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LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDAKİ TEZ ÇALIŞMASI VE DÖNEM 

PROJESİNDE ORİJİNALLİK VE İNTİHAL RAPORU İLE İLGİLİ 

UYGULAMA ESASLARI  

 

     I.BÖLÜM 

AMAÇ VE DAYANAK 

 

Amaç 

Madde-1 

Bu uygulama Esaslarının amacı, Iğdır Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne bağlı 

anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programlarda yazılan tezlerin tez savunma 

sınavı öncesinde jüri üyelerine dağıtılması ve başarılı bulunan tezlerin mezuniyet aşamasında 

Tez Çalışması Orijinallik ve İntihal Raporu’nun alınması ve kullanılması ile tezsiz yüksek 

lisans dönem projelerine ilişkin aynı hususları düzenlemektir.  

Dayanak 

Madde-2 

Bu uygulama Esasları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü 

maddesine, 09.08.2020 tarihli ve 31208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Iğdır Üniversitesi 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne, ve 25/12/2014 tarihli YÖK Genel Kurul 

toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan Lisansüstü Programların Açılması ve 

Yürütülmesine Dair İlkeler’e dayanılarak hazırlanmıştır.  

 

II.BÖLÜM 

TEZ ÇALIŞMASINDA ORİJİNALLİK VE İNTİHAL RAPORU ALINMASINA 

VE KULLANILMASINA İLİŞKİN ESASLAR  

 

Tez Çalışmasında Orijinallik ve İntihal Raporunun Alınması  

Madde-3 

(1) Tez çalışması orijinallik ve intihal raporunun alınmasında Iğdır Üniversitesinin 

kütüphanesinde mevcut olan TURNITIN programının kullanılması zorunludur.  

(2) Tez Çalışması Orijinallik ve İntihal Raporu ilgili danışman hoca tarafından alınır.  



(3) Tez Çalışması Orijinallik ve İntihal Raporu, giriş, ana bölümler ve sonuç gibi bölümlerinden 

oluşan kısımların 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.  

(4) İntihal tespit programına yüklenen dosyanın raporlanmasında, ilgili programdaki filtreleme 

seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:  

Filtreleme 1  

1- Kabul/Onay ve Bildirim sayfaları hariç,  

2- Kaynakça hariç,  

3- Alıntılar hariç,  

4- Beş(5) kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç.  

(5) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin 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.  

Tez Çalışmasında Orijinallik ve İntihal Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesinde 

Forma İşlenmesi ve Jüriye Teslimi 

Madde-4 

 (1) İntihal programı tarafından yapılan 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, Enstitü internet 

sayfasındaki formlar bölümünde bulunan “Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik ve 

İntihal Raporu” formuna işlenir.  

(2) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için 

intihal programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen 

benzerlik oranı yukarıdaki filtreleme göre % 25'i geçmemelidir. Benzerlik oranında tüm 

sorumluluk öğrenciye aittir. Bu oranları sağlayamayan tezler, tez savunmasına alınmaz.  

(3) Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin, tezlerinin jüri üyelerine dağıtacakları 

nüshalarının ekinde, danışmanları tarafından onaylanmış ve imzalanmış “Yüksek 

Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik ve İntihal Raporu” formunu da teslim etmeleri 

zorunludur.  

Tez Çalışmasında Orijinallik ve İntihal Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması  

Madde-5 

(1) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri için tez 

savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren dosya 

kullanılarak ikinci bir intihal raporu alır.  

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

oranının yer aldığı sayfanın çıktısı ile bu çıktı esas alınarak hazırlanacak olan “Yüksek 



Lisans/Doktora Tez Çalışması Orijinallik ve İntihal Raporu” formu öğrencinin dosyasında 

saklanmak üzere enstitüye teslim edilir.  

 

III.BÖLÜM 

MÜŞTEREK VE SON HÜKÜMLER 

 

Tezsiz Yüksek Lisans Programlarındaki Dönem Projesi 

Madde-6 

Bu Uygulama Esasları, tezsiz yüksek lisans programlarındaki dönem projesi hakkında da 

uygulanır. 

Yürürlükten Kalkan Yönerge ve Uygulama Esasları  

Madde-7 

Üniversitemizdeki lisansüstü programlarına ait daha önce yürürlükte bulunan tüm tez 

çalışmasında orijinallik ve intihal raporu uygulama esasları ve yönergeleri yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

Yürürlük 

Madde-8 

Bu Uygulama Esasları, Iğdır Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe 

girer.  

Yürütme 

Madde-9 

Bu Uygulama Esaslarını Iğdır Üniversitesi Rektörü yürütür. 

 


