CUMHURBAŞKANLIĞI MİLLET KÜTÜPHANESİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ULUSAL TEZ MERKEZİ KULLANIM KILAVUZU
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Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi hizmetlerinin tamamı internet üzerinden
verilmektedir. Yazarları tarafından Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veritabanında
arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin verilen tezler açık
erişime sunulmaktadır. Tez Merkezi veri tabanında yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı
kopyalarına üniversite kütüphaneleri aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişilebilmektedir.

Aranacak Alan bölümünde
yazar, danışman, konu, dizin,
özet, tümü gibi seçenekler
sunulmaktadır.

İzin Durumu; İzinli tam metin
erişime açık olan tezleri ifade eder.
İzinsiz ise erişim sınırlandırılmış
ya da bir süreliğine ertelenmiş
anlamına gelmektedir.

30.12.2019

2

Tez Türü bölümünde yüksek lisans, doktora,
tıpta uzmanlık gibi seçenekler sunulmaktadır.

Basit Tarama Ulusal Tez Merkezi’nde basit tez taraması aranacak alan, izin durumu, tez
türü gibi çeşitli arama olanakları sunmaktadır. Tarama yaparken kelime kökünün yazılması
daha fazla kayda erişim sağlamaktadır. Sistem bu kelimeyi sonuna gelecek eklerle birlikte
aramaktadır. Aranacak kelimeler İngilizce olarak da yazılabilmektedir. Bu durumda veri
tabanındaki İngilizce alanlar olan tez adı, abstract ve İngilizce anahtar kelimelerde
taranmaktadır.

Kişisel gelişim

Özet

İzinli

Doktora

Tarama terimi giriniz alanında kişisel gelişim konusunda, aranacak alanda özet, izin
durumunda izinli, tez türü ise doktora seçildiğinde sonuç sayfasında belirlenen
ölçütlerde sonuçlar listelenmektedir.
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Tarama sonucu 43 kayıt bulundu.

Tez no altında yer alan numaralardan biri seçildiğinde tezin künye bilgileri ve özeti ekrana
gelmektedir. PDF sembolü seçildiğinde tezin tamamına erişilmektedir.

Tez Bilgileri Detay
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Detaylı Tarama bölümünde tüm satırlar doldurulmak zorunda değildir. Üniversite, Enstitü,
Anabilim dalı, Bilim dalı bölümleri otomatik olarak seçilebilmektedir. Aranılan başlığı konu,
yazar adı, danışman adı gibi seçeneklerden erişim olanağı sunmaktadır.

Detaylı Tarama
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi
Tarım Ekonomisi
Anabilim Dalı

1992-2019
İzinli

Onaylandı

Ziraat=Agrıculture

Üniversite, anabilim dalı, konu alanları belirlendikten sonra yıl; 1992-2019 tez
türü; yüksek lisans, izin durumu; izinli ve durumu; onaylanmış olarak belirtilen
tezler listelenmektedir.

Üniversite

Detaylı
Tarama
ekranında
Üniversite satırından Yurt Dışı
Üniversiteler
seçerek
yurtdışı
üniversitelerde lisansüstü eğitim
alarak denkliği verilmiş olan tezlere
erişilebilmektedir.

Yurtdışı Üniversiteler
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Tarama sonucunda 53 kayıt bulundu.

Detaylı Tarama bölümünde yalnızca bir alan seçilerek de araştırma yapılabilmektedir. Sadece
üniversite, sadece izinli tezler, sadece anabilim dalında, danışman adında ya da belirli bir yılda
hazırlanmış tezler görüntülenebilmektedir.

Ankara Üniversitesi seçildiğinde bu
üniversitede hazırlanmış ve sistemde
var olan bütün tezler listelenmektedir.

Tarama sonucunda 29445 kayıt bulundu.
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Gelişmiş Tarama Ulusal Tez Merkezi’nde gelişmiş tarama bölümünde birden fazla kelimeyi
ilişkilendirerek arama yapmak için ve, veya, içermesin gibi bağlaçlar kullanılmaktadır.
Ve her iki kelimenin de aynı tezde geçtiği kayıtları bulur. Örneğin; kişisel gelişim ve psikoloji
hem kişisel gelişim hem psikoloji kelimelerinin geçtiği tezler listelenmektedir.
Veya aranacak kelimenin en az birinin ya da her ikisinin geçtiği kayıtları bulur. Örneğin; kişisel
gelişim veya psikoloji şeklinde arandığında bu iki kelimeden birinin geçtiği tezler
listelenmektedir.
İçermesin aranacak kelimeler arasına geldiğinde ikinci kelimenin geçmediği kayıtları bulur.
Örneğin; kişisel gelişim içermesin ergenlik şeklinde arandığında ergenlik kelimesinin
geçmediği tezler listelenmektedir.

Gelişmiş Tarama

Anahtar kelimeler ve kullanılacak bağlaçlar belirlenip aranacak alan, arama
tipi, izin durumu, tez türü ve üniversite seçeneklerinden uygun olanlar
belirlendiğinde aranan ölçütlerde tezler listelenmektedir.

Tarama sonucunda 290 kayıt bulundu.
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Durumu Onaylandı enstitüleri tarafından onaylanan ve Tez Merkezi sisteminde var olan
tezleri ifade etmektedir. Hazırlanıyor ise üniversitelerde şu an çalışılmakta olan henüz
tamamlanmamış tezleri ifade etmektedir.

Tarama alanı ekranı açıldığında burada Detaylı Tarama, Gelişmiş Tarama, Son Eklenen
Tezler, Hazırlanmakta Olan Tezler arama seçenekleri sunmaktadır.
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Son Eklenen Tezler bölümünde son 15 gün içinde eklenen tezler görüntülenebilmektedir.

Hazırlanmakta Olan Tezler bölümünde ise bir ya da birden fazla alan seçilerek hazırlık
aşamasında olan tezler görüntülenebilmektedir.

Ankara Üniversitesi Bilgi ve
Belge Yönetimi Anabilim
Dalı’nda hazırlanmakta olan
tezler görüntülenebilmektedir.

Tarama sonucunda 18 kayıt bulundu.
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İstatistikler bölümünde Üniversitelere göre, Yıllara göre, Konulara göre, Türe göre,
Üniversitelerin Yıllara göre tez sayıları, Aylık tez indirme sayıları, Aylık tez sorgulama
sayıları gibi istatistiki bilgiler sunulmaktadır.

Üniversitelere Göre

Yıllara Göre
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Konulara Göre

Türe göre

Üniversitelerin yıllara göre tez sayıları
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2019 aylık tez indirme sayıları

2019 aylık tez sorgulama sayıları

Üye Girişi siteye üye olmadan da tez tarama ve indirme işlemi yapılmaktadır. Sisteme giriş
işlemleri e-Devlet üzerinden TC Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresi ile kimlik doğrulaması
yapılarak gerçekleştirilmektedir.
Üye Girişi
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Öneri I
Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi ana sayfasında bulunan Sıkça Sorulan Sorular
(SSS) bölümünde sistemle ilgili çeşitli soruların yanıtları görüntülenmektedir.
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Öneri II
Bize Ulaşın bölümü sıkça sorulan sorular kısmında bulunan açıklamaların yetersiz kaldığı
durumlarda sayfada bulunan yönlendirmelerden yararlanarak soruların iletilmesi amacıyla
hizmet vermektedir.

Bize Ulaşın
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Öneri III
Her Tarama seçeneğinin sayfasında yer alan Yardım seçeneğinden bütün tarama yöntemleriyle
ilgili bilgilerden faydalanılabilmektedir.

Öneri IV
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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