
 

   Urkund Hızlı Başlangıç Kılavuzu 

  
 

 

URKUND bir PrioInfo AB markası olup PrioInfo AB tarafından geliştirilmiştir.  PrioInfo; bilgi 
trafiği açısından yoğun organizasyonların ihtiyaç ve isteklerini karşılayabilecek 25 yıllık yazılım 
tecrübesine sahiptir. İsveç merkezli, 8 ülkede ofis bulunduran 15 yıllık pazar geçmişine sahip 
olan URKUND,  Avrupa’nın pazar lideri bir yazılım programıdır. İsveççe de URKUND; intihal 
anlamına gelmektedir. 

 
Urkund Kaynakları  
 
URKUND sistemine gönderilen dokümanlar üç farklı kaynak üzerinden araştırılır ve 
karşılaştırılır. 

- Internet  
- Akademik yayınlar 
- URKUND arşivi  
 

URKUND sistemi sürekli olarak 50 milyar web sayfası, kendi kapalı arşivinden 14 milyonun 
üzerinde öğrenci raporları, farklı bilgi depolarından 300 milyonun üzerinde raporlar ve bunlara 
ek olarak 100 milyon kitap, makale haber ve periyodik yayınlar üzerinden araştırma ve 
benzerlik tespitinde bulunmaktadır. Benzer şekilde Türkçe kaynaklarda da erişime açık olan 
veri tabanları, üniversitelerin yayınları ve tez havuzları üzerinden de araştırma yapmak 
mümkündür. 

 

URKUND, bilimsel ve popüler makaleler, referanslar, bilgi bankaları ve daha fazlasına sahip 
DIVA (Digital Scientific Archive), ProQuest, Iustus, Nationalencyklopedin, Historiska Media, 
Kumlatofta förlag, Leopard förlag, MBM Förlag, Nordiska Ministerrådet, Remus förlag, 
SERUM, Sine Metu Productions, SLFF, Stockholm University Press, Volante, Bookhouse 
Publishing, Bromberg Bokförlag AB, Casewood Publikationer, Folkuniversitetet Akademiska 
Press, Förlag1, Förlags AB Björnen, I.C at Once, Kabusa Förlag, Langenskiöld, BL-info ve Björn 
Lundén Information AB gibi öncü bilgi tedarikçisi kuruluşlarla stratejik ortaklıklar kurarak, 
akademik yayınlardan kopya çekilmesinin engellenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. 
URKUND yeni iş ortaklıkları ile kullanıcılarının kopya ile mücadelesinde yanında olmaya devam 
etmektedir. 



 

 

 

 

URKUND’da Hesap Oluşturma: 

 
Hesap oluşturma işlemleri üniversitelerinizin/okullarınızın Kütüphane Daire Başkanlığı 
tarafından gerçekleştirilir. Yönetici (admin) statüsüne sahip olan kullanıcılar aşağıdaki adımları 
izlemesi gerekmektedir: 
 

1. www.urkund.com sitesinden URSA-Minor linkine giriş gerçekleştirilir. 
2. URKUND tarafından oluşturulan ve paylaşılan “Kullanıcı Adı” ve “Şifre” ile sisteme giriş 

gerçekleştirilir. 
3. Üniversitenizin “Units Kodu” ile admin anasayfasına giriş gerçekleştirilir: 

 

 
 
 

4. Yönetici Ekranı Anasayfası görüntülenir:  
 

 
 
 

http://www.urkund.com/


5. Hesap oluşturmak için “Invite Create User Accounts” a giriş gerçekleştirilir. 
6. Hesap oluşturmak istenen kişilerin mail adresileri yazılır ve next butonuna basılır. 

 

 
7. “Send Invites” butonuna basılır ve kullanıcı hesabı oluşturulmuş olur. 

 

 
Hesapların oluşturulmasının ardından kullanıcılara aktivasyon maili gönderilmektedir. 96 
saat içerisinde aktivasyon mailindeki linke giriş gerçekleştirip kullanıcıların şifrelerini 
oluşturmaları gerekmektedir. 
 

 

 
 



Kullanıcılara gönderilen maildeki linke giriş gerçekleştirilir. Kullanıcı adı ve şifre oluşturulur. 
Oluşturulan şifre: 

• En az 10 karakter olmalı 
• En az 2 karakter alfa numerik olmamalı (.?!%+ gibi) 
• En az 1 Karakter büyük harf içermeli 
• En az 1 karakter küçük harf içermeli 
• En az 2 rakam içermeli 

 
 

96 Saat süre içerisinde aktive edilmeye hesapların izlemesi gereken adımlar ise; 
 

1- www.urkund.com’dan sisteme giriş gerçekleştirilir. 
2- “Öğretim Üyesi” kullanıcı hesabı olan “Log in to the URKUND system” linkine giriş 

gerçekleştirilir. 
 

 
 
 

3- Login Sayfasında yer alan “Have you forgotten your password” butonuna basılır. 
 

 
 
 

http://www.urkund.com'dan/
https://secure.urkund.com/account/tr-TR/auth/login


 
4- Hasabı oluşturulan mail adresi kutucuğa yazılıp “Reset Password” butonuna basılır. Mail 

adresine tekrardan aktivasyon linki gönderimi gerçekleştirilir. 
 
Kullanıcılar hesaplarını oluşturmalarının ardından Urkund Yönetici Anasayfası’nda kullanıcılar 
listelenir: 
 
 

 
 
 
 
Kullanıcıların bilgilerini görüntülemek için ID’lerin üzerinden giriş yapmak gerekmektedir: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hesabı oluşturulan kullanıcıların bilgileri listelenir: 
 

 
 
 
Change: Kullanıcının bilgileri bu bölüme giriş yapılarak güncellenir. 
Change Source Filter: URL bilgisi girilerek özellikle bu kaynakta karşılaştırma 
yapılması/yapılmaması gerçekleştirilir. 
Send Credentials Reminder: Kullanıcı bilgilerini özetleyen bir mail gönderimi gerçekleştirilir. 
 
 
Eğer Kullanıcının hesabını kapatmak istiyorsanız, “Deleted” kutucuğunu işaretlenmesi 
yeterlidir: 
 

 
 
 



 
 
URKUND’da Nasıl Analiz Yaparım? 

 
Urkund’ un çalışma prensibi aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 
 
 

 

 

Urkund’a Nasıl Doküman Yüklerim? 

Sisteme 3 şekilde doküman yüklenebilmektedir: 

1- Web Inbox  Üzerinden (Öğrenci Hesabından veya Öğretim Üyesi Hesabından) 
• Öğrenci Hesabından veya Öğretim Üyesi hesabından sisteme giriş yapılır. Sağ 

üst köşede yer alan “Upload Documents” bölümünden sisteme ilgili doküman 
yüklenir. 
 

2- LMS (Learning Management System) 
 

3- E-Mail  
• Öğretim Üyeleri hesapları oluşturulmuş kullanıcılar için sistem otomatik bir e-

mail adresi üretmektedir. (isim.soyad_schoolcode@analysis.urkund.com). 
Öğrenciler ile bu mail adresi paylaşılır ve bu mail adresine analiz edilecek 
dokümanın gönderimi sağlanır. 

 

 

mailto:isim.soyad_schoolcode@analysis.urkund.com


 

Urkund İntihal Raporu Oluşturma 

Urkund, raporlamasını öğrencilerin ödevlerini, tezlerini vb. e-postayla gönderdikten veya 
sisteme web-inbox’tan yüklendikten sonra, normal koşullarda maksimum 3 saat içerisinde 
gerçekleştirir ve ardından danışman hocanın sisteme kayıtlı olduğu e-posta adresine intihal 
raporu iletilir.  

Analiz Raporu “Export” bölümünden alınarak ilgili bölümü enstitüye sunulur. 

İntihal Raporu oluşturma adımları aşağıda listelenmiştir.  

Sisteme farklı yollar ile doküman yüklenmektedir. 

 

A- Sistem üzerinden doküman yükleme: 
 

1- www.urkund.com’dan sisteme giriş gerçekleştirilir. 
2- “Öğretim Üyesi” kullanıcı hesabı olan “Log in to the URKUND system” linkine giriş 

gerçekleştirilir. 
 

 
 
 

http://www.urkund.com'dan/
https://secure.urkund.com/account/tr-TR/auth/login


 

 

3- Anasayfa’nın üst köşesinde yer alan  “Upload Documents” ile doküman yükleme 
sayfasına yönlendirilir: 
 

4- Konu ve Mesaj bölümüne ilgili bilgilerin doldurulmasının ardından (zorunlu alanlar 
değildir) analizi yapılacak dokümanı sürükle-bırak metodu ile veya gri alanı tıklayarak 
dosyanın sisteme yüklenmesi gerçekleştirilir:  

 

 



5- Analiz edilecek dokümanın sisteme yüklenmesinin ardından “Submit” butonu aktif 
hale gelir,  bu butona basılarak analiz süreci başlatılmış olur. 

 

 

6- Kullanıcı Anasayfasına yönlendirildiğinde ise, analiz edilmesi için yüklenen doküman 
listenin ilk sırasında listelenir: 

 

Analiz tamamlandığında kullanıcıya bilgilendirme maili atılır. 

 

B- E-mail yolu ile doküman yükleme: 

Her bir kullanıcı için sistem tarafından oluşturulan “…..@analysis.urkund.com” mail adresi 
öğrenciler ile paylaşılır ve bu adrese analiz edilecek dokümanların mail yolu ile gönderimi 
sağlanır. 

 



 

 

 

Her iki yöntem ile sisteme gönderimi gerçekleştirilen dokümanlar için kullanıcılara (dokümanı 
gönderenlere) sistem tarafında bir bilgilendirme maili gönderilmektedir. Gönderilen mailin 
analiz sonucunun başarılı bir şekilde yüklendiğinin (veya bir hata oluştuğunun) bilgisini içeririr.  

 

Ayrıca mailin en alt bölümünde yer alan link aracılığı ile dokümanın URKUND arşvinde herkes 
tarafından görüntülenmesi kısıtlanabilmektedir. Yapılması gereken işlemler linke giriş yaparak, 
“Exempt Document” butonuna basılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 



 

Kullanıcı Anasayfa Ekranı: 

Kullanıcı anasayfasında yer alan ikonların anlamları aşağıda detaylandırılmıştır: 

 

 

Analiz Raporu Ekranı:  

Analiz Raporunun detayları için ise, intihal oranın üzerine tıklanır ve kullanıcı analiz raporu 
ekrana yönlendirilir. 

Analiz Raporu 4 bölünmüş bir ekrandan oluşmaktadır.   

• Sol üst köşede kullanıcıların bilgileri, sisteme yükleme tarihi/saati ve intihal 
oranını içermektedir. 

• Sağ Üst köşede sisteme yüklenen doküman ile benzerlik gösteren kaynakların 
listelenir (En çok benzerlik gösterenden en az benzerlik gösterene göre 
sıralanır).  

• Sol Alt Köşede sisteme yüklenen doküman görüntülenir. 
• Sağ alt köşede ise sistemde benzerlik gösteren doküman görüntülenir. 

 

 

 

Dokümanın ID Bilgisi 



 

 

 

 

 



 

 

 

Sisteme Birden Fazla Yüklenmiş Dokümanların Silinmeden İntihalinin Engellenmesi 

 Sisteme art arda yüklenen dokümanlar, birbirlerine olan benzerliklerinden dolayı 
%100 intihal tespit edilmektedir. 

 Kullanıcıların ‘Dosya Silme’ yetkisi olmadığından bu durumu engellemek için örnekte 
belirtilen adımların izlenmesi gerekmektedir. 

Örnek: 

 Sisteme bir doküman yüklenmiş ve intihal oranı %11 gösterilmiştir.  

 Dokümanda güncellemeler gerçekleştirilmiş ve intihal oranının alınması için sisteme 
tekrardan yüklenmiştir. Benzerlik oranı ise önce doküman ile karşılaştırıldığı için %100 
benzerlik göstermiştir. 

 %100 benzerlik gösteren analiz sonuç ekranı görüntülenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

List Of Sources bölümünden önceden yüklenen dokümanların hariç tutulması sağlanır (ilgili 
kutucuktaki tikler kaldırılır). Daha fazla aynı doküman yüklenmişse hepsinin tikleri 
kaldırılmalıdır. 

 



 

 

Alternative Sources bölümündeki listenin açılması sağlanır (yanındaki artı kutucuğuna basılır) 

 

 

Alternative Sources bölümünde yer alan tüm kaynakların intihale dahil edilmesi sağlanır. 
(Alternative Sources listesinde yer alan tüm kutucuklar tiklenir).  

 

< 

< 

< 



 

Sisteme en son yüklenen dokümanın intihal oranı %13 ‘dür. 

 

YARARLI BİLGİLER: 

• Urkund en yaygın 12 word proses formatını desteklemektedir: .DOC. DOCX. SXW. PPT. 
PPTX. PDF. TXT. RTF. Html. Htm. WPS. ODT 

• Eğer öğrenci dokümanı yanlış formatta yüklediyse, örneğin Urkund’ dan bu doküman 
analiz edilemez diye bir hata mesajı alacaktır. 

• Bir e-postaya birden fazla doküman eklemek mümkündür fakat biz her e-posta da bir 
doküman gönderilmesini öneriyoruz. 

• Eğer spam filtresi kullanıyorsanız ve Urkund’ dan gelecek tüm e-postaları alabilmek 
istiyorsanız, urkund.com veya urkund.se domainlerini güvenlidir diye belirtmeniz 
gerekmektedir. 

• “New Folder” ikonu ile ayrı bir folder oluşturabilirsiniz. Oluşturulan bu folder’a mail 
yolu ile kullanıcıların analiz edilecek dokümanları yollamalarını sağlayabilirsiniz. Bunun 
için mailin “Subject (Konu)” bölümüne sistem üzerinde oluşturulan “Course Codu” nu 
yazması gerekmektedir. 

•  Ayrıca Setting bölümünden sadece “Include documents in this inbox” kutucunu 
işaretleyerek oluşturulan bu folder’daki dosyaların birbirleri ile karşılaştırmasını 
sağlayabilirsiniz. 

 

 


