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Turnitin hesabımı 
nasıl oluşturabilirim?

• 2018 yılı itibariyle Turnitin programı, TÜBİTAK EKUAL tarafından 
Lisans Anlaşması imzalanarak tüm üniversitelere belirli sayıda 
belge tarama kota kullanım hakkı verilmektedir.

• Turnitin benzerlik programı altında yetkiniz olan tez ve öğrenci 
ödevlerini, tarafınıza ait proje ya da kitap bölümlerini 
tarayabilirsiniz.

• Turnitin hesapları; akademik unvanı Dr.Öğr.Üyesi; Doç. ve Prof. 
olan akademik personele, ders içerikleri öğrenci ödevi ya da 
bitirme tezi bulunan öğretim üyelerine, Tez Danışmanlarına ve 
Enstitülere açılmaktadır. 

• Turnitin hesabı oluşturulan öğretim üyesi dilerse öğrencisine, 
sanal sınıfı altında belirlediği kriterler çerçevesinde ‘‘Öğrenci 
Hesabı’’ oluşturabilirler. 



Turnitin Üyelik İşlemleri

• Programı kullanmak isteyen öğretim üyelerinin sisteme tanımlanabilmesi için 
aşağıdaki bilgilerin, ktu uzantılı e-postalarından, kurum yöneticilerine (Zeki 
Kavanoz, zkavanoz@ktu.edu.tr ; Beyhan Karpuz, beyhan@ktu.edu.tr) 
gönderilmesi gerekmektedir. 

Akademik Unvan, Ad-Soyad: 
Fakülte/Bölüm:
Dahili Telefon: 

• Hesap açma talepleri; sistemde herhangi bir sorun olmadığı takdirde bir ya da 
iki iş günü içerisinde cevaplandırılır. Turnitin üzerinden tek kullanımlık şifre ve 
Kurum Yöneticisi tarafından oluşturulan bilgilendirme  e-postası yeni üyeye 
gönderilir.

NOT: Telefonla, kurum e-postası dışında gönderilen adreslerden, şahsen ya da 
başkası adına yapılan başvurular kabul edilmemektedir.

mailto:zkavanoz@ktu.edu.tr
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Kurum yöneticisi üyelik işlemlerinizi tamamladığında Turnitin üzerinden gelen mesajı açarak giriş yapmanız ve şifre belirlemeniz

gerekmektedir. Kurum yöneticisi hesapları oluştururken soy isimleri İngilizce karakterlerle oluşturmak zorundadır. 

*Lütfen kullanıcı panelinizde İSİM ve SOY İSMİNİZİ değiştirmeyin. Aksi takdirde sisteme tekrar giremezsiniz.*

**Lütfen hesap ve şifrenizi hiç kimseyle paylaşmayınız. Herhangi bir kural ihlali ya da lisans anlaşmasına aykırı bir durumda SORUMLULUK 

hesap sahibine aittir. Lisans anlaşmasına aykırı durumlarda hesabınız kullanımınıza kapatılır. 



Turnitin Sınıf Ekleme



İki farklı sınıf türü vardır. ‘Standart’ 

olanı seçmeniz gerekmektedir.

Sınıf adına istediğiniz bir isim 

verebilirsiniz.

Kayıt anahtarı olarak istediğiniz bir 

şifreyi verebilirsiniz.

Ders alanları ve öğrenci 

düzeylerini birden fazla 

seçebilirsiniz.

Sınıf bitiş tarihi olarak en az 1 yıl tavsiye edilir. Sınıf bitiş tarihi; eklediğiniz öğrenci hesapları varsa 

öğrencileriniz için önemlidir. Sınıf bitiş tarihi sona erdiğinde öğrenciler sisteme herhangi bir belge 

yükleyemezler. Sınıf bitiş tarihini sınıf ayarlar sekmesinden uzatabilirsiniz.





Ödev Ekleme

Sınıfınızı oluşturduktan sonra 

‘Tüm sınıflar’ sekmesine 

tıklayarak oluşturduğunuz sınıfı 

bulunuz. Sınıf adına tıklayarak 

‘Ödev Ekle’ sekmesine geçiniz. 







Başlangıç tarihi: Ödevi oluşturduğumuz tarih.

Teslim tarihi: Turnitin’e eklediğiniz öğrenciler içindir. Öğrencilerinizin 

ödevlerini göndereceği son tarihtir. Bu tarih hocaların yapacakları 

yüklemeler için geçerli değildir.



Öğrencilerinize açıklama ya da hatırlatma notları yazararak

öğrencilerinizi bilgilendirebilirsiniz.  



**ÇOK ÖNEMLİ**

‘‘Lütfen DEPO YOK’’ 

seçeneğinde sınıflarınızı 

oluşturunuz!!

‘standart yazılı ödev deposu’ seçeneğini 

kullanmayınız. Aksi takdirde tezi ikinci 

kez taradığınızda benzerlik raporu %100 

çıkar.

Bu seçenek onaylanmış yüksek lisans, 

doktora tezi, öğrenci bitirme tezi ya da 

öğrenci ödevleri için depolama 

seçeneğidir. Siz kendi hesabınızdan 

silseniz dahi arşivden, depodan asla 

silinmez. 

Depolanan belgeler sadece Ödev ID’lerle

birlikte kurum yöneticisi tarafından 

firmanın yurt dışı temsilciğine  iletilerek 

en az 3 iş günü içerisinde 

silinebilmektedir.



Tezimi ya da Belgemi Turnitin’e nasıl 
Yükleyebilirim?

Sınıfınızı ve Ödeviniz için gerekli adımları belirledikten sonra 
‘Sınıflarım’ alanından oluşturduğunuz sınıf adına tıklayın. 

Gelen sayfada ‘Daha Fazla İşlem’ sekmesinden ‘Gönder’ seçeneğine 
geçiniz.



Tezimi ya da Belgemi Turnitin’e nasıl 
Yükleyebilirim?





Turnitin’e doküman yükleme işlemi, yüklenen dokümanın boyutuna, sayfa sayısına ve kullanılan internet 

ağının yükleme hızına göre değişmekte olup ortalama 15 dakika sürmektedir. 5 ya da 10 dakikada bir 

sayfayı yenileyerek benzerlik oranını görüntüleyebilirsiniz. Orana tıklayarak tüm detayları 

inceleyebilirsiniz.

Turnitin’e belge yükleme sınırı; en fazla 400 sayfa, 40MB’dır. 400 sayfayı aşan belgeleri ikiye bölerek 

yükleme yapabilirsiniz. Diğer bir alternatif olarak .jpg uzantılı  belgeleri çıkararak yükleme yapmanız 

önerilir. 



Turnitin Benzerlik Raporunu Değerlendirme

Filtreleme ayarları



Katmanlara tıklayarak Turnitin’in

taradığınız metinde benzerlik 

bulduğu diğer kaynaklara 

tıklayarak metinleri inceleyiniz. 

Benzerlik bulduğu metin sizin 

yazınızla birebir aynı mı? Sizin 

yazınızda entelektüel katkı var 

mı? Bu benzerlik intihal olarak 

değerlendirilebilir mi? Sorularına 

cevap arayarak yazınızı 

değerlendiriniz.



Turnitin .PDF Çıktı Alma



Turnitin Sınıfı Altında Öğrenci Ekleme





TEŞEKKÜRLER.

BEYHAN KARPUZ

E-posta: beyhan@ktu.edu.tr

Tel: +90 462 377 2212
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