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TEZ YAZIM KURALLARI



TEZ YAZIMINDA STANDARTLAR

Hazırlanan bütün tezler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından

belirlenen tez yazım kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

Tez yazım kılavuzu ve şablonu enstitü web sayfamızda

mevcuttur.



Tez yazım kuralları enstitü web sayfamızda mevcuttur



TEZ YAZIM PLANI

Tez yazımında takvime dayalı bir plan yapılmalıdır.

Yazım planı yaparken her bölümde hangi konulara

değineceğinizi ve bunlara ait alt başlıklar belirlenmelidir.

Plana uygun bir de yazım takvimi hazırladıktan sonra,

planı ve takvimi danışmanınızla görüşerek onlara son

şeklini verin.



TEZ PROJESİ KONU SEÇİMİ VE KAYNAK 

TARAMA

Tez projesi hazırlanırken konunun önemi, gerekliliği ve

yöntemle ilgili kaynaklar, tez çalışması sırasında ise diğer

yeni kaynaklar toplanmış olmalıdır.

Hatta tez yazımı sırasında güncel yayınlar için son bir

tarama daha yapılmalıdır.



TEZİN PLANI VE DANIŞMANIN ROLÜ

Planda öngörülmeyen değişiklikler varsa

hemen danışmanınızla görüşülmelidir. Çalışma

takvimindeki ara hedeflere mutlaka ulaşılmalıdır.

Her bölüm yazıldıktan sonra danışmana

verilmeli ve görüşü alınarak gerekli düzeltmeler

yapılmalıdır.



TEZİN BÖLÜMLERİ VE MANTIKSAL KURGUSU

Tezin amacını gerçekleştirecek hedefler doğrultusunda

her bölümün kendi içinde ve bölümler arasında mantıksal

bir düzeni olmalıdır.

Giriş ve amaç ile ondan sonra gelen genel bilgiler

bölümleri ilgi çekici olmalıdır.



TEZ YAZIMDA BÖLÜMLERİN PRATİK SIRASI

Tezin yazımına gereç ve yöntem kısmından başlamak

genellikle en kolayıdır.



TEZ YAZIMDA BÖLÜMLERİN PRATİK SIRASI

Daha sonra kolayca yazabileceğiniz diğer bir bölüm

bulgular kısmıdır.



TEZ YAZIMDA BÖLÜMLERİN PRATİK SIRASI

En son Tartışma yazılmalıdır. Tartışma bölümünden

sonra İngilizce ve Türkçe özetler yazılmalıdır.



YAZILI TEZİN VE VERİLERİN ARŞİVLENMESİ 

VE SAKLANMASI

Ortak kullanımda olan bilgisayarlarda tezinize ait

kayıtlar saklanmamalıdır. Zira verileriniz çalınabilir

veya silinebilir. Tezinize her yaptığınız ilaveden

sonra birkaç farklı “flash disk” kopyası alınmalıdır.

Ayrıca belirli aşamalarda tezin bir de yazılı kopyası

saklanmalıdır.



TEZİN SAYISAL VERİLERİNİN SAKLANMASI

İleride tartışma yaratabilecek durumlara karşı ham

verilerinizin olduğu defter ve formlar, uzun bir süre (10 yıl gibi)

saklanmalıdır.



TEZİN BİLGİSAYAR ORTAMINDA 

HAZIRLANMASI

Tezler mutlaka uygun bir kelime işlemcisi

(Ms Word gibi) ile elektronik ortamda yazılmalı ve

tezin niteliğine göre gerekiyorsa hesap işlemcisi

(Ms Excel gibi), çizim işlemcisi (Corel Draw gibi)

veya diğer programlar kullanılarak tablo, grafik ve

çizimleri yapılmalıdır.



TEZİN GİZLİLİK DURUMU

Lisansüstü tezlerin yazılma amacının, temelde yapılan

araştırma çalışmasının sonuçlarının bilim ve araştırma

çevrelerinin yararına sunulması olduğundan hareketle,

Yükseköğretim Kurulu’nun kabul ettiği ilke, tüm tezlerin makul

gerekçeler dışında hiçbir kısıtlama olmaksızın tüm

araştırmacıların erişimine açık olmasıdır.



TEZİN GİZLİLİK DURUMU

Bir teze erişimin ancak tezin bir yayınevi tarafından

yayınlanma sürecinde olması veya tezle ilişkili patent

başvurusu gibi gerekçelerle, süreli olarak en fazla 3 (üç) yıl

olmak üzere ertelenmesi kabul edilebilir.

Tezin kopyalanması endişesi, tezin erişime açılmasının

engellenmesi için kabul edilebilir bir gerekçe değildir.



TEZ ÇALIŞMASINA BAŞLAMADAN 

ALINAN ETİK KURUL RAPORU VE ÖNEMİ

Çalışmanızda, hayvanlar veya insanlar üzerinde fiziksel,

psikolojik etkisi olabilecek veya ilaç uygulamasını içeren bir

işlem söz konusu ise çalışmanıza ilgili etik kuruldan izin

aldıktan sonra başlamış olmanız gerekir.



TEZ PROJESİ VE DESTEK VEREN 

KURUMLAR VS.

Ayrıca çalışmanız sırasında genel etik davranışlara

örneğin, başka bir kurumda bir laboratuvar, cihaz

kullanacaksanız o kurum yetkilisinden yazılı izin isteme,

materyal veya bilgi toplayacağınız kişilerden bilgilendirilmiş

onay alma gibi kurallara uymuş olmanız gerekir.

Tezinize destek veren kurum ve kuruluşları ayrıntılı belirtin.



TEZ VE PATENT HAKLARI İHLALİ

Patent haklarını (bir buluşun veya o buluşu uygulama

alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren

belge) ihlalden sakınınız.

Eğer patentli bir yöntem kullandıysanız patent sahibinden

yazılı izin alınmış olması gerekir.

Bunu tezde muhakkak belirtiniz.



TEZ VE TELİF HAKLARI İHLALİ

Telif haklarını (Copyright) (Bir fikir / sanat eserini veya

benzeri eserleri yaratan kişinin, bu eserden doğan haklarının

hepsi, telif, yazar hakkı) ihlalden kaçınınız.

Tezinizi yazmanız sırasında telif hakkı olan bir amblem

kullanacaksanız yazılı izin alınız ve bunu tezde muhakkak

belirtiniz.



İNTİHAL (AŞIRMA)

Başkalarının araştırma bulgularını, fikirlerini ve yorumlarını

kaynak göstermeden kullanmak intihaldir.

İntihal hem ahlaki olmayan bir durum hem de suçtur.

İntihalden kaçınılmalıdır.



İNTİHAL

Tezlerde intihalin tespitinde enstitümüzce

TURNITIN intihal programı kullanılmaktadır.

Bu program kullanılarak yapılan

değerlendirmede %20’nin üzerinde intihal

saptanan tezi hazırlayan aday tez savunma

sınavına alınmaz.







Öğrencilere veya öğretim üyelerine ait makaleler ya da ödevler Turnitin

web sitesine aktarılarak çeşitli kaynaklarla karşılaştırma yapılmaktadır. 

Bu kaynaklar:

1- Daha önce Turnitin’e aktarılmış olan milyonlarca ödev,

2- İnternette arşivlenmiş veya güncel web sayfaları,

3- Ticari ve bilimsel elektronik veri tabanlarında yer alan makaleler,

4- Elektronik kitaplardır,

TURNITIN PROGRAMINDA KARŞILAŞTIRILAN 

KAYNAKLAR



Birinci aşama:

Yüksek Lisans ve Doktora tezlerini inceletmek isteyen öğrenciler; 

1- Talep dilekçesi,

2- Tezin Word formatta (.doc ve .docx) bulunduğu CD,

Enstitü öğrenci işlerinden ilgili birim sorumlusu memura  teslim edilir.

TURNITIN İNTİHAL PROGRAMI BAŞVURU 

AŞAMALARI



DİKKAT!!!

İ.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsüne tezin tesliminden önce başka

bir üniversite ya da eğittim kurumunda TURNITIN analizi

yaptırıldığında eğer tez inceleyen birim tarafından tez

deposuna atılmışsa, enstitümüzce yapılan analizde %80-100

benzer çıkarak, tezin sahibine sorun çıkarmaktadır.

BAŞKA BİR KURUMDA YAPILAN TURNITIN 

İNTİHAL PROGRAMININ KULLANIMI ÖNEMLİ Mİ?



WEB SAYFASI FORMLAR BÖLÜMÜNDEN 

TURNITIN TALEP DİLEKÇESİ ve CD VERİLİR



İkinci aşama:

Tez e-mail ortamında saglikbil@istanbul.edu.tr gönderilir, 

Tek bir Word doküman (.doc veya .docx) dosya içeriği: (Kapak-Özet-

İngilizce Özet-Giriş ve Amaç-Genel Bilgiler-Materyal ve Metot-Bulgular-

Tartışma ve Sonuç-Kaynaklar) (Tez İntihal Doyası Hazırlama Şablonu).

Dosya büyüklüğü: Maksimum 40 MB ve maksimum 400 sayfa 

TURNITIN İNTİHAL PROGRAMI BAŞVURU 

AŞAMALARI



1- Ödevin Sisteme Tanımlanması

2- Ödevin Turnitin Sistemine Yüklenmesi

3- Ödevlerin Turnitin’de Değerlendirilmesi

4- Orijinallik Raporunun Çıkarılması ve Raporun Bildirilmesi

TURNITIN PROGRAMI NASIL ÇALIŞMAKTADIR?



1- Uygulanan filtrelemeler:

- Kaynakça hariç

- Alıntılar dahil

- Beş kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç

2- Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya 

dahil edilmez. Tez ile ilgili intihal programı raporunun ortaya koyduğu 

“benzerlik oranı” nın %20 ve altı olması gerekir.

TURNITIN FİLTRELERİ VE SINIR BENZERLİK 

ORANI























Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin sisteme yüklenen tüm kısımlarında yapılan

intihalleri gösteren ve ayrıca başlık, öğrencinin ad soyad bilgisi ve analiz yapılan toplam

sayfa sayısını gösteren oransal rapor kısmı pdf olarak bilgisayara kaydedilir.



Enstitü öğrenci işleri ilgili birimi söz konusu tez

çalışmasına ilişkin intihal yazılım programı raporunu

PDF döküman olarak öğrenci ve danışmanın mail

adresine gönderir.

TURNITIN ANALİZİ SONRASI İLK AŞAMADA 

YAPILACAKLAR



İntihal raporunda %20 ve altı benzerlik oranı saptanan tez

danışman tarafından incelenen raporu “Tez Çalışması İntihal

Raporu Uygunluk Yazısı” ve “Jüri Üyelerine Tez Teslim

Tutanağı” ile birlikte Enstitüye gönderilir.

TURNITIN ANALİZİ UYGUNSA YAPILACAK 

İŞLEMLER



Benzerlik oranının %20’den fazla olduğu belirlenen tez

çalışması ise içerisinde intihal tespit edilen kısımları düzeltildikten

sonra tekrar enstitüye İntihal Yazılım Programında incelenmek üzere

geri gönderilir.

Önemli not: Bir öğrenci yalnızca iki defa Turnitin benzerlik raporu

çıkarabilir.

TURNITIN ANALİZİ YÜKSEK ÇIKARSA 

YAPILACAKLAR



Orijinal kaynağa ulaşın ve oradan;

*Kaynak Türkçe ise okuyup anladıktan sonra kendi

yorumunuzu katarak cümlelerinizi yazın

*Kaynak İngilizce ise çeviriyi yapıp, elde edilen bilgiyi

tezinizle ilgili yönlerini değerlendirerek özümsemeye çalışın

İNTİHALİN YAPILMASINI ÖNLEMEDE 

YAPILACAKLAR



Önemli yazarın bir makalesinden bir paragrafın

tamamını alarak kullanmak istiyorsanız;

"Ahmet ve ark. (2017)’nın . . . . . . . . . . . . . . . . . . "

söylediği bu cümleyi tezinizde tırnak (") içerisine alırsanız

intihal olarak değerlendirilmeyecektir.

İNTİHALİN YAPILMASI NASIL ÖNLENİR?



İntihal yapmamak için tez yazımı planı son ana

bırakılmamalıdır. Zaman sıkışıklığı ve acele yazılan

tezlerde intihal oranı çok yüksektir.

İNTİHALİN YAPILMASI NASIL ÖNLENİR?



İntihal yapılmasındaki en önemli nedenler; zaman

yetersizliği (yeni yönetmelik gereği atılmalar), süre

kısıtlamaları (çalışılan konu ve alınan izinler), hastalıklar,

doğum, kadro süreleri, alınan bursun süresinin dolması vb.

İNTİHALİN YAPILMASI NASIL ÖNLENİR?



Kanun, yönetmelikler ve yönergeler gibi bütünü

değiştirilemeyecek nitelikteki cümleler yine tırnak işareti

ile (") tezde yazılarak intihal olarak gözükmesi

engellenmelidir.

"2547 sayılı kanunun 40. maddesine göre . . . "

İNTİHALİN YAPILMASI NASIL ÖNLENİR?



Sizden önce benzer bir konuda çalışmış ya da sizin de

bulduğunuz kaynakları kullanmış bir yazarın eserinden

bir satır, bir paragraf hatta bir sayfa alarak aynısı

kopyalanmamadır.

İNTİHALİN YAPILMASI NASIL ÖNLENEBİLİR?



Başka bir çalışmada yazar/yazarlar tarafından sunulan

veriler, tablolar ve resimler kaynak belirtilmeden

çalışmayı kendiniz yapmışsınız gibi tezinizin içerisinde

kullanılmaması gerekmektedir.

İNTİHALİN YAPILMASI NASIL ÖNLENEBİLİR?




