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Turnitin İntihal Tespit Programı 

Turnitin, Öğrenci ödevleri, projeleri ve tezlerinde 
intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek 
amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir.  

Turnitin'i kullanmak isteyen akademisyenler için 
gereken şifre Kütüphane tarafından 

sağlanmaktadır.  

Şifre sağlayıp programı kullanmak isteyen tez 
danışmanlarının  kutuph@adu.edu.tr adresine 

isim, soy isim ve kurum e-posta adreslerini 
bildirmeleri gerekmektedir. 
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Turnitin İntihal Tespit Programına Erişmek İçin; 
 Kütüphane Web sayfasında yer alan Veri tabanları 

butonunun üzerine geliniz Abone Olunan Veri Tabanlarını 
seçiniz, alfabetik olarak yer alan listede Turnitin programına 

tıklayınız. 



1. Adım: Sistem yöneticisinin sizi 
sisteme kaydetmesiyle sistem 

tarafından gelen kullanıcı adı ve 
şifre ile girişinizi “Oturum Aç” 

kısmından yapınız 



2. Adım: Açılan giriş sayfasında, daha önce 
oluşturduğunuz bir sınıf olmadığı için sayfa 

boş gelecektir. Öncelikle “+Sınıf Ekle” 
Kısmından bir sınıf oluşturmanız 

gerekmektedir. 



3. Adım: Sınıf Türü “Standart” kalmak 
üzere oluşturacağınız sınıf ile ilgili 
bilgilerin girişini yapınız. Sınıfınızla 
ilgili bilgileri kendinizin belirlemesi 

gerekmektedir. Oluşturduğunuz kayıt 
şifresi, yüksek lisans veya doktora 

öğrencilerinizin sınıfa uzaktan 
erişebilmeleri içindir. Giriş şifresi ile 

bir ilgisi yoktur. 

4. Adım: Oluşturduğunuz sınıf 
ekran görüntüsü bu şekildedir. 
Tez veya ödev yüklemek ya da 
daha önceden yüklediğiniz tez-
ödevleri görmek için sınıf adına 

tıklayınız. 



5. Adım: “Ödev Ekle” butonuna 
tıklayarak yeni bir tez veya 

ödev yüklemesi yapabilirsiniz 
Yeni yüklenen 

bir tez veya 
ödev ise Ödev 
türü kısmında 
“Yazılı Ödev” 

işaretli kalmalı 



6. Adım: Tez veya ödev bilgilerinin 
girişini yapınız. “Puan değeri” kısmını 
boş bırakabilirsiniz.  Tez için verilecek 

düzeltmeler veya uzatmalar için 
Teslim tarihini ve gönderim tarihini 

uzun tutabilirsiniz. “İsteğe Bağlı 
Ayarlar” kısmında raporu 

detaylandırabilirsiniz. 

İsteğe Bağlı Ayarlar kısmında dikkat 
edilmesi gerekenler : 

“Öğrenci gönderimlerinin Orijinallik 
Raporlarını oluştur” kısmında “hemen 
oluştur (teslim tarihine kadar değişiklik 
yapmak mümkündür)” seçilmeli ki tez 

düzeltme aldığı zaman değişiklik 
yapılabilmeli. “Ödevleri şuraya gönder” 
kısmında “Depo Yok” seçilmeli. Çünkü 

tez düzeltme aldıysa ikinci veya son 
yüklemede yüksek çakışma oranı 

engellenmiş olur. Tez savunmadan 
çıktığında ise son haliyle yüklenirken 

“standart yazılı ödev deposu” seçilmeli. 
  



7. Adım: Tez yüklendikten belli 
bir süre sonra “benzerlik 

raporu” çıkmaktadır. Raporu 
görüntülemek ve çıktı almak 
için çıkan yüzdenin üzerine 

tıklayınız.  

Solda yüklenen tez, 
sağda ise çakışmalar 

yer almaktadır. Raporu 
almak için sol altta yer 

alan yazıcı işareti 
tıklanmalı “yazdırmak 
için mevcut görünümü 
PDF dosyasına  aktar” 

seçilmelidir. 



Orjinallik raporunun 
alınabilmesi için;  

çakışmaların 
renklendirildiği PDF 

formatındaki tez bittikten 
sonra orjinallik raporu 

başlamaktadır. Raporun 
bu kısmının çıktısı alınıp 

enstitüye teslim edilebilir 
 



Teşekkür ederiz… 


