
 
 

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 

DOĞU ve AFRİKA ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ 
 

TEZ ÇALIŞMASI ve DÖNEM PROJESİ ORİJİNALLİK RAPORU  
UYGULAMA ESASLARI 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç  

MADDE 1 -  Uygulama Esasları’ nın amacı; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doğu ve
Afrika  Araştırmaları  Enstitüsü’ne  bağlı  anabilim  dallarında  yürütülen  tüm  tezli/tezsiz
lisansüstü programlarda yazılan tezler/dönem projeleri için “Tez Çalışması ve Dönem Projesi
Orijinallik Raporu” nun alınmasına ve kullanılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu Uygulama Esasları; Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doğu ve Afrika
Araştırmaları  Enstitüsü’ne  bağlı  anabilim  dallarında  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) 25.12.2014  tarihli  YÖK  Genel  Kurul  toplantısında  görüşülerek  karara  bağlanmış  olan
“Lisansüstü Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler” e, 

(3) 20.04.2016  tarihli  ve  29690  Sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  “Lisansüstü  Eğitim  ve

Öğretim Yönetmeliği” ne, 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) Anabilim Dalı Kurulu: Enstitülerdeki anabilim dalı akademik kurulunu, 
c) Danışman:  Enstitüde  kayıtlı  öğrenciye  ders  ve  tez  çalışması/dönem  projesi

dönemlerinde  rehberlik  etmek  üzere  Enstitü  Yönetim  Kurulu  tarafından  atanan
öğretim üyesini,  

d) Dönem Projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bir
çalışmayı, 

e) Enstitü:  Ankara  Sosyal  Bilimler  Üniversitesi  Doğu  ve  Afrika  Araştırmaları
Enstitüsü’nü,  

f) Enstitü Yönetim Kurulu: Doğu ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu’nu 

g) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara
uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermeyi, 

h) İntihal Tespit Programı: “Turnitin” adlı intihal yazılım programını,  

i) Orijinallik  Raporu:  Danışman  tarafından  düzenlenen  ve  tezin/dönem  projesinin
yalnızca Kapak Sayfası, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısmının
tek  bir  dosya  olarak  intihal  tespit  programına  yüklenmesinin  ardından  benzerlik
oranlarını gösteren raporu, 

j) Rektörlük: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü’nü, 

k) Senato: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosu’nu,  

l) Tez  Çalışması:  Tezli  yüksek  lisans  ve  doktora  eğitiminin  amacına  yönelik  olarak
hazırlanan bilimsel bir çalışmayı, 

m) Üniversite: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’ ni, ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Tez Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik Raporu Alınmasına ve Kullanılmasına İlişkin
Esaslar 

Tez Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik Raporu Alınması 

MADDE 5 - (1) Tez Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik Raporu, danışmanın talebi üzerine
üniversitemiz  Kütüphane ve  Dokümantasyon Daire  Başkanlığı  tarafından verilen  kullanıcı
adı/şifre aracılığıyla, kendi kişisel hesapları üzerinden danışmanlar tarafından İntihal Tespit
Programı kullanılarak alınır. 

(2) Tez Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik Raporu, danışman tarafından, tezin/dönem projesinin
yalnızca Kapak Sayfası, Giriş, Ana Bölümler ve Sonuç bölümlerinden oluşan kısmının tek bir
dosya olarak intihal tespit programına yüklenmesi ile alınır. 

(3) Programa  yükleme  yapılırken  Dosya  Başlığı  (Document  Title)  olarak  tez/dönem  projesi
başlığının  tamamı,  Yazar  Adı  (Author’s First  Name)  olarak  öğrencinin  adı,  Yazar  Soyadı
(Author’s Last Name) 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)  
c) 5  kelimeden daha  az  örtüşme içeren  metin  kısımları  hariç  (Limit  match  size  to  5

words). Bir cümle içinde ardışık kelime sayısı beşten az olmalıdır. Beş ve daha fazla
ardışık kelime eşleşmeleri benzerlik olarak kabul edilir. 

d) Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dahil edilmez. 

(5) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin/dönem projesinin tam başlığını, öğrencinin ad-
soyad  bilgisini,  dosyanın  toplam  sayfa  sayısını  ve  benzerlik  oranını  “yüzde  (%)”  olarak
gösterecek şekilde ekran görüntüsü elektronik olarak kaydedilerek çıktısı danışman tarafından
alınır.  

Tez Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik 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  “Tez
Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik Raporu Beyan Belgesi” formuna işlenir ve öğrenci ile
danışmanı tarafından imzalanır. 

(2) 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/dönem
projesinin savunmasından önce; düzeltme verilen tezlerde/dönem projelerinde ise düzeltme
ile birlikte tezini/dönem projesini tamamlayarak danışmanına sunar. Danışman tezin/dönem
projesinin  savunulabilir  olduğuna  ilişkin  görüşü  ile  birlikte  tezi/dönem  projesini,  “Tez
Çalışması/Dönem Projesi  Orijinallik  Raporu  Beyan  Belgesi”  ve  Madde  5/5’ de  belirtilen
ekran görüntüsü çıktısı ile birlikte Enstitü’ ye teslim eder. Enstitü Yönetim Kurulu gerekli
incelemeleri  yaptıktan  sonra  tezin/dönem  projesinin  savunulabilirliğini  onaylayarak,
tez/dönem  projesi  ile  birlikte  “Tez  Çalışması/Dönem  Projesi  Orijinallik  Raporu  Beyan
Belgesi” ni danışmana ve jüri üyelerine gönderir. 

(3) Tezin/Dönem  Projesinin  danışman  ve  jüri  üyeleri  tarafından  intihal  kapsamı  dışında
değerlendirilmesi için İntihal Tespit Programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında
alınan raporda belirtilen “benzerlik oranı” alıntılar dahil  % 15' i geçmemelidir. İntihal Tespit
Programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen “benzerlik
oranı”  alıntılar  dahil  %15’ i  geçmesi  halinde  danışmanın  gerekçeli  önerisi,  anabilim dalı
kurulunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile öğrenci savunmaya alınabilir. Benzerlik
oranında tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir. 



(4) Tez  Çalışması/Dönem  Projesi  Orijinallik  Raporunda  benzerlik  oranının  %15’  in  altında
olması, tek başına tezde/dönem projesinde intihal olmadığı anlamına gelmez. Benzerlik oranı
bu  oranların  altında  olsa  bile,  5846  sayılı  Fikir  ve  Sanat  Eserleri  Kanununa  uyulması
gerekmektedir.  Bu  kanuna  uyulmaması  halinde  bundan  doğacak  sorumluluk  öğrenci  ve
danışmanına aittir.   

Tez Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik Raporunun Mezuniyet 
İşlemlerinde Kullanılması  

MADDE 7 – (1) Tez/Dönem Projesi savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenciler
için 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/Dönem Projesi Orijinallik Raporu Beyan Belgesi” Enstitü’ ye
teslim edilir.  (2)  Tez/Dönem Projesi  savunma sınavı  sonrasında  jüri  tarafından tez/dönem
projesi  hakkında  “düzeltme”  ve/veya  “uzatma”  kararı  verilmesi  sonucunda  tezde/dönem
projesinde değişikliklerin yapılmış olması halinde, “Tez Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik
Raporu” ve 

“Tez Çalışması/Dönem Projesi Orijinallik Raporu Beyan Belgesi” nin yeniden düzenlenerek
teslim edilmesi gerekmektedir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hüküm Bulunmayan Haller, Yürürlük ve Yürütme 

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 8 – (1) Bu uygulama esaslarında hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat
hükümleri, Senato ve ilgili kurul kararları uygulanır. 

Yürürlük  

MADDE 9 – (1) Bu Uygulama Esasları,  Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Senatosunda
kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 10 – (1) Bu Uygulama Esasları’ nı Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Doğu ve
Afrika Araştırmaları Enstitüsü Müdürü yürütür. 

 


