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İÇERİK

 Dünyanın dört bir yanından gelen en kapsamlı tez ve tezler koleksiyonudur.

 1743'ten günümüze kadar uzanan, 1997'den beri yazılan eserler için seçilen 

tam metinle birlikte 1997'den bu yana lisansüstü çalışmalar için tam metin 

sunan veri tabanıdır.

 Hem alıntılar hem de tam metin olarak önemli miktarda yeni uluslararası tez 

ve tezler içerir.

 Konu kapsamı olarak iş ve ekonomi, tıp bilimleri, bilim, teknoloji, tarım, sosyal 

bilimler, sanat, beşeri bilimleri içermektedir.



Arama kutusu üzerinden 

‘ProQuest’i aratıp veri 

tabanını açınız.

Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ uzantılı 

mail adresiniz ile üyelik 

oluşturduktan sonra giriş 

yapınız.



Araştırmanızda 

oturum açabilir, 

dil seçiminizi 

yapabilirsiniz.



Bir hesabınız yok ise ‘Araştırmam 

hesabı oluştur’ sekmesinden 

gerekli bilgileri doldurarak  

hesabınızı oluşturabilirsiniz.





Basit arama ve gelişmiş 

arama ile aramanızı 

gerçekleştirebilirsiniz.

Basit arama seçeneğinde 

tarama yaparken “arama 

ipuçları”ndan 

yararlanabilirsiniz.



Arama butonuna yazdığınız tez 

konusunu açılır penceredeki 

başlıklar ile filtreleyebilirsiniz.

Aradığınız tezleri tarih 

daraltıcı ile daha kolay 

arayabilirsiniz.



Aramalarınızı danışman, yazar 

adı, üniversite, dizin terimi, 

konu başlığı ile daha detaylı 

arama yapabilirsiniz.

Aramalarınızı tez 

türü ve dile göre 

filtreleyebilirsiniz.



Tarama konunuzla ilgili veri 

tabanına eklenecek yeni 

tezlerin düzenli olarak

elektronik posta adresinize

gelmesi için “uyarı ayarlama” 

özelliğini kullanabilirsiniz.

Arama yaptığınız tez 

konusu ile ilgili sonuç 

sayısını verir.



Aramalarınızı tarih, 

konu, dizin terimi, 

üniversite ve birden 

fazla dil seçeneğine 

göre daraltabilirsiniz.



Seçtiğiniz tezleri 

‘Alıntıla’ sekmesine 

tıklayarak kaynakça 

gösterimlerinde 

kullanabilirsiniz.



Bibliyografik künye 

seçiminden kaynak 

gösterim stilinizi 

seçebilirsiniz.



Arama sonuçlarınızdan 

seçtiklerinizin URL adresini 

ve özet bilgisini mail 

adresinize 

gönderebilirsiniz.

Seçtiğiniz tezi 

kişisel 

klasörünüze kayıt 

edebilirsiniz.





Tezi pdf tam metin olarak 

görüntüleyebilirsiniz.



Seçtiğiniz tezin pdf formatında 

özet ve içindekiler bölümünü 

gösterir.



Tezin özetini okuyabilir, 

tezin bilgilerine 

erişebilirsiniz.



Tezde yer alan referans 

kaynakların tümünü 

görüntüleyebilirsiniz. 



İlgili öğeler bölümünden 

tezin konusu ile ilgili diğer 

tezlere erişim 

sağlayabilirsiniz.

Tezi pdf formatında 

indirebilirsiniz.

Kopya iste bölümünden 

kütüphanemizin abone 

olmadığı tezlerin tam 

metinlerinin online yada basılı 

formatlarını ücret karşılığı 

talep edebilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

http://kutuphane.medipol.edu.tr/

