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«Dil Seçeneği» 
alanı

«Sisteme Giriş»
alanı
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Turnitin şifrenizi hatırlamıyorsanız!
Şifre sıfırlama işlemi yapabilirsiniz.

gizlilik anlaşması gereği şifre sadece size 
iletilecektir!
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Gizli sorunuzu ve 
cevabınızı 

hatırlamıyorsanız devam 
edeceğiniz alan
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Turnitin’de doküman 
taraması yapabilmeniz için 

sınıf eklemeniz 
gerekmektedir.

SINIF EKLEME
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Sınıf türü : Standart seçilmelidir.

Sınıf adı: Esnek bir alandır çalışmanıza uygun bir 
ad verebilirsiniz.

Kayıt anahtarı : İstediğiniz bir şifre atayabilirsiniz.

Ders alanları : Çalışma alanınıza uygun belirleyiniz.

Sınıf bitiş tarihi : Sınıf başlangıç tarihinden en az 1 
yıl ilerisine belirlemeniz tavsiye edilmektedir. 
Dilerseniz sınıf ayarlarından tekrar  düzenleme 
yapabilirsiniz.

SINIF AYARLARI
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ÖDEV EKLEME

Ödev 
eklemelerinizi bu 
butonu kullanarak 

yapabilirsiniz
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«Ödev Başlığı»  alanına 
konunuza uygun 
istediğiniz başlığı 

verebilirsiniz.

ÖNEMLİ !

«İsteğe Bağlı Ayarlar»  
kısmında «Depo Yok» 

seçeneğini işaretlemeyi 
unutmayınız.

«Teslim tarihi» seçeneği
öğrenciler için tanımlanan alt 

hesaplar için geçerlidir.
Tezler,  Danışmanlar 

Tarafından Yükleneceği için 
«Öğretmen Hesabı» 

kullanıcıları için bu alan gerekli 
değildir.

ÖDEV AYARLARI - I
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Raporu en kısa sürede 
alabilmeniz için tavsiye 

edilen ayar
«Hemen Oluştur» 

seçeneğidir.

ÖDEV AYARLARI - II
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Diğer tüm sınıf ayarları hazır 
gelmektedir. Ayarları dilediğinizde 
kişiselleştirebilirsiniz.

Tekrar aynı dokümanı 
«Kontrol/Yükleme» 

işlemi yapacak kullanıcıların 
dikkatine! 
Mutlaka

«Depo Yok» seçeneğini
İşaretleyiniz!

ÖNEMLİ !

ÖDEV AYARLARI - III
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Ayarları Düzenle : 
Sınıf ayarlarınızı 
tekrar 
düzenleyebilirsiniz. 

Gönder: 
Doküman yüklemek 
için kullanacağınız 
alan

Ödevi Sil:  
Tüm Dokümanları 
Silmek  İstiyorsanız 
Kullanacağınız 
Alandır.

«Görünüm» butonu 
altında

- Yazar Adı/Soyadı
- Benzerlik Skoru
- Doküman ID’si
- Yüklenen Tarih 

ve bunun gibi bilgileri 
bulabilirsiniz.

Soldaki Rakam : Sınıfa yüklenen 
doküman sayısını 
Sağdaki Rakam : Sınıftaki öğrenci 
sayısını belirtmektedir.

SINIF AÇIKLAMALARI
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«Görünüm»
başlığı tıklandığında gelen 

sayfada 
«Dosyayı Gönder»

butonunu görebilirsiniz.

TEZ YÜKLEME AŞAMASI-I
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Sonuç raporunda yer alacak; 
«Yazar Adı» ve «Tez Adı» bilgileri bu alanda doldurulacaktır.

Yükleyeceğiniz dosyanızı ilgili alandan seçiniz.

Yükle butonuna basınız.

TEZ YÜKLEME AŞAMASI-II

15



Onay sayfasında bulanan «Onayla» 
butonuyla tez yükleme işleminin son 
aşamasına geçilecektir.

TEZ YÜKLEME AŞAMASI-III
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«Ödev kutusu git» 
butonunu kullanarak 
raporunuzun oluşması için 
bekleyebilirsiniz.

Raporunuz sistemin 
yoğunluğuna göre en erken 
5 dakika, en geç 1 iş günü 
içinde oluşacaktır.

Yükleme işleminizi 
Enstitü/Fakültelerin son 
teslim tarihine yetişecek 
şekilde yapınız!  

TEZ YÜKLEME AŞAMASI-IV
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Turnitin’e Bölümler Halinde Yüklenen Tezlerin Hesaplanması
• 400 sayfa ve üzeri tezlerde yazı karakteri ve puntosunda değişiklik yaparak dosya boyutunu 

küçültebilirsiniz.

• Tüm değişikliklere rağmen dosya boyutunda herhangi bir değişiklik olmaması halinde tezinizi 400 
sayfayı geçmeyecek şekilde bölümlere ayırmanız gerekmektedir. 

• Bölümlere ayırdığınız tezinizi Turnitin programına «Ayrı ayrı» yükleyerek hesaplamanızı aşağıdaki 
gibi yapabilirsiniz.

Benzeyen kelimeleri bulmak için yapılan örnek hesaplama:
İlk bölüm toplam kelime sayısı (A) x %11 = 6713
İkinci bölüm toplam kelime sayısı (B) x %8 = 3225
Üçüncü bölüm toplam kelime sayısı (C) x %7 =4287

Toplam benzeyen kelime sayısı (A)+(B)+(C)= 14225 (D)
Tezdeki toplam kelime sayısı: 162594 (E)
Benzerlik oranını bulmak için; (D/E)x100=%8,75 (Benzerlik Oranı)
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«Benzerlik Skoru» 
bu alanda yer 

alacaktır

Gerektiğinde belge sildirme 
işleminiz için Turnitin

yöneticinize bildireceğiniz
«Ödev Numarası (ID)»

«Benzerlik Skoru»
üzerine tıklayarak 

rapora ulaşabilirsiniz

BENZERLİK SKORU GÖRÜNTÜLEME
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Benzerlik Oranı

Tüm Kaynaklar

Filtreler ve Ayarlar

Çıkarılan Kaynaklar

«Orjinallik Raporu» indirme butonu

«Orjinallik Raporu» indirme butonu

ORJİNALLİK RAPORU İNCELEME
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ORJİNALLİK RAPORU ÇIKTI ALMA EKRANI

«Rapor Çıktısı» alma butonu
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ORJİNALLİK RAPORU- I

«Turnitin Orjinallik Raporu»
tez kapağı örneği

Raporunuzun kapak sayfasının da 
çıktısını alarak bağlı bulunduğunuz 
Enstitü/Fakülteye teslim etmelisiniz.
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«Orjinallik Raporu»
indirilen dosyanın en son sayfalarında 

bulunmaktadır.

Bağlı bulunduğunuz Enstitü/Fakülteye 
teslim aşamasında bu sayfaların 

çıktısını almanız yeterlidir.

ORJİNALLİK RAPORU - II
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Turnitin
programıyla ilgili 

tüm soru ve 
görüşlerinizi 

kütüphane web 
sayfasında yer 

alan 
«İntihal Kontrol 

Programları» 
başlığındaki 
açıklamaları 
kullanarak  

enstitü 
sorumlunuza 
iletebilirsiniz.
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