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ISUBÜ İNTİHAL PROGRAMI TURNITIN KULLANIM KILAVUZU 

LÜTFEN DİKKAT! TEZ KONTROL AŞAMASINDAKİ EN ÖNEMLİ HUSUS BU KILAVUZUN 6. SAYFASINDA 

MEVCUTTUR; LÜTFEN ORADA BELİRTİLEN “DEPO YOK (No Repository)” HUSUSUNU DİKKATE ALINIZ; 

AKSİ DURUMDA BENZERLİK ORANINI İNCELEYECEĞİNİZ TEZ, GENEL TEZ GÖNDERİM HAVUZUNA KALICI 

OLARAK EKLENİR VE AYNI TEZ BİR DAHA TARANMAK İSTENDİĞİNDE %100 BENZERLİK ORANI İLE 

KARŞILAŞILABİLİR. BU DURUMDA, TEZ SAHİBİ ZOR DURUMDA KALABİLMEKTEDİR. BU AYARI GÖZDEN 

KAÇIRIP YANLIŞ YÜKLEDİĞİNİZ BİR TEZ VAR İSE, LÜTFEN HİÇBİR ŞEKİLDE HESABINIZDAN O KAYDI 

SİLMEYİNİZ. HESABINIZDAN SİLDİĞİNİZ KAYITLAR HESABINIZDA SİLİNMİŞ GÖRÜNÜR; FAKAT TURNİTİN 

HAVUZUNDAN SİLİNMEZ. 

Turnitin kullanım yetkisi; öğrenci tezleri ve ödevlerini kontrol eden akademisyenlere verilmektedir, 

Kullanım yetkisi için Ad-Soyad, E-posta adresiniz, sicil numaranızı içeren 

bilgilerin bidb@isparta.edu.tr  adresine akademisyenlerimiz tarafından gönderilmesi gerekmektedir. 

Turnitin programına kaydınız, "Bilgi İşlem Daire Başkanlığı" tarafından onaylandıktan sonra aktif hale 

gelecektir. 

–>UYARI<– Öğrenci ödevleri ve yüksek lisans-doktora tezleri haricindeki farklı doküman türlerinizi 

(makale vb.) Turnitin ile intihal analizinden geçirmeyiniz.  

 

Turnitin Ana Ekranındaki Bilgiler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu adrese giriniz 

Oturum açmak 

için tıklayınız 

mailto:bidb@isparta.edu.tr
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Turnitin’e Giriş Yapmak 

 

 

Hesabınıza giriş yaptığınızda aşağıdaki ekran ile karşılaşacaksınız. Tez taraması yapabilmeniz için ilk 

olarak sınıf oluşturunuz. Bunun için aşağıda belirtilen işlemi yapınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurum e-postanızı yazınız 

ŞİFRE OLUŞTURMA 

Sisteme kayıt olduktan sonra e-posta adresinize bir 

e-posta gönderilmiş olacaktır. Bu e-postada “başlayın” 

butonuna tıklayınız. Sonrasında açılan ekranda “şifre 

oluşturma” butonunu bulunuz. Açılan bu ekranda 

sizden “e-postanızı ve sistemde kayıtlı soyadınızı” soran 

alan gelecek. Hesabınızı açan Turnitin yetkilisi soyadınızı 

nasıl yazmış ise aynen o şekilde bu alana yazmanız 

gereklidir. Eşleşememe gibi bir durumla karşılaşırsanız 

lütfen yetkiliye ulaşınız. 

Bir sınıf eklemek için “Sınıf Ekle” butonuna tıklayınız 
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Sınıf Oluşturma Ekranı 

 

 

 

 

Aşağıdaki aşamada ise oluşturduğunuz sınıf ismini göreceksiniz, bu ismin üzerine tıklayınız ve sonraki 

aşamada yer alan tez gönderim işlemine geçiniz. 

 

Standart olarak kalmalıdır 

İstediğiniz gibi belirleyiniz 

İstediğiniz gibi belirleyiniz 

Listeden uygun alanı seçiniz 

Listeden uygun alanı seçiniz 

Gönder butonuna tıkladıktan sonra karşınıza bir sonraki 

şekildeki gibi küçük bir pencere gelecektir. Lütfen 

dikkate almayınız ve “devam et” butonu ile ilerleyiniz. 

Eklediğiniz kişiye veya sınıfa ait burada yer alan kısma 

tıklayınız ve danışmanlığını yaptığınız öğrencinin 

(Yüksek Lisans veya Doktora) veya sınıfın TEZİNİ kontrol 

etmek için bundan sonraki adımları takip ediniz. 
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Bir önceki aşamada belirtilen sınıf üzerine tıkladığınızda aşağıdaki arka planda yer alan “Ödev Ekle” 

ekranını göreceksiniz; “Ödev Ekle” butonuna bastıktan sonra altta gösterilen ekran gelecektir, lütfen 

gösterildiği gibi devam ediniz. 

 

 

Bir önceki adımda yıldız ile gösterilen “İsteğe bağlı ayarlar” bağlantısına tıkladığınızda aşağıdaki gibi 

ifadelerle karşılaşacaksınız, lütfen aşağıda belirtilen ayarları uygulayınız. Ayarları yaptıktan sonra en 

altta bulunan “Gönder” butonuna tıklayınız. 

Tez adını giriniz (Uzun ise kendinize göre belirleyiniz) 

İstediğiniz gibi belirleyiniz 

ÖNEMLİ 

“Gönder” butonuna basmadan önce lütfen “İsteğe bağlı 

ayarları” bir sonraki adımda belirtildiği gibi mutlaka 

yapınız. 
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Eğer tez gözden geçirilip sisteme yeniden 

yüklenmesi gerekiyorsa mutlaka aynı 

dosya adı ile yüklenmeli ve belirtilen bu 

sekme seçilmelidir (HEMEN OLUŞTUR); 

yüklenecek tezi önceden oluşturmuş 

olduğunuz sınıfın içinde yer alan “ödev”e 

aynı dosya adıyla yükleyiniz. 
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Bir önceki adımdaki ayarları yapıp “Gönder” butonuna tıkladıktan sonra aşağıdaki ekran gelecektir ve 

burada tez yükleme işlemi için “daha fazla işlem menüsü” altındaki “Gönder” seçeneğini tıklamanız 

gerekmektedir. 

 

 

 

ÖNEMLİ Tez yüklenmeden önce burası “DEPO YOK (No Repository)” olarak seçilmelidir. 

Böylelikle yüklenen TEZ Turnitin programının bir parçası olmaz ve düzeltmelerden sonra 

tekrar aynı tezi yükleyip kontrolden geçirdiğinizde herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmazsınız 

(aynı tezi tekrar incelemek isterseniz yine buradaki ayarlar kısmında “depo yok” ibaresini 

işaretlemek zorunludur). 

Eğer, yandaki açılan sekmede yer alan “standart yazılı ödev deposu (standart paper 

repository” seçip tezi yüklerseniz, yüklenmiş olan tez farklı bir dosya adıyla tekrar 

yüklendiğinde (öğrencinizden düzeltme isteyip aynı kişinin tezini tekrar taramak 

istediğinizde) çakışma/benzerlik oranı yüklediğiniz tez ile büyük bir benzerlik gösterecek ve 

bu durumda tez sahibi zor durumda kalabilecektir. Lütfen, “standart yazılı ödev deposu 

(standart paper repository)” sekmesini seçmeyiniz. 

Burayı onaylarsanız, “oluşturduğunuz bu sınıf içerisine daha sonra bir tez 

daha yüklemek isterseniz, yükleyeceğiniz teze ait ayarlar bu ayarlar ile aynı 

olacaktır”  anlamını ifade etmektedir. İsteğe bağlıdır. 

Kontrol edilecek “TEZ”i yüklemek için “Daha Fazla İşlem” menüsüne tıklayınız 

ve açılan sekmelerden “Gönder”e tıklayınız 

TEZ yükleme işlemi için yandaki bilgileri doldurmanız 

gereklidir ve; 

 Dosya boyutu 20 Mb’dan küçük olmalıdır. 

 Yüklenecek tezin maksimum 400 sayfa 

uzunlukta olması gerekmektedir. 
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TEZ yükleme 

Tezi yükledikten sonra ekranda teze ait bilgiler ve sayfalar 

görünecektir. Sonraki adım için “Onayla” butonuna 

tıklayınız. 
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Tez gönderimi tamamlandıktan sonra sistem otomatik olarak tezi işlemden geçirmekte ve birkaç dakika 

içinde (tezin İÇERİK boyutuna göre değişebilir; 15-20 dk veya saatler sürebilir) bir orijinallik raporu 

oluşturmaktadır. Aşağıdaki ekran, eklediğiniz tezin Turnitin veri havuzunda tarandığı, kontrol edildiği 

ekrandır. Buradaki “benzerlik” sekmesi altında eklediğiniz tezin analiz sonucu kısa zaman sonra (tezin 

içerik boyutuna göre değişiklik gösterebilir) yüzdelik oran ile aşağıdaki gibi belirecektir. 

Lütfen acele etmeyiniz, benzerlik sonucu ekranda belirene kadar bekleyiniz ve silik rapor ikonu (bir 

sonraki adımda muhtemel çıkacak simgeler anlatılmaktadır) raporun henüz oluşturulmadığını gösterir.  

Ara ara tarayıcınızın yenile düğmesine tıklayınız veya f5 tuşuna basınız.  

UYARI: TEZ ANALİZ SONUCUNUZ TEZİ YÜKLER YÜKLEMEZ ÇIKMAYABİLİR; ÇÜNKÜ TEZİNİZ TURNİTİN’İN 

VERİ HAVUZUNDA BULUNAN TÜM KAYNAKLAR VE MİLYARLARCA WEB DOKÜMANI İÇERİSİNDE 

ANALİZDEN GEÇMEKTEDİR. BUNDAN DOLAYI ACELE ETMEYİNİZ VE LÜTFEN SONUCUN ÇIKMASINI 

BEKLEYİNİZ, YUKARIDA DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ BİLGİSAYARINIZDAN F5 TUŞUNA BASARAK SAYFAYI ARA 

ARA YENİLEYİNİZ. 

 

 

 

 

 

Tez yükleme işlemi başarıyla tamamlandıktan sonra buradaki 

“Ödev kutusuna git” butonuna tıkladıktan sonra yüklenen 

tezin analiz sonucunun beklendiği ekrana yönlendirileceksiniz 

ve intihal analizinin sonuçlanmasını bekleyeceksiniz, Tez 

gönderimini tamamladıktan sonra sistem otomatik olarak tezi 

işlemden geçirecek ve birkaç dakika içinde bir orijinallik 

raporu oluşturacaktır. Lütfen bir sonraki tez analiz sonuç 

ekranına geçiniz. 

%7 
Yukarıda belirtilenlerden sonra karşınıza gelecek olan teze ait 

benzerlik oranı buradaki gibi belirtilecektir. Benzerlik 

oranınızın üzerine tıkladıktan sonra ayrı bir pencere 

açılacaktır. Açılan ekran daha sonraki adımlarda anlatılacaktır. 
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Bir önceki adımda belirtilenler doğrultusunda, tezinizin analiz sonucunun çıkacağı aşağıdaki ekranda 

yer alan “benzerlik” sütununda görülebilecek simgelerin anlamları şöyledir: 

 

Yüzde olarak çıkan benzerlik sonucunun üzerine tıkladığınızda aşağıdaki ekrana benzer bir görünüm ile 

karşılaşacaksınız. Bu ekran çok önemlidir ve burayı nasıl okumanız gerektiğine dair bilgiler aşağıda 

belirtilmektedir: 

 

 

 

 

Yüklenen Teze Ait Alan Bu simgeye tıklayarak 

enstitünüzün belirlediği 

kriterlere göre filtrelemeler 

yapabilirsiniz. Bir sonraki 

adımda anlatılmaktadır. 

Bu alan, tez içeriğinin yandaki eşleşmelere karşılık gelenlerle renklendirilerek gösterildiği alandır; karşılıklı olarak gözden geçirmeniz 

mümkündür. Sistemin bulmuş olduğu eşleşmelere kişi atıfta bulunmuş mu bulunmamış mı bunun kontrollerinin yapıldığı alandır ve  

tezde intihal olup olmadığına karar verilecek olan alan burasıdır, önem arz etmektedir. 
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DİKKAT: Soldaki filtrelemeler örneklendirme açısından 

işaretlendirilmiştir, lütfen enstitünüzün yönergesine göre 

kutucuklar üzerinde filtremeler yapınız. 

Sol taraftaki filtrelemeler kısmında bazı değişiklikler yaparak 

teze ait benzerlik oranını düzenleyebilirsiniz. Değişikliklerin 

geçerli olabilmesi için aşağıdaki “değişiklikleri uygula/apply 

changes” butonuna basmanız yeterlidir. Değiştir dedikten 

sonra benzerlik oranında değişiklikler olabilecektir. 

Sonrasında yaptığınız değişikliklere dair yeni çıktı almak 

isterseniz yine bir sonraki adımda yer alan kısımdan çıktısını 

alabilmeniz mümkündür. 

 

 

 

 

NOT1: Enstitülerinizin belirlediği kriterlere göre düzenlemeler yapabilirsiniz. Eğer enstitünüz “alıntılar 

hariç” veya “alıntılar dahil” kriterleri ile bir benzerlik testi istedi ise, yandaki ilgili olan kutucuğu 

(alıntıları çıkar kutucuğu) işaretleyerek tekrardan benzerlik oranlarını çıkartabilirsiniz. 

NOT2: Yukarıdaki ekranda gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra mutlaka “değişiklikleri uygula” 

butonuna tıklayınız; yeni rapor butonuna kesinlikle tıklamayınız. 

Benzerlik analiz sonucu üzerinde yaptığınız işlemler bittiyse, aşağıdaki butondan tezinizin benzerlik 

sonuç raporunu PDF olarak bilgisayarınıza kaydedebilir ve bir sonraki adımda anlatıldığı gibi PDF’deki 

“orijinallik raporunun” çıktısını alabilirsiniz. 

 

NOT: Bir önceki adımda anlatıldığı gibi ilgili yerden benzerlik testinize ait çıktıyı bilgisayarınıza 

indirdikten sonra inen PDF dosyasını açınız ve açılan PDF dosyasının “bookmarks / yer imleri” işaretine 

basınız ve hemen altında açılan "originality report / orijinallik raporu" yazısına tıklayınız ve karşınıza 

Tez analiz sonucunuzu belirtilen 

sekmeleri izleyerek bilgisayarınıza 

indiriniz; dosya boyutuna göre 

indirme zamanı 

değişebilmektedir. 
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tezin orijinallik rapor kısmı gelecektir. Çıktısını alacağınız raporun başlangıç sayfası burası olacak ve bu 

kısımdan başlayarak bittiği sayfaya kadar olan yerin çıktısını yazıcınızdan alabilirsiniz. 

 

Tez Benzerlik Oranını/Benzerlik Raporunu Nasıl Yorumlamam Gerekiyor?  

Sayın İlgili,  

Benzerlik testinden geçirdiğiniz ilgili tezin benzerlik oranını yorumlarken aşağıdaki noktaya dikkat 

etmeniz gerekmektedir:  

Benzerlikten geçirdiğiniz tezin içeriğinde, benzerliklerin üzeri birbirinden farklı renklerle 

gösterilmektedir, tezdeki bu renkleri incelediğinizde tezin sahibi eğer ilgili benzerliğin olduğu 

“cümleye” atıfta bulunmuş ise bir problem yoktur; fakat tez sahibi ilgili “cümleye/ifadeye” hiçbir 

şekilde atıfta bulunmamış ise kişi gerçekten intihal yapmış demektir. Bu durumu aşağıda bir örnek ile 

açıklamak mümkündür:  

Yukarıdaki açıklamaya bir örnek: 

 

Örnekte de görüldüğü gibi, benzerlik taraması sonucunda sistem ilgili doküman üzerinde benzerlikleri 

bulmuştur ve renklendirmiştir. İlgili kişi de bu ifadelere/cümlelere gerekli atıfı vermiştir. Sistemin 

bulduğu bu benzerlikte yazarı sıkıntıya sokacak bir şey bulunmamaktadır; çünkü gerekli atıfı vermiştir. 

Bir önceki slaytta da belirtildiği gibi, eğer yazar buralara hiçbir atıf vermemiş olsaydı, bu durum intihal 

olarak değerlendirilirdi. 

400’den fazla sayfa sayısı olması durumunda yüklediğiniz sayfada görülebilecek sadece iki çizgili 

simgede yapılması gerekenler: 

• Eğer yüklediğiniz tezin sayfa sayısı 400’den fazla ise lütfen aşağıdakileri yaparak tekrar tezinizi 

kontrolden geçiriniz: Yüklediğiniz tezin; maksimum sayfa sayısı 400, maksimum boyutu 20 Mb 
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olmalıdır. Eğer bu kriterleri aşan bir tezi sisteme yüklediyseniz sadece iki çizgi belirecektir ve bundan 

dolayı da herhangi bir benzerlik sonucu da çıkmayacaktır. Bu gibi durumlarda tezi parçalayarak 

yüklemeniz gerekmektedir. Buna dair hesaplamayı da aşağıdaki sisteme göre yapabilirsiniz. 

Aşağıdaki örnek gibi hesaplamayı yapabilirsiniz. Benzeyen kelimeleri bulmamız için yaptığımız 

hesaplamamız şu şekilde: 

 

Turnitin ile ilgili daha fazla bilgi için buraya tıklayınız: 

https://help.turnitin.com/tr/feedback-studio/ogretmenler/ogretmenler.htm 

 

 

 

 

 

https://help.turnitin.com/tr/feedback-studio/ogretmenler/ogretmenler.htm

