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ÖĞRENCİLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU 

Moodle’a Turnitin Ödevi Yükleme 

 



2 | S a y f a  

 

MOODLE’DA TURNITIN ÖDEVİNİ GÖRÜNTÜLEME 

Moodle’da intihal tespiti yapılan ödevler Turnitin ödevi olarak tanımlanır. Bir ödevin 

Turnitin ödevi olduğunu ödevin isminden önce gelen  simgesinden anlayabiliriz. 

Şekil 1’deki HAFTA 2 altına, “Hafta 2 Ödev 2” ve “Hafta 2 Ödev 3” isimli iki adet Turnitin 

ödevi eklenmiştir. Ödevleri görüntülemek için ilgili ödev isimlerine tıklamak 

gerekmektedir.

 

Şekil 1 Turnitin Ödevlerini Görüntüleme 

Ödev ismine tıklayınca Şekil 2’deki ilgili ödev sayfası açılacaktır. Bu sayfada, ödev 

başlıkları, ödev başlangıç tarihi, ödev teslim tarihleri gibi bilgiler görüntülenmektedir. 

Ayrıca ödevin kaç bölümden oluştuğu da görüntülenmektedir.  Örneğin, Şekil 2’deki 

ödev  şeklinde iki bölümden oluşmaktadır. Her bir bölüm için ayrı ödev 

yüklemesi gerektirmektedir. Bölüm 1’ ödev yüklemek için ilk olarak   

bölümüne tıklamak gerekmektedir.  
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Şekil 2 Ödev bilgilerini görüntüleme 

MOODLE’DA TURNITIN ÖDEVİNİ SİSTEME YÜKLEME 

Ödevi gönder bölümüne tıkladıktan sonra Şekil 3’teki Ödevi Gönder sayfası 

açılacaktır. Ödev dokümanını Şekil 3’teki Dosyalar bölümüne sürükleyip bırakarak ya 

da bilgisayarınızdan seçerek yükleyebilirsiniz. Ödev dokümanın yükledikten sonra ilgili 

uyarı açıklamasını işaretleyip  butonuna tıklayarak ödev dokümanını 

yükleyebilirsiniz. 

 

Şekil 3 Ödev dokümanı yükleme 
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Ödev yüklendikten sonra gönderinizin Turnitin’e başarıyla yüklendiğini gösteren Şekil 

4’teki dijital makbuz sayfası görüntülenecektir. 

 

Şekil 4 Turnitin Dijital Makbuz 

Ödevi yükledikten sonra yüklediğiniz ödev ve dijital makbuz Gönderilerim sayfasında 

görüntülenecektir. Şekil 5’te Gönderi Başlığı altında yüklemiş olduğunuz doküman 

adını, doküman adının solunda dijital makbuzu görüntüleyebilirsiniz. 

 

Şekil 5 Yüklenen ödevi kontrol etme 

Turnitin ödevinde amaç klasik ödevden farklı olarak ödevin benzerlik oranını tespit 

etmektir. Benzerlik oranının öğrencilerle paylaşılma ayarı aktif olduğu durumda Şekil 

6’daki Benzerlik başlığı altından ödevinizin benzerlik oranını görüntüleyebilirsiniz. 
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Örneğin, Şekil 6’da yüklenen ödevin, tamamen başka bir kaynaktan alıntı yapılarak 

oluşturulduğu görülmektedir. 

 

Şekil 6 Ödev Benzerlik Oranını Görüntüleme 


