
Tez Danışmanları için 
Turnitin Eğitim Kılavuzu



Yeni kayıt

• Eğer Turnitin Hesabınız yok ise kutuphane@nku.edu.tr adresinemüracaat ederek kullanıcı hesabı alabilirsiniz.
• Turnitin öğretmen hesabı için en az Doktor Öğretim Üyesi ünvanına sahip olmak gerekmektedir.
• Hesaplar nku uzantılımail adresleri üzerinden açılmaktadır.

mailto:kutuphane@nku.edu.tr


Yeni kayıt

Siteme kaydınız gerçekleştiğinde Turnitinden gelen mailden
şifrenizi oluşturmanız gerekmektedir. Başlayın butonuna
tıklayarak süreci başlatabilirsiniz.



Yeni kayıt
Gelen ekranda «şifre oluşturun» butonuna tıklayınız



Yeni kayıt

Gelen ekranda bilgileri doldurarak sonraki
butonuna tıklayın

Kayıtlı olduğunuz nku uzantılı mail adresinize
doğrulama linki gönderilecek.



Yeni kayıt

Gelen mailde şifre oluşturmak için gösterilen bağlantıya tıklayın.



Yeni kayıt

Aşağıda gösterilen ekrandan şifrenizi oluşturun ve kayıt işlemini tamamlayın.



Yeni kayıt

İlk defa oturum açtığınızda sizden bir gizli soru belirlemeniz ve kullanıcı sözleşmesini kabul etmeniz istenecektir.



Turnitin Sınıf ve Ödev Oluşturma

Oturum açtıktan sonra aşağıda gösterilen ekrana ulaşmış olacaksınız. Öncelikle «Sınıf Ekle» butonu ile sınıf
oluşturmanız gerekmektedir.



Turnitin Sınıf ve Ödev Oluşturma

Gerekli bilgileri doldurun.



Turnitin Sınıf ve Ödev Oluşturma

Oluşturmuş olduğunuz sınıfın üzerine tıklayarak açılan sayfada «Ödev Ekle» butonuna tıklayınız.



Turnitin Sınıf ve Ödev Oluşturma

Açılan ekranda bilgileri doldurduktan sonra KESİNLİKLE «isteğe bağlı ayarlardan» gerekli ayarlamaları gerçekleştiriniz.

Bu seçenekte «depo yok» olarak seçmeniz 
şiddetle tavsiye edilmektedir. Eğer tezin 

nihai durumu değil ise sonraki taramalarda 
kendisi ile benzerlik gösterecektir.



İntihal Raporu Alma

Ödev oluşturduktan sonra aşağıda «daha fazla işlem» yazısının üzerine tıklayarak açılan seçeneklerden «gönder»
yazısına tıklayınız.



İntihal Raporu Alma

Açılan ekranda gerekli bilgileri doldurarak tez dosyasını yükleyiniz.



İntihal Raporu Alma

Aşağıdaki ekrandan bilgileri kontrol ederek, eğer doğru ise «onayla» butonu ile tezin intihal taramasını başlatabilirsiniz.



İntihal Raporu Alma

İşlem tamamlandığında ödev kutunuzda benzerlik oranı gösterilecektir. Üzerine tıklayarak benzerlik raporu sayfasına
erişebilirsiniz.



İntihal Raporu Alma

Ekranda sağ tarafta yer alan butonlardan önce indir butonuna, sonra Mevcut Görünüm yazısına tıklayarak benzerlik
raporunun tamamını indirebilirsiniz.
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İntihal Raporu Alma

İndirmiş olduğunuz raporun en son sayfasında yer alan raporu enstitülere verebilirsiniz.


