İdeal Kültür Yayıncılık’ın bir markası olarak geliştirmiş olduğumuz İdealonline elektronik veri
tabanı, Türkiye’de yayınlanan dergi, kitap, makale ve diğer bilgi kaynaklarını bir paltform
altında toplayan ve bunları araştırmacıların hizmetine sunmayı hedeflemektedir.
İdealonline (http://www.idealonline.com.tr/); Sosyal bilimler, İktisat,işletme, Mimarlık, Sağlık
bilimlerinde yayınlanmış dergi, kitap ve makalelerden oluşmaktadır.
Bilgi üretiminin hızla arttığı, üretilen bu bilginin saklandığı ortamların çeşitlendiği ve bilgi
paylaşımının çoğaldığı günümüzde, araştırmacıların ve öğrencilerin bilgi kaynaklarına hızlı,
kolay ve belirli bir disiplin altında ulaşmalarının önemi gün geçtikçe artmaktadır.
Türkiye’de bir çok kurum tarafından üretilen bilgi, araştırmacılara yeterli derecede fayda
sağlamamakta, bilgiye ulaşım sağlanamamakta, istenilen fayda elde edilememektedir.
İdealonline; Kurumlar ve yayıncılar tarafından üretilen bilgiyi ve yayınlanan bilgi kaynaklarını
tek bir platform altında toplayıp tasnif etmekte, belirli disiplin altında bilgi aranabilir/ulaşılabilir
doküman haline getirilmektedir. Her makale ve bölüm ayrı ayrı kayıt altına alınmakta konu
başlıkları, anahtar kelimeler, özet bilgisi vb. künye bilgileri girilerek metadatası
çıkarılmaktadır. Dağınık durumdaki bilgiyi bir çatı altında toplayıp disipline eden İdealonline
veritabanımıza, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarından talep her geçen gün artmaktadır.
Ülkemiz ve dünya genelinde de bilgiyi tek bir çatı altında toplayan veritabanlarına olan
ihtiyaç, hem kullanım kolaylığı, hem de bilgiye hızlı erişim imkânı sağlamasından dolayı
gittikçe artmaktadır.
Ulusal bir veritabanı olan İdealonline; Türkçe, Kürtçe, Rusça, Arapça, Azerice, Farsça,
Osmanlıca, İngilizce, Almanca, Fransızca üretilmiş bilgi kaynaklarını içermektedir. Doğru
bilgiye tek ekrandan hızlı, etkin ve kolay şekilde erişim imkanı kurumların çalışma, araştırma
ve yayınlarını araştırmacılar tarafından görünür hale getirmektedir.
Türkçe yayınlara yönelik eğitim kurumlarının taleplerini karşılayacak ulusal elektronik veri
tabanı ihtiyacı günümüzde kendini daha fazla hissettirmiştir.
İdeal Kültür Yayıncılık Türkiye’de yayınlanan bilgi kaynaklarının bir platform altında toplamış
ve İdealonline hizmete sunmuştur. Böylece, süreli yayınlar alanında Türkiye’nin en geniş veri
tabanı ortaya çıkmıştır. İçerik olarak sürekli gelişmektedir.
2016 yılı içerisinde İdealonline görme engelliler için uygun hale getirilecektir.
282 süreli yayın, 3350 dergi sayısı 21.583 makale 61.598 bookmark başlığından oluşan veri
tabanı araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.
Saygılarımızla.
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