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Turn t n

Ödevler
Öğrenc ler
Not Defter
Kütüphaneler
Takv m
Tartışma
Terc hler
Bu sayfa hakkında
B r ödev oluşturmak ç n, ödev başlığı g r n z ve ödev ç n başlangıç ve tesl m tar h seç n z. İstersen z ödevle lg l ödev tanımı g reb l rs n z. Varsayılan, bu ödeve gönder len
ödevler n tüm ver tabanımızda taranmasıdır. Özel b r arama oluşturmak veya gel şm ş ödev seçenekler n görüntülemek stersen z, " steğe bağlı ayarlar" düğmes ne tıklayınız.
Yen Ödev
Ödev Başlığı
Sadece Turn t n tarafından or j nall k kontrolünün yapılab leceğ dosya türler ne z n ver
Tüm dosya türler ne z n ver
Başlangıç tar h
23Haz2017
de 16

: 55

Tesl m tar h
30Haz2017
de 23

: 59

Seçenekler kapat
Özel tal mat g r n z

Tesl m günü geçt kten sonra ödev gönder lmes ne z n ver ls n m ?
Evet
Hayır
Or j nall k Raporu
Gönder mler n Or j nall k Raporu oluşturulsun mu?
Evet
Hayır
Öğrenc gönder mler n n Or j nall k Raporlarını oluştur
lk rapor n ha rapor olacaktır
Bu ödeve gönder len tüm yazılı ödevlerdek b bl yograf k materyaller Benzerl k Endeks ' nden çıkarılsın mı ?
Evet
Hayır
Bu ödeve gönder len tüm yazılı ödevlerdek alıntılar Benzerl k Endeks ' nden çıkarılsın mı?
Evet
Hayır
Exclude small sources?
Evet
Hayır
Öğrenc ler n Or j nall k Raporları’nı görmeler ne z n ver ls n m ?
Evet
Hayır
Çev r Eşleşt rme etk nleşt r ls n m ? (Beta)
Çev r Eşleşt rme hang d ller destekl yor?
Evet
Hayır
Ödevler şuraya gönder:
depo yok
Arama seçenekler :
Öğrenc ödev deposu
Mevcut ve arş vlenm ş nternet
Sürel yayınlar, derg ler, & yayınlar
İler de başka ödevlerde tekrar kullanab lmek ç n, bu ayarları varsayılan ayarlarınız olarak kaydetmek ster m s n z?
Gönder

NOT:
"İsteğe bağlı ayarlar kısmından; “Ödevleri şuraya gönder?” seçeneği mutlaka DEPO YOK şeklinde işaretlenmesi
gerekmektedir; aksi durumda aynı tezin ikinci kez yüklenmesi durumunda benzerlik %100 çıkacaktır ve depodan tezi
silmek çok uzun süreç gerektirecektir."

https://turn t n.com/t_mod fy_ass gnment.asp?at=1&svr=322&lang=tr&r=67.0686539798886
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ARAYÜZÜNDE ÖDEV EKLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

“Turnitin Öğretmen
Kılavuzu”nda bu bölüm
ayrıntılı bir şekilde
anlatılmıştır.

Önerilen ve isteğe
bağlı ayarlar aşağıda
belirtilmiştir.

İsteğe Bağlı
Ayarlar
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Önerilen
Ayarlar
İsteğe Bağlı
Ayarlar
“standart yazılı ödev deposu” ve “depo yok” seçeneklerinden “standart yazılı ödev deposu”
önerilmektedir. Bu seçenekte yüklenen belgeler Turnitin programının bir parçası olmakta ve
daha sonra taranacak belgeler ödev deposunda bulunan belgelerle çakışıp çakışmadığı kontrol
edilebilecektir. Eğer yüklediğiniz belgenin Turnitin programının bir parçası olmasını
istemiyorsanız “depo yok” seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Ancak yeni eklenen belgeler, depoya
eklenmemiş belgelerle çakıştırılamayacaktır.

Önerilen
Ayarlar

1

UYARI-1: “standart yazılı ödev deposu” na yüklenmiş olan bir belge farklı dosya adıyla tekrar
sisteme yüklendiğinde çakışma oranı %100 olacaktır.
UYARI-2: Bir belge gözden geçirilip sisteme yeniden yüklenmesi gerekiyorsa mutlaka “hemen
oluştur (teslim tarihine kadar raporların üzerinde değişiklik yapmak mümkündür)” seçeneğinin
işaretlenmiş olması ve yüklenecek dosya “Öğretmen” tarafından önceden oluşturulmuş “Sınıf”ın
altında yer alan “Ödev”e aynı dosya adıyla yüklenmelidir.
Değiştirilerek sisteme yüklenecek tez/ödev daha önce sisteme yüklenen belgeden en az 24 saat
sonra sisteme eklenmelidir.

NOT: “standart yazılı ödev deposu” na eklenen belge daha sonra öğretmen tarafından kaldırılsa bile Turnitin sisteminin ödev deposundan silinmeyecektir.

