
FIRAT ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ 

ADIM ADIM TURNİTİN İNTİHAL PROGRAMI KULLANICI KILAVUZU 

1.Kütüphane tarafından mail adresinize gönderilen geçici şifre ve kurumsal mail adresiniz ile sisteme giriş yapınız  (Log 

In). 

 

2.Yeni şifrenizi oluşturunuz ve tekrar onaylayınız. 

 

3. Şifrenizi unutmanız ve “Resert Password” butonundan yeni şifre istemeniz durumunda “Secret question” 

butonundan seçeceğiniz sorunun cevabını sistem isteyecektir. Lütfen kullanıcı adı ve şifreniz ile birlikte bu cevabınızı 

da not alınız. 

 

 



4. İleri butonunu tıklayınız ve kullanıcı sözleşmesini onaylayınız. 

 

5.İngilizce ara yüzü değiştirmek isterseniz dil seçeneğinden “Türkçe” seçiniz. 

 

6.”Sınıf Ekle” butonuna tıklayınız. 

 

7. Önce sınıf oluşturuluyor, sonra oluşturulan sınıfın altına tez/ödev yükleniyor. Yüklenecek olan tez yüksek lisans 

/doktora ise uygun sınıf adı yazınız. (İsteğe bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.)  

Kayıt şifresi: Öğrencilerin sizin oluşturduğunuz sınıfa kayıt olabilmeleri için gereklidir. Şifrenizi not almanız önerilir. 

(Tez/ödev, danışman öğretim üyesi tarafından yükleniyorsa şifrenin bir geçerliliği yoktur.)  

Ders alanları tez/ödev konusuna uygun seçilmelidir.   

Sınıf bitiş tarihi sınıfın geçerli olacağı son tarihtir. Süresi dolduktan sonra bu sınıfa öğrenci veya öğretmen tez/ödev 

yüklemesi yapamaz. Her sınıf için önceden belirlenmiş bitiş tarihi 6 ay olarak belirlenmiştir.  İleri bir tarihin seçilmesi 

önerilir. Böylece sınıfın süresi yakın zamanda dolmaz.   



 

8.Sınıf numarası sınıf adının yanında yer almaktadır. Kayıt şifrenizi not alınız. “Devam Et” butonunu tıklayınız. 

 

9.Oluşturduğunuz sınıf sayfanızda görünmektedir. Sınıfın üzerine tıklayınız ve bu sınıf altına tez/ödev yükleyiniz.  

(Örnek olarak doktora sınıfı oluşturuldu. Ayrıca yüksek lisans öğrencilerinin tezlerini de sisteme yüklemeniz gerekirse 

“Sınıf Ekle” butonundan yeni sınıflar oluşturabilirsiniz.) 

 



10. Yeni tez/ödev yüklemek için sınıf ana sayfasındaki “Ödev Ekle” butonunu tıklayınız. 

 

11. Ödev başlığına tezin/ödevin adını yazınız.(En fazla 100 karakter kabul etmektedir.                                                    

100 karakteri geçmesi durumunda son kelimeleri silerek “ … “koyabilirsiniz) 

Puan değeri “100” yazınız. 

“Sadece Turnitin tarafından orijinallik kontrolünün…” seçiniz.  (“Tüm dosya türlerine izin ver” seçilirse sistem 

orijinallik raporu vermez.) 

“İSTEĞE BAĞLI AYARLAR” butonundan kesinlikle “DEPO YOK” seçilmelidir. 

 

12. Önerilen ayarlar aşağıda gösterilmektedir. 

“Ödevleri şuraya gönder” seçeneğinden kesinlikle “DEPO YOK” seçilmelidir. 

 “Standart yazılı ödev deposu” na eklenen belge daha sonra öğretmen tarafından kaldırılsa bile Turnitin sisteminin 

ödev deposundan silinmeyecektir. Benzerlik oranı istenilen orandan yüksek çıkar ise düzeltme yapılıp tekrar sisteme 

yüklendiğinde benzerlik %100 çıkar.  (Tezi/ödevi sadece yurt dışı temsilcileri silebilir. Silinme işlemi birkaç günü 

alabilir.)  

Orijinallik raporunu oluştur bölümünde “ Hemen oluştur ( teslim tarihine kadar raporların üzerinde değişiklik yapmak 

mümkündür.)” seçilmelidir. 

Alıntılar benzerlik indeksinden çıkarılmamalıdır. 

Kaynakça benzerlik indeksinden çıkarılmalıdır. (Benzerlik oranının daha düşük çıkması için kaynakça, İçindekiler, 

ekler,  kabul ve onay, teşekkür bölümleri çıkarılarak dosyanın yüklenmesi önerilir.) 

“Gönder” butonunu tıklayınız. 



 

 

 



13. Tez/ödev artık sayfada görünmektedir. Dosyayı yüklemek için “Daha Fazla İşlem” sekmesi altından  “Gönder” i 

tıklayınız.  

( Benzerlik oranının istenilen değerden yüksek çıkması durumunda yüklenen tezi/ödevi silmek isterseniz “Daha Fazla 

İşlem” sekmesi altından “Ödev sil” i tıklayınız. Düzeltme yaptıktan 24 saat sonra yeniden tez/ödev yükleyebilirsiniz.   

Bir sınıfa birden çok ödev yüklenmesi durumunda ödev detayı için “İşlemler” altındaki “Görünüm” ü tıklayınız. 

 

 

14. Tez/ödev yazarının adı, soyadı yazılmalıdır. Gönderi başlığına tezin tam adı yazılmalıdır.  “ Bu bilgisayardan seç” 

butonuna tıklayarak tezi/ödevi sisteme yükleyiniz. 

 



 

15.Göndermek istediğiniz dosyanın doğruluğunu onaylayınız.  

 

 

16. Makbuzun ekran alıntısını word dosyasına yapıştırarak çıktısını alınız. Sonra “Ödev Kutusuna Git” butonunu 

tıklayınız. (Enstitüler benzerlik raporu ile birlikte bu belgeyi de isteyebilir.) 

 



17. Tez/ödev sisteme yüklendi. “Benzerlik” alanında oran belirtilecektir.

 

18. Tezin sayfa sayısına göre beş dakika, yarım saat, bir saat… benzerlik hesaplaması sürebilir. Lütfen bekleyiniz ve 

tarayıcınızın yenile (f5) tuşunu tıklayınız. 

19. Hesaplama sonrasında ekranda beliren benzerlik oranına tıklayınız.  

 



20. Turnitin Orijinallik Raporunu almak için sağ tarafta sondan ikinci buton olan “İndir”        butonuna 

tıklayınız. Açılan penceredeki “Mevcut Görünüm” ü tıklayınız. Dosya bilgisayarınıza indirilecektir. 

 

22. Turnitine yüklediğiniz dosyanın tamamı (ör. 103 sayfa) masaüstüne ya da bilgisayarınızın indirilenler klasörüne 

indirilmiştir. Yüklenen dosyanın son sayfasına kadar rakamlar ile benzerlikler görünecektir. Örneğin 103 sayfalık 

yüklenen dosyanın sonunda, yani 104. sayfasında “ORIJINALLİK RAPORU” na erişebilirsiniz. Turnitin Orijinallik 

Raporunun ilk sayfasını ekran alıntısı yaparak word dosyasına yapıştırınız ve çıktı alınız. 

 

HAZIRLAYAN 

NESLİHAN AKA/ Kütüphaneci  


