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İdealOnline popüler-akademik süreli yayın, tıp ve din bilimleri alan kitapları, sempozyum ve 
kongre bildirileri ve diğer bilgi kaynaklarını bir alanda toplayan, kapsamlı bilgiye Türkçe 
kaynaklarda da ulaşılmasını sağlayan ve bunları okuyucuların hizmetine sunan veritabanıdır. 

İdealOnline içerisinde Türk Dünyasının önde gelen dergileri de yer almaktadır. Azerbaycan, 
Kırgızistan, Kazakistan, Başkurdistan, Kırım, Karaçay-Malkar gibi cumhuriyetler tarafından 
yayınlanan bu dergiler “İdealOnline Süreli Yayın Veritabanı” ile Türkiye’deki üniversite 
kütüphanelerinin erişimine açılmıştır. Üniversite kütüphaneleri tarafından aktif olarak 
kullanılan İdealOnline, yayınların araştırmacılara ulaşması için etkili bir veritabanıdır. 

 
 

 

Ana sayfa Veri Tabanları Ayarlarım Yardım Hakkında 

Yazar Arama Yayın Arama Detaylı Arama 

Kurumsal Giriş 
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Veritabanları bölümünde akademik dergiler, popüler dergiler, ideal tıp kitapları, konferans & 
armağanlar ve din bilimleri gibi seçenekler sunulmaktadır.  

 

 

Akademik Dergiler seçeneğinde isme göre arama ve konuya göre arama seçenekleri ile 
kullanıcılara kolaylık sağlanmaktadır. Ayrıca burada dergilerin listesinin bulunduğu excel 
dosyası ile sistemde var olan dergilerin künye bilgileri, sayıları ve güncel durumları hakkında 
bilgiler liste şeklinde görüntülenmektedir. 

 

Veri Tabanları 

Akademik Dergiler 

Popüler Dergiler 

İdeal Tıp Kitapları 

Konferans & 
Armağanlar 

Din Bilimleri 

İsme Göre Arama Konuya Göre Arama 

Dergiler alfabeye 
göre 
sıralanmaktadır. 
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İsme göre arama seçeneği ile herhangi bir anahtar kelime ya da dergi ismi ile arama 
yapılmaktadır. Burada dergilerin yayıncısı, yayınlandığı yıl aralığı, güncellik durumu gibi 
bilgiler görüntülenmektedir.  

 

Hukuk 

İsme Göre Arama 
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Dergi içerik sayfasında güncel sayı bilgisi, geçmiş sayılar, çok okunanlar, dergi hakkında 
bilgiler görüntülenmektedir. Güncel sayı sayfasında dergi içindeki makaleler yazarlar, 
makalelerin künye bilgileri yer almaktadır. Araştırması yapılan konu ile ilgili makalelere PDF 
seçeneği ile erişilebilmektedir. Ayrıca ulaşılan dergileri sosyal medya aracılığı ile paylaşma 
imkânı da sunulmaktadır.  

 

Geçmiş sayılar seçeneğinde derginin önceki yıllarda yayımlanmış sayılarına ve ciltlerine 
makale içeriklerine ulaşılabilmektedir.  

 

Güncel Sayı Geçmiş Sayılar Çok Okunanlar Dergi Hakkında 

İçindekiler 

Geçmiş Sayılar 
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Çok okunanlar seçeneğinde derginin tüm sayılarında yer alan ve en çok okunan araştırma 
yapılan konular, makaleler listelenmektedir.  

 

Dergi hakkında seçeneği ile ISSN numarası, dil, editör, yayıncı ve derginin çıkış sıklığı gibi 
bilgiler görüntülenmektedir.  

 

Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Dergisi 2014 
yılında yayımlanan 1. sayılı 
dergi görüntülenmektedir. 

Çok Okunanlar 

Dergi Hakkında 
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Araştırma yapılan konu ile ilgili makalenin ayrıntı sayfasına gelindiğinde özet bilgisi, yazarlar, 
kaynakça, atıflar, istatistikler, benzer yayınlar gibi seçeneklerden makale ile ilgili daha detaylı 
bilgilere ulaşılabilmektedir.  

RIS ile tam metin makaleye, plain text ile abstrakt ile birlikte bibliyografik kimliğe erişilirken 
bib text ile sadece bibliyografik künye bilgilerine erişilmektedir.  

 

 

Özet bölümünde makalenin içeriği ile ilgili genel bilgi sunulmaktadır. 

 

Özet Yazarlar Kaynakça Atıflar İstatistikler 

RIS       Plain Text          Bib Text 

Özet 

Benzer Yayınlar 
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Yazarlar bölümünde makaleyi oluşturan yazar bilgisi yanı sıra künye bilgilerine de yer 
verilmektedir.  

 

Benzer yayınlar bölümünde konu ile ilgili diğer çalışmalara da yer verilmektedir. 

 

İstatistikler bölümünde makalenin görüntülenme ve indirilme sayısı gibi veriler 
görüntülenmektedir.  

 

Yazarlar 

Benzer Yayınlar 

İstatistikler 
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Konuya göre arama seçeneği ile konu seçiniz bölümünden araştırmaya uygun konu 
belirlenerek dergi ve makalelere erişim sağlanmaktadır. Yine bu bölümde de isme göre arama 
bölümünde olduğu gibi dergi içeriklerine, önceki sayılarına, yazar bilgisine ve bibliyografik 
künye bilgilerine ulaşılmaktadır.  

 

 

Konu seçiniz bölümünden belirlenen konu ile ilgili dergiler listelenmektedir. Konu ile ilgili 
dergilerin görüntülendiği yerde ayrıca aranacak kelime giriniz bölümünde ana konuyla ilgili 
daha özel bir konuda araştırma yapma imkânı sunulmaktadır. 

 

Konuya Göre Arama 

Ceza 
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Popüler Dergiler çeşitli konularda yayımlanmış ve araştırmalarda çok tercih edilen dergi ve 
makalelere kolay erişim amaçlanmıştır. İsme göre arama ve konuya göre arama seçenekleri 
ile kullanıcılara kolaylık sağlanmaktadır. Ayrıca burada dergilerin listesinin bulunduğu excel 
dosyası ile sistemde var olan dergilerin künye bilgileri, sayıları ve güncel durumları hakkında 
bilgiler liste şeklinde görüntülenmektedir.  

 

 

 

İsme göre arama seçeneği ile herhangi bir anahtar kelime ya da dergi ismi ile arama 
yapılmaktadır. Burada dergilerin yayıncısı, yayınlandığı yıl aralığı, güncellik durumu gibi 
bilgiler görüntülenmektedir. 

 

 

İsme Göre Arama Konuya Göre Arama 

İsme Göre Arama 

Tarih 
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Dergi içerik sayfasında güncel sayı bilgisi, geçmiş sayılar, çok okunanlar, dergi hakkında 
bilgiler görüntülenmektedir. İçindekiler sayfasında derginin giriş bölümünden itibaren 
içeriğinde yer alan bütün bölümlere yer verilmektedir. Ayrıca ulaşılan dergileri sosyal medya 
aracılığı ile paylaşma imkânı da sunulmaktadır.  

 

 

İçindekiler sayfasında yer alan herhangi bir konu seçildiğinde istenilen konu başta olacak 
şekilde derginin bütün içeriğine erişim imkânı sunulmaktadır. 

 

Güncel Sayı Geçmiş Sayılar Çok Okunanlar Dergi Hakkında 

İçindekiler 

21.01.2020 

 

11 
 



 
 

 

İndirme Listesi seçeneği ile 
seçilen bölüm içinde yer alan 
çalışmalar indirilebilmektedir. 
İçerik bölümünde dergi 
içeriğinde bulunan konular ve 
sayfa bilgisi yer almaktadır. 
Sosyal medya hesapları ile 
paylaşım imkânı sunulmaktadır. 

 

İndirme 
seçeneklerinden part 
1 seçildiğinde bu 
bölümün 20 sayfalık 
kısmı 
indirilebilmektedir. 
Her bir bölümde bu 
şekilde 20 sayfa yer 
almaktadır. 
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Dergi listesinde yer alan yayıncı bölümünde seçilen yayınevi, vakıf gibi kuruluşların 
yayınladığı diğer çalışmalara da erişim sağlanabilmektedir.  

 

 

 

Yayıncı bölümünden seçilen arama sayfasına gelindiğinde burada veritabanı, yayın tarihi, 
dil, doküman tipi, anahtar kelime, kurum, yayınevi, konu gibi sonuçları sınırlandırma 
imkânı sunulmaktadır. 
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Veritabanı sınırlandırma seçeneğinde akademik dergiler, konferans & armağan, popüler 
dergiler gibi sınırlandırmalar bulunmaktadır.  

  

Yayın tarihi ile belli yıl aralığında arama yapılabilmektedir. Dil sınırlaması ile sistemde var 
olan dillere göre sınırlama yapılabilmektedir. 

 

 

 

Doküman tipi ile makale, dergi, konferans & armağan, kitap gibi seçeneklerden sınırlama 
imkânı sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

Popüler Dergiler (84) 

2004 2020 

Rusça (8) 

Konferans& Armağan 
Yazısı (138) 
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Anahtar kelime ile araştırma konusunun içinde geçmesi istenilen kelime belirlenerek  
sonuçlara erişim sağlanmaktadır. 

 

 

Kurum, yayınevi, konu gibi sınırlandırma seçenekleri ile arama sonuçları 
sınırlandırılabilmektedir. 

 

Sıralama seçeneği ile ilgililik, tarih gibi bölümlerden arama sonuçları sınırlandırılabilmektedir. 

 

 

Osmanlı (29) 

Hukuk (33) 

İlgililik 

Tarih 

Yazar Adı 

Yayın Başlığı 

Kurum 

Yayıncı 
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Araştırma konusu yanında bulunan kutucuğu seçerek kütüphaneme ekle bölümünden üye 
girişi yaparak istenilen konuları e-postaya ekleme imkânı sunulmaktadır.  

 

 

 

Kütüphaneme ekle 

chngr@gmail.com 

654321 

e-posta ve şifre 
ile üye girişi 
yapılmaktadır. 

Üyelik için 

Zorunlu alanlar 
doldurulduktan sonra 
e-postaya gelen 
bildirimle hesap 
oluşturma işlemi 
gerçekleştirilmektedir. 
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İdeal Tıp Kitapları bölümünde tıp, sağlık hizmetleri, biyoloji gibi konularda oluşturulmuş 
eserlere ulaşılmaktadır.  İsme göre arama ve konuya göre arama seçenekleri ile kullanıcılara 
kolaylık sağlanmaktadır. Ayrıca burada dergilerin listesinin bulunduğu excel dosyası ile 
sistemde var olan dergilerin künye bilgileri, sayıları ve güncel durumları hakkında bilgiler liste 
şeklinde görüntülenmektedir.  

İdeal tıp kitapları bölümündeki arama seçenekleri ile akademik dergiler ve popüler dergiler 
bölümlerindeki arama seçenekleri aynı mantıkla çalışmaktadır. 

 

Konferans & Armağanlar bölümünde çeşitli konularda ve farklı tarihlerde gerçekleştirilmiş 
kongre, konferans, sempozyum ve armağan eserlere erişim imkanı sunulmaktadır.  

Konferans & armağanlar bölümündeki arama seçenekleri ile akademik dergiler, popüler 
dergiler, ideal tıp kitapları bölümlerindeki arama seçenekleri aynı mantıkla çalışmaktadır. 

 

İsme Göre Arama Konuya Göre Arama 

İsme Göre Arama Konuya Göre Arama İsme Göre Arama Konuya Göre Arama 
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Din Bilimleri bölümünde din konusunda yapılmış çalışmalar ve dergilere erişim imkânı 
sunulmaktadır. Din bilimleri bölümündeki arama seçenekleri diğer bölümlerin arama 
seçenekleri aynı mantıkla çalışmaktadır.  

 

Genel Arama bölümünde yazar, dergi, makale, kongre, konferans armağan kitap gibi 
konularda arama yapılabilmektedir. 

 

 

İsme Göre Arama Konuya Göre Arama 

armağanı 

armağanı için arama sonuçları 
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Yazar Arama bölümünde yazarın ad ve soy ad bilgisi yazılarak arama yapılmaktadır.  

 

 

 

 

 

İlber Ortaylı 

Yazar Arama 

Yazar: İlber Ortaylı için arama sonuçları 
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Yayın Arama bölümünde dergi/dergi sayısı ara ve kitap ara seçenekleri sunulmaktadır. Dergi 
arama bölümünde alanlardan birini ya da tamamını doldurarak sonuçlara ulaşılmaktadır.  

 

 

Dergi/Dergi Sayısı Ara Kitap Ara 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 6 

Cilt Sayı 
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Kitap ara bölümünde ideal tıp kitapları, konferans & armağanlar, din bilimleri yayınları 
gibi alanlardan direk kitap adından arama imkânı sunulmaktadır.  

 

 

Kitap Ara 

İslam 
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Detaylı Arama bölümünde ve veya, değil bağlaçları kullanılmaktadır. Ayrıca içerik filtresi, 
içerik türleri, yayın yılı gibi seçenekleri ile de arama yapılabilmektedir.  

Ve her iki kelimenin de aynı tezde geçtiği kayıtları bulur. Örneğin; hukuk ve ceza,  hem hukuk 
hem ceza kelimelerinin geçtiği sonuçlar listelenmektedir.  

Veya aranacak kelimenin en az birinin ya da her ikisinin geçtiği kayıtları bulur. Örneğin; hukuk 
veya ceza şeklinde arandığında bu iki kelimeden birinin geçtiği sonuçlar listelenmektedir. 

Değil aranacak kelimeler arasına geldiğinde ikinci kelimenin geçmediği kayıtları bulur.  
Örneğin; hukuk değil suç şeklinde arandığında suç kelimesinin geçmediği sonuçlar 
listelenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

Detaylı Terim/Kelime Atıf Arama Seçenekler 
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Detaylı Terim/Kelime 
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Seçenekler bölümünde kişisel hesabınıza ait bilgiler yer almaktadır. Burada hesap ayarları, 
kaydedilen aramalar, kütüphanem, koleksiyonlarım, ayarlarım, içerik duyuruları, arama 
geçmişi gibi bölümlerden kişisel verilere ulaşılabilmektedir.  

 

 

 

Öneri I 

İdealOnline ana sayfasında bulunan Yardım seçeneği ile sistem hakkında sunulan bilgilerden 
faydalanılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

Yardım 
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Öneri II 

İdealOnline ana sayfasında yer alan Hakkında seçeneği ile veritabanı hakkında bilgiler 
görüntülenebilmektedir.  

 

Öneri III 

Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte 

ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma 

görevlilerine iletilebilmektedir. 

Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55 

E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr 

Sosyal medya hesapları:  

https://twitter.com/cb_kutuphane 

https://www.instagram.com/cb_kutuphane/ 

https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q 

 

 

 

 

 

   

Hakkında 
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