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  AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 

  TURNITIN İntihal Analiz Programı Kullanım Kılavuzu 

 

 

Uyarılar:  

1) 10.SLAYTTA BELİRTİLEN “DEPO YOK (NO REPOSİTORY)” HUSUSUNU DİKKATE ALINIZ; AKSİ DURUMDA BENZERLİK 

ORANINI İNCELEYECEĞİNİZ TEZ, GENEL TEZ GÖNDERİM HAVUZUNA KALICI OLARAK EKLENECEĞİNDEN, AYNI TEZ BİR 

DAHA TARANMAK İSTENDİĞİNDE %100 BENZERLİK ORANI İLE KARŞILAŞILACAKTIR. BU DURUMDA, TEZ YAZARI ZOR 

DURUMDA KALABİLMEKTEDİR. 

2) YÜKLEDİĞİNİZ TEZİN MAKSİMUM SAYFA SAYISI 400, MAKSİMUM BOYUTU 40 MB OLMALIDIR. EĞER BU ÖZELLİKLERİ 

AŞAN BİR TEZİ SİSTEME YÜKLEDİYSENİZ 15.SLAYTTA DA BELİRTİLDİĞİ GİBİ SADECE İKİ ÇİZGİ BELİRECEKTİR VE 

BUNDAN DOLAYI DA HERHANGİ BİR BENZERLİK SONUCU DA ÇIKMAYACAKTIR. BU DURUMDA BÖLÜMLERE 

AYIRDIĞINIZ TEZİN BENZERLİK ORANINI 20.SLAYTTA ANLATILDIĞI GİBİ HESAPLAYABİLİRSİNİZ. 

3) PROGRAMI SADECE ENSTİTÜLERDE TEZ DANIŞMANI OLARAK GÖREV YAPAN KİŞİLER KULLANABİLECEKTİR. 

4) BENZERLİK TESTİNİZE AİT PDF DOSYASINI BİLGİSAYARINIZA İNDİRDİKTEN SONRA BİR CD’YE KAYDEDİNİZ. BU CD TEZ 

SAVUNMA JÜRİSİ ÜYELERİNE BİRER TANE HAZIRLANARAK İLETİLECEKTİR. 

5) 18. SLAYTTA BELİRTİLDİĞİ GİBİ DOSYANIN İLK (KAPAK) SAYFASININ ÇIKTISINI VE “ORJİNALLİK RAPORU” ÇIKTISINI 

YAZDIRARAK ENSTİTÜYE İLETİNİZ. 
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TIKLAYINIZ: http://www.turnitin.com/tr/login 

http://www.turnitin.com/tr/login
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Hesabınıza giriş yaptıktan sonra Tez taraması yapabilmeniz için ilk olarak sınıf oluşturmanız gerekmektedir. 

Bunun için aşağıdaki belirtilen işlemi yapınız. 

 

 

 

 

Sınıf Ekle sekmesine tıklayınız. 
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Standart olarak seçilmelidir. 

Dilediğiniz adı seçebilirsiniz. 

Dilediğiniz şifreyi seçebilirsiniz. 

Uygun alanı seçiniz. 

Uygun düzeyi seçiniz. 

Gönder butonuna basınız. 
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1234 

Devam Et butonuna tıklayınız. 
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Dilerseniz aynı işlemleri takip ederek başka 

bir sınıf ekleyebilirsiniz. 

Eklediğiniz sınıflardan birine tıklayarak 

sonraki adıma geçebilirsiniz. 
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Ödev Ekle butonuna basınız. 
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Tez gönderme havuzunun, 

yüklemeye açılma tarihidir. 
Tez adını giriniz. Uzun ise lütfen uygun şekilde kısaltınız. 

Boş geçilebilir. 

Tüm dosya türlerine izin ver seçeneğini seçiniz. 

GÖNDER butonuna basmadan lütfen 

“İsteğe bağlı ayarlar”ı aşağıdaki 

slayttaki gibi düzenleyiniz. 

Tez gönderim havuzunun, 

gönderilen tezleri nihai 

(değiştirilemez) raporlama tarihidir. 

Tez gönderme havuzunun, tez 

gönderimine kapanacağı tarihtir. 
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Tez gönderim havuzunun, özelliklerini 9, 10 

ve 11. slaytlarda ki gibi işaretleyiniz. 



 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu alan için DEPO YOK ifadesini seçmeniz 

gerekmektedir. Aksi durumda benzerlik 

oranını inceleyeceğiniz materyal, genel tez 

gönderim havuzuna kalıcı olarak eklenerek 

tezin bir daha tarandığında %100 benzerlik 

oranı ile görüntülenmesine sebep olacaktır. 
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Gönder butonuna tıklayınız. 

Daha sonra yeni bir tez gönderme havuzu 

oluşturduğunuzda, bu seçtiğiniz değerlerin 

yeni havuz için de geçerli olmasını 

istiyorsanız, işaretleyiniz. 
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Tezi yükleme için Daha Fazla İşlem 

menüsünden Gönder seçeneğini 

tıklayınız. 
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Tezi yüklemeden önce yandaki 

bilgileri doldurunuz. 

Yüklenecek tez 400 sayfayı ve 20 mb 

dosya boyutunu geçmemelidir. 
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Yüklediğiniz tezin bilgileri ekranda 

bu şekilde görülecektir. 

Onayla butonuna tıklayarak sonraki 

adıma geçebilirsiniz. Gelen ekranda 

“Ödev Kutusuna Git” butonunu 

tıklayınız. 
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Çerçeve içerisinde çift çizgi 

belirdiyse bu durumda işlem 

yapılmaktadır. Lütfen benzerlik 

oranınızın hesaplanmasını 

bekleyiniz. 

Eğer yüklediğiniz tez 400 sayfanın 

üzerinde ise benzerlik oranı yerine  

-- (çift çizgi) belirir. Bu durumda, tez 

dosyasının bölümlere ayrılarak 

yüklenmesi gereklidir. 

 

Yukarıdaki belirtilenlerden sonra 

karşınıza gelecek olan teze ait 

benzerlik oranı buradaki gibi 

belirecektir.  

Benzerlik oranınızın üzerine 

tıkladıktan sonra ayrı bir pencere 

açılacaktır. 
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Bu sekmede kalınız. 

Bu alan, tez içeriğinin yandaki eşleşmelere karşılık gelenlerle renklendirilerek gösterildiği 

alandır; karşılıklı olarak gözden geçirmeniz mümkündür. Sistemin bulmuş olduğu eşleşmelere 

kişi atıfta bulunmuş mu bulunmamış mı bunun kontrollerinin yapıldığı alandır ve tezde intihal 

olup olmadığına karar verilecek olan alan burasıdır, önem arz etmektedir. Bu simgeye tıklayarak enstitünüzün belirlediği kriterlere göre 

filtrelemeler yapabilirsiniz. Bir sonraki slaytta anlatılmaktadır. 
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Tez analiz sonucunu bu sekmeden indiriniz. 

Bu alanda Bibliyografyayı Dışarıda Bırak 

seçeneği işaretli kalmalıdır. 

Benzerlik ayarlarıyla ilgili başka herhangi bir 

değişiklik yapılmayacaktır.  

Herhangi bir değişiklik yaptığınızda lütfen 

yalnızca “Değiştir” butonunu kullanarak 

işlem yapınız. 
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1- Benzerlik testinize ait dosyayı bilgisayarınıza indirdikten sonra bir CD’ye kaydediniz. Bu CD Tez 

Savunma Jürisi Üyelerine birer tane hazırlanarak iletilecektir. 

2- Bilgisayarınıza inen PDF dosyasını açınız. Açılan dosyanın ilk (kapak) sayfasının çıktısını alınız. 

3- Açılan PDF dosyasının sol tarafında bulunan ikinci sekmedeki "artı" işaretine basınız ve hemen 

altında açılan "originality report" veya “orjinallik raporu” yazısına tıklayınız.  

4- Karşınıza tezin orijinallik rapor kısmı gelecektir; bu kısımdan başlayarak bittiği sayfaya kadar 

olan yerin çıktısını yazıcınızdan alınız. 
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İlk (kapak) sayfaya ek olarak, aradaki tez bölümü haricinde, 

orijinallik rapor kısmının tamamının çıktısı alınmalıdır. 
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Tezin 400 sayfadan veya 20 mb dosya boyutundan büyük olması halinde  

 

 Tez dosyasının uygun parçalara ayrılması gerekmektedir. Bu durumda tüm dosyaların sisteme yüklenmesi ve ayrı 

ayrı orjinallik raporlarının alınması gereklidir. 

 Program her bölüm için ayrı bir benzerlik oranı vereceğinden tüm tezin benzerlik oranı hesaplanmalıdır. 

 

Hesaplama yapmadan önce lütfen aşağıdaki örneği inceleyiniz; 

 

Tezi 2 bölüme ayırdığımızı düşünelim: 

Tüm tezin toplam kelime sayısı (TKS) = 200 bin 

İlk bölüm toplam kelime sayısı (KS1) x İlk bölüm benzerlik oranı (BO1) %10   = 15 000 

İkinci bölüm toplam kelime sayısı (KS2) x İkinci bölüm benzerlik oranı (BO2)  %5  = 2 500              + 

           17 500 

Özetle;  KS1 x BO1+ KS2 x BO2 = 17 500 

TEZİN BENZERLİK ORANI = (17 500 / 200 000) x 100 = % 8,75 


