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SANKO ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

İNTİHAL RAPORUNUN ALINMASI ve UYGULAMA ESASLARI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam ve Dayanak 

Amaç 

MADDE 1 - (1) Bu uygulama esasları, tezli lisansüstü programlarda yazılan tezler için alınması 

gereken İntihal Raporuna ilişkin uygulama esaslarını düzenler. 

Kapsam 

MADDE 2 –  (1) Bu uygulama esasları, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne 

bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü programları kapsar.  

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu uygulama esasları; 

a) 4.11.1981 tarihli ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 14. üncü maddesine, 

b) 25.12.2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan 

“Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler” e, 

c)  20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “YÖK Lisansüstü Eğitim ve 

Öğretim Yönetmeliği ”ne,  

ç) 5.12.1951 tarihli ve 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na 

d) 16.12.2016 tarih ve 2016/15 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe konulan SANKO Üniversitesi 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu’na 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu uygulama esaslarında geçen; 

a) Anabilim Dalı: Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı eğitim-öğretim veren tezli lisansüstü 

programlarını, 
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b) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez dönemlerinde rehberlik etmek üzere 

Enstitü Yönetim Kurulunca atanan öğretim üyesini, 

c) Enstitü: SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünü, 

ç) Enstitü Yönetim Kurulu: Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunu, 

d) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara 

uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi,  

e) İntihal Raporu: Kullanılan yazılım programı ile öğrencinin tezi ve diğer çalışmalar arasındaki 

benzerlik taraması sonucunu, 

f) Tez: Yüksek lisans ve doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel 

çalışmayı, 

g) Yazılım Programı: Üniversitenin kullandığı intihal yazılım programını,  

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

İntihal Raporu ile İlişkili Esaslar 

İntihal Raporunun Anlamı 

MADDE 5 – (1) Tez öğrencisinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Enstitü Tez Yazım 

Kılavuzunda ye alan gerekli atıf ve alıntı usullerine uyması şarttır. Tezlerde benzerlik oranının 

düşük olması, tek başına tezde intihal olmadığı anlamına gelmez. Benzerlik oranı düşük olsa 

bile, atıf ve alıntı usullerine uyulmaması halinde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai 

sorumluluk öğrenci ve tez danışmanına aittir.  

İntihal Raporunun Alınmasına İlişkin Esaslar 

MADDE 6 – (1) İntihal raporu, SANKO Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğünün kullanıma 

sunduğu intihal yazılım programı ile enstitü tarafından alınır.   

(2) İntihal Raporu öğrencinin tez sınavına girmesinden önce ve tezini enstitüye teslim ederken 

olmak üzere iki kez alınır. Tez İntihal Raporu Formları ile ekran görüntü çıktıları öğrencinin 

dosyasında saklanır. En son alınan Tez İntihal Raporu Formu tez çalışmasının ekler bölümünde 

yer almalıdır.  
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(3) İntihal Raporu, tez danışmanı tarafından tezin kapak sayfası, Türkçe ve İngilizce özet, giriş, 

kuramsal bilgiler ve kaynak taraması, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve öneriler 

bölümlerini taşınabilir bellek (USB, CD, vb.) içerisinde enstitü sekreterliğine teslim edilir.  

(4) İntihal programına yüklenen dosyanın incelenme sürecinde ilgili programdaki filtreleme 

seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:   

a) Tez Ön Sayfaları (onay, etik beyan, teşekkür, özet ve dizin sayfaları) hariç,  

b) Kaynaklar hariç,   

c) Ekler hariç,  

ç) Beş kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç olarak seçilir. Program 

menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez.  

(5) Öğrencinin tezi ile ilgili yapmış olduğu yayınlar intihal oranı hesaplanırken kapsam 

dışında bırakılabilir. 

(6) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, öğrencinin adı, soyadı, tezin tam başlığı, toplam 

sayfa sayısını ve benzerlik oranını yüzde (%) olarak gösteren intihal raporu alınır. 

İntihale İlişkin Esaslar 

MADDE 7 – (1) Tez ile ilgili intihal programı raporunun ortaya koyduğu benzerlik oranının 

%30 ve altı olması gerekir. Bu oranları sağlamayan tezler, tez savunmasına alınmaz. 

(2) İntihal raporunda %30 ve altı benzerlik oranı saptanması durumunda danışman tarafından, 

intihal raporu ve Tez Biçimsel Değerlendirme Formu ile birlikte tez enstitüye gönderilir.  

(3) Tez savunma sınavına girecek öğrenci, tezinin jüri üyelerine dağıtacağı nüshalarının ekinde, 

enstitü tarafından onaylanmış ve imzalanmış İntihal Raporu formunu da teslim etmek 

zorundadır. 

(4) İntihal oranının %30 veya üzerinde çıktığı durumda, tez danışmanı tarafından benzerlik 

oranı ve benzerliklerin olduğu bölümler incelenerek; intihal yapılmadığı kanısına varılması 

durumunda, belirlenen yüzdelik sınırın aşılma nedenlerini belirten gerekçeli bir rapor hazırlar. 

Hazırlanan bu rapor anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüye gönderilir.  Enstitü Yönetim 

Kurulunun gerekçeli raporu yerinde görmesi halinde tez sınav jürisinin atanmasına karar 

verilebilir. 

 (5) İntihal raporundaki benzerlik oranı %30’un altında olduğu halde, sınav jüri üyesi/üyelerinin 

intihalden şüphelenmeleri/saptamaları durumunda tez değerlendirilmek üzere Enstitü Yönetim 

Kuruluna gönderilir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Geçerlilik Tarihi, Yürütme ve Hüküm Bulunmayan Haller 

Geçerlilik Tarihi 

MADDE 8 – (1) Bu uygulama esasları SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9 – (1) Bu uygulama esaslarını SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Müdürü yürütür. 

Hüküm Bulunmayan Haller  

MADDE 10- (1) Bu Uygulama Esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, Enstitü Yönetim 

Kurulu ve Enstitü Kurul kararları uygulanır. 


