
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ 

LİSANS BİTİRME ÇALIŞMASI VE TEZLER İÇİN  

BENZERLİK RAPORU ALINMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN  

UYGULAMA ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç  
MADDE 1 - Bu Uygulama Esasları’nın amacı; Türk-Alman Üniversitesi bünyesindeki lisans ve 

lisansüstü programlarda yazılan lisans bitirme çalışmaları ile tezlerin savunma sınavı öncesinde benzerlik 

raporlarının alınması ve kullanılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.  

Kapsam  
MADDE 2 - Bu Uygulama Esasları; Türk-Alman Üniversitesi bünyesindeki lisans ve lisansüstü 

programlara ilişkin hükümleri kapsamaktadır.  

Dayanak  

MADDE 3 - (1) Bu Uygulama Esasları, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na, 

20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne, 

30/01/2017 tarih ve 29964 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk-Alman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-

Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne ve 08/10/2017 tarih ve 30204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk-

Alman Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

          MADDE 4 - (1) Bu Esaslarda geçen; 

a) Senato: Türk-Alman Üniversitesi Senatosunu, 

b) Tez: Lisans programlarında lisans bitirme çalışmasını, lisansüstü programlarda tezi 

ifade eder. 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tezlere Ait Benzerlik Raporlarının Alınması ve Kullanılmasına  

İlişkin Esaslar 

 

Benzerlik raporunun alınması  
MADDE 5 - (1) Benzerlik Raporu, Türk-Alman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire 

Başkanlığı tarafından sağlanan “TURNITIN” intihal tespit programı kullanılarak lisans programları için 

fakülte, lisansüstü programlar için enstitü görevlisi tarafından alınır.  

(2) Benzerlik Raporunun fakülte/enstitü görevlisi tarafından alınabilmesi için, tez çalışmasını 

tamamlayan öğrenci; tezini, tez danışmanına teslim eder. Tez danışmanı; tezin savunulabilir olduğuna ilişkin 

yazılı görüşüyle birlikte tezi bütün bölümleriyle birlikte (iç kapak dahil)  word dosyası (.doc veya .docx) olarak 

fakültenin/enstitünün e-posta adresine gönderir. Dosya ismi olarak çalışmanın sahibinin adı soyadı ile çalışma 

konusu belirtilir.  

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

seçenekleri kullanılmaz ve “Depo Yok” seçeneği işaretlenerek ilgili tezin sisteme kayıt edilmemesi gerekir.  

 (4) Oluşturulan raporda yer alan benzerlik oranı toplamda % 20’yi, tek bir kaynakla eşleşme oranı ise 

% 3’ü geçmemelidir.  

 (5) Fakülte/Enstitü söz konusu teze ilişkin Benzerlik Raporunu alarak raporu ilgili tez danışmanına 

gönderir. Benzerlik oranının yukarıda belirtilenlerden fazla olduğu belirlenen tez çalışması, benzerlik tespit 

edilen kısımları düzeltildikten sonra tez danışmanı tarafından tekrar fakülteye/enstitüye İntihal Tespit 

Programında incelenmek üzere geri gönderilir. 

(6) Tez çalışmasının yürütüldüğü alana özgü olarak intihal sayılmayacak şekilde beşinci fıkrada 

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

hazırlayıp bölüm/anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile fakülteye/enstitüye göndermesi ve Fakülte/Enstitü 

Yönetim Kurulunun gerekçeli raporu yerinde görmesi halinde tezin savunmaya alınmasına karar verilebilir.  

(7) Benzerlik oranında ve benzer olan kısımların düzeltilmesi konusundaki tüm sorumluluk öğrenci ve 

tez danışmanına aittir.  

(8) Raporda yer alan benzerlik oranının belirtilen oranı geçmesi durumunda tezler savunmaya alınmaz. 

Ayrıca tezlerde benzerlik oranının bu esaslarda belirtilen oranın altında olması, tek başına tezde intihal 



olmadığı anlamına gelmez. Benzerlik oranı bu oranın 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 öğrenci ve tez danışmanına aittir.  

Benzerlik raporunun tez savunma sınavı öncesi ve sonrasında kullanılması  

MADDE 6 - (1) Benzerlik Raporunda, benzerlik oranının 5 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen 

oranlardan az olduğu saptanan veya 5 inci maddenin sekizinci fıkrası kapsamında savunmaya alınmasına karar 

verilen tezin danışman tarafından incelenen raporu “Tez Benzerlik Raporu Uygunluk Yazısı” ve “Jüri 

Üyelerine Tez Teslim ve Görevlendirme Yazısı Tebliğ Tutanağı” ile birlikte tez savunma sınavına girecek 

olan öğrenci tarafından fakülteye/enstitüye teslim edilir. 

(2) Fakülte/enstitü görevlisi tarafından Benzerlik Raporunun birer kopyası (ekleri ile birlikte) savunma 

öncesi değerlendirilmek üzere jüri üyelerine de gönderilir. 

(3) Tez savunma sınavı sonrasında jüri tarafından tez hakkında “düzeltme” kararı verilmesi halinde, bir 

sonraki tez savunma sınavı öncesinde öğrenci düzeltmiş olduğu tezini tez danışmanına teslim eder. Tez 

danışmanı 5 inci maddenin ikinci fıkrası doğrultusunda ilgili tezi fakülteye/enstitüye gönderir. 

Benzerlik raporunun mezuniyet işlemlerinde kullanılması  
MADDE 7 - (1) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, mezuniyet işlemleri öncesinde 

tezini bütün bölümleriyle birlikte (iç kapak dahil)  tek bir word dosyası (.doc veya .docx) olarak elektronik 

ortamda teslim eder. 

(2) Fakülte/enstitü görevlisi tarafından söz konusu teze ilişkin nihai Benzerlik Raporu alınarak tez 

“TURNITIN” programına kayıt edilir. 

(3) Nihai rapordaki benzerlik oranı yukarıda belirtilen oranlardan fazla değilse veya 5 inci maddenin 

sekizinci fıkrası kapsamında savunmaya alınmasına karar verilen benzerlik oranı yüksek tezler için 

danışmanının gerekçeli raporunda belirttiği durumların geçerliliğini koruması halinde mezuniyet işlemlerine 

başlanır.  

 
 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Diğer Hükümler 

Hüküm bulunmayan haller  

MADDE 8 - (1)  Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, Fakülte/Enstitü Kurulu 

kararları esas alınır. 

Geçiş hükümleri 

MADDE 9 - (1) Bu uygulama esaslarında belirlenen benzerlik oranı ve tek bir kaynakla eşleşme oranı 

2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından önce tez aşamasına geçen öğrencilerin tezleri için geçerli 

değildir. 

Yürürlük 

MADDE 10 - (1) Bu uygulama esasları, Senato tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe 

girer.  

Yürütme  

MADDE 11 - (1) Bu uygulama esasları, Türk-Alman Üniversitesi Fakülte Dekanları ve Enstitü 

Müdürleri tarafından yürütülür. 

 


