
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 

TEZ ÇALIŞMASI VE DÖNEM PROJESİ İNTİHAL RAPORU UYGULAMA ESASLARI 
 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1-(1) Bu uygulama esaslarının amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü’ne bağlı olarak yürütülen tezli/tezsiz yüksek lisans ve doktora programlarında yazılan tezler 

ve dönem projeleri için intihal raporu alınmasına ve kullanılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2-(1) Bu Uygulama Esasları; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 

bağlı Anabilim Dallarında yürütülen tüm lisansüstü programlar için “Tez Çalışması ve Dönem Projesi 

İntihal Raporu’na” ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3-(1) Bu Uygulama Esasları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. 

maddesine;  

(2) 25/12/2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan “Lisansüstü 

Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”e, 

(3) 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği”ne dayanmaktadır.  

Tanımlar 

MADDE 4 - Bu Uygulama Esaslarında geçen; 

Anabilim Dalı: Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan "Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği"nin 5.  

maddesinde tanımlanan ve eğitim programı bulunan Anabilim Dalını, 

Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye tez çalışması ve dönem projesi dönemlerinde rehberlik etmek 

üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini, 

Enstitü Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Enstitü’deki Anabilim Dalı 

Başkanlarından oluşan kurulu, 

Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü Müdürünün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Müdürün 

göstereceği altı aday arasından Enstitü Kurulu tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşan kurulu, 

Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bir çalışmayı, 

İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde 

atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 

Tez çalışması: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir 

çalışmayı, 



Tez Çalışması İntihal Raporu: Danışman tarafından düzenlenen ve tezin/dönem projesinin yalnızca 

Kapak Sayfası, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak intihal 

tespit programına yüklenmesinin ardından benzerlik oranlarını gösteren raporu, 

Tez Çalışması/Dönem Projesi İntihal Raporu Beyan Formu; tez teslimi sırasında öğrenci ve danışmanı 

tarafından doldurulması gereken beyan formunu ifade eder. 

TURNİTİN İntihal Tespit Programı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon 

Daire Başkanlığı’nın sağladığı İntihal Tespit Programını,  

Senato: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosu’nu ifade eder. 

 

Tez Çalışması İntihal Raporunun Alınması 

MADDE 5 - (1) Tez Çalışması İntihal Raporu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kütüphane Daire 

Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan TURNİTİN İntihal Tespit Programı vasıtasıyla kişisel hesap alma 

hakkı bulunan Üniversitemiz öğretim üyelerince tez/dönem projesi danışmanlığını yürüttüğü ilgili 

öğrenci için alınır. 

(2) Tez Çalışması İntihal Raporu, tez danışmanı tarafından tezin yalnızca “Kapak (tez adının benzerliği 
için) Giriş, Metin ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısmın tek bir dosya olarak intihal tespit programına 
yüklenmesi ile alınır. Programa yükleme yapılırken tez başlığının tamamı dosya üzerinde yer almalıdır. 
 
(3) Programa yükleme yapılırken Dosya Başlığı (document title) olarak tez/dönem projesi başlığının 
tamamı, Yazar Adı (author’s first name) olarak öğrencinin adı, Yazar Soyadı (author’s last name) olarak 
öğrencinin soyadı bilgisi yazılır. 
 
(4) İntihal programına yüklenen dosyanın raporlanmasında aşağıdaki filtreleme seçenekleri uygulanır: 
Önsöz/Beyanname/Tez onay sayfası/İçindekiler/Kısaltmalar/Ekler/Kaynakça ve Özgeçmiş hariç, beş 
kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç olarak filtreleme yapılır. Program menüsünde 
bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dâhil edilmez. 
 
(5) Danışman tarafından İntihal Yazılım Programı Raporu alınırken “TURNITIN” programında “Depo 
Yok” seçeneği işaretlenerek ilgili tezin sisteme kayıt edilmemesi gerekir. 
 
(6) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığı, öğrencinin ad-soyad bilgisi ve dosyanın 

toplam sayfa sayısını gösteren şekilde intihal raporu alınır ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından 

belirlenen e-posta adresine Öğrenci ad-soyad ve numarası (AdSoyad_Numara.pdf) olacak şekilde 

gönderilir. Değerlendirme sonucu, raporun sağ üst köşesinde yüzde (%) olarak yer alır. 

 

Tez Çalışması İntihal Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesinde Kullanılması 

MADDE 6 - (1) İntihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında kaydedilmiş olan ekran 

görüntüsünün sağ üst köşesinde yüzdelik sayı olarak belirtilen “İntihal Oranı”, raporlamaya tabi 

tutulmuş olan dosyanın “Toplam Sayfa Sayısı” ve raporlama işleminin yapıldığı “Tarih” bilgisi Enstitü 

web sitesindeki Formlar bölümünden alınacak “Tez Çalışması/Dönem Projesi İntihal Raporu Beyan 

Belgesi” formuna işlenir ve öğrenci ile danışmanı tarafından imzalanır. 

(2) 20.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği’nin 9/2. ve 22/2. maddeleri gereğince; öğrenci tezin/dönem projesinin savunmasından 



önce; düzeltme verilen tezlerde/dönem projelerinde ise düzeltme ile birlikte tezini/dönem projesini 

tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin/dönem projesinin savunulabilir olduğuna ilişkin 

görüşü ile birlikte tezi/dönem projesini, “Tez Çalışması/Dönem Projesi İntihal Raporu Beyan Belgesi” 

ve Madde 5/5’ de belirtilen ekran görüntüsü çıktısı ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne iletilmek üzere Ana 

Bilim Dalı Başkanlığına teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu gerekli incelemeleri yaptıktan sonra 

tezin/dönem projesinin savunulabilir olup olmadığına ilişkin kararı alır.  

(3) Alınan rapordaki benzerlik oranı tüm tezde kaynakça dâhil %30’u, kaynakça hariç %20’yi 

geçmemelidir. 

(4) İntihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda benzerlik oranının 

alıntılar dâhil %30’u geçmesi durumunda, belirtilen oranlar sağlanana kadar tez savunma sınavına 

alınmaz. 

 (5) Tez intihal raporunda benzerlik oranının alıntılar dâhil %30’un altında olması, tek başına 
tezde/dönem projesinde intihal olmadığı anlamına gelmez. Benzerlik oranı bu oranların altında olsa 
bile, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Tez Yazım Kılavuzundaki gerekli atıf ve alıntı usullerine 
uyulması gerekmektedir. Bu kurallara uyulmaması halinde bundan doğacak sorumluluk öğrenciye 
aittir. 
 
(6)Tez savunma sınavına girecek olan öğrencilerin, tezlerinin jüri üyelerine dağıtacakları kopyalarının 

ekinde, danışmanları tarafından onaylanmış ve imzalanmış intihal raporunu teslim etmeleri 

zorunludur. 

(7) Başarılı bulunan tezlerin İntihal Değerlendirme Raporlarının imzalı birer kopyası Enstitüde arşivlenir. 

(9) Tezin savunma sınavı sonrası, düzeltme kararı verilmesi durumunda yeni savunma sınavı öncesinde 

danışman tarafından intihal değerlendirme raporu yeniden oluşturularak, Enstitü Müdürlüğüne 

iletilmek üzere Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilir. 

 

Tez Çalışması İntihal Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması 

MADDE 7 –. (1) Tez savunma sınavında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için Enstitüye 

teslim edeceği tezinin basılı nüshaları ve elektronik kopyasının yanında, tez savunma sınavı tarihi 

sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri de içeren tez dosyasının son hali kullanılarak alınmış, 

bu Uygulama Esasları’nda belirtilen azami “benzerlik oranları”nın altındaki oranları sağlayan ve tez 

danışmanı tarafından onaylanarak imzalanmış nihai “Tez Çalışması İntihal Raporu”nu Enstitü’ye teslim 

etmekle yükümlüdür. 

Yürürlük Tarihi 

MADDE 8 –(1) Bu Uygulama Esasları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği 

tarih itibariyle yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9 –(1) Bu yönergedeki uygulama esasları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü 

Eğitim Enstitü Müdürlüğü tarafından yürütülür. 


