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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

 

Amaç 

MADDE 1 

Bu Uygulama Esaslarının amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dallarında yürütülen tüm lisansüstü programlarda yazılan tezler 

için Tez Çalışması Orijinallik Raporunun alınması ve kullanılmasına ilişkin esasları 

düzenlemektedir. 

 

Kapsam 

MADDE 2 

Bu Uygulama Esasları; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı 

Anabilim Dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3 

Bu Uygulama Esasları,  

(1) 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine,  

(2) 01/07/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği’ne ve  

(3) 25/12/2014 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurul toplantısı sonucu karara varılan 

“Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler”e  

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 – 

 

Bu Esaslarda geçen; 

a) Anabilim/Anasanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Lisans Üstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci 

maddesinde enstitüler için tanımlanan Anabilim/Anasanat dalını,  

b) Danışman: Enstitüdeki kayıtlı öğrenciye tez çalışması dönemlerinde  rehberlik yapmak 

üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini 

c) Enstitü: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünü, 

d) Enstitü Yönetim Kurulu: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulunu 

e) İntihal Yazılım Programı Raporu: Turnitin İntihal Tespit Programı üzerinden alınan 

raporu, 

f) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan yüksek lisans ve doktora 

öğrencisini 

g) Program: Enstitü Anabilim/Anasanat dallarında yürütülen lisansüstü eğitim-öğretimi 

h) Tez Çalışması: Yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan 

bilimsel bir çalışmayı, 

i) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini tanımlar. 



İKİNCİ BÖLÜM 

 

Akademik Çalışmalara Ait Orijinallik Raporlarının Alınması ve Kullanılmasına İlişkin 

Esaslar 

Orijinallik Raporunun Alınması 

MADDE 5 

 

(1) Tez çalışmalarına İlişkin Orijinallik Raporu, İntihal Tespit Programı (Turnitin) 

kullanılarak, tez danışmanları tarafından alınır. 

 

(2) Orijinallik Raporunun alınması amacıyla, tezin Kapak sayfası, Özet, Abstract, Giriş, Ana 

Bölümler ve Sonuç bölümleri tek bir dosya olarak İntihal Tespit Programına yüklenir. 

Programa yükleme yapılırken Dosya Başlığı olarak tez başlığının tamamı, Yazar Adı olarak 

öğrencinin adı, yazar soyadı olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır. 

 

(3) İntihal Tespit Programına yüklenen dosyanın raporlanmasında, ilgili programdaki 

filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır: 

 

Kapak, İçindekiler, Önsöz, Kısaltmalar, Tablolar/Şekiller Listesi, Kabul/Onay sayfaları, 

Kaynakça hariç, 
 

Alıntılar hariç/dâhil 
 

Tezden çıkan yayın/yayınlar hariç, 
 

5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç 
 

(4) Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dâhil edilmez. 

 

(5) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, çalışmanın tam başlığını ve öğrencinin ad soyad 

bilgisini ve dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek ekran görüntüsünün çıktısı alınır. 

Orijinallik raporu kutucuğunda değerlendirme sonucu yüzde (%) olarak görüntülenir. Bu 

ekran çıktısı Orijinallik Bildirim Formuna ek olarak konulur.  

 

Akademik Çalışmalara Ait Orijinallik Raporunun Savunma Sınavı Öncesinde 

Kullanılması 
 

MADDE 6 

(1) İntihal Tespit Programı tarafından yapılan orijinallik raporlama işlemi sonrasında 

kaydedilmiş olan ekranın görüntüsünde yüzdelik sayı olarak belirtilen “benzerlik oranı” 

raporlamaya tabi tutulmuş olan dosyanın “toplam sayfa sayısı” ve raporlama işleminin 

yapıldığı “tarih” bilgisi, Orijinallik Bildirim Formuna işlenir. 

 

(2) Tezinin savunma sınavından önce ve düzeltme verilen tezlerde ise, düzeltme ile birlikte 

öğrenci tezini tamamlayarak danışmanına sunar. Tez ile birlikte intihal programından alınan 

orijinallik raporu ve orjinallik bildirim formu anabilim/anasanat dalı aracılığı ile enstitüye 

teslim edilir. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak jüri 

üyelerine gönderir.  

 

(3) Benzerlik oranlarının kabulünde ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusunda tüm 

sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir. 

 



(4) Tez çalışmasının, Danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında 

değerlendirilmesi için, İntihal Tespit Programından alınan raporda belirtilen benzerlik oranı, 

değerlendirme “alıntılar hariç” yapılıyorsa en fazla %20, “alıntılar dâhil” yapılıyorsa %30’u 

geçmemelidir. Ayrıca, tek bir kaynakla eşleşme oranı ise en fazla %2 olmalıdır. Bu oranları 

sağlayamayan çalışmalar, tez savunma sınavına alınmaz. Benzerlik oranı hesaplanırken, 

öğrencinin çalışması ile ilgili yapmış olduğu yayınlar kapsam dışında bırakılabilir. 

 

(5) Yukarıda belirtilen oranlardan herhangi birinin sağlanmaması halinde, tez danışmanı 

tarafından benzerlik oranının ve benzerliklerin olduğu kısımların incelenmesi sonrasında 

intihal yapılmadığı kanısına varılması durumunda, belirlenen yüzdelik sınırlarını aşmasının 

gerekçeleri rapor üzerinde belirtilmeli ve Enstitü Yönetim Kuruluna sunulmalıdır. Bu 

durumdaki bir öğrencinin savunma sınavına alınıp alınmayacağına Enstitü Yönetim Kurulu 

karar verir. 

 

(6) Tez çalışmasında benzerlik oranının uygulama esaslarında belirtilen oranların altında 

olması, tek başına çalışmalarda 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. 
 

(7) Tez savunma sınavı sonrasında jüri tarafından tez hakkında “düzeltme” kararı verilmesi 

ve/veya tez içeriğinde değişikliklerin yapılmış olması halinde, tezde yapılmış muhtemel 

değişiklikleri içeren dosya kullanılarak alınmış Orijinallik Bildirim Formu bu uygulama 

esaslarına göre tekrar alınır. 
 

Tez Çalışması Orijinallik Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması 

MADDE 7- 
 

(1) Savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrencinin mezuniyet işlemleri için, Enstitüye 

teslim edilecek basılı ve elektronik nüshaların ekinde, savunma sınavı tarihi sonrasında tez 

çalışmasında yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren tezin son halinin ilgili bölümleri intihal 

programından alınacak ikinci bir Orjinallik Raporu ve ikinci bir Orijinallik Bildirim Formu 

gönderilir. İkinci rapor ve form, usul ve esaslarda belirtilen hususlar dikkate alınarak 

hazırlanır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 

Diğer Hükümler 
 

Yürütme 

MADDE 8 
 

Bu Uygulama Esaslarını Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Müdürlüğü yürütür. 
 

Geçerlilik Tarihi 

MADDE 9 
 

Bu Uygulama Esasları, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 

Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. 


