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Öğrencilerle eğitimcileri aynı platformda buluşturan, belgelerin orijinalite kontrollerinin 
yapılmasını, eğitimcilerin bu belgeleri notlandırmasını sağlayan dünyanın en önde gelen 
yazılımlarındandır.   

Turnitin zengin geri bildirim sağlayarak ve intihali önleyerek öğrencilerin yazım 
yeteneklerini geliştirmektedir. Belirli bir zaman aralığında orijinal yazımı teşvik eder. 
Günümüz eğitimcileri ve yöneticileri öğrencilerin bilgiyi doğru, düşünerek ve yasal bir 
şekilde kullanmalarını teşvik etmeye çalışmaktadır. Milyarlarca internet kaynağına 
erişilebilirlik sayesinde öğrenciler, bir kaynağın tüm paragraflarını bir saniyede kopyalayıp 
yapıştırabilmektedir. Bu, performans ve değerlendirmelere yapılan vurgu ile birleşince, 
öğrenci araştırma ve makalelerinde orijinal olmayan içerik kullanımının artmasına sebep 
olmaktadır. 

Turnitin belge analizini yaparken büyük veritabanları taramaktadır. Bunlar; 

 

Turnitin, eğitimcilere orijinal metin yazımını teşvik etmede ve intihalden caydırmada 
yardımcı olur. Yakın zamanda yapılan geniş kapsamlı istatistiksel çalışmalar ortaya 
koymaktadır ki, ortaöğretim kurumları, kolejler ve üniversiteler Turnitin kullandığı 
takdirde: 

 Öğrenciler daha iyi birer araştırmacı ve yazar haline gelirler. Orijinal içerikli çalışmalar
ortaya koyarlar ve kaynak materyalleri doğru kullanmayı ve doğru alıntı yapmayı 
öğrenirler 

 Öğretmenler zamandan tasarruf ederler. Turnitin’in kolay okunur Özgünlük Raporu
(Originality Report) sayesinde, daha önce şüphelendikleri intihallerin kanıtlarını 
araştırmak için harcadıkları zamanı şimdi daha iyi yazarlar yetiştirmek üzere geri 
bildirimde bulunmak için kullanırlar. 

 Kurumlar, eğitim ve öğretim düzeylerini geliştirirler. Turnitin’in sürekli kullanımı,
kuruma, kendisini, eğitim misyonunu ve verdiği diploma derecelerinin geçerliliğini garanti 
altına almada yardım eder. 









 



  

 

  
  

Günlük 68 milyon güncellenen web sayfası
Günlük 15 milyon yeni eklenen web sayfası
Ortalama günlük yaklaşık 1 milyon yeni eklenen doküman
30 milyondan fazla öğrenci, 15.000 kurum ve 150 ülke Turnitin
kullanmaktadır.

72 milyar+ arşivlenmiş web sayfası

1.2 milyar+ doküman (tez, ödev, proje vs.)
165 milyon+ süreli yayın
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Turnitin OriginalityCheck Ne İşe Yarar?

OriginalityCheck: Günümüz dijital kültüründe, herşey olduğu gibi intihal de çevrimiçi
yapılmaktadır. OriginalityCheck, öğretmenlere, öğrenci çalışmalarını, uygunsuz alıntı veya 
olası intihale karşı, dünyanın en hassas metin karşılaştırma veri tabanı ile kıyaslayarak 
kontrol etmelerinde yardımcı olur. 

Turnitin, yetkili öğretmenlerin metnin kendisini, 
biçimini, tasarım ve düzenini görebilmesi için ödevin 
orijinalini muhafaza eder 

Turnitin, öğrencinin ödevinin ne kadarının veri 
tabanımızdaki içerikle eşleştiğini gösterir, böylece 
eğitimci ödevin orijinal olmayan bölümünü kolayca 
anlayabilir. 

Eşleşen kaynaklar, öğrencinin çalışmasındaki orijinal 
olmayan bölümler olarak farklı reklerde gösterilerek 
kolay anlaşılır bir formatta ortaya konur. 

Turnitin veri tabanları halihazırda ve arşivlenmiş 
62 milyar web sayfası, 734 milyon öğrenci ödevi ve 
çeşitli yayınlar ile kütüphanelerden derlenmiş 
milyonlarca makale içerir. 

Öğretmenler, OriginalityCheck, GradeMark ve 
PeerMark raporları arasında kolayca hareket edebilir 
veya yazılı çalışmayı tam olarak ele almak için katmanlı 
görüntüleme yapabilirler (FeedBackStudio modelinde 
mevcuttur). 

Turnitin’in yeni eklenen özellikleri sayesinde, yabancı 
bir dilden dilimize çevirilerek gerçekleştirilen intihal 
vakalarını da tespit etmek mümkündür. 

Turnitin tamamen çevrimiçidir ve Turnitin'e standart 
bir web tarayıcısıyla her zaman ulaşılabilir. 




