
Kapsam 

 

Kendi alanındaki tek veritabanı olan bu veritabanı Mühendislik, Tıp Bilimleri, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Edebiyat, Felsefe, Sosyal 

Bilimler, İletişim ve Sanat konularına kadar tüm akademik alanlardaki doktora ve mastır tezlerini kapsamaktadır. 

 

ProQuest Dissertations and Thesis Full Text veritabanı, uluslararası tezlerde dünyanın en geniş arşividir. 

 

1861 den günümüze WEB üzerinden 2.3 Milyonun üzerinde doktora ve mastır tezini kapsar. 

 

Her yıl 1000’den fazla seçkin akademik kuruma ait yaklaşık 45.000 doktora ve 15.000 yeni master tezi dijital ortama 

ilave edilmektedir. 

 

1997 yılından itibaren, 800.000’den fazla doktora ve mastır tezlerine Tam Metin (Full Text) ve PDF formatında erişim 

imkanı sağlar. 

 

1997 yılından önceye ait tezler mikroform ya da basılı formatta elde edilebilir. 

 

Veritabanı üzerinden istediğiniz tezlerin basılı ya da mikroform formatlarını sipariş edebilirsiniz. 

 

1980 yılından sonra basılan tezlerde tüm özetler tezin yazarı tarafından bizzat oluşturulmuştur. 

Tezler Adobe Acrobat PDF formatında dijital ortama aktarılmaktadır. 

 

Kendi doktora ya da master tezlerinizi ekleme imkanı sağlar. 

ProQuest 

Dissertations and 

Thesis Full Text Veri 

Tabanı Türkçe 

arayüz ile tarama 

yapabilmenizi sağla-

maktadır. 

Kullanım Kılavuzu 

ProQuest DISSERTATIONS AND THESIS FULL TEXT 



Basit arama seçe-

neğinde taramala-

rınızı tarih ve tam 

metin seçenekleri 

ile sınırlandırabilir-

siniz. 

Basit arama seçe-

neğinde tarama 

yaparken “arama 

ipuçları”ndan ya-

rarlanabilirsiniz. 

Basit arama seçene-

ğinde tarama yapar-

ken “daha fazla ara-

ma seçeneği” kulla-

nılarak tarama yapı-

labilmektedir. 

Yazarları, okul-

ları ve konuları 

da inceleyerek 

tez taramanızı 

şekillendirebilir-

siniz. 

Basit Arama 



Gelişmiş Arama ekranı güçlü aramalar 
oluşturmanızı sağlar.  
 
Arama teriminizi (A) ve nerede arama 
yapacağınızı (B) seçin. 
 

Her satırda birden çok terim ekleyebilirsiniz 
(A), ayrıca alan anımsatıcılarını kullanarak 
terim ekleyebilirsiniz (örneğin;, AU(Stephen 
King).) 

 

Her terim için istediğiniz Boole 
Bağlacını (C) ve arama yerini (B) 
seçerek ilave terimler ekleyebilirsi-
niz. 

İlave terim eklemeniz gerekirse Sa-
tır ekle (D) bağlantısına tıklayın. 

 

İçinde Ara 
Bibliyografik künye ve özet veya da-
nışman, yazar (B), içinde arama yapa-
bilirsiniz. Gelişmiş Arama, aramanızı 
bulmak istediğiniz bir Konu veya  ya-
zar seçerek odaklanmanızı sağlar. Da-
ha sonra ProQuest teriminizi bu indeks 
alanında arar. 
 

Daha Fazla Güç Ekleme 
Gelişmiş Arama sayfasındaki diğer seçe-
nekleri (bazıları yalnızca Daha Fazla Ara-
ma Seçeneğine (E) tıkladıktan sonra görü-
lür hale gelir) kullanarak aramanızı odaklan-
dırabilirsiniz. 
 

Gözatılabilir Pop-Up Sayfalar 
Gelişmiş Arama sayfası size çok sayıda göz 
atılabilir pop-up sayfa sağlar. Örneğin, belirli bir 
konuyu aramak istiyorsanız ancak indekste 
hangi terimlerin olduğunu bilmiyorsanız, Konu-
lara gözata (F) tıklayın. Bu size kullanılabilir 
konuların bir listesini verecektir. İstediğinizi bu-
lun ve aramaya ekleye tıklayın. Terim aramanı-
za eklenecektir. 
 
Tarih Sınırlandırmalarını Kullanın 
Belirli bir tarih aralığına ait bilgi istiyorsanız, o 

tarih aralığında yayınlanan tezleri bulmak için 

bir tarih aralığı girin. (G) 

Sonuçları Sınırla... 
Sonuçları sınırla seçenekleri (H), aramanızı 
değişik yöntemlerle sınırlandırmanızı sağlar. 
Tam metin makaleleri okuyacaksanız, sonuçla-
rınızı tam metin biçiminde bulunan makaleler ile 
sınırlandırın. 
 

Sonuçları sırala  
Sonuçlarınızı çeşitli seçeneklere göre sıralaya-
bilirsiniz. En güncel ya da en ilgili tez (I), ve 
doktora ve ya master tezi (J) şeklinde sıralama 
yaptırabilirsiniz.  
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Gelişmiş Arama: Aramanızın oluşturulması 
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Arama sonuçlarıyla çalışma 

Sonuçlar sayfası, arama sözcük-
lerinize uyan tezleri göstermekte-
dir. 
Sonuçlar Sayfası 
Tezleri Okuma 

Tezi bulunan en iyi biçimde oku-
mak için tez başlığına tıklayın 
(A). Bir diğer seçenek olarak, 

makaleyi görüntülemek için belirli 
bir biçime (B) karşılık gelen sim-

geye tıklayın. 
Tezleri İşaretleme 

Kullanışlı bulduğunuz tezlerin 
kaydını tutmak için, tez başlığı ve 
numarasının yanındaki kutuya 
tıklayın (C). Proquest, bu tezi 

İşaretli Tezlere ekleyecektir. Kul-
landığınız sayfadaki tüm tezleri 
işaretlemek için Hepsini İşaret-
le/Temizle bağlantılarını da kul-
lanabilirsiniz.(D) 
 
İşaretlenmiş Tezleri Görüntüle 

İşaretlenmiş Tezlerinizi görüntü-
lemek için İşaretlenmiş tezleri 
görüntüle (E) bağlantısına tıkla-

yın. 
Sekmelerin altındaki Sadece 
tam metin makaleler seçenekle-
ri (F), sonuçlarınızı sadece tam 

metin biçiminde bulunan tezleri 
gösterecek şekilde filtrelemenizi 
sağlamaktadır.  
Sonuçları Sıralama (G) 

Varsayılan işlem olarak, 
ProQuest en son  yayınlanan tezi 
birinci olarak gösterir. Bu açılan 
menüden alternatif sıralama yön-
temleri seçebilirsiniz. 
Sayfa Başına Gösterilen Sonuç 
Sayısını Değiştir (H) 

Sayfanın altında, sayfa başına 
sonuç açılan menüsünü görecek-
siniz. Bu menüyü, her sayfada 
görüntülenen tez sayısını ayarla-
mak için kullanabilirsiniz.  
Aramayı İyileştirme (I) 

Sonuçlar sayfasının altında, ara-
manızı yapmak için kullandığınız 
terimleri içeren bir arama alanı 
ve kullandığınız yönteme ait düğ-
me ve alanları göreceksiniz. 
Aramanızı ilave terimler  ekleye-
rek, farklı bir sınırlandırma seçe-
rek iyileştirebilirsiniz. 
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Tezleri Okuma 
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Görüntülemek için bir tez seçtikten 
sonra Tez (Belge) Görüntüleme 
sayfasını göreceksiniz. Bilgileri ince-
lemek için belgede gezinebilirsiniz.  

 

Tezin Farklı bir Formatta Görüntü-
lenmesi 

O anda okumakta olduğunuz tezi 

farklı bir formatta görmek için, tez 

format listesinden (A) istediğiniz 

formatı seçin. Liste, tez başlığının 

üstünde ve sağında çıkacaktır. 

 

Tez Yazdırma 

O anda okumakta olduğunuz tezi 

yazdırmak için Yazdıra tıklayın (B). 

Tez görüntüsü yazdırma işlemine 

uygun hale gelir ve yazdırma iletişim 

kutusu açılır. 

 

Tezi E-Mail ile Gönderme 
Bir tezi e-mail ile göndermek için, E-
mail’e (C) tıklayın ve 
çıkan formu tamamlayın. 
 

Tez İşaretleme 
İşaretli Tezlere bir tez eklemek için 
Tezi (Belgeyi) İşaretle 
(D) onay kutusuna tıklayın. 
 

Aynı Danışmanın Tezlerini Arama 

Tez başlığının altında, danışmanın 

adı ve tezi indekslemek için kullanı-

lan konular dahil olmak üzere tez 

hakkında bilgiler göreceksiniz.  Bu 

bilgilerin çoğu bağlantı olarak görü-

lecektir. Bir bağlantıya tıkladığınızda, 

ProQuest bu bilgiyi kullanarak yeni 

bir arama yapacaktır. (E) 

 

Benzer Tezleri Kullanarak Benzer 
Tezleri Bulma 

Tezinizde  indeks terimleri veya 

anahtar sözcükler varsa, Benzer 

Başka Belgeleri Bu bölümündeki 

terimlerden bir veya daha fazlasını 

seçin ve bu terimleri kullanarak yeni 

bir arama yapmak için Araya tıkla-

yın. (F) 

 

Tez Görünümleri ve Sayfa Görü-

nümleri 

Tezler, üzerinde çalışmak istediği-

nizde özel işlemler gerektiren PDF 

formatında sunulur. 

 

Tezle İlgili İşlemler 

Bir tez görünümü yazdırmak istiyor-

sanız, Adobe Acrobat Reader için-

den yazdırmanız gerekir. Tezi kay-

dedebilir, koleksiyonunuza ekleyebi-

lir ya da e-posta ile gönderebilirsiniz.

(G). 

 

Tez görünüm  sayfasından sonuçlara 

geri dönebilir ya da yeni arama yapa-

bilirsiniz.(H) 



Araştırmam 

Araştırmam içindeki işaretlenmiş 
tezlere daha sonra gözden geçir-
mek veya başkalarıyla paylaşmak 
için bağlantı olarak kaydetmenizi 
sağlar.(A) 
 
 
Kendi kaynakçanızı oluşturarak e-
posta gönderebilir, basabilir, bilgi-
sayarınıza indirebilirsiniz.(B) 
 
 
İşaretli belgeleri ve kaynakçayı e-
posta ile gönderebilirsiniz.(C) 
 
 
Bibliyografik künyeleri çeşitli şekil-
lerde atabilir, makale, arama ve 
yayınlarınıza linkler içeren web 
sayfası hazırlayabilirsiniz.(D) 
 
 
Sonuçlarınıza geri dönmek için 
Sonuçlara geri dön bağlantısına 
(E) tıklayın. 
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Arama Uyarınızı Ayarlama 
 
Aramanızla ilgili uyarı (alert) ayar-
layabilir, aradığınız konuyla ilgili 
yeni çıkan yayınların e-posta ile 
size duyurulmasını sağlayabilirsi-
niz.(F) 
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