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TURNİTİN intihal yazılım programı 

2018 Yılında itibaren TUBITAK/ULAKBİM/EKUAL kapsamına alınmış olup, tez 

yüklemede belirli sayı da kota uygulaması getirilmiştir.  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim 

Yönetmeliği’nin 9. ve 22. Maddesi gereği tez intihal raporu alma işleminin sadece Tez 

danışmanı öğretim görevlisi tarafından yapılması gerekmektedir.  

Turnitin intihal yazılım programı Başkanlığımız kütüphane web sayfası 

(http://kutuphane.ksu.edu.tr) intihal veritabanları/intihal yazılımı sayfasında yer 

almaktadır. Aynı sayfada bulunan form doldurularak üyelik başlatılmaktadır. Vermiş 

olduğunuz e-posta adresine kullanıcı adı ve şifre kayıt işleminde sonra 

gönderilmektedir. Aynı yerde kullanım kılavuzu ve sıkça sorulan sorular sayfasında da 

(SSS) yardımcı dokümanlar yer almaktadır. Öncelik 

http://kutuphane.ksu.edu.tr/Belgeler/klavuz/TurnitinOgretmenKilavuzu.pdf bakınız.  

Tez yükleme işlemi öncesinde 1- Sınıf ekleme 2- Ödev başlığı ekleme 3- Tez yükleme,  

3 aşamalı olarak yükleme işlemi gerçekleşmektedir.  

http://kutuphane.ksu.edu.tr/
http://kutuphane.ksu.edu.tr/ICD/intihal.html
http://kutuphane.ksu.edu.tr/ICD/intihal.html
http://kutuphane.ksu.edu.tr/Belgeler/klavuz/TurnitinOgretmenKilavuzu.pdf
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Tez danışmanı öğretim görevlilerimizin kota gereği aynı tezi birden fazla yüklemeden 

kaçınmaları, şifreyi ikinci şahıslarla paylaşmamaları, şifreyi muhakkak bir yerlere not 

etmeleri, tez raporunu kendi hesabından almaları gerekmektedir.  

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığımız sadece intihal için üye kaydı 

yapmakta olup, unutma halinde şifre almaktan ve intihal raporu vermekten sorumlu 

değildir.  

Konular Başlıkları 

1- Şifremi unuttum 

2- 2. kez dosya yükleme kaldırma 

3- Rapor alma 
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1-Şifremi Unuttum ne yapabilirim?  

 
https://www.turnitin.com Login tıklandıktan sonra Şifremiz unuttum kısmında size sorulan soruları cevaplayarak ilerleyiz. E-posta adresinize 

gönderilecektir.

https://www.turnitin.com/
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Bilgileri 

doldurunuz e-

posta adresine 

gelen şifre ile giriş 

yapınız.  
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Tez oranı yüksek çıktı, birden fazla yükledim ne yapabilirim?  

Sisteme tez yüklemesi yapıldıktan sonra oran üzerini tıklanılır. 
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Aşağıdaki sıra izlenerek yol takip edilir.  
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Çıkarmak istedikleriniz işaretlenir. TechKnowledge var ise önceden yüklenen dosyadır. 

İşaretlenir kaldırılır. İşaretleme yapılınca altta çıkar menüsü gelir tıklanır, çıkarılır. 
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Üstte işlem görüntüsü çıkarma işlemi 
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Rapor nasıl alınır? Oran istediğiniz rakamda ise rapor tıklanır. 
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Tez raporu almak için mevcut görünüm tıklanır. 
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Yükleme işlemi tamamlanınca, dosya açılır.  
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Rapor için ilk sayfa ve en son sayfa içerisinde yer alan aşağıdakine 

benzer olan sayfadan sonrası alınır.  

 


