
   

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLERİ TEZ İNTİHAL RAPORU 

UYGULAMA ESASLARI 

 

 

İntihal raporu, Üniversitemiz Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 

kullanıma sunulan intihal tespit programı üzerinden alınır.  

 

Tez Çalışması İntihal Raporu alınması işlemi tez danışmanı tarafından yürütülür. 

 

İntihal tespit programı enstitülerin ve kadrolu öğretim üyelerinin kullanımına açıktır. 

Bu nedenle, tez çalışması ile ilgili kontrol tez savunma sınavı jürilerinin belirlenmesi 

esnasında tez danışmanı tarafından yapılır. 

 

Tez İntihal Raporu tezin yalnızca; İntihal Raporu tezin yalnızca; Giriş, Ana Bölümler, 

Sonuç ( Kapak, Önsöz, Teşekkür, İçindekiler ve Kaynakça, Materyal ve Yöntem, 10 

kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç; Alıntılar dahil) bölümlerinden oluşan 

kısmının tek bir dosya olarak programa yüklenmesi ile alınır. 

 

Yazılım programına yükleme yapılırken Gönderi Başlığı alanına tez başlığının 

tamamı, Yazar Adı alanına öğrencinin adı, Yazar Soyadı alanına öğrencinin soyadı bilgisi 

yazılır. 

 

Yazılım Programında alınan raporda elde edilen benzerlik oranı %25’i geçmemelidir. 

Benzerlik oranın %30’u geçmesi durumunda tez sınav jürisi atanmaz ve öğrenciden bu oranı 

geçmeyecek şekilde düzeltme yapılması istenir. 

 

Tez çalışmasının yürütüldüğü alana özgü olarak intihal sayılmayacak şekilde belirtilen 

oranı geçecek bir oranın çıkması durumunda tez danışmanının durumu belirtir gerekçeli bir 

rapor hazırlayıp anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile Enstitüye göndermesi ve Enstitü 

Yönetim Kurulunun gerekçeli raporu yerinde görmesi halinde tez sınav jürisinin atanmasına 

karar verilebilir.  

 

Yazılım Programından alınan benzerlik raporundaki verilerde ve tezde gerçek bir 

intihalin tespiti halinde, jüri üyeleri, tezin ve yazılım programı raporunun kendilerine 

gönderim tarihinden itibaren on gün içinde kişisel olarak hazırlayacakları intihale ilişkin bir 

raporu karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderirler. 

 

Yazılım programı sadece benzerlik taraması yapmaktadır. Tezlerde benzerlik oranının 

yukarıda belirtilen oranın altında olması, tek başına tezde intihal olmadığı anlamına gelmez. 

Benzerlik oranı bu oranların altında olsa bile, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 

Enstitü Tez Yazım Kılavuzundaki gerekli atıf ve alıntı usullerine uyulması şarttır. Bu 

kurallara uyulmaması halinde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk öğrenci ve 

tez danışmanına aittir. 

 

Tezin düzeltme alması ve/veya kapsamlı değişiklik içermesi durumunda Yazılım 

programı raporu yenilenmelidir. 
 



   

İntihal Tespit 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 

işaretlenerek “Tez Çalışması İntihal Raporu” oluşturulur ve Enstitü web sitesindeki Formlar 

bölümünde bulunan “ Tez Çalışması İntihal Raporu Beyan Belgesi”ne işlenir.   

 

Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin, tezlerinin jüri üyelerine dağıtacakları 

nüshalarının ekinde; İntihal Tespit Programı tarafından oluşturulan ve benzerlik oranının yer 

aldığı sayfanın çıktısı ile bu çıktı esas alınarak hazırlanmış, danışmanları tarafından 

onaylanmış ve imzalanmış olan  “Tez Çalışması İntihal Raporu Beyan Belgesi"ni teslim 

etmeleri zorunludur. 

 

Tez savunma sınavı sonrasında jüri tarafından tez hakkında “düzeltme” veya “ret” 

kararı verilmesi sonucunda tezde değişikliklerin yapılmış olması halinde “Tez Çalışması 

İntihal Raporu” ve “Tez Çalışması İntihal Raporu Beyan Belgesi”nin yeniden alınarak 

teslim edilmesi zorunludur. 

 

Başarılı bulunan tezlerin intihal raporlarının birer kopyası ve danışmanları tarafından 

onaylanmış ve imzalanmış olan “Tez Çalışması İntihal Raporu Beyan Belgesi”  

Enstitü’deki öğrenci dosyasında arşivlenir. 

 


