 

də, bəyan edirəm ki, universitetin antiplagiat prosedurlarına əsasən yazılı ** 

işlərimin emalına və universitetin antiplagiat qaydalarına və prosedurlarına uyğun 

olaraq bu işləri Antiplagiarism.com internet-sisteminin məlumatlar bazasında 

arxivləşdirilməsinə razılıq verirəm. 

 

........................   ........................ 

        Tarix     İmza 

 

* Elmi rəhbərin əhəmiyyətli töhfəsini nəzərə alaraq 

** İşin emalı altında alınmaların aşkarlaması, Oxşarlıq Hesabatının generasiyası və 

növbəti işlərlə müqayisə etmək üçün sənədlərin bazada saxlanılması üçün 

StrikePlagiarism.com İnternet Sisteminə ötürülən işin məzmununun müqayisəsi 

nəzərdə tutulur. 

 


