BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
LİSANSÜSTÜ TEZ VE DÖNEM PROJE ÇALIŞMASI İNTİHAL YAZILIM
PROGRAMI RAPORU ALINMASI VE KULLANILMASINA DAİR UYGULAMA
ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi’ne bağlı Enstitülerdeki anabilim dallarında yürütülen tüm tezsiz yüksek lisans
programlarında yazılan dönem projeleri ile tüm tezli lisansüstü programlarında yazılan tezlerin
tez savunma sınavı öncesinde jüri üyelerine dağıtılması aşamasında ve başarılı bulunan
öğrencilerin mezuniyeti aşamasında Enstitü Müdürlüğüne teslim edilmesi gereken “İntihal
Tespit Programı Raporu”nun hazırlanmasına ve kullanılmasına ilişkin esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Esasları; Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne bağlı
enstitülerdeki anabilim dallarında yürütülen tüm tezli ve tezsiz lisansüstü programlara ilişkin
intihal raporu ile ilgili işlemleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Uygulama Esasları,
a) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine,
b) 20.04.2016 tarihli ve 29690 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim
ve Öğretim Yönetmeliği’ne,
c) 25.12.2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında karara bağlanmış olan Lisansüstü
Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelere,
ç) 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na,
d) 21.02.2021 tarihli 31402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”ne,
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen,
a) Anabilim dalı: 03.03.1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği 5. maddesinde
enstitüler için tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan anabilim dalını,
b) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek
üzere enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,
c) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans programlarında, eğitiminin amacına yönelik
olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,
ç) Enstitü: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne bağlı lisansüstü eğitim-öğretim
yapılan enstitüleri,

d) Enstitü yönetim kurulu: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne bağlı enstitülerin
yönetim kurulunu,
e) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel
kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,
f) Senato: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Senatosunu,
g) Tez: Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, eğitiminin amacına yönelik
olarak hazırlanan bilimsel çalışmayı,
ğ) Üniversite: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tez ve Dönem Proje Çalışması İntihal Tespit Programı Raporunun Hazırlanması ve
Kullanılmasına İlişkin Esaslar
Tez ve Dönem Proje çalışması intihal tespit programı raporunun hazırlanması
MADDE 5 - (1) İntihal Tespit Programı Raporu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan Turnitin
Programı üzerinden alınır.
(2) İntihal tespit programı raporu tez/dönem projesi danışmanı tarafından, tezin/dönem
projesinin yalnızca Kapak Sayfası, Özet, Abstract, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç ve Öneriler
bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak programa yüklenmesi ile alınır.
(3) Programa yükleme yapılırken Dosya Başlığı olarak tez/dönem projesi başlığının
tamamı, Yazar Adı olarak öğrencinin adı, Yazar Soyadı olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.
(4) İntihal tespit programına yüklenen dosyanın raporlanmasında, ilgili programdaki
filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:
a) Kaynakça hariç (Bibliography excluded)
b) Alıntılar dahil (Quotes included) veya alıntılar hariç (Quotes excluded)
c) 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5
words)
ç) İntihal Tespit Programı Raporu alınırken “TURNITIN” programında “Depo Yok”
seçeneği işaretlenerek ilgili tezin/dönem projesinin sisteme kayıt edilmemesi gerekir. Program
menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez.
(5) Benzerlik oranı hesaplanırken öğrenci, tezinden/dönem projesinden üretmiş olduğu
yayınları kapsam dışında bırakabilir.
(6) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, çalışmanın tam başlığını ve öğrencinin ad
soyad bilgisini içeren teze/dönem projesine ait “Dijital Makbuz”un ve “Mevcut Görünüm
Raporu”nun sonunda bulunan “Orijinallik Raporu” kısmının (ödev metni hariç) çıktısı alınır.
(7) Orijinallik Raporunda yüzdelik sayı olarak belirtilen “benzerlik oranı” ve “tek
kaynakla eşleşme oranı”, dijital makbuzda yer alan raporlama yapılan dosyanın “toplam sayfa
sayısı” ve işlemin yapıldığı “tarih” bilgileri İntihal Tespit Programı Raporuna yazılır. Dijital
Makbuz ve Orijinallik Raporu (ödev metni kısmı hariç) Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir.
Tez çalışması intihal tespit programı raporunun alınması ve tez savunma sınavı
öncesinde kullanılması

MADDE 6 - (1) İntihal Tespit Programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında
kaydedilmiş olan ekranın görüntüsünde % sayı olarak belirtilen “benzerlik oranı” raporlamaya
tabi tutulmuş olan dosyanın “toplam sayfa sayısı”, dosyadaki "toplam kelime sayısı" ve
raporlama işleminin yapıldığı “tarih” bilgisi işaretlenerek “Tez Çalışması / dönem projesi
İntihal Raporu” oluşturulur ve Enstitü web sitesindeki Formlar bölümünde bulunan “Tez /
dönem projesi Benzerlik Raporu Uygunluk Formu” na işlenir.
(2) Danışman incelediği tezi/dönem projesini, intihal tespit programı raporunu,
öğrencinin tez savunma sınavına girmek istediğine dair dilekçesini ve Enstitü tarafından istenen
diğer bilgi ve evrakı hazırlayıp Enstitü’ye gönderilmek üzere anabilim dalı başkanlığına teslim
eder.
(3) Anabilim dalı başkanlığı üzerinden Enstitü’ye gelen intihal tespit programı raporu,
tez savunma sınav jürisinin atanmasını müteakip Enstitü tarafından jüri üyelerine incelenmek
üzere gönderilir.
(4) Benzerlik oranlarının kabulünde, kurallara uymada ve benzer olan kısımların
düzeltilmesi konusunda tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir. Benzerlik oranı istenen
oranın altında olsa bile, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Tez/Dönem Projesi
Yazım Kılavuzundaki gerekli atıf ve alıntı usullerine uyulması gerekmektedir.
Tez/dönem projesi çalışmasının intihal açısından değerlendirilmesi
MADDE 7 - (1) Tezin/dönem projesinin intihal açısından ön değerlendirilmesi
danışman tarafından İntihal Tespit Programı Raporunda yapılır.
(2) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü benzerlik oranı, alıntılar
dâhil seçeneği için %30'u, alıntılar hariç seçeneği için %15’i geçmemelidir. Hangi seçeneğin
değerlendirileceği Danışmanın kararına bırakılmıştır. Fen Bilimleri Enstitüsü ve Gönen
Jeotermal Enstitüsü için benzerlik oranı, alıntılar dâhil seçeneği ile %20’yi geçmemelidir.
(3) Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü için, tek bir kaynakla eşleşme
oranı %3’ü geçmemelidir. Fen Bilimleri Enstitüsü ve Gönen Jeotermal Enstitüsü için tek bir
kaynakla eşleşme oranı ise %5’i geçmemelidir. Bu oranlar hesaplanırken, öğrencinin
tezinden/dönem projesinden üretmiş olduğu yayınlar ve alıntı yapılan mevzuat hükümleri
kapsam dışında bırakılabilir. Kapsam dışı bırakılan kaynaklar danışman tarafından İntihal
Tespit Programı Raporunun gerekçe kısmında belirtilir.
(4) Eğer benzerlik raporu sonucu, belirlenen değerlerinin üzerinde ise, benzerlik düzeyi
belirlenen seviyeye düşene kadar benzerlik kontrolleri devam eder.
(5) Benzerlik oranının belirlenen sınırları geçmesi halinde tez/dönem projesi danışmanı
“Tez/Dönem Projesi Benzerlik Raporu Uygunluk Formu”nda bu durumun nedenini gerekçeleri
ile açıklamak zorundadır. Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenci ve danışmana aittir.
(6) İntihal tespit programı raporunda tez/dönem projesi danışmanı tarafından öğrencinin
çalışmasında intihal olduğuna dair görüş bildirilmesi durumunda, Enstitü Yönetim Kurulu
tarafından intihalle ilgili işlemler başlatılır.
İntihal tespit programı raporunun mezuniyet işlemlerinde kullanılması
MADDE 8 - (1) Tez/dönem projesi savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci,
eğer tez/dönem projesinde değişiklik yapılmadıysa, yeni bir İntihal Tespit Raporu
hazırlanmasına gerek yoktur. Ancak, tez/dönem projesi savunma sınavı sonrasında tez/dönem

projesinde değişiklik yapılması halinde, danışman tez/dönem projesinin son haline ilişkin
İntihal Tespit Programı Raporu hazırlayabilir.
(2) Tez/dönem projesi savunma sınavı sonrasında jüri tarafından tez/dönem projesi
hakkında “düzeltme” kararı verilmesi sonucunda tezde/dönem projesinde değişikliklerin
yapılmış olması halinde, “İntihal Tespit Programı Raporu” ve “Tez/Dönem Projesi Benzerlik
Raporu Uygunluk Formu”nun yeniden hazırlanarak teslim edilmesi zorunludur.
(3) Başarılı bulunan tez/dönem projelerinin İntihal Tespit Programı Raporunun bir
kopyası Enstitüde arşivlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
MADDE 9 - (1) Bu Uygulama Esasları, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Senatosu’nda kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 10 - (1) Bu Uygulama Esasları, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
tarafından yürütülür.

Uygulama Esaslarının Kabul Edildiği Senato’nun
Tarihi
Sayısı
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