
Doküman No. EYS/10 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ 

(EYS-LMS) 
İntihal Belirleme Programı Turnitin ile 

Öğrenci Ödevlerinin Benzerlik Kontrolü    



EYS’de de Turnitin Programının Ayarlanması 

EYS’de öğrencilere verilen tezler, ödevler, projeler ve diğer yazılı çalışmalarda intihali belirlemek 

üzere Turnitin programı aracılığı ile benzerlik kontrolü yaptırabilirsiniz. Bu kontrol aktivitesini 

oluşturmak için öncellikle EYS içerisinden aktivite eklenmesi ve sonrasında da Turnitin üzerinden ilgili 

ayarlamaların yapılması gerekmektedir. 

Ödevlerin Turnitin ile kontrol edilmesi isteniyorsa EYS’deki normal ödev aktivitesi yerine aşağıdaki 

işlemlerin yapılması gerekmektedir. 

Öncelikle EYS içerisinden Derslerim bölümüne tıklayıp Girdiğim Eğitimler Bölümünü 

görüntüleyebiliriz. Burada Turnitin çalışması yapacağınız derse tıklayıp o derse ait ders 

materyallerinin olduğu bölümü görüntüleyebilirsiniz. 

 

 

 

Dersin içerisine girdikten sonra 

sağ tarafta Dersi Yönet 

Bölümünden Yeni Aktivite Ekle 

butonu tıklanır ve açılan 

menüden LTİ Aktivitesi seçilir. 

 



Turnitin kontrolünü oluşturmanız için aşağıdaki aktivite ekleme ekranı karşınıza gelecek ve buradan 

gerekli bilgileri girebileceksiniz. 

 

 

Zorunlu olan LTİ Adı ve Aktivite Adı bölümlerini tamamladıktan sonra en alttaki Kaydet Butonuna 

tıklayarak işlemin ilk adımını tamamlamış olursunuz. 

İlk olarak öncelikle dersin içerisinden aşağıdaki gibi oluşturduğunuz aktiviteyi görmeniz gerekiyor. 

Ödevi görüntüledikten sonra mutlaka ödeve tıklayarak Turnitin ekranının (aşağıdaki ikinci ekranın) 

gelmesini sağlamanız gerekiyor. 

 

 

 

 

 

 

 

LTI Adı bölümünden Turnitin Seçeneğini 

seçmeniz gerekiyor. 

Turnitin Kontrolü yapılacak ödev 

aktivitesinin adını girmeniz gerekiyor. 

İsterseniz ilgili hafta seçilip 

öğrencilerin haftalık görmesini 

sağlayabilirsiniz. 

Bu bölüme ulaştıktan sonra 

aktivite adına tıklayarak 

Turnitin ile ilgili ayarların 

yapılacağı alana ulaşabilirsiniz. 



Aşağıdaki açılan pencereden ödev ile ilgili talimatları, not değerini, başlangıç tarihi, teslim tarihi ve 

geri bildirim tarihi gibi ayarlamaları yapabilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra kaydet butonu tıklanarak Turnitin ile ilgili ayarları da 

oluşturabilirsiniz. 

 

 

 

Genel ayarların dışında isteğe 

bağlı ayarlar bölümüne 

tıklanarak da istenilen ayarlar 

özelleştirilebilir. 

 

Öğrencilerin yükledikleri ödevlerin istenirse 

depolanıp depolanmaması ayarlanabilir. 

Ayrıca dosya türü, geç ödev teslimi ve 

karşılaştırılacak alanlar da ayarlanabilir. 

 

Benzerlik raporunun ne zaman oluşturulacağı 

ve öğrencilerin birden fazla defa ödev 

yükleme yapıp yapamayacakları gibi ayarlar 

Benzerlik Raporu bölümünden ayarlanabilir. 

 



Turnitin ile Öğrencilerin EYS’ye Yüklediği Ödevlerin Benzerlik Kontrolü 

EYS’de öğrencilerin yüklediği çalışmaları görmek için ilgili aktiviteye tıklanarak Turnitin ekranına 

ulaşılır. 

 

 

Aşağıdaki ekranda öğrencilerin yüklediği ödevler görülmektedir. İstenilen ödevin üzerine tıklanıp 

benzerlik raporu incelenebilir. Ayrıca ödevlerin benzerlik değerleri yan sütunda yazmaktadır. 

 

 

İsterseniz ilgili ödevin üzerine tıklandıktan sonra açılan ekrandan benzerlik oranları ve benzerliklerin 

detaylarını görüntüleyebilirsiniz. 

  



EYS destek ekibi iletişim bilgileri: 

Mustafa Çavdar : mustafa.cavdar@acibadem.edu.tr  / tel :  0216 500 4345  

Yüksel Akdoğan : yuksel.akdogan@acibadem.edu.tr / tel :  0216 500 4346 
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