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BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 - Uygulama Esasları’nın amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi Enstitüsü bünyesinde yürütülen tüm tezli lisansüstü programlarda yazılan 

tezlerin tez savunma sınavı öncesinde jüri üyelerine dağıtılması aşamasında ve başarılı 

bulunan öğrencilerin mezuniyeti aşamasında Enstitü’ye teslim edilen ciltlenmiş ve elektronik 

nüshalarının içerisinde “Ek” olarak yer verilmesi gereken “İntihal Yazılım Programı Raporu” 

nun alınmasına ve kullanılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Esasları; Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 

Tarihi Enstitüsü bünyesinde yürütülen tüm tezli lisansüstü programlara ilişkin işlemleri 

kapsar. 

Dayanak  

MADDE 3 - (1) Bu Uygulama Esasları, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun 14. Maddesine,  

(2) Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunun 5.2.2013 tarihli Kararı ile kabul edilen “Dokuz 

Eylül Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi” ne, 

 (3) 25.12.2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan 

“Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler” e, 

(4) 20.04.2016 tarihli ve 29690 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği” ne, 

(5) Enstitü Yönetim Kurulu’nun 30 / 11 / 2016 tarihli kararına, 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

 

Tanımlar 

MADDE 4 - (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;  

a) Anabilim Dalı: 03.03.1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5. 



maddesinde Enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim 

dalını,  

b) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek 

üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,  

c) Enstitü: Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nü,  

d) Enstitü Kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitü 

öğretim üyelerinden oluşan kurulu, 

e) Enstitü Yönetim Kurulu: Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 

Enstitüsü Yönetim Kurulu’nu  

f) İntihal Yazılım Programı Raporu: Tez danışmanı tarafından düzenlenen ve tezin 

yalnızca Kapak Sayfası, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısmının 

tek bir dosya olarak intihal tespit programına yüklenmesinin ardından benzerlik 

oranlarını gösteren raporu, 

g) Rektörlük: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 

h) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu’nu,  

i) Tez Çalışması: Tezli yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak 

hazırlanan bilimsel bir çalışmayı, 

j) Tez İzleme Komitesi: Doktora programı öğrencisinin tez çalışması önerisini 

değerlendirmek, tez çalışmalarına rehberlik etmek, yönlendirmek görevini üstlenen 

biri tez danışmanı olmak üzere, anabilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim 

kurulu tarafından uygun bulunan en az üç öğretim üyesinden oluşan komiteyi,  

k) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesi’ni,  

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İntihal Yazılım Programı Raporu Alınmasına ve Kullanılmasına İlişkin Esaslar 

İntihal Yazılım Programı Raporu Alınması 

MADDE 5 - (1) İntihal Yazılım Programı Raporu kendi kişisel hesapları üzerinden tez 

danışmanları tarafından alınır. 

(2) İntihal Yazılım Programı Raporu tez danışmanı tarafından, tezin yalnızca Kapak Sayfası, 

Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç 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. 

(3) İntihal tespit programına yüklenen dosyanın raporlanmasında, ilgili programdaki 

filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır: 

 Kaynakça hariç (Bibliography excluded)  

 Alıntılar hariç/dahil (Quotes excluded/included)  

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

words) 



Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez 

(4) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra ekran görüntüsünün çıktısı, tezin tam başlığını, 

öğrencinin adı ve soyadını, dosyanın toplam sayfa sayısını ve benzerlik oranını “yüzde (%)”  

olarak gösterecek şekilde tez danışmanı tarafından alınır.  

İntihal Yazılım Programı 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 “Benzerlik Oranı”, 

raporlamaya tabi tutulmuş olan dosyanın “Toplam Sayfa Sayısı” ve raporlama işleminin 

yapıldığı “Tarih” bilgisi Enstitü web sitesindeki Formlar bölümünden alınacak “İntihal 

Yazılım Programı Raporu Beyan Belgesi” formuna işlenir. 

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

İntihal Tespit Programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda 

belirtilen benzerlik oranı, değerlendirme “alıntılar hariç” yapıldığında en fazla %15’i, 

“alıntılar dâhil” yapıldığında % 30'u geçmemelidir. Tez danışmanı “ alıntılar hariç” ve 

“alıntılar dahil” olmak üzere her iki şekilde filtreleme yaparak iki ayrı raporu almalıdır. 

Benzerlik oranı hesaplanırken, öğrencinin tezi ile ilgili yapmış olduğu yayınlar kapsam 

dışında bırakılabilir. 

Benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusunda tüm sorumluluk öğrenci 

ve danışmanına aittir.  

(3) 20.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni Lisansüstü 

Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9/2. ve 22/2. maddeleri gereğince; öğrenci tezin 

savunmasından önce; düzeltme verilen tezlerde ise düzeltme ile birlikte tezini tamamlayarak 

danışmanına sunar. Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi, 

kapalı ve imzalı zarf içerisinde “İntihal Yazılım Programı Raporu Beyan Belgesi”, Madde 

5/4’ de belirtilen ekran görüntüsü çıktısı ve taranan tez metninin kopyasının yer aldığı bir CD 

ile birlikte Enstitü’ye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu gerekli incelemeleri yaptıktan 

sonra tezin savunulabilirliğini onaylayarak, tez ile birlikte “İntihal Programı Raporu Beyan 

Belgesi” ni ve jüri onay kararlarını danışmana ve jüri üyelerine gönderir. 

İntihal Yazılım Programı Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması  

MADDE 7 - Tez savunma sınavı sonrasında jüri tarafından tez hakkında “düzeltme” veya 

“ret” kararı verilmesi sonucunda tezde değişikliklerin yapılmış olması halinde, bir sonraki tez 

savunma sınavı öncesinde öğrenci tez danışmanı tarafından onaylanmış ikinci bir “İntihal 

Yazılım Programı Raporu” nu sağlamakla yükümlüdür. 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Geçerlilik Tarihi Ve Yürütme 

Geçerlilik Tarihi  

MADDE 8 – (1) Bu Uygulama Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp 

Tarihi Enstitüsü Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 MADDE 9 – (1) Bu Uygulama Esasları’nı Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 

İnkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü yürütür. 


