CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
PROQUEST DISSERTATIONS & THESES GLOBAL KULLANIM
KILAVUZU

ULAKBİM EKUAL kapsamında erişime açılan Proquest Dissertations & Theses Global,
mühendislik, tıp bilimleri, fizik, psikoloji, eğitim, edebiyat, felsefe, sosyal bilimler, iletişim ve
sanat konularına kadar tüm akademik alanlardaki yaklaşık 4 milyon doktora ve master tezlerini
kapsamaktadır. Tezlerin büyük bir kısmına tam metin olarak ulaşmanız ve PDF formatında
indirmeniz mümkündür. Proquest Dissertations & Theses Global’a kütüphanemiz web
sayfasındaki “Veritabanları” menüsünden erişim sağlayabilirsiniz.
Basit Arama
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Görüntü 1: Basit Arama

1. Bu sayfada yer alan arama çubuğunu kullanarak aramanızı gerçekleştirebilirsiniz.
2. “Gelişmiş Arama” butonuna tıklayarak gelişmiş arama sayfasına gidebilirsiniz.
3. “Göz at” butonuna tıklayarak veritabanının kapsadığı konuları inceleyebilirsiniz.
4. “Açıklama”

butonuna

tıklayarak

veritabanı

hakkındaki

ayrıntılı

bilgilere

ulaşabilirsiniz.
5. Bir hesabınız yok ise sağ üst köşede yer alan simgeden hesap oluşturabilir, oturum
açtıktan sonra yaptığınız aramaları kaydedebilir ve arayüz ve arama ayarlarınızı
kişiselleştirebilir, dil seçeneğinizi değiştirebilirsiniz.
6. Veritabanında oturup açtıktan sonra “Kitap Rafı” özelliğinden faydalanarak
indirdiğiniz ve görüntülediğiniz içerikleri inceleyebilirsiniz.
7. Anahtar kelimenizi “Tam metin” veya “Sadece doktora tezleri” seçenekleriyle
aratabilirsiniz.
8. Etkili bir arama yapmak için arama çubuğunun altında bulunan “Arama ipuçları”
butonundan faydalanabilirsiniz.
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9. Anahtar kelimenizi girdikten sonra yaptığınız aramanın sonuçları aşağıda (Bkz.
Görüntü 2) gördüğünüz ekranda sıralanır.
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Görüntü 2: Basit Arama Sonuç Ekranı

10. Sayfanın sol köşesinde bulunan araçları kullanarak sonuçlarınızın sıralanma kriterlerini
değiştirebilirsiniz.
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Görüntü 3: Tam Metin Görüntüleme

11. Veritabanında

tam

metni

bulunan

tezleri

ve

bu

tezlerin

ayrıntılarını

görüntüleyebilirsiniz.
2

17.06.2020

12. Ekranın sağ köşesinde bulunan araçları kullanarak tezi PDF olarak indirebilir veya
alıntılayabilirsiniz.
13. İncelemekte olduğunuz teze benzer içeriklere tam metnin sağ tarafında bulunan
kısımdan ulaşabilirsiniz.
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Görüntü 4: Özet Görüntüleme

14. Veritabanında

tam

metni

bulunmayan

tezlerin

özetlerini

ve

ayrıntılarını

görüntüleyebilirsiniz.
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Görüntü 5: Tam Metine Ulaşma
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15. Tezin tamamına ulaşmak için sayfanın sağ köşesinde bulunan “Tam metin edin”
butonuna tıklayabilir veya tezin ayrıntılarında bulunan “Proquest dışı tam metin”
linkine tıklayabilirsiniz.
Gelişmiş Arama
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Görüntü 6: Gelişmiş Arama

Gelişmiş Arama yaparak basit arama yoluyla ulaşamadığınız kaynağa ulaşabilirsiniz.
Aramanızı daraltmak için menüdeki seçenekleri kullanınız.
1. Anahtar kelimenizi burada yer alan arama çubuklarına girebilirsiniz.
2. Anahtar kelimeyi girdikten sonra aramayı veritabanı içerisindeki her yerde aratabilir
veya belge başlığı, yazar adı, özet gibi seçenekler arasından uygun olanı seçerek
aramanızı belli bir alan içerisinde yapabilirsiniz.
3. Aramanızı genişletmek veya daraltmak için AND (VE), OR (VEYA) ve NOT (DEĞİL)
seçeneklerini kullanabilirsiniz.
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Görüntü 7: Gelişmiş Arama Seçenekleri

4

17.06.2020

4. Aramalarınız yazar adı, danışman, üniversite/enstitü, konu başlığı, dizin terimi gibi
alanlarda yapabilirsiniz.
5. Anahtar kelimenize uygun olan master veya doktora tezlerini arayabilirsiniz.
6. Aradığınız tezin dilini seçebilirsiniz.
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Görüntü 8: Gelişmiş Arama Sonuç Ekranı

7. Anahtar kelimenize uygun olan içerikler yukarıda gördüğünüz sayfada sıralanır.
8. Ekranın sol köşesinde bulunan bölümden aramanızın sıralanma kriterlerini
değiştirebilirsiniz.
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Görüntü 9: Tezi Görüntüleme

9. Tam metni bulunan tezleri ve bu tezlerin ayrıntılarını görüntüleyebilirsiniz.
10. Ekranın sağ köşesinde bulunan araçları kullanarak tezi PDF olarak indirebilir veya
alıntılayabilirsiniz.
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11. İncelemekte olduğunuz teze benzer içeriklere tam metnin sağ tarafında bulunan
kısımdan ulaşabilirsiniz.
Göz At

Görüntü 10: Göz At

Proquest Dissertations & Theses Global’da bulunan yüksek lisans ve doktora tezlerini,
konularına ve konumuna göre sıralandığı “Göz At” sayfasından araştırmanızın ihtiyacına
uygun olacak şekilde arama yapabilirsiniz.
Açıklama

Görüntü 11: Açıklama

Proquest Dissertations & Theses Global hakkında detaylı bilgiye ve konu kapsamına
“Açıklama” sayfasından ulaşabilirsiniz.
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Üyelik İşlemleri ve Oturum Açma
Veritabanına üyeliğiniz bulunuyorsa ekranın sağ köşesinde bulunan oturum açma sekmesinden
hesabınıza giriş sağlayabilirsiniz.

Görüntü 12: Oturum Açma Sekmesi

Proquest Dissertations & Theses Global ‘a üyeliğiniz bulunmuyorsa e-posta adresinizi ve
şifrenizi girdikten sonra “Gizlilik Politikası ile Şartlar ve Koşullar”ı kabul ettiğinizi beyan
ettikten sonra hızlıca hesabınızı oluşturabilirsiniz.

Görüntü 13: Üyelik Oluşturma
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Kitap Rafı

Görüntü 14: Kitap Rafı

“Kitap Rafı” üye olduktan sonra kullanabileceğiniz bir alandır. İndirdiğiniz, görüntülediğiniz
veya not aldığınızı içerikleri bu bölümde görebilir, araştırmalarınıza uygun olarak yeni klasörler
oluşturabilirsiniz.

Öneri I
Proquest Dissertations & Theses Global ‘ı kullandığınız süre boyunca sağ üst köşede bulunan
yardım butonuna tıklayarak veritabanının kullanımı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

Öneri II
Basit arama ekranının alt kısmında kullanmakta olduğunuz veritabanının konu kapsamı
hakkında bilgilendirme bulunmaktadır.
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Basit arama ekranının alt kısmında sağ tarafta arama ipuçları ve veritabanı hakkında daha
ayrıntılı bilgi için gerekli yönlendirmeler bulunmaktadır

Öneri III
Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte
ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma
görevlilerine iletilebilmektedir.
Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55
E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cb_kutuphane/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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