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T.C. 
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ 
TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU UYGULAMA ESASLARI 

 
Amaç, Kapsam, Dayanak 

Amaç 

MADDE – 1 (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı olarak yürütülen tezli yüksek lisans ve doktora 

programlarında yazılan tezler için, orijinallik raporu alınmasına ve kullanılmasına ilişkin 

esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE – 2 (1) Bu Uygulama Esasları; Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü 

programlara ilişkin hükümleri kapsar. 

Dayanak 

MADDE – 3 (1) Bu Uygulama Esasları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 14 üncü 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, 

(4) 03/03/2019 tarih ve 30703 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Alınması 

MADDE – 4 (1) Tez Çalışması Orijinallik Raporunun alınması işlemleri, tez danışmanları 

tarafından yürütülür.  

(2) Tez Çalışması Orijinallik Raporu, Tezin Kapak Sayfası, Özet, Abstract, Materyal ve 

Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya 

olarak intihal tespit programına yüklenmesi ile alınır. Programa yükleme yapılırken Dosya 

Başlığı (Document Title) olarak tez başlığının tamamı, Yazar Adı (Author's First Name) 

olarak öğrencinin adı, yazar soyadı (Author's Last Name) olarak öğrencinin soyadı bilgisi 

yazılır. 
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(3) İntihal tespit programındaki filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır: 

 Tez onay sayfası hariç, 

 Önsöz hariç, 

 İçindekiler hariç, 

 Simgeler ve kısaltmalar hariç, 

 Kaynaklar hariç, 

 Özgeçmiş hariç,  

 Tezden çıkartılan yayın/yayınlar hariç, 

 Alıntılar dahil/hariç 

 Beş (5) kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size 

to 5 words) Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya 

dâhil edilmez. 

 İntihal Yazılım Programı Raporu alınırken “TURNITIN” programında “Depo Yok” 

seçeneği işaretlenerek ilgili tezin sisteme kayıt EDİLMEMESİ gerekir. 

(4) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığı, öğrencinin ad-soyad bilgisi 

ve dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek ekran görüntüsü alınarak ekran görüntüsü 

kaydedilir ve çıktısı alınır. Değerlendirme sonucu, raporun sağ üst köşesinde yüzde (%) 

olarak yer alır. 

Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesinde Kullanılması 

MADDE – 5 (1) Tez çalışması ile ilgili belirlenen “benzerlik oranı”, benzerlik oranı 

belirlenmiş dosyanın “toplam sayfa sayısı”, benzerlik oranının belirlendiği “tarih” bilgisi 

enstitünün web sayfasının formlar bölümünde bulunan “Tez Savunma Sınavı Giriş 

Formu’na işlenir. 

(2) Alınan rapordaki benzerlik oranının tüm tezde alıntılar dahil analiz yapılmışsa %30’u, 

alıntılar hariç analiz yapılmışsa %20’yi geçmemelidir. 

(3) İntihal raporunda yer alan intihal oranının belirtilen oranı geçmesi durumunda tezler 

savunmaya alınmaz. Tezlerde benzerlik oranının bu yönergede belirtilen oranın altında 

olması, tek başına tezde intihal olmadığını göstermez. Benzerlik oranı belirtilen oranın 

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. 
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(4) Tez savunma sınavına girecek olan öğrencilerin, tezlerinin jüri üyelerine dağıtacakları 

kopyalarının ekinde, danışmanları tarafından onaylanmış ve imzalanmış intihal raporunu 

(Ekran görüntüsü) teslim etmeleri zorunludur. 

Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması 

MADDE 6 –. (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 Orijinallik Raporu”nu Enstitü’ye teslim etmekle 

yükümlüdür. 

(2) İntihal engelleme analiz programı aracılığıyla alınan raporda benzerlik oranının yer aldığı 

sayfanın çıktısı öğrencinin dosyasında saklanmak üzere Enstitüye teslim edilir. 

Yürürlük Tarihi 

MADDE 7 –.(1) Bu Uygulama Esasları, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 

Senatosunca kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 8 –.(1) Bu yönergedeki uygulama esasları, Isparta Uygulamalı Bilimler 

Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 

 

 


