Turnitin Verimlilik Özeti

Belirli bir Zaman Aralığında orijinal yazımı teşvik eder

Günümüz eğitimcileri ve yöneticileri öğrencilerin bilgiyi doğru, düşünceli 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 OriginalityCheck, 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.
Daha orijinal içerikli çalışmalar ortaya koyarlar ve kaynak materyalleri
doğru kullanmayı ve doğru alıntı yapmayı öğrenirler.
• Öğretmenler zamandan tasarruf ederler.
Turnitin’in kolay okunur Orijinallik Raporu 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 tamlığını garanti altına almada yardım
eder.

Turnitin’i Düzenli Kullanmanın Yarattığı Verimliliğinin Bir Özeti
Orijinal Olmayan içerik kullanımını azaltır

10 yılı aşkın süre zarfında gönderilmiş olan ödevlerin milyonlarcası üzerinde
yakın zamanda yapılan bir istatistiki analiz, Turnitin’in düzenli kullanımının,
öğrenci çalışmalarındaki orijinal olmama vakalarını azalttığını göstermektedir.
• Kurumlar, Turnitin’in iki yıllık düzenli kullanımı sonrasında ilk kullanım
yılına nazaran çoğunlukla %20 ve üstü bir gelişme gösterirler. Turnitin’in
yaygın uygulandığı kurumlarda bu oran çoğunlukla %30 ila %35
arasındadır.
• Kurumlar, Turnitin’i dört yıl kullanarak %35’ den fazla bir oranda gelişme
gösterirler. Çoğunlukla %70’ e varan bir gelişme gözlenir.
• Kurumlar, altı veya daha fazla yıl sonrasında, ilk yıl ile
karşılaştırıldığında %45’ in üzerinde bir gelişmeye şahit olurlar.

Düzenli Bir Kullanım ile Daha İyi Sonuçlara Ulaşın

Yıldan yıla görülen ilerlemeler, ortaöğretim kurumlarından iki ila dört yıllık
üniversitelere kadar geniş bir yelpazedeki eğitim kurumları tarafından farkedilir.
Tüm bu eğitim kurumları , düzenli Turnitin kullanımı sayesinde orijinal olmayan
materyal vakalarında gittikçe artan bir azalma olduğunu tecrübe etmişlerdir.
Tarihsel performans istatistiklerine göre, Turnitin’in, altı yıl veya daha uzun
süreli kullanımı durumunda, süreğen ilerlemeler beklemek mantıklıdır.

Her yıl, her dönem daha iyi yazarlar yaratın

Aydan aya yapılan detaylı istatistik analizleri, öğrencilerin her akademik yılın
başında gönderdikleri ilk ödevlerin tepe değerde olduğunu göstermektedir.
Bu tepe değer, öğrenciler daha iyi yazmaya uyum sağladıktan ve
öğretmenlerinin beklentilerine farkındalık geliştirdikten sonra hızla %40 ve
aşağısına düşmektedir. Sonraki dönemin başında bu tepe noktası tekrar
görülür ancak bu kez daha kısa sürelidir ve dönem ilerledikçe yine hızla
düşer. Takip eden her yıl, okul başında gözlenen tepe noktasındaki kapsamlı
azalmaya işaret eder.

“Turnitin’i birkaç yıldır
kullanıyorum, Turnitin,
öğrencilerimin araştırma
yazılarındaki entelektüel
güvenilirliği, tamlığı ve
hassasiyeti tamamen
değiştirdi.”
Dr. Dorothy Bushnell
Merced Üniversitesi

Turnitin’i Düzenli Kullanmanın Yarattığı Verimliliğinin Bir Özeti
800,000’ in üzerinde eğitimcinin bildiği gerçeği keşfedin

Turnitin’i öğretim aracı olarak kullanan her düzeydeki öğretmen, bu hizmetin
istedikleri sonuca ulaşmada kendilerine yardımcı olduğunu belirtmektedir.
Nisan 2010 tarihinde eğitimcilerle ilgili yapılan alan araştırması Turnitin’in
öğretmenlere yardımcı olduğu sonucunu ortaya koymaktadır...
• İntihali önler (yanıtlayanların %92’si)
• Öğrenciler ile akademik tamlığı müzakere eder (%89)
• Saptama, özetleme, açımlama tekniklerini öğretir (%83)
• Öğrencilere uygun bir biçimde alıntı yapmayı öğretir (%79)
• Öğrencilerin yazma becerisini geliştirir (%75)
Öğretmenler,öğrenci çalışmalarını el ile kontrol etmek yerine Turnitin
kullanarak zaman kazandıklarını belirtmişlerdir. Kurumlar, %90 üzerindeki
yüksek memnuniyet oranı ile yıllık Turnitin üyeliklerini yenilemektedir.

Turnitin’i kültürünüzün parçası haline getirin

İntihal önlemede ve öğrencilerinizi yazım süreci vasıtasıyla angaje etmede
Turnitin’i nasıl kullanacağınızı öğrenmek için : Turnitin.com adresini ziyaret
ediniz.
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”Turnitin zamandan
tasarruf sağlar ve
akademik yeterliliği
garanti altına alır. Elzem
bir öğretim aracıdır.
Doç. Dr. Kenneth Johnson
Uluslarası Florida Akademik İlişkiler
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Vekili
ve İngilizce Bölümü Öğretim Üyesi

