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Konu Başlıkları
• Turnitin nedir? Hangi amaçlarla kullanılır?

• Kullanıcı profili oluşturma

• Oturum Açma

• Sınıf Oluşturma

• Sınıf Bilgileri

• Ödev Oluşturma

• Öğretmen Ödev / Makale Yükleme

• Tez Yükleme

• Orjinallik raporu Görüntüleme



Turnitin nedir?

• Öğrenci ödevlerindeki benzerliklerin belirlenmesi 

(Intihal belirleme programı)

• Makale ve Tez çalışmalarındaki benzerlik oranının 

belirlenmesi

• Öğrenci ödevlerine yorum ekleme 

• Gramer hatalarının kontrol edilmesi

• Sonuç raporlarının alınması





Kullanıcı Profili 

Oluşturma



Kullanıcı Profili 

Oluşturma
adresine giriş yapılır



Kullanıcı Profili 

Oluşturma
Dil seçimi yapılır



Kullanıcı Profili 

Oluşturma

Listeden Tükçe seçilir.



Kullanıcı Profili 

Oluşturma
bağlantıya tıklanır



Kullanıcı Profili 

Oluşturma

“Öğretmen” bağlantısına tıklanır.



Kullanıcı Profili 

Oluşturma

Yeni kullanıcı formundaki 

gerekli alanlar doldurulur. 

Profili tamamlamak için 

bir Hesap Numarası ve 

bir Hesap Katılım Şifresi ' 

ne sahip olmak 

gerekmektedir. 



Kullanıcı Profili 

Oluşturma

• Profilinizi oluşturduğunuzda, Turnitin'e giriş yapmak 

için, "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklayınız.

Profil oluşturduğunda, Turnitin'e giriş 

yapmak için, "Kabul Ediyorum" 

düğmesine tıklanır.



Kullanıcı Profili Oluşturma Adımları

1. www.turnitin.com adresine giriş yapılır.

2. Dil menüsünden “Türkçe” seçilir.

3. “Hesap oluştur” bağlantısına tıklanır.

4. “Öğretmen” bağlantısına tıklanır.

5. Yeni kullanıcı formundaki gerekli alanlar doldurulur. 

6. Profil oluşturduğunda, Turnitin'e giriş yapmak için, 

"Kabul Ediyorum" düğmesine tıklanır.

http://www.turnitin.com


Oturum Açma



Oturum Açma

bağlantıya tıklanır



Oturum Açma

Gerekli alanlar 

doldurulur. 

Bağlantıya tıklanır. 



Oturum Açma Adımları

1. “Oturum Aç” bağlantısına tıklanır.

2. “E-posta adresi” ve “Şifre” ilgili alanlara girilir.

3. “Giriş yap” bağlantısına tıklanır.



Sınıf Oluşturma



Sınıf Oluşturma

“Sınıf ekle” butonuna  tıklanır. 



Sınıf Oluşturma

Bir sınıf adı ve bir kayıt şifresi girilir.

Sınıf kayıt şifresi, öğrencilerin sizin sınıfınıza 

kayıt yaptırmak için kullanacağı şifredir. Bu 

sebeple öğrencilerinizin kolayca 

hatırlayabileceği, küçük harflerden oluşan bir 

şifre seçiniz.



Sınıf Oluşturma

Ders alan(lar)ı girişi yapılır.



Sınıf Oluşturma

İlgili öğrenci düzeyi seçilir.



Sınıf Oluşturma

Bitiş tarihi, sınıfınızın sona ereceği tarihtir. Sınıf sona erdiğinde, 

öğrenciler, sınıfa kaydolamaz veya herhangi bir ödev 

gönderemezler. Sınıf süresi genellikle 6 aydır. Sınıfınızın 

süresini uzatmak veya kısaltmak için bitiş tarihini değiştiriniz

Sınıf bitiş tarihi açılan takvimden seçilir.



Sınıf Oluşturma

“Gönder” butonuna  tıklanır. 



Oluşturulan sınıfa ait 

bilgiler görüntülenir.



Sınıf Oluşturma 

Adımları
• Ana sayfada “Sınıf ekle” butonuna tıklanır.

• Bir sınıf adı ve kayıt şifresi girilir.

• Ders alan(lar)ı girilir.

• Öğrenci düzeyi seçilir.

• Sınıf bitiş tarihi seçilir.

• “Gönder” butonuna tıklanır.



Sınıf Bilgileri



Öğrenciler, sınıf numarasını sınıfınıza kayıt yaptırmak için sınıf 

kayıt şifresi olarak kullanacaktır.



Sınıf kayıt şifresini, sınıfınızın sağ tarafındaki düzenle 

ikonuna tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

Sınıf Numaranızı ve kayıt şifresini öğrencilerinize dağıtmalısınız, böylece 

öğrencileriniz sınıfınıza kaydolabilir ve ödevlerini gönderebilir. 

Ayrıca Öğrenci Hızlıbaşlama bağlantısını

(https://guides.turnitin.com/Translations/Türkçe/Öğrenci_Ödev_Gönderimi ) 

gönderdiğinizden de emin olunuz.



Sınıf anasayfanızı açmak için sınıfınızın adına 

tıklayınız.



Sınıf anasayfası



Ödev Oluşturma



Ödev Oluşturma

Sınıf anasayfasındaki “Ödev Ekle” butonuna 

tıklanır.



Ödev Oluşturma

Bir ödev başlığı girilir.



Ödev Oluşturma

Başlangıç ve teslim tarihi 

seçilir.



Ödev Oluşturma

Dosya tipi 

seçilir.

Varsayılan ödev gönderim seçeneği "Yalnızca Turnitin'in orijinalliğini kontrol edebileceği dosya 

tiplerine izin ver" olarak ayarlanmıştır fakat öğretmenler, yazılı olmayan ödevler için ''Herhangi 

bir dosya türüne izin ver''i seçebilirler. Eğer ''Herhangi bir dosya türüne izin ver'' seçilmişse, 

öğretmenler geri bildirimde bulunabilir ve gönderilen dosyaları indirebilir, fakat Turnitin 

Orijinallik Raporları oluşturamaz veya yüklenen dosyayı Doküman Görüntüleyici ile 

görüntüleyemezler.



Ödev Oluşturma

Orijinallik Raporları, şu dosya formatları için oluşturulabilir:

Microsoft Word, PowerPoint, WordPerfect, PostScript, PDF, HTML, RTF, OpenOffice (ODT), 

Hangul (HWP), Google Docs (Google Drive gönderim seçeneği ile teslim edilenler), düz metin 

dosyaları



Ödevlerin Turnitin veri tabanına 

eklenmesi istenmiyor ise 

İsteğe bağlı ayarlar 

bağlantısı tıklanır.



Ödevlerin Turnitin veri tabanına 

eklenmesi istenmiyor ise 

Açılır menüye tıklanır.



Ödevlerin Turnitin veri tabanına 

eklenmesi istenmiyor ise 

“depo yok” seçeneği seçilir.



Ödevlerin Turnitin veri tabanına 

eklenmesi isteniyor ise 

İsteğe bağlı ayarlar 

bağlantısı tıklanır.



Ödevlerin Turnitin veri tabanına 

eklenmesi isteniyor ise 

Açılır menüye tıklanır.



Ödevlerin Turnitin veri tabanına 

eklenmesi isteniyor ise 

“standart yazılı ödev 

deposu” seçeneği seçilir.



Ödev Oluşturma

Gönder butonuna tıklanır.



Ödev Oluşturma Adımları

1. Yeni bir ödev oluşturmak için sınıf anasayfasındaki "Yeni 

Ödev" butonuna tıklanır.

2. Bir ödev başlığı girilir.

3. Ödev için bir başlangıç ve teslim tarihi seçilir. 

4. Dosya tipi seçilir.

5. Ödevlerin Turnitin veri tabanına eklenip eklenmemesi ile ilgili 

işlemler “isteğe bağlı işlemler” bağlantısında yer alan “ödevleri 

şuraya gönder” başlığı altındaki açılan menüden yapılır. 

6. Ödevi sınıf anasayfasına eklemek için, "Gönder" e tıklanır.



Öğretmen 

Ödev ve Makale 

Yükleme



Öğretmen Ödev/Makale Yükleme

Görünüm bağlantısına 

tıklayınız.



Öğretmen Ödev/Makale Yükleme

“Dosya Gönder” butonuna 

tıklayınız.



Öğretmen Ödev/Makale Yükleme

Gönderi başlığı girilir ve kayıtlı 

öğrenci yazar açılır menüsünden 

bir yazar adı seçilir.



Öğretmen Ödev/Makale Yükleme

Gönderilecek ödevi seçmek için, istenilen 

buton tıklanır ve göndermek istenilen belge 

bilgisayarda bulunur.



Öğretmen Ödev/Makale Yükleme

“Yükle” butonuna tıklanır.



Öğretmen Ödev/Makale Yükleme

Ödev yüklenir.



Öğretmen Ödev/Makale Yükleme

“Onayla” butonuna tıklanır.



Öğretmen Ödev/Makale Yükleme

Gerçekleşen işlemle ilgili bilgiler 

görüntülenir.



Öğretmen Ödev/Makale Yükleme 

Adımları

1. Oluşturulan ödevin sağ tarafında yer alan “Görünüm” bağlantısına tıklanır.

2. Açılan sayfada “Dosya Gönder” butonuna tıklanır.

3. Gönderi başlığı girilir ve kayıtlı öğrenci yazar açılır menüsünden bir yazar 

adı seçilir.

4. Gönderilecek ödevi seçmek için, istenilen buton tıklanır ve göndermek 

istenilen belge bilgisayarda bulunur.

5. “Yükle” butonuna tıklanır. Ödev yüklenir.

6. “Onayla” butonuna tıklanır. 

7. Gerçekleşen işlemle ilgili bilgiler görüntülenir.



Tez Yükleme

• Ödev/Makale yükleme ile aynı şekilde 

gerçekleştirilir.



Orjinallik Raporunu Görüntüleme
Benzerlik 

oranı

Kaynakları 

görüntüleme 



Orjinallik Raporunu Görüntüleme

Eşleşmeleri göster Filtre ayarları
Çıkarılan kaynakları 

görüntüle



Orjinallik Raporunu Görüntüleme

Kaynakları çıkarmak için ilgili 

kaynak tıklanarak, seçilir ve 

kaynak çıkart butonuna tıklanır





Orjinallik Raporunu Görüntüleme

Orjinallik raporunun pdf çıktısını 

almak



Referanslar

• www.turnitin.com


