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İdealonline
Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarında Türkçe
dergilerden ve kitaplardan oluşan elektronik
veritabanı platformu…

İdealonline
Araştırmacıların çalışmalarında öncelikle tercih
edecekleri kitapları ve dergileri içermektedir.

İdealonline, fen ve sosyal bilimler alanlarında kapsamlı ve geniş bilgiyi Türkçe
kaynaklarda da bulabilmek için oluşturulan bir elektronik veritabanıdır.

Birçok farklı aktüel, sosyolojik, bilimsel,
akademik ve sıralayamadığımız dalda
eserin üretildiği günümüz dünyasında,
bilgiye erişimin sürati fazlasıyla önem
arz etmektedir. Küresel bağlamda
yayıncılık sektörünün e-kitap
formatıyla farklı bir boyut kazandığı
gözlerden kaçmamaktadır. Her
geçen gün veritabanlarına ve e-kitap
formatına gösterilen rağbetin artışı,
kişilerin içerisinde bulunduğumuz
teknoloji çağından beklentilerini
gözler önüne sermektedir. Türkçe
kaynaklara erişim noktasında böylesi
bir boşluğu doldurmayı hedefleyen
idealonline veritabanı ile matbu
hâllerinin hepsine birden hâkim
olma şansınızın bulunmadığı dergi
ve kitabı yalnızca birkaç dakikalık
uğraş sonucunda elinizin altında hazır
bulundurmayı sağlayacak.
İdealonline elektronik veritabanı, süreli

İdealonline veritabanları platformuyla güncel bilgi kaynaklarına ya da arşivlerde
okuyucularını bekleyen değerli kaynaklara; araştırmacıların, meraklı okuyucuların
hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilmelerini ve ulaştıkları bilgilerden etkili bir şekilde
yararlanmaları sağlanmaktadır.
İdealonline veritabanları platformuna kitaplardan sonra makaleler, hakemli
dergiler, eğitim kurumları tarafından tercih edilen popüler dergiler eklenerek
veritabanımız oldukça zenginleştirilmiş ve geliştirilmiştir.
Baskısı tükenmiş eserlerdeki ya da yıllardır çıkan süreli yayınlardaki bilgi birikimi
ya sayfalar arasında kaybolmakta ya da araştırmalarda bu kaynaklara ulaşmak
ciddi bir zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır. Bu da araştırmacılar
için bir değer ifade etmemektedir. İdealonline veritabanlarıyla bu bilgiler
araştırmacılar için kolay ulaşılabilen bir kaynak haline gelmesi sağlanmaktadır.
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yayınların ya da kitapların tükenmiş
ve piyasada bulunması neredeyse
imkânsız sayılarını/baskılarını elde
etmenizi, bütün arşive hâkim
olmanızı, geliştirilmiş ara motoru ve
araç çubuklarıyla aranılan bölüme,
cümleye ve hatta kelimeye saniyeler
içerisinde ulaşabilmenizi sağlamayı
hedeflemektedir.
Kelimenin tam anlamıyla oluşturulan
bu geniş kapsamlı bibliyografyadan
faydalanmanız amaçlanmaktadır.
Güncel sayıların, gözden geçirilmiş
yeni baskıların, arşivlerde dahi
bulunmayan eserlerin derlenip, detaylı
ve titiz bir çalışma sonucunda bir
araya getirildiği bu online platform
Türkçe kaynaklara erişim konusunda
ve bilginin ayağınıza getirilmesi
noktasında fazlasıyla kolaylık
sağlayacaktır.
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İdealonline
Basit ve gelişmiş arama seçenekleri yardımıyla
istenen bilgiye hızlıca erişim imkânı.

Pratik kullanım imkânı;

idealonline, veritabanı platformu kullanıcılara ne tür imkânlar sağlıyor;
•
•
•
•
•
•
•

Sanal ortamda herkes kendi kütüphanesini oluşturabilecek, kullanıcı kendi
kütüphanesine istediği dergileri, kitapları koyabiliyor,
Etkin arama motoru sayesinde istenilen bilgiye kolayca erişim imkânı
sağlanıyor,
Basit ve kolay okuma platformu sağlanıyor,
Çalıştığı projeleri, okuduğu metinleri tanımladığı klasörler altında
toplayabiliyor,
Basılı kitap okur gibi elektronik ortamda metinleri okuyup, önemli görülen
yerlerin altını çizip notlar alınabiliyor,
Dergilerin güncel ve geçmiş sayılarına erişim imkânı sağlıyor.
Dergilerde basılısı çıkmadan önce yeni sayıyı okuma imkânı sağlıyor.

Kolay Okuma İmkânı

Arşive Kolay Erişim

Atıf ve Alıntılama

Proje Hazırlık

Akademik dergide yer alan
makalelerin listesi
Belgenin kullanım etkinliğini
artıran araç çubukları.
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ONLINE FIRST: Dergilerin basılı yeni sayısı çıkmadan idealonline elektronik
veritabanından okuma imkânı.
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Aşağıda idealonline veritabanına yönelik pratik kullanım bilgilerini bulabilirsiniz.

1. Arama Yapma:
Basit ya da
gelişmiş arama
seçeneklerinden
birini kullanarak;
tam metin, başlık,
yazar vb alanlarda
arama yapanız.

2. Kitap Görüntüleme:
Anasayfadaki araç
çubuğundaki Gözat
sekmesine tıklanarak
gelen ya da Arama
sonucunda gelen
listeleme ekranında
kitabı veya dergiyi
açmak için “okumaya
başla” linkine tıklayınız.
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3. Kitap Okuma:

4. Kişiselleştirme:

5. Yazdırma-Paylaşma:

Kitap içersinde sayfaları
değiştirmek, ilgili
bölümlere geçmek,
aranan ifadeleri bulmak,
değiştirmek, metni
büyültüp küçülterek
sizin için en iyi okuma
modunu ayarlamak için
sayfa içerisinde yukarda
belirtilen butonları
kullanınız.

Kitap içersinde önemli
gördüğünüz yerlerin
altını çizebilir, üstünü
boyayabilir ya da
kitap üzerinde notlar
alabilirsiniz. İsterseniz
kendi kütüphanenizi
oluşturabilirsiniz.

Okuduğunuz kitaplardan
çıktı alabilir ya da
önemli gördüğünüz
yerleri arkadaşlarınızla
paylaşabilirsiniz.
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KONULAR
√ Eğitim

√ Felsefe

		√ Ekonomi & Finans
		√ Psikoloji
√ Hukuk

√ Sosyoloji

		√ Kültür Sanat

		√ Tarih

√ Siyasal Bilimler
√ Müzik

√ Dil & Edebiyat
√ Sağlık Bilimleri
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