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Narveri Eğitim Bilişim

İntihal.net (Akademik İntihal) Yazılımı Narveri Şirketinin Tescilli Markası ve 

Patentli Ürünüdür.

1. Narveri Eğitim Bilişim Şirketi Fırat Teknokent bünyesinde kurulan bir 

AR-GE şirketi olup bünyesinde yerli ve milli benzerlik tespit yazılımını 

olan İntihal.net’i barındırmaktadır.

2. Benzerlik tespit yazılımı üzerinde uzmanlaşmış olan şirket ürünlerinin 

tüm altyapısını kendisi yapmaktadır.

3. Narveri şirketi TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı tarafından 

desteklenen projeleri yürütmektedir.

4. İntihal.net’in yanında görsel tabanlı benzerlik tespiti üzerine 

çalışmalar devam etmektedir. 



Akademik

İntihal.net



İntihal.net

● İntihal.net akademik çalışmalardaki benzerlik oranını
ortaya koymak için yerli mühendisler tarafından üretilmiş
yerli ve milli bir programdır.

● İntihal.net kullanımı kolay arayüzü, özgün algoritmik
yapısı ve geniş kapsamlı Türkçe ve İngilizce içeriğiyle
benzerlik oranını belirlemede tüm ihtiyaçlarınızı
karşılamaya yetecek bir yapıda tasarlanmıştır.

● Kurumunuz sınırsız kullanıcılı ve sınırsız dokümanlı
intihal.net abonesidir.



Bazı İstatistikler: İntihal.net

EKUAL Kapsamında

Abone Sayısı

Aktif Yükleme yapan 

Kullanıcı Sayısı

Kullanıcı

Yıllık Ortalama 

Yüklenen Doküman 

Sayısı

Doküman

220 Üniversite

100 Bin+

500 Bin+



Benzerlik Tespit Alanında En Geniş Türkçe İçerik



1 Milyar
Taradığımız doküman sayısı 

1 milyardan fazladır.



Kontrol Edilen Dokümanlar

Türkiye’de yayın yapan

akademik dergilerin büyük bir

kısmı ve milyonlarca yabancı

dergi.

Akademik Dergiler

Web Sayfaları veya dijital

içerikler.

İnternet Kaynakları

Üniversite öğrencileri

tarafından hazırlanan on

binlerce ödev.

Öğrenci Ödevleri

Halka açık veya kurumlardan

alınan binlerce rapor.

Bilimsel Raporlar



Denetlenen İntihal Türleri

Birden fazla kaynaktan aldığı

çalışmaları birleştirmek

Başka bir kaynaktan

kopyaladığı yazıyı küçük

değişiklikler ile kendi yazısına

ekleme.

Mozaik

Kopyala ve Değiştir

Başka birisinin çalışmasını

direk alma ve kendi çalışması

olarak gösterme

Bir başka çalışmanın bir

kısmını direk kopyalama ve

kendi çalışmasına eklemek

Çoğaltma Kopyalama

Daha önce yaptığı bir

çalışmasından KOPYALAMA

Kendine İntihal



Sonuç Rapor Tipleri

Dokümanın üzerinde alıntılanmış 

yerlerin renklendirildiği rapor.

İşlenmiş Rapor

Sadece sonucun ve karekodlu bir 

belgenin  yer aldığı rapor.

Özet Rapor

Hangi dokümandan yüzde kaç 

alındığının yazıldığı rapor.

Detaylı Rapor



Sonuç Analizi

Kabul edilen alıntıların

rapordan çıkarılabilir.

Kaynak Çıkarma

Hangi dokümandan ne kadar

alıntı yapılmış?

Doküman Başına Göre

Kelime Bazlı, kaynakça bazlı

veya alıntı oranı bazlı

filtreleme seçenekleri.

Gelişmiş Filtreler

Hangi kaynaktan tipinden ne

kadar alıntı yapılmış?

Kaynak Tipine Göre

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FLfdRNmNAZcGQ1XXwEGz9MM1dpjSm8ENdzfU2JKbjgo/copy


Herkes için İntihal

Öğrenci doküman 

yükleme ekranları

Öğrenci

Akademisyen sınıf 

yaratma, doküman 

yükleme, doküman 

görüntüleme ekranları

Akademisyen

Kullanıcı yönetme, 

yetkilendirme ve 

doküman görüntüleme 

ekranları

Yönetici



Görsel Benzerlik - İntihal

● Sadece metinlerde değil figür, şekil ve görsellerde de intihal

yapılabilmektedir.

● Görsel Benzerlik Algoritmaları ile milyonlarca görsel içerisinde

benzerlik

● Kısmi ve tam benzerlikler durumlarında algoritma tespit

edilebilmektedir.

● Eklerde yer alan fotoğraflar arasında ki benzerlikler de tespit

edilebilmektedir.

● Kullanıcılar hem orijinal resmi hem benzerlik bulunan resmi

yanyana görebilmektedirler.



• Makale yazım kurallarını baz alıyoruz.

• Figür niteliğindeki görsellerin tamamı figürün altında 

başlıklandırılır.

• Bu başlıkları tespit ederek figürü başlık çevresinde arıyoruz.

• Başlık geçerliyse üzerindeki görseli png formatında dışa 

aktarıyoruz.

• Bu şekilde figür olarak nitelendirilemeyecek ikon benzeri fazlalık 

görüntüleri işlemiyoruz.

• Bu veri havuzunun daha sade ve öz olabilmesini sağlamaktadır.

YÖNTEM



1.9M+
İşlenen Toplam Doküman

3.5M+
Phash değerine sahip görüntü

2500
Örümcekler ile işlenen günlük 

doküman sayısı



image.intihal.net

Sistem Mimarisi

uplaod

Figure Extract 

(JAVA & Scala)

Image Hashing

(Python)

ElasticDB



PHASH

•Resim dosyasının parmak izini ortaya çıkaran algoritmadır.

•Bir görüntünün içeriğini analiz ederek 256 bitlik bir parmak izi çıktısı üretiyoruz.

•Resim dosyalarının içerik özellikleri benzerse, iki resmin pHash değerleri birbirine

yakın çıkacaktır.

•Karşılaştırılan iki görüntünün parmak izlerinin ortalama yakınlık değeri ile benzer

olup olmadıkları sonucuna ulaşılabilir.

•Algoritma, görüntüdeki küçük değişikliklerin tamamen farklı hash değerleri verdiği

kriptografikhash algoritmalardan (MD5, SHA-1 gibi) farklıdır.

•Çıktı olarak üretilen hash değerinde, farklı olan koordinatların yalnızca o koordinatı

temsil eden bitleri farklı çıkacaktır.



Sonuç

Ekranı

Sayfa Numaları

Ana Resim

Benzer resimler

Resim bilgileri



Demo



Sonuç Ekranı - 2
• Hashlenmiş figürler dosya yolu ve doküman bilgileriyle

beraber veritabanına kaydedilir.

• Gösterim aşamasında dizin kaynaklı bir problem

dahilinde aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi bir sonuç

gösterilir.

• Bu durumda ilgili makaleye gidilerek ilgili figür

gözlemlenebilir.



Sonuç Ekranı - 3
Benzersiz Dokümanlar • Çıkarılan figürlerin benzersiz olma durumu aşağıdaki gibi

gösterilmiştir.



Bediz – İnteraktif Yazı Eğitimi

● Hem lisans hem yüksek lisans öğrencilerinin yazılı eserleri

üzerinde geri bildirimde bulunmak akademik olarak çok önemli

süreçlerdir.

● Dokümanlardaki kelimelerin yazım hatalarının bulunması

dokümanın kalitesini çok etkileyen bir süreçtir

● Kullanıcıların yaptığı gramer hataların tespiti, yazı kalitesi için

önemlidir.

● Eğitmen ile öğrenci arasında doküman üzerinde not yerleştirme,

düzeltme gibi işlemlerin yapılabileceği kolay kullanımlı bir arayüz

sunmaktayız.

● Bediz web tabanlıdır, hiçbir program yüklemeye gerek kalmadan

kullanılabilir.



• Bediz projesi akademik çalışmaların hızlı geri beslemeler ile düzenlenmesini bir bakıma

nakş edilmesini ve yazmada mükemmelliği hedeflemektedir.

• Bediz projesinin bir başka hedefi de akademik çalışmaların notlandırılması,

derecelendirilmesi veya değerlendirilmesidir.

Motivasyon



● Zaman israfının azaltılması

Geri bildirim sürecini daha hızlı hale getirerek

zaman tasarrufu sağlamaktadır.

● Kâğıt israfının azaltılması

Eğitim alanında kâğıt kullanımının artışı yüksek sayılara ulaştığı

gözlenmektedir, Bu durum hem doğaya ve hem de ekonomiye

zarar vermektedir.

Ocak 2021 1.Hamur kâğıt ton fiyatı 720$

Haziran 2022 1.Hamur kâğıt ton fiyatı 2.070$

Motivasyon



Hedef Müşteri Kitlesi

● K12 - Ön Lisans – Lisans – Lisansüstü öğrenci ödevleri
Eğitmenler tarafından ödevlerin anlık olarak değerlendirmesini sağlanmaktadır.

● Lisansüstü seminer ve tezler 
Seminer veya tez sunum öncesi öğrenci, danışman ve jüri üyeleri

arasında anlık etkileşimler ile belgenin son haline

getirilmesi

● Doçentlik başvurularının incelenmesi

● Dergi editörlüğü
Dergilerin yayınlanmadan önce incelenmesinde ve olası değişiklerde 

anlık bildirimler ile zamandan tasarruf ederek derginin en hızlı şekilde 

yayınlanmasını sağlayabilirler.







DEMO

● https://www.youtube.com/watch?v=Xfo6jg4j9B8&ab_channel=%C4%B0ntihaln

et



Teşekkürler!
Eğer Sorunuz Olursa;

Ahmet Bedri ÖZER

intihal@intihal.net

intihal.net

Copyright © Narveri Eğitim Bilişim Danışmanlık LTD ŞTİ


