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PROQUEST DIGITAL PROQUEST DIGITAL 
DISSERTATIONSDISSERTATIONS
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KAPSAMKAPSAM

Kendi alanında tek olan Kendi alanında tek olan ProquestProquest DigitalDigital
DissertationsDissertations veri tabanı, Mühendislik, Tıp veri tabanı, Mühendislik, Tıp 
Bilimleri, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Edebiyat, Bilimleri, Fizik, Psikoloji, Eğitim, Edebiyat, 
Felsefe, Sosyal Bilimler, İletişim ve Sanat Felsefe, Sosyal Bilimler, İletişim ve Sanat 
konularına kadar tüm akademik alanlardaki konularına kadar tüm akademik alanlardaki 
doktora ve doktora ve mastermaster tezlerini kapsamaktadır. tezlerini kapsamaktadır. 

Uluslararası tezlerde dünyanın en geniş Uluslararası tezlerde dünyanın en geniş 
arşividir.arşividir.
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KAPSAMKAPSAM
1861’den günümüze 2.1 Milyonun üzerinde doktora ve 1861’den günümüze 2.1 Milyonun üzerinde doktora ve 
mastermaster tezini kapsar. tezini kapsar. 

Her yıl 1000’den fazla akademik kuruma ait yaklaşık Her yıl 1000’den fazla akademik kuruma ait yaklaşık 
45.000 doktora ve 15.000 yeni 45.000 doktora ve 15.000 yeni mastermaster tezi dijital ortama tezi dijital ortama 
ilave edilmektedir.ilave edilmektedir.

1997 yılından itibaren, 800.000’den fazla doktora ve 1997 yılından itibaren, 800.000’den fazla doktora ve 
mastermaster tezlerine PDF formatında erişim imkanı sağlar. tezlerine PDF formatında erişim imkanı sağlar. 

Veri tabanı üzerinden istediğiniz tezlerin tam metinlerinin, Veri tabanı üzerinden istediğiniz tezlerin tam metinlerinin, 
onlineonline yaya da basılı formatlarını sipariş edebilirsiniz. da basılı formatlarını sipariş edebilirsiniz. 

1980 yılından sonra basılan tezlerde tüm özetler tezin 1980 yılından sonra basılan tezlerde tüm özetler tezin 
yazarı tarafından bizzat oluşturulmuştur.yazarı tarafından bizzat oluşturulmuştur.
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““Veri TabanlarıVeri Tabanları” ” yaya
da “da “Elektronik Elektronik 

TezlerTezler” bağlantısını ” bağlantısını 
tıklayınız.tıklayınız.
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Veri tabanı ismine Veri tabanı ismine 
tıklayınız. tıklayınız. 
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Veri tabanları Veri tabanları 
arasından arasından 

““InterdisciplinaryInterdisciplinary ––
DissertationsDissertations andand
ThesesTheses” başlığını ” başlığını 

seçiniz.seçiniz.

Basit AramaBasit Arama
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Anahtar kelime / kelimelerinizi    Anahtar kelime / kelimelerinizi    
yazınız ve                 yazınız ve                 

butonunabutonuna basınız.basınız.

Basit AramaBasit Arama
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Sonuç sayfasıSonuç sayfası

Basit AramaBasit Arama
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Gelişmiş AramaGelişmiş Arama

Veri tabanları Veri tabanları 
arasından arasından 

““InterdisciplinaryInterdisciplinary ––
DissertationsDissertations andand
ThesesTheses” başlığını ” başlığını 

seçiniz.seçiniz.
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Gelişmiş AramaGelişmiş Arama

Gelişmiş aramada, Gelişmiş aramada, 
birden fazla alandan birden fazla alandan 

aramanızı aramanızı 
gerçekleştirebilirsiniz.gerçekleştirebilirsiniz.
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Gelişmiş AramaGelişmiş Arama

Sonuç sayfasıSonuç sayfası
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“Ö“Özet” sayfasızet” sayfası
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““24 sayfa 24 sayfa 
ÖnizlemeÖnizleme””

sayfası sayfası 
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““Sayfa Görünümü Sayfa Görünümü –– PDF”PDF”
sayfasısayfası
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“Kopya iste”“Kopya iste”
Sayfası :Sayfası :

Veri tabanı üzerinden,Veri tabanı üzerinden,
kütüphanemizin abonekütüphanemizin abone

olmadığı tezlerinolmadığı tezlerin
tam metinlerinin,tam metinlerinin,

onlineonline yaya da basılıda basılı
formatlarını,formatlarını,

ücreti karşılığı siparişücreti karşılığı sipariş
edebileceğiniz sayfadır.edebileceğiniz sayfadır.
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Tarama konunuzla ilgili veri Tarama konunuzla ilgili veri 
tabanına eklenecek yeni  tabanına eklenecek yeni  
tezlerin düzenli olarak tezlerin düzenli olarak 

elektronik posta adresinize elektronik posta adresinize 
gelmesi için “uyarı gelmesi için “uyarı 
ayarlama” özelliğini ayarlama” özelliğini 

kullanabilirsiniz.kullanabilirsiniz.
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Tarama konunuzlaTarama konunuzla
ilgili yeni tezlerilgili yeni tezler

eklendikçe haberdar eklendikçe haberdar 
olmak için, istediğiniz olmak için, istediğiniz 
uyarı  seçeneklerini uyarı  seçeneklerini 
belirleyin ve ebelirleyin ve e--mail mail 
adresinizi yazınız. adresinizi yazınız. 

Belirlediğiniz zaman Belirlediğiniz zaman 
içinde size uyarı içinde size uyarı 

mailleri gelecektir. mailleri gelecektir. 
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Teşekkürler…Teşekkürler…


