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 YENİ ÖZELLİKLER
İdealonline araştırmacıların ihtiyaç duyduğu içeriğe basit, detaylı ve listeleme yoluyla erişmesine aracılık 

eder. İdealonline ara yüzleri listeleme, basit ve detaylı arama araçları ve filtreleme özellikleri ile donatılmıştır.

Atıf İndeksi
İdealonline Türkiye’de atıf sistemine sahip elektronik veri tabanıdır. İdealonline içeriğindeki yayınların 

referanslarını ve içeriğindeki yayınların atıflarını kaydeden bir sistemdir. Bu özelliği ile yazarların, kurumların 

atıflarını ölçmenin yanında dergilerin etki değerlilerinin ölçülmesinde önemli bir kaynaktır.

İdealonline atıf arama seçeneği ile yazarların ve kurumların atıf sayılarına erişimi mümkün hale getirmektedir. 

Kullanıcı yayınlara yapılan atıfları RIS, Plain Text ve BibText formatlarında indirebilmektedir.

Konferans & Armağanlar
İdealonline, erişiminde ciddi sorunlar yaşanan Konferans&Armağan yayınlarını derler ve uluslararası 

formatta tam metin olarak sisteme yükler. Aynı zamanda bu yayınların kaynakçaları ve atıfları da girilir. 

Yazar Veri Tabanı
İdealonline oluşturduğu yazar veri tabanı ile yazarların profillerini oluşturmaktadır. Bu profilde çeşitli 

organizasyonlar tarafından verilen yazar numaraları tutulmakta ve kaydedilen yayınlarına eklenmektedir. 

Yazar veri tabanı ile yazar adlarının otorite listesi oluşturulmakta ve yazar numaraları ile de ilgili yazarların 

yayınlarına kolayca erişimin sağlanmasını mümkün hale getirmektedir. 

Kelime Bulutu

Kelime bulutu, bir web sitesi içeriğinde yer alan kelimelerin bir bulut olarak görselleştirilmesiyle elde edilen 

görüntüdür. Sistem tarafından arama sonucu veya web sitesi içeriğinde geçen terimlerin sıklıklarına göre 

analiz edilmesi ve sonuçların farklı renk ve desenlerle oluşturulan metinlerle görselleştirilmesidir. 

2008 yılında kurulan İdeal Kültür; yayınevleri, dağıtımcılar, enstitüler ve dernekler ile yapmış olduğu 

iş ortaklıklarıyla mevcut kütüphanelerin geliştirilmesi ve yeni kütüphanelerin kurulması çalışmalarında 

ihtiyaç duyulan her türlü bilgi kaynağını karşılamaya yönelik hizmetler vermektedir.

İdeal Kültür, 2009 yılında İdeal Kültür markası adı altında akademik ve popüler kitap yayıncılığına 

başlamıştır. Bugüne kadar 70’e yakın yayın yapan İdeal Kültür’ün yayınları İdeal eKitap üzerinden 

erişime açıktır.

İdeal Kültür, 2011 yılında kurumlar için basılı süreli yayın aboneliği hizmeti vermeye başlamıştır. Bu 

aracılık hizmeti sayesinde kurumsal abonelere dergilerin yeni sayıları hızlı ve düzenli bir şekilde 

ulaştırılmaktadır.

İdeal Kültür 2013 yılında İdealonline markası adı altında, başta tıp kaynakları olmak üzere çeşitli 

disiplinlerde Türkçe içeriğe online erişimi sağlamak amacıyla veri tabanları oluşturmaya başlamıştır. 

İdealonline, araştırmacıların Türkiye’de 

yayımlanmakta olan her türlü akademik içerikli 

bilgi kaynaklarına hızlı, kolay ve zamandan 

bağımsız bir şekilde erişebilmelerini ve eriştikleri 

bilgilerden etkili bir şekilde yararlanmalarını 

sağlayacak veri tabanları oluşturmaktır.

İdealonline veri tabanları, İdeal Kültür’ün 

iş birliği içerisinde olduğu yayıncı ortakları 

tarafından yayınlanan bilimsel ve teknik 

içeriğin keşfedilmesi ve bunlara erişilmesi için 

önemli bir kaynaktır. Özellikle Türkçe içreğin 

uluslararası standartlarda ve güçlü bir sistemle 

kullanıcılarına ulaştırmaktadır.

İdealonline içerisinde 5 ayrı veri tabanı vardır:

 Akademik Dergiler

 Popüler Dergiler

 İdeal Tıp Kitapları

 Konferans & Armağanlar

 İdeal eKitap

İdealonline veri tabanlarının amacı: 

 Türkçe bilgi kaynaklarını e-ortama taşımak.

 Türkçe bilgi kaynaklarına 7/24 erişim   

sağlamak.

 Türkçe içeriğe modern veri tabanı sistemi ve 

cihazlarla erişim sağlamak. 

 Türkçe içeriği dünyanın kullanımına sunmak.

 Daha fazla Türkçe kaynak yayınlanmasına ve 

verimliliğinin artmasına katkıda bulunmak.



ANDANTE

Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
Türk Edebiyatı

Renk Kodu: Pantone solid coated 216 C
Font: Palatino Linotype/bold

itd

İktisat ve Toplum

Arama Seçenekleri
İdealonline’da arama seçenekleri aşağıdaki şekilde düzenlenebilir:

 Arama geçmişi kaydı Açık veya Kapalı

 Arama alanı Üst Veri veya Üst Veri + Tam Metin

Kütüphanem
İdealonline kayıtlı üyeleri için Kütüphanem hizmeti verir ve bu hizmet altında üyeler tarafından belirlenen 

başlıklar altında koleksiyonlar oluşturmaya izin verir. Kütüphanem’de oluşturulan bu koleksiyonları üyeler 

dilediği gibi yönetebilir. 

Kaydedilen Aramalar
Yapılan arama terimleri ve sonuçların sistemde tutulabilmesi için İdealonline hesabına giriş yapılması 

gerekir. Eğer araştırmacı İdealonline hesabına giriş yapmış ise arama terimi ve sonucunu kaydedebilir. 

Arama sonuçları sistemde en fazla üç ay süre ile tutulur. Araştırmacı arzu ederse arama sonuçlarını 

birleştirerek aramalarını daraltabilir.

Koleksiyonlarım
Yer İmi Klasörü, Kütüphanem’e kaydedilen yayınları gruplayarak koleksiyonlar oluşturmaya aracılık eder. 

Yer İmi Klasörü Profilim >> Yer İmi Klasörü yolu ile ulaşılan sayfadan yönetilebilir. Burada yeni yer imleri 

oluşturulabilir, daha önceden oluşturulmuş olanlar silinebilir. Yer İmi Klasörünün silinmesi durumunda, o 

koleksiyondaki yayınların tamamı Kütüphanem’den çıkarılır.

 İDEALONLİNE VERİ TABANLARI

İdealonline veri tabanları, İdeal Kültür ve iş birliği içerisinde yayıncı ortakları tarafından yayınlanan bilimsel 

ve teknik içeriğin keşfedilmesi ve bunlara erişilmesi için önemli bir kaynaktır. Özellikle Türkçe içeriğin 

uluslararası standartlarda ve çeşitli veri tabanları aracılığı ile araştırmacıların erişimine açılması İdealonline’ın 

temel amaçlarındandır.

İdealonline, İdealonline Tıp Kitapları, Akademik Dergiler, Popüler Dergiler, Konferans & Armağanlar ve 

İdeal eKitap veri tabanı ile 50 binden fazla çeşitli konulardaki tam metin dokümana elektronik ortamda 

tam metin erişim sağlamaktadır.

İdealonline İçerik Türleri
İdealonline 300’den fazla kitap ile 336 dergi içeriğindeki 50.000’den fazla içeriğine sahiptir. 

İdeal Tıp Kitapları: Önemli tıp yayınevlerinin kitaplarını derleyerek tıp konusunda tematik Türkçe içerik 

oluşturarak web üzerinden hizmete sunar. 

Akademik ve Popüler Dergiler: İdealonline yayınevlerinin çeşitli konulardaki akademik ve popüler 

dergilerini uluslararası standartlarda derler ve elektronik ortamda erişime sunar.

Ölçümler 
İdealonline içeriğindeki yayınların kullanım ölçümleri COUNTER uyumlu istatistik ve yayınlara yapılan 

atıflarla yapılır. Her bir yayının kullanım ve atıf istatistikleri yayın detay sayfasından izlenebilmektedir.

Bildirimler
İdealonline’da bireysel bir hesap oluşturulması durumunda ilgilenilen konulardaki dokümanların veya 

dergilerin yeni sayılarının sisteme eklenmesi durumunda hatırlatma bildirimleri alınabilir.

 

Keşif Araçları
Keşif araçları bir kurumun abone olduğu veri tabanlarının bir keşif aracı üzerinden topluca sorgulanmasına 

aracılık eden önemli araçlardır. İdealonline araştırmacıların bilgiye erişimini kolaylaştıran araçlara uluslararası 

standartlarda veri sağlamaktadır. Sağladığı verilerdeki özel link (permalink) aracılığı ile içeriğe doğrudan 

erişim sağlanmaktadır. 

Harmanlanmış Özet ve Tam Metin
İdealonline’daki dokümanların özet sayfaları detaylı bir şekilde tasarlanmıştır. Bu ara yüzde dokümanların 

önemli özellikleri bir sayfada verilmiştir:

 Doküman referansları ve tam metin bağlantısı belgenin kolayca anlaşılması için sunulmaktadır.

 Detayı görüntülenen yayın ile ilgili yayınlarla ilgili yayınlar dikkate çekecek şekilde listelenmektedir.

 Ayrıca yayın detayındaki gezinme çubuğu Özet, Yazarlar, Referanslar, Atıflar, Anahtar Kelimeler ve 

yayına ilişkin Ölçümleri içermektedir.

Kişiselleştirme Ayarları

İdealonline Hesabı
İsteyen herkes İdealonline’da kişisel hesap açabilir. İdealonline hesabı araştırmacıya aşağıdaki avantajları 

sunar:

 Arama ayarları düzenlemesi.

 Arama kaydetme ve arama geçmişi görüntüleme.

 Satın alınan dokümanları görüntüleme.

 Yapılan ve kaydedilen aramalarla ilgili uyarı alma.

 Yeni eklenen veya ilgilenilen yayınlarla ilgili bildirim alma.

Arama Seçenekleri
Araştırmacı İdealonline hesabına giriş yapması durumunda arama ve arama ayarlarını düzenleyebilir. Arama 

ayarları, üye girişi yapılarak gerçekleştirilecek tüm aramalar için aktif hale gelir. 



ANDANTE

Aylık Fikir ve Sanat Dergisi
Türk Edebiyatı

Renk Kodu: Pantone solid coated 216 C
Font: Palatino Linotype/bold

itd

İktisat ve Toplum

Yayın Arama: 

Yayın Arama belli yayınların aranmasına aracılık eden bir özelliktir. Belli bir yayının ve o yayının içeriğine 

erişmenin kolay yoludur. 

Arama Sonuçlarının Sıralanması: 

İdealonline arama sonuçlarının sıralanmasında önemli bir stratejiye sahiptir. İdealonline, arama terimlerini 

üst verilerde bulunduğu alanlara ve tam metinde ayrı ayrı puanlar ve puan sırasına göre listeler. İlgililik 

oranının amacı, araştırmacının ulaşmak istediği yayınları önce listelemektir. Yani arama terimi / terimleri 

geçtiği alanlara göre puanlanır. En çok puanı alan yayınlar önce listelenir.

 LİSTELEME
İdealonline’da listeleme yolu ile yayına erişmenin amacı; belli yayın, konu, başlık ya da yazarları takip eden 

araştırmacıları alfabetik sıralama yöntemiyle içeriğe eriştirmektir. 

Yayın adıyla listeleme yolunu kullanmak isteyen bir araştırmacı ilgili veri tabanını seçince, ilgili veri tabanı 

içindeki yayınlar listelenir. Yayının başlığına tıklaması durumunda ilgili yayının detayı görüntülenir. Güncel 

Sayı seçeneğini seçen araştırmacıya güncel sayının içindekiler sayfası sunulur. Gelen sayfadaki makale 

veya yazar listesi içinden istediğini seçen araştırmacıya yayın detayı devamında sonuca ulaşılır.

İçerik Türüne Göre Listeleme
Gezinme çubuğundaki Veri Tabanları başlığı altında yer alan; 

 Akademik Dergiler

 Popüler Dergiler

 İdeal Tıp Kitapları

 Konferans & Armağanlar

 İdeal eKitap 

Seçeneklerinden birinin seçilmesi durumunda o veri tabanına ait yayınların listesi sunulur. Araştırmacı 

gelen sayfadan arama veya alfabetik yolla istediği içeriğe erişebilir.

Konferans & Armağanlar: İdealonline erişiminde ciddi sorunlar yaşanan konferans yayınlarını derler ve 

içeriğini ayrıntılı olarak sisteme işleyerek hizmete sunar.

İdeal eKitap: İdealonline, çeşitli yayınevleri ve İdeal Kültür Yayınlarını İdeal eKitap koleksiyonu ile 

kullanıcılarının hizmetine sunar. 

 ARAMA

Basit Arama: 
İdealonline veri tabanlarındaki üst veri alanları ile tam metin üzerinde arama yapmanızı sağlar. 

Detaylı Arama: 
İdealonline VE, VEYA, DEĞİL arama operatörlerinin kullanımı ile çeşitli seçeneklerle arama yapmaya izin verir.

Yazar Arama: 

Yazar Arama, belirli yazarların yayınlarını aramaya aracılık eden önemli bir özelliktir. Yazar arama, belli bir 

yazara ait çeşitli biçimlerde yazılmış dokümanları bulmanın kolay bir yoludur. 
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Konuya Göre Listeleme
İdealonline kontrollü konu başlıkları listesi oluşturmuştur ve içeriği konu başlıklarına göre 

listeleyebilmektedir. Araştırmacı belli konulardaki kitap, dergi veya diğer dokümanları kontrollü konu 

başlığına göre listelemektedir. Bu özelliği kullanabilmek için Listeleme sayfasında Konuya Göre Arama 

seçeneğinin seçilmesi gerekir. Seçim sonucunda gelen ara yüzde açılır menüden belirtilen konu başlığına 

göre içerikteki yayınlar listelenebilir.

Anahtar Kelimeye Göre Listeleme
Arama sonuç sayfalarında ve süzme seçenekleri arasında yer alan anahtar kelimelere tıklanması 

durumunda, İdealonline ilgili anahtar kelimenin geçtiği yayınları listeler.

Yazara Göre Listeleme
Arama seçeneklerinde, arama sonuç sayfalarında ve yayın detayında bulunan yazar isimlerine tıklanması 

durumunda İdealonline o yazarın İdealonline veri tabanlarındaki tüm yayınlarını listeler.

Güncel İçeriğe Göre Listeleme
İdealonline ana sayfasında Yeni Yayınlar, En Çok İndirilenler ve En Çok Aranan Terimler’in listesi veri 

tabanlarına göre verilir. Araştırmacı listelenen bu seçeneklerden dilediğini seçerek listeleme yapabilir.

 YÖNETİCİLER & KÜTÜPHANECİLER

Hesap Yönetimi
Dileyen herkes İdealonline Hesabı açabilir. İdealonline Hesabında araştırmacının profili tutulur. Eğer 

araştırmacı kurumsal abone kapsamında ise arama geçmişi, arama uyarıları gibi verileri, eğer abone 

olmayan kullanıcı ise kurumsal kullanıcı seçeneklerine ek olarak satın alma ve sipariş işlemleri gibi verileri 

yönetilir.

Araştırmacılar İdealonline’da Kullanıcı ve Kurumsal Kullanıcı olmak üzere iki hesaptan yararlanır. Kurumsal 

abone kullanıcıları Kurumsal Hesap, bireysel kullanıcılar ise Kullanıcı hesabı açarak İdealonline 

hizmetlerinden yararlanabilir.

Keşif Araçları
Keşif araçları bir kurumun abone olduğu veri tabanlarının bir keşif aracı üzerinden topluca sorgulanmasına 

aracılık eden önemli araçlardır. İdealonline araştırmacıların bilgiye erişimini kolaylaştıran araçlara uluslararası 

standartlarda veri sağlamaktadır. Sağladığı verilerdeki özel link (permalink) aracılığı ile içeriğe doğrudan 

erişim sağlanmaktadır. 

Başlık Listesi / MARC Kaydı

İdealonline veri tabanları içeriğindeki başlıkların üst verileri Excel ve CSV formatında indirilebilir durum-

dadır. İdealonline veri tabanlarına abone olan araştırma kurumları, abone olduğu koleksiyon üst verilerini 

Excel veya CSV bicinde indirerek kütüphane kataloğuna ekleyebilir. Üst veri içeriğindeki yayına özel link 

(permalink) aracılığıyla kütüphane katalogları üzerinden de İdealonline içeriğine erişilebilir.

ABONELİK
İdealonline çeşitli abonelik modellerine sahiptir. İdealonline içerisindeki veri tabanlarından içeriği uygun 

veri tabanlarına ayrı ayrı veya hepsine birden abone olunabilir.

İdealonline veri tabanlarına kurumsal abonelik talebinde bulunmak için Abonelik Talep Formu doldurabilir 

veya idealonline@idealkultur.com adresine mesaj atabilirsiniz.
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