
ITHENTICATE

KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 Akademik çalışmalardaki (öğrenci ödevleri hariç) intihalleri tespit etmek 

amacıyla iThenticate programı, ULAKBİM tarafından yalnızca öğretim 

üyelerinin hizmetine sunulmuştur. 

 iThenticate’in veri havuzunda akademik veri tabanları, dergiler ve yayınlar 

ile 17 milyardan fazla web sayfası bulunmaktadır.



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

iThenticate’i aratıp veri 

tabanını açınız.



‘Log in’e tıklayarak kullanıcı adı ve 

şifreniz ile hesabınıza giriş 

yapabilirsiniz.

Eğer hesabınız yoksa; Akademik unvan, Ad, Soyad, Bölüm ve Dahili 

telefon bilgilerinin medipol uzantılı e-postadan, Faruk 

Aydın, faydin@medipol.edu.tr adresine mail göndermeleri 

gerekmektedir. Hesabınız tanımlandıktan sonra size kullanıcı adı ve tek 

kullanımlık şifrenizi içeren bir mail gönderilecektir. Maildeki bilgiler ile 

sisteme giriş yaptıktan sonra yeni şifre belirleyip kullanmaya devam 

edebilirsiniz.  

mailto:faydin@medipol.edu.tr


Karşınıza çıkan ana sayfa bu 

şekilde olacaktır.



My documents

sekmesinden 

yüklediğiniz dosyaları 

görebilirsiniz.

Trash sekmesinden silinen 

dosyaları görebilirsiniz.

• ‘Upload a file’a tıklayarak yeni 

dosya yükleyebilirsiniz.

• ‘Zip file upload’a tıklayarak 

ziplenmiş dosya yükleyebilirsiniz. 

(Dosya boyutu yüksek dosyaları 

yüklemek için bu seçeneği 

kullanabilirsiniz.)

• ‘Cut&paste’ e tıklayarak makalenin 

bir bölümünü kesip yapıştırma 

yöntemiyle sisteme yükleyebilirsiniz.



iThenticate, My Folders (Klasörler) adında klasör grubu 

ve bu grubun altında My Documents (Belgelerim) 

adında klasör sağlıyor. Eğer yeni klasör grubu ya da 

klasörler oluşturmak isterseniz ekranın sağ tarafındaki 

‘New folder’ bölümünden, ‘New Folder’ a tıklayarak 

yeni bir klasör yada ‘New Folder Group’a tıklayarak 

yeni bir klasör grubu oluşturabilirsiniz.



Dosya yüklemek için ‘Upload a file’ 

a tıklayınız.



• Yükleyeceğiniz 

dosyanın yazarının 

adını, soyadını ve 

belge başlığını ilgili 

alanlara yazdıktan 

sonra ‘Choose file’ a 

tıklayıp 

bilgisayarınızdan 

yükleyeceğiniz 

dosyayı seçebilirsiniz.

• ‘Add another file’a 

tıklayarak isterseniz 

birden fazla dosya 

yüklemesi de 

yapabilirsiniz.

• Son olarak da 

‘Upload’a tıklayarak 

yüklemenizi 

gerçekleştirebilirsiniz.



Dosya yüklerken dikkat edilmesi gerekenler;
• Dosyalar 100 MB'den küçük olmalıdır.

• Maksimum belge uzunluğu 400 sayfadır.

• Dosyalar en az 20 kelime içermelidir.

• Dosyalar 2 MB ham metni geçmemelidir.

• Sıkıştırılmış dosyalar 200 MB veya 1.000 dosya içerebilir.

• Word, Metin, PostScript, PDF, HTML, Excel, PowerPoint, Word 

Mükemmel WPD, OpenOffice ODT, RTF, Hangul HWP formatındaki 

dosyalar desteklenmektedir.



Dosya yüklemesi yaptıktan sonra 

raporunuz hazırlanır şu şekilde 

görünecektir.



Raporunuz oluştuktan sonra ‘Report’ 

bölümünün altında benzerlik yüzdesi 

görünür. Yüzdeye tıklayarak 

raporunuzu inceleyebilirsiniz.



Rapor açtığınızda karşınıza gelen 

sayfa bu şekildedir.



Toplam benzerlik oranını 

burada görebilirsiniz.

Sağ taraftaki bölümde 

makaledeki benzerlikleri, 

benzerliğin kaç kelimeden 

oluştuğunu, bu benzerliklerin 

nereden alındığını ve yüzde kaç 

benzer olduğu gibi bilgileri 

bulabilirsiniz.



Benzerlikler farklı renk ve 

numaralarla gösterilmektedir. 

İncelemek istediğiniz benzerliğin 

gösterildiği bölümün en sağındaki 

> işaretine tıklayarak o bölüme 

gidebilirsiniz.



İncelemek istediğiniz benzerliği 

seçtikten sonra eşleşen kaynaklar 

arasından çıkarma yapabilirsiniz. 



Çıkarmak istediğiniz kaynakları soldaki 

kutucuklar yardımıyla seçip alt taraftaki 

‘Exclude’ a tıklayarak çıkarma işlemini 

yapabilirsiniz.



Filtreler bölümünden alıntıları, 

bibliyografyayı, özeti, benzerlikten 

çıkarmayı seçebilirsiniz. Ayrıca kaç 

kelimeden ve % kaç oranından az olan 

kaynakları çıkaracağınızı da 

belirleyebilirsiniz.



Çıkardığınız kaynakları 

burada görebilirsiniz.



Sayfanın sol altında bulunan yazıcı 

simgesine tıklayarak raporunuzu 

yazdırabilirsiniz.



Buradan isterseniz yüklediğiniz dosyayı 

silebilir ya da yükleme yaparken 

girdiğiniz klasör bilgilerini 

düzenleyebilirsiniz.



İsterseniz ana sayfadaki 

‘Settings’ bölümünden genel, 

doküman ve rapor ayarlarınızı 

düzenleyebilirsiniz.



‘Account info’ bölümünden de hesap bilgilerinizi düzenleyebilirsiniz.



Ayrıca sayfanın sağ alt kısmında ‘Folder info’ bölümünde yer alan ‘Shared with : nobody’ 

yazan kısma basınca çıkan listeden istediğiniz kişileri seçebilir ve bu kişilerin dosyanızı 

görmesini sağlayabilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

http://kutuphane.medipol.edu.tr/

