
TURNITIN

KULLANIM KILAVUZU



 Turnitin belgelerin orijinalite kontrollerinin yapılmasını, eğitimcilerin bu 

belgeleri notlandırmasını sağlayan yazılımdır.

 Günümüz eğitimcileri ve yöneticileri öğrencilerin bilgiyi doğru, düşünerek ve 

yasal bir şekilde kullanmalarını teşvik etmeye çalışmaktadır.

 Turnitin belge analizini yaparken büyük veri tabanları taramaktadır. Bunlar;

• 337+ milyon öğrenci ödevi ve toplamda 620 milyondan fazla doküman 

• 110,000+ dergi & kitap ve toplamda 157 milyondan fazla yayın

• 62+ milyar güncel ve arşivlenmiş web sayfası 

• 140 ülkede, 15.000’den fazla eğitim kurumunda, 

• 30 milyondan fazla öğrenci 

• 1.6+ milyon aktif öğretmen Turnitin kullanmaktadır.

İÇERİK



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

‘Turnitin’i aratıp veri 

tabanını açınız.



Dilerseniz dil 

seçeneğinizi 

değiştirebilirsiniz.

Login’ a tıklayarak 

hesabınıza giriş 

yapabilirsiniz.

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

telefon bilgilerinin ‘’Medipol’’ uzantılı mail adresinizden, Faruk 

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

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


Turnitine giriş yapmak 

için mail adresinizi ve 

şifrenizi yazın ‘’Log in’’ 

butonuna basınız.

Şifrenizi unuttuysanız ‘’Forgot your

password? Click here’’ tıklayarak 

mail adresinizi ve soyadınızı 

yazdıktan sonra şifrenizi 

sıfırlayabilirsiniz.



Öğretmen olarak 

eklendiğiniz hesaplar. Siz 

kendi hesabınız altında 

üniversite/kurum adınızı 

göreceksiniz.

Turnitin’de doküman 

tarayabilmek için sınıf 

oluşturmanız gerekmektedir. 

Bunun için Sınıf Ekle’’ 

butonuna basınız.



İki farklı sınıf türü vardır, buradan 

‘’Standart’’ olanı seçmeniz gerekmektedir.

Sınıf adı alanına taramanıza 

uygun bir ad verebilirsiniz.

Kayıt anahtarı alanına istediğiniz 

bir şifre atayabilirsiniz.

Ders alanlarını ve öğrenci düzeylerini 

dilerseniz birden fazla seçebilirsiniz.

Sınıf bitiş tarihini en az 1 yıl olarak 

ayarlamanız tavsiye edilir. Bu ayarlamayı 

takvim ikonuna tıklayarak yapabilirsiniz.

Ayarlamalarınızı bitirdikten sonra 

‘’Gönder’’ butonuna basabilirsiniz.



Sınıfla ilgili bilgiler ekranda 

görüntülendikten sonra 

‘’Devam Et’’ butonuna 

basınız.



Sınıf görüntüsü bu şekildedir.

Sınıfın içerisine girdiğimizde 

ödev/doküman oluşturulması 

gerektiğini görüyorsunuz.



Ödev başlığı 

bölümüne 

istediğiniz ödev 

başlığı adını 

verebilirsiniz.

Başlangıç tarihi: Ödevi 

oluşturduğunuz tarihtir.

Teslim tarihi: Turnitin’e

öğrencilerinizin yapacakları son 

yükleme tarihidir. Tezler hocalar 

tarafından yükleneceği için bu tarih 

hocaların yapacakları yüklemeler 

için geçerli değildir.
Gönder butonuna basmadan 

önce ‘İsteğe bağlı ayarlar’a

mutlaka tıklayarak gerekli ayarları 

(Depo-Depo yok) yapın.



Bu alan öğretmenlerin öğrencilerine 

verecekleri bilgileri, hatırlatmaları 

yazabilecekleri bir alandır ve öğrenciler 

tarafından görülebilecektir.

Bu ayar, öğretmenin ödeve geç teslim 

yapılmasına izin verip vermeyeceği belirler.

Bu ayar öğretmenin bu ödeve yapılacak 

gönderimler için ‘’Benzerlik Raporlarının’’ 

oluşturulup oluşturulmayacağını belirler.

Genelde raporların en kısa sürede 

oluşturulması istendiği için tavsiye edilen 

ayar ‘’hemen oluştur’’ seçeneğidir.



(Enstitülerin almış oldukları kararlar doğrultusunda) 

Dokümanlardaki kaynakçalar bu ayar altından çıkarılabilir. Bunu 

dokümanın benzerlik raporunu açtığınızda da düzenleyebilirsiniz.

(Enstitülerin almış oldukları kararlar doğrultusunda) 

Dokümanlardaki tırnak içine alınmış alıntıların benzerlik 

dışında tutulup tutulamayacağı ile ilgili ayarlamadır.

(Enstitülerin almış oldukları kararlar doğrultusunda) 

Dokümanlardaki istenen sayıdaki kelimeleri ya da 

yüzdeliğe benzerlik dışında tutmanızı sağlayacak ayardır.

(Tez) öğrencilerinizin dokümanlarını incelemeleri için 

öğrencilerinizi Turnitin’e eklemek isterseniz ‘’Evet’’i

işaretlemeniz gerekmektedir.



Bu ayar yükleyeceğiniz dokümanların, 

Turnitin veri havuzuna gidip gitmeyeceğini 

belirleyeceğiniz alandır. «Depo yok» alanının 

seçerseniz aynı doküman kendisiyle 

eşleşmeksizin taranabilir.

Gönder butonuna 

bastığınızda ödev/doküman 

tarama klasörünü oluşturmuş 

olacaksınız.



Eğer oluşturduğunuz sınıflara öğrencilerinizi eklemek 

isterseniz bu sekmeyi kullanabilirsiniz. Bu sayede 

öğrencileriniz kendi dokümanlarını sisteme 

yükleyebilecekler ve ardından öğretmen olarak 

benzerlik raporlarını görüntüleyebileceksiniz.

Sağ rakam: Sınıfa kayıtlı öğrenci 

sayısını belirlemektedir.

Sol rakam: Sınıfa yüklenen materyal 

sayısını belirtmektedir.

Görünüme tıklayarak 

yüklemiş olduğunuz 

dokümanlara dair detayları 

görebilirsiniz.

Ayarları düzenle: Daha önce yapmış 

olduğunuz ödev ayarlarını 

düzenleyebilirsiniz.

Gönder: Doküman yüklemek için 

kullanacağınız seçenek.

Ödevi sil: Bu seçenek buraya 

yüklenen tek bir dokümanı değil, 

ilgili ödevin klasörün tamamını siler. 

Ödev silme konusunda dikkatli 

olmanız gerekmektedir.



Turnitin’e Doküman Yüklemek

Tez öğrencinizin adı soyadı ve 

gönderi başlığını girebilirsiniz.

!!! Öğretmen olarak yükleme yaparken lütfen bu uyarıyı 

aldığınızdan emin olun. Eğer bu uyarıyı görmüyorsanız 

yüklemekte olduğunuz doküman Turnitin veri havuzuna gidecek 

demektir. Dokümanın veri havuzuna gitmesini istemiyorsanız 

ödev ayarlarına geri dönüp düzenleme yapabilirsiniz.

Yükleyeceğiniz doküman nerede 

bulunuyorsa oradan seçip 

yükleyebilirsiniz. Ardından yükle 

butonuna basınız.



Not: Turnitin’e yapacağınız yüklemeler; 

- Maksimum 400 sayfa,

- Maksimum 40MB olmalı.

İPUCU: Eğer yükleyeceğiniz 

doküman .jpeg içeriyorsa bunları 

çıkarıp yükleme yapabilirsiniz.



Benzerlik skoru burada yer 

almaktadır. Buranın üzerinde 

tıklayarak benzerlik raporunu 

görüntüleyebilirsiniz.

Yükleme 

yapılan tarih.

Belge sildirmek için Turnitin 

yöneticinize vereceğiniz 

doküman kodu.



Benzerlik 

skoru

Doküman 

içinde 

benzeşen 

yerler.

Benzeşen kaynağın 

benzeşen kaynaklar 

içindeki yeri.

Turnitin benzerlik raporunu anlama

Benzeşen kaynaklar



Filtreleme araçları

Rapor çıktısını almak 

için kullanılacak araç



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

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

