
Sahip olduğu 4 milyondan fazla tez ile, ProQuest Dissertations & Theses (PQDT) dünyadaki 
en geniş kapsamlı tez veri tabanıdır. Her geçen gün artan küresel üniversite ortakları ağı 
vasıtasıyla, yılda 120.000'den fazla yeni tez platforma eklenmektedir. 

Amerikan Kongre Kütüphanesi resmi tez deposu olan ProQuest Dissertations and Theses 
Global, başka herhangi bir biçimde yayınlanmamış önemli birincil araştırmalara erişim sunar.  

Araştırmacılar, 2015 Charleston Danışman Okuyucuların Seçimi Ödülleri'nde En İyi Arayüz 
ödülü alan ProQuest Dissertations and Theses Global platformundan ihtiyaç duyabilecekleri 
her disiplinde yayımlanan master ve doktora tezlerine erişebilirler. Kullanıcıların ara yüzü 
Türkçe olarak kullanması mümkündür. 

18. yüzyıla kadar uzanan bu veri tabanı, 1861'de kabul edilen ilk ABD tezinin yanı sıra, 17. 
yüzyıla kadar uzanan Avrupa tezlerinden son dönem güncel tezlere kadar kapsamlı 
bibliyografik atıflar da içermektedir.   

Ayrıca kullanıcılar ve üniversiteler  yayımlanan tezleri dilerlerse, ETD (Electronic Theses and 
Dissertations) platformuna yükleyip, onay sürecinden geçtikten sonra, çalışmaların tüm 
dünyada görünür olmasını sağlayabilmektedir. 

 

The largest single repository of graduate dissertations and theses, ProQuest Dissertations & 
Theses (PQDT) includes 4 million works – grows by more than 120 thousand each year. 

Designated as an official offsite repository for the U.S. Library of Congress, PQDT Global 
offers comprehensive historic and ongoing coverage for North American works and 
significant and growing international coverage from a multiyear program of expanding 
partnerships with international universities and national associations. 

Researchers can access master’s and doctoral theses published in all kinds of disciplines via 
ProQuest Dissertations and Theses Global platform, which received the Best Interface 
Award at 2015 Charleston Readers’ Choice Awards. The interface is also available in 
Turkish.  

PQDT, which dates back to 18th century, also includes  has amassed more than 1.4 million 
titles beginning with the first U.S. dissertation accepted by a university in 1861, in addition to 
European theses dating back to 17th century.  

Also, users and universities can upload their published theses on ETD (Electronic Theses 
and Dissertations) platform, and make their work global once they pass the approval 
procedure.  

  

  

 
 
                                                                


