DETAYLI TARAMA YARDIM
Ulusal Tez Merkezi’nden genel kriterleri eşleştirerek tarama yapabilmek için;




















Detaylı Tarama ekranında yer alan tüm satırları doldurmak zorunda değilsiniz.
Aradığınız başlığı; konu, üniversite, yazar adı ve danışman adı vd. satırların
birinden aramanız yeterli olacaktır.
Farklı iki satırdan eşleştirme yaparak taramanızı sınırlandırabilirsiniz.
Tarama yaparken kelimenin kökünü yazmanız daha fazla kayda erişmenizi
sağlayacaktır. Sistem bu kelimeyi sonuna gelecek eklerle birlikte arayacaktır.
Örnek: “genç” yazıldığında bu kelime “genç, gençler, gençlik” gibi eklerle birlikte
taranacaktır.
Birden fazla kelimeyi kalıp olarak (Örnek: kan basıncı şeklinde) aramak
istiyorsanız, kelimeler arasında bir boşluk bırakarak yazmalısınız.
Aranacak kelimeleri İngilizce olarak da yazabilirsiniz. Bu durumda kelimeler, veri
tabanındaki İngilizce alanlar olan; Tez Adı, Abstract ve İngilizce anahtar
kelimelerde taranır.
Aramalarda Türkçe vd. dillerde karakter arama problemi (Örnek: ğ, g, ı, i, î, a, â,
u, ü, û, ç, c, ş, s) yoktur.
İzin Durumu nedir?
o İzinli: Tam metin erişime açık olan tezleri ifade eder.
o İzinsiz: Tez yazarlarına henüz ulaşılamadığı için izin alınamayan veya tez
yazarının belli bir tarihe kadar erişime kısıt koyduğu tezleri ifade eder.
Durumu nedir?
o Onaylandı: Enstitüleri tarafından onaylanan ve Tez Merkezi sisteminde var
olan tezleri ifade eder.
o Hazırlanıyor:
Üniversitelerde
şu
an
çalışılmakta
olan
henüz
tamamlanmamış tezleri ifade eder.
Tarama sonucunda tez kayıtları liste olarak açılacaktır.
Tez No altında yer alan numaraların üzerine tıklandığında, tez künye bilgileri ve
tezin özetleri ekrana gelecektir.
Sisteme ÜYE GİRİŞİ yaparak tarama yaptığınızda; konunuzla ilgili tezlerden
LİSTEME EKLE seçeneğini tıklayarak seçmiş olduğunuz tezleri daha sonra
kullanmak amacıyla listeleyebilirsiniz.
Detaylı Tarama ekranında; ÜNİVERSİTE satırından YURTDIŞI ÜNİVERSİTELER
seçeneğini tıklayarak Yurtdışı üniversitelerde lisansüstü eğitim alarak denkliği
verilmiş olan tezlere erişebilirsiniz.
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da
Mozilla Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.

GELİŞMİŞ TARAMA YARDIM
Ulusal Tez Merkezi’nden birden fazla kelimeyi ilişkilendirerek arama yapmak için;


Bu ekranda, aranacak kelimeleri ve, veya, içermesin gibi bağlaçlar ile
ilişkilendirebilirsiniz.
o VE: Her iki
kelimenin de aynı
tezde geçtiği
kayıtları bulur.
Örnek: "çocuk gelişimi" ve "drama" hem çocuk gelişimi hem de drama
kelimesinin aynı tezde geçmesi durumunda kayıt bulur.
o VEYA: Aranacak kelimelerin en az birinin ya da her ikisinin geçtiği kayıtları
bulur.
Örnek: "çocuk gelişimi" veya "drama" şeklinde arandığında bu iki
kelimelerden herhangi birinin geçtiği kayıtları bulur.

o



İÇERMESİN:
Aranacak
kelimeler
arasında
"içermesin"
bağlacı
kullanıldığında, ikinci kelimenin bulunmadığı kayıtları arar. Örnek: “sigara
kullanımı” içermesin “ergen”

Aramayı belli bir alanda sınırlamak veya genişletmek istiyorsanız (örn. Tez Adı,
Yazar, Danışman, Konu,vd.) Aranacak Alan, Arama Tipi vd. satırlardan uygun
alanları seçiniz.
 Tarama yaparken kelimenin kökünü yazmanız daha fazla kayda erişmenizi
sağlayacaktır. Sistem kelimenin sonuna gelecek eklerle birlikte bu kelimeyi
arayacaktır. Örnek: “genç” yazıldığında bu kelime “genç, gençler, gençlik” gibi
eklerle birlikte taranacaktır.
 Birden fazla kelimeyi kalıp olarak (Örnek: kan basıncı şeklinde) aramak
istiyorsanız, kelimeler arasında bir boşluk bırakarak yazmalısınız.
 Aranacak kelimeleri İngilizce olarak da yazabilirsiniz. Bu durumda kelimeler, veri
tabanındaki İngilizce alanlar olan; Tez Adı, Abstract ve İngilizce anahtar
kelimelerde taranır.
 Aramalarda Türkçe vd. dillerde karakter arama problemi (Örnek: ğ, g, ı, i, î, a, â,
u, ü, û, ç, c, ş, s) yoktur.
 İzin Durumu nedir?
o İzinli: Tam metin erişime açık olan tezleri ifade eder.
o İzinsiz: Tez yazarlarına henüz ulaşılamadığı için izin alınamayan veya tez
yazarının belli bir tarihe kadar erişime kısıt koyduğu tezleri ifade eder.
 Durumu nedir?
o Onaylandı: Enstitüleri tarafından onaylanan ve Tez Merkezi sisteminde var
olan tezleri ifade eder.
o Hazırlanıyor:
Üniversitelerde
şu
an
çalışılmakta
olan
henüz
tamamlanmamış tezleri ifade eder.
 Tarama sonucunda tez kayıtları liste olarak açılacaktır.
 Tez No altında yer alan numaraların üzerine tıklandığında, tez künye bilgileri ve
tezin özetleri ekrana gelecektir.
 Sisteme ÜYE GİRİŞİ yaparak tarama yaptığınızda; konunuzla ilgili tezlerden
LİSTEME EKLE seçeneğini tıklayarak seçmiş olduğunuz tezleri daha sonra
kullanmak amacıyla listeleyebilirsiniz.
İnternet sitemizi en iyi şekilde görüntüleyebilmek için Google Chrome ya da Mozilla
Firefox tarayıcısını kullanmanızı öneririz.

