
 
TEZ İNTİHAL (TURNITIN) TARAMA KILAVUZU 

A. İntihal Tarama Yazılımına Erişim 

Tez intihal taramaları Turnitin  (http://www.turnitin.com/tr) veya (https://www.intihal.net) adlı 

yazılımlar aracılığıyla öğrenci danışmanları tarafından yapılır. Turnitin şifresi Atatürk Üniversitesi 

Kütüphanesi tarafından verilmekte ve kısa bir eğitim programı sunulmaktadır. Öncelikle Turnitin’e 

giriş şifresi almamış olan öğretim üyelerimizin kütüphaneden şifre almaları ve programın nasıl 

kullanıldığını öğrenmeleri gerekmektedir. İntihal.net için kayıt ücretsiz olup şahsen yapılmalıdır. 

B. Tez İntihal Taramaya Hazırlık 

a. İntihal taraması yapılacak tez, tez yazarı tarafından aşağıdaki bölümleri içerecek şekilde beş farklı 

bölüm olarak Microsoft® Word formatında hazırlanarak danışmana sunulur.  

i. Tez Geneli (Bu kısım tezin BİRİNCİ BÖLÜMÜ olan Giriş bölümü ile başlayıp, BEŞİNCİ 

BÖLÜMÜ olan Tartışma, Sonuç ve Öneriler kısmı ile bitmelidir. Tezin kapak, onay, etik 

bildirim, özet, tablolar vb. sayfaları ile kaynaklar ve ekler yer almamalıdır.)  

ii. Giriş Bölümü (Bu kısım sadece Giriş ve Kuramsal temelleri içeren tek bir Microsoft® Word 
belgesi halinde hazırlanmalıdır.) 

iii. Yöntem Bölümü 

iv. Bulgular Bölümü 

v. Tartışma, Sonuç ve Öneriler Bölümü  

b. Yukarıdaki bölümler hazırlanırken tezdeki resimler (Tezin enstitüye gönderilen son haline eklenmek 

şartı ile) metin kısımlarından çıkarılabilir. Tezde değiştirilmesi mümkün olmayan kısımlar varsa (Ör. 

bir ünitenin kazanımları, kullanılan anket, ölçme araçları ve incelenen tarihi bir metin, kitap bölümü 

vb.) bu kısımlar ek olarak verilebilir. 

C. Tez İntihal Tarama  

a. Danışman her bölümü intihal tarama yazılımına ayrı ayrı yükler ve benzerlik oranlarını tespit eder. 

Program 5 (beş) kelimeye kadar filtreleme yapabilmektedir. Danışman Programdaki isteğe bağlı 

olarak ayarlar kısmından 7 kelime sınırını seçebilir.  

b. Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından uygun görülen benzerlik oranları en yüksek sırasıyla Tez Genel 

için %23, Giriş Bölümü için %22, Yöntem Bölümü için %30, Bulgular Bölümü için %20 ve 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler Bölümü için %20 olmalıdır. Ayrıca tek bir kaynaktan yapılan alıntıların 

benzerlik oranı %5’i geçmemelidir.  

c. Tespit edilen benzerlik oranları yukarıda verilen oranlardan daha yüksek ise (Program benzerlik olan 

kısımları renkli olarak göstermektedir) Tez yazarı tarafından anlamı bozmayacak şekilde yeniden 

ifade edilerek yazılarak düzeltilmelidir.  

d. Enstitüye teslim edilecek olan tez ile birlikte yukarıda tespit edilen oranlar Tez Benzerlik Oranı 

Beyan Formu’na raporlanır.  

e. Tezin en son intihal taraması savunma yapılıp düzeltmeler yapıldıktan sonra,  Eğitim Bilimleri 

Enstitüsü yetkili Müdür Yardımcısı tarafından yeniden yapılmaktadır. Dolayısıyla tezin en son hali 

yine B(a) bendinde tanımlandığı gibi beş farklı bölüm olarak Microsoft® Word formatında 

Enstitüye teslim edilmelidir.  
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