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TEZLERİN TURNITIN PROGRAMINA YÜKLENMESİ 

Lisansüstü tezlerin benzerlik oranını tespit etmek amacıyla uygulanacak 

adımlar şu şekildedir: 

ADIM 1: Lisansüstü Tez Danışmanı bir sınıf açmalıdır. 

 

 

ADIM 2: Tezlerin sınıfa yüklenmesi. 

• Tez danışmanı öncelikle açmış olduğu sınıfa girmelidir.  

 

 

• Ödev Ekle (Add Assignment) butonuna basıp ödev başlığı kısmına tez 

öğrencinizin ismini yazıp, başlangıç-bitiş tarihlerini ve ödevin dosya tipini 

belirleyebilirsiniz.  
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• İsteğe bağlı ayarlardan tezin kontrol edilme sürecinde depo yok seçilmelidir.  

 

 

• Benzerlik oranının uygun olması halinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’ne teslim 

edilmeden önce ödev ayarlarını düzenle kısmından depo var seçilerek yüklenmesi 

gerekmektedir. 

 

• Gönder (Submit) butonuna basarsanız ödev ana ekranınızda görülecektir.  
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• “Daha fazla işlem (More actions)” seçeneğinin altında “gönder (submit)” 

kısmını seçerseniz tezi yüklemeye başlayabilirsiniz. 

 

• Çıkan ekranda ilgili yerler doldurularak “Bu bilgisayardan seç (Choose from 

this computer)” kısmını seçerseniz tezi yükleyebilirsiniz. Daha sonra “Onayla” 

ve “Ödev kutusuna git” seçenekleri ile tezin taramasını gerçekleştirmiş 

olursunuz. Tarama işlemi uzun sürebilir. 

 

 
 

• Tarama sonrası benzerlik yüzdesi ekranınızda görülecektir. 
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ADIM 3: Benzerlik yüzdesini gösteren raporun alınması. 

İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu kararı ile 

sadece Turnitin programından üretilmiş benzerlik raporları kabul edilmektedir.  

• Rapor almak için “benzerlik (similarity)” değerinin altındaki yüzde değerinin 

üzerine tıkladığınızda açılan pencerede sağ alt kısımdaki indirme sembolüne  

tıklayınız. Çıkan küçük pencerede “Mevcut Görünüm (Current view)” 

seçeneğine tıklayınız. 

 

 

• Sadece tüm alıntıların ayrı ayrı yüzde benzerlik değerlerinin gösterildiği sayfaların 

çıktısını alınız. Diğer sayfaların çıktısı alınmamalıdır.  

 

Tezli yüksek lisans ve doktora programları için, Turnitin Programından 

alınacak raporlar aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır:  

• Benzerlik yüzdesi yüksek lisans için %20’den, doktora tezi için %15’ten 

fazla olmamalıdır. 

• Herhangi bir kaynaktan birkaç satırlık ve kesintisiz alıntılar olmamalıdır. 
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• Kapak, kaynakça ve kuralına uygun gösterilmiş olan alıntılar intihal oranına 

dahil edilmez.  

• 6 kelimeye kadar olan benzerlikler hesaba katılmamalıdır. 

• Her bir kaynağın benzerlik yüzdesi % 1’den büyük olmamalıdır. Bu hükmün 

uygulamasında usulüne uygun olarak tırnak içerisine alınmış olan alıntılar ve 

atıflar kapsam dışındadır. 

 

 

Detaylı bilgileri 

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/T%

C3%BCrk%C3%A7e adresinde bulabilirsiniz. 

https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/T%C3%BCrk%C3%A7e
https://guides.turnitin.com/01_Manuals_and_Guides/Translated_Guides/T%C3%BCrk%C3%A7e

