TÜRKİYE DİYANET VAKFI
İSLÂM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KÜTÜPHANESİ
İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı İçerik Araması
İSAM Kütüphanesi 2002 yılından itibaren araştırmacılarımızın kaynak erişimini kolaylaştırma ve
hızlandırmak amacıyla dijitalleşme çalışmalarına başlamıştır.
Yapılan çalışmalardan biri olan İlâhiyat Makaleler Veri Tabanı 2009 yılının mart ayında kullanıma açılmıştır.
Bu veri tabanı başta İlâhiyat fakültelerinin yayımlamakta olduğu dergiler olmak üzere, çeşitli yayınevi ve
kurumlar tarafından basılan ilmî süreli yayınlarda yer alan İlâhiyat alanındaki makaleler ile sempozyum ve
kongrelerde sunulan tebliğleri kapsamaktadır.
Veri tabanında bibliyografik künyelerin (şu an itibariyle 51.316 adet) yanı sıra izni alınabilen makalelerin
tam metinleri PDF olarak (şu an itibariyle 45.500 PDF) verilmiştir.
Araştırmacılarımızın istifadesine sunulan PDF’ler 2012 yılında Kütüphane Müdürlüğü ve Bilgi‐İşlem
Müdürlüğü’nün yürüttüğü ortak çalışmayla aranabilir pdf şekline (OCR işlemi) getirilerek her makale içinde
istenilen kelime veya kelime gruplarının bulunması sağlanmıştır.
Böylece araştırmacılarımız tam metinlerine ulaştığı makalelerin içeriğinde de arama yapabileceklerdir.
OCR işleminden geçen makaleler metne çevrilmiş ve sayfa yapısı dikkate alınarak içerik veri tabanı
oluşturulmuştur (Metne çevirme işlemi ‐OCR‐ teknik olarak yapıldığından farklı font kullanılan, görseli
bozuk olan materyalin aktarımında sorunlar olabilmektedir. Aramalarda bu durum göz önünde
bulundurulmalıdır). Oluşturulan içerik veri tabanı İlahiyat Makaleler Veri Tabanı ile entegre edilerek
aranan metni içeren sayfalardan pdf’lerin açılması sağlanmıştır. Şu an itibariyle 47.346 makaleye ait
904.989 sayfa içerisinden arama yapılabilmektedir.
Faydalı olması ümidiyle.
Kullanım Kılavuzu
Kütüphane sayfasındaki linkten http://icerik.isam.org.tr adresine ulaşılır. http://ktp2.isam.org.tr
Arama ekranı ve açıklamaları: Aranacak kelimelerde “kelime kelime” şeklinde çift tırnak kullanabilirsiniz.
Kelime içerisinde tırnak olması durumunda tırnak öncesi kelimeyi yazmanız daha fazla sonuca ulaşmanızı
sağlayacaktır. Örnek: Türkiye’de din hizmetleri = Türkiye din hizmetleri şeklinde. Aramış olduğunuz
kelimeleri Türkçe karakter kullanmadan (ı=i vb.) aramanız link vb. sonuçları da görmenizi sağlayacaktır.
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