PROQUEST DISSERTATIONS & THESES GLOBAL
*Sahip olduğu 4,9 milyondan fazla tez (tam metin, özet) ile ProQuest Dissertations &
Theses (PQDT) editörler tarafından bir araya getirilmiş dünyadaki en büyük tez
kaynağıdır.
*ProQuest Dissertations & Theses the Library of Congress’in resmi tez deposudur ve
National Library of Canada’nın yayıncı ortağıdır.

ProQuest Dissertations & Theses ile:
•Son sınıf öğrencileri hazırlamayı düşündükleri tez konularının daha önceden yazılıp
yazılmadığını sorgulamak için arama yapabilirler
•Öğrenciler, öğretim görevlileri ve diğer araştırmacılar ilgilendikleri bilimsel alanlarla
ilgili araştırma yapabilirler
•Yüksek kalitedeki multidisipliner araştırma materyallerine hızlı ve kolay bir şekilde
erişebilirler
•Kendi elektronik kitap koleksiyonlarını oluşturabilirler – her tez bir ISBN içermektedir,
ProQuest dünyadaki en büyük ISBN yayıncısıdır
•ProQuest platform üzerinde dergi ve diğer içerik türleri ile çapraz tarama yapabilirler.
İÇERİK:
• ProQuest Dissertations & Theses Global, İngiltere’den Kıta Avrupasına,
Hindistan ve Çin’e kadar uluslararası bilimsel çalışmalara erişimi içermektedir.
• ProQuest yaklaşık 100 ülkeden ve 50’den fazla dilden tezleri içermektedir.
• Her yıl 200.000 den fazla lisansüstü çalışma eklenmektedir.
• Veritabanında 3.100’den fazla Üniversiteden yayınlanmış tez bulunmaktadır.
• 2.6 milyondan fazla başlık tam metin olarak yer almaktadır.
• PQDT haftalık olarak güncellenmektedir ve tam metin arama yapmaya imkan
tanımaktadır.

PQDT Veritabanına Katkıda Bulunan Üniversiteler:

Aralık 2019’da Tüm Dünyada En Çok Erişilen 25 Tez
https://www.proquest.com/products-services/dissertations/ProQuest-MostAccessed-Dissertations-and-Theses.html
KONU KAPSAMI:
Sanat, İşletme, Eğitim, Beşeri Bilimler Ve Sosyal Bilimler
•Alan, Etnik ve Cinsiyet Çalışmaları
•İşletme
•İletişim ve Bilgi Bilimleri
•Güzel Sanatlar ve Performans Sanatları
•Eğitim
Beşeri Bilimler
•Tarih
•Dil ve Edebiyat
•Felsefe ve Din
•Hukuk ve Yasal Çalışmalar
•Sosyal Bilimler
•Bilimler arası Branşlar
Davranışsal, Doğal Ve Fiziksel Bilimler
•Tarım
•Mimarlık
•Davranışsal Bilimler
•Biyolojik Bilimler
•Ekosistem
•Mühendislik
•Çevresel Bilimler

•Jeoloji
•Tıp ve Sağlık Bilimleri
•Matematiksel ve Fiziki Bilimler
KULLANIM:
Basit ve kullanıcı dostu ara yüzü ile kullanıcıların kolaylıkla arama yapmalarını
sağlamakta ayrıca farklı başlıklardaki filtreleme seçenekleri ile aramalarını
geliştirmelerine imkan tanımaktadır.
ProQuest Dissertations&Theses Veritabanı Linki:
https://search.proquest.com/pqdtglobal
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