
  

 
 

EduSearch 
 
Eğitim ve sosyal araştırmalarda tam metin içeriği ile başlıca kaynaktır. EduSearch, eğitim, öğrenim ve 
diğer sosyal bilimler alanlarındaki profesyoneller ve araştırmacılar için muazzam bir portaldır. 
EduSearch bu dallarda yayımlanmış hemen hemen tüm Arapça dergileri ve konferans araştırmaları ile 
seminerleri kapsar. 
 
Geniş Konu Kapsamı 
 
Veritabanı çeşitli eğitim ve sosyal alanları kapsar. Bazıları şöyledir: 
 
Educational Theories (Eğitim Teorileri) 
Curriculum and Teaching Methods (Müfredat ve Öğretme Yöntemleri) 
Pedagogy Psychology (Pedagoji Psikoloji) 
Islamic Pedagogy (İslami Pedagoji) 
Educational Psychology (Eğitim Pedagojisi) 
School Administration (Okul Yönetimi) 
Sociology (Sosyoloji) 
Learning difficulties Öğrenme Güçlükleri) 
Education Technology (Eğitim Teknolojileri) 
e-learning (e-öğrenim) 
Adult Education and Literacy (Yetişkin Eğitimi ve Okuryazarlık) 
Modern educational trends (Modern Eğitim Yönelimleri) 
Education Skills (Eğitim Becerileri) 
Examinations (Sınavlar) 
Gifted Education (Üstün Yetenekli Eğitimi) 
Learning Resources Centers (Öğrenme Kaynakları Merkezleri) 
Ve diğer ilgili konular 
 
Kapsam 
EduSearch kapsamı 1928’den günümüze yaklaşık 89 yılı içermektedir. En önemli Arap 
üniversitelerinden ve uzman akademik derneklerden yüzbinlerce makale ve araştırma çalışmaları içerir. 
 
Gerçekler ve Rakamlar 
367’den fazla akademik dergi. 
623’den fazla konferans ve seminer bildirileri. 
İçerik, Arap dünyasından 250’nin üzerinde akademik kurumu temsil etmektedir. 
 
 



  

Mevcut Materyaller 
Çalışmalar, makaleler, kitap incelemeleri, konferans bildirileri, vs. 
 

***************************************************** 
HumanIndex 
 
Beşeri Bilimler alanındaki araştırmalar için önemli bir kaynaktır. Bu uzmanlaşmış ilk Arap veritabanı, 
akademisyenler ve profesyoneller için birincil kaynak olmuştur. Veritabanı, Beşeri Bilimlerde Arapça 
yayınlanan hemen hemen tüm akademik dergileri ve konferans bildirilerini kapsar. 
 

Kapsamlı İçerik 
Veritabanının önemli içeriği Beşeri Bilimlerin çeşitli alt dallarını kapsamaktadır. Örneğin; 
  
Human Science History (Beşeri Bilimler Tarihçesi) 
Arts Biographies (Sanat Biyografileri) 
Geography Philosophy  (Coğrafya Filozofisi) 
Librarianship Media and Journalism (Kütüphanecilik Medya ve Gazetecilik) 
Arts Archeology (Sanat Arkeolojisi) 
Ve diğer ilgili alanlar. 
 
Kapsam 
 
Veritabanı kapsamı neredeyse seksen yıla (1936 yılının başından itibaren) uzanmaktadır. En tanınmış Arap 
üniversitelerinden ve uzmanlaşmış akademik toplumlardan yüz binlerce makale ve araştırma çalışmasını 
içermektedir. 

 
Gerçekler ve Rakamlar 
419’dan fazla akademik dergi 
425’in üzerinde konferans ve seminer bildirileri 
İçerik, Arap dünyasından 250’den fazla akademik kurumu temsil etmektedir. 
 
Mevcut Materyaller 
Çalışmalar, makaleler, kitap incelemeleri, konferans bildirileri vb. 
 

***************************************************** 
 

IslamicInfo 
 
İslam ve Hukuk Çalışmaları alanında araştırma kaynağıdır.  
İslam ve Hukuk Çalışmaları’nda uzmanlaşmış ilk Arap veritabanıdır. Akademisyenler ve profesyoneller için 
birincil kaynak niteliğindedir. İslam ve Hukuk Çalışmaları alanında yayımlanmış konferans ve seminer 
bildirilerinin yanında hemen hemen tüm Arapça akademik dergileri kapsamaktadır.  
 
Kapsamlı İçerik 
Veritabanının geniş içeriği İslami ve Yasal Çalışmalar’ın çeşitli alanlarını içerir. Bu alanlardan bazıları şöyledir: 

 
Fiqh (Jurisprudence)  Fıkıh (Hukuk Bilimi) 
Principles of Jurisprudence (Hukuk Bilimi İlkeleri) 
Comparative Jurisprudence (Karşılaştırmalı Hukuk Bilimi) 



  

Schools of Islamic jurisprudence (İslami Hukuk Bilimi Okulları) 
Worshiping Fatawas (Fetvalara ibadet etmek) 
Inheritance Hadith (Hadis mirası) 
Biographies Faith (İman Biyografileri) 
Sects and Creeds Tawhid (Tevhid mezhepleri) Theology  (Teoloji) 
Quran Interpretation Quran readings and Intonation (Kuran yorumlaması Kuran okumaları ve 
Tonlaması) 
Biography of Prophet Mohammed (Hazreti Muhammed’in Biyografisi) 
Sufism (Mysticism) Sufizm (Tasavvuf) 
Judiciary Civil and criminal laws (Medeni ve Ceza Hukuku) 
Civil Status Courts (Medeni Hal Mahkemeleri) 
Ve diğer ilgili konular 
 
Kapsam 
Veritabanı, 1924 yılından başlayarak 90 yıldan fazla bir dönemi kapsamaktadır. En önemli Arap 
üniversiteleri ve akademik derneklerden yüzbinlerce makale ve araştırmalar içermektedir. 
 
Gerçekler ve Rakamlar 
418’den fazla akademik dergi 
400’den fazla konferans ve seminer bildirileri 
İçerik, Arap dünyasından 250’nin üzerinde akademik kurum temsil etmektedir. 
 
Mevcut Materyaller 
Çalışmalar, makaleler, kitap incelemeleri, konferans bildirileri, vs. 
 

***************************************************** 
 
 

AraBase 
İslam ve Hukuk Çalışmaları alanında araştırma kaynağıdır.  
İslam ve Hukuk Çalışmaları’nda uzmanlaşmış ilk Arap veritabanıdır. Akademisyenler ve profesyoneller için 
birincil kaynak niteliğindedir. İslam ve Hukuk Çalışmaları alanında yayımlanmış konferans ve seminer 
bildirilerinin yanında hemen hemen tüm Arapça akademik dergileri kapsamaktadır.  
 
Kapsamlı İçerik 
Arap dili ve edebiyatının çeşitli alanlarını kapsar. Bazı örnekler şunlardır: 
Arabic Grammar Semantics (Arapça Anlambilimi) 
Applied and Comparative Linguistics Linguistics (Uygulamalı ve Karşılaştırmalı Dilbilimi) 
Phonology (Fonoloji) 
Classic and modern Arabic literatüre (Klasik ve Modern Arap Edebiyatı) 
Comparative Literature (Karşılaştırmalı Edebiyat) 
Poetry, Rhetoric and Literary Criticism (Şiir, Retorik ve Edebi Kritik) 
Dictionaries (Sözlükler) 
Ve diğer ilgili alanlar 
 
Kapsam 
Veritabanı, 1921 yılından başlayarak 90 yıldan fazla bir dönemi kapsamaktadır. En önemli Arap 
üniversiteleri ve akademik derneklerden yüzbinlerce makale ve araştırmalar içermektedir. 
 
 



  

Gerçekler ve Rakamlar 
350’den fazla akademik dergi 
188’den fazla konferans ve seminer bildirisi 
İçerik, Arap dünyasından 250’nin üzerinde akademik kurum temsil etmektedir. 
 
Mevcut Materyaller 
Çalışmalar, makaleler, kitap incelemeleri, konferans bildirileri, vs. 
 

***************************************************** 
 

EcoLink 
Ekonomi ve İşletme Çalışmaları alanında araştırma kaynağıdır.  
Ekonomi ve İşletme alanlarında uzmanlaşmış ilk Arap veritabanıdır. Akademisyenler ve profesyoneller için 
birincil kaynak niteliğindedir. Ekonomi ve İşletme çalışmaları alanında yayımlanmış konferans ve seminer 
bildirilerinin yanında hemen hemen tüm Arapça akademik dergileri kapsamaktadır.  
 
Kapsamlı İçerik 
Ekonomi ve İşletme alanlarının çeşitli dallarını da içeren geniş bir kapsamı bulunmaktadır. Bu dallardan 
bazıları şunlardır: 
 
Public Administration (Kamu Yönetimi) 
Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi) 
Production Management (Üretim Yönetimi) 
Organizational Behavior (Örgütsel Davranış) 
Quality Strategic Planning (Kalite Strateji Planlaması) 
Business Management (İşletme) 
Financial Analysis (Finansal Analiz) 
Accounting Budget (Muhasebe) 
Banking (Bankacılık) 
Marketing (Pazarlama)  
Macroeconomics and Microeconomics (Makroekonomi ve Mikroekonomi) 
Islamic Economics (İslam Ekonomisi) 
Financing and Investment (Finans ve Yatırım) 
Insurance (Sigorta) 
Commercial Law  (Ticaret Hukuku) 
e-commerce (e-Ticaret) 
Ve ilgili konular 
 
 
Kapsam 
Veritabanı, 1931 yılından başlayarak 84 yıldan fazla bir dönemi kapsamaktadır. En önemli Arap 
üniversiteleri ve akademik derneklerden yüzbinlerce makale ve araştırmalar içermektedir. 
 
Gerçekler ve Rakamlar 
305’ten fazla akademik dergi 
538’den fazla konferans ve seminer bildirileri 
İçerik, Arap dünyasından 250’nin üzerinde akademik kurum temsil etmektedir. 
 
 
 



  

Mevcut Materyaller 
Çalışmalar, makaleler, kitap incelemeleri, konferans bildirileri, vs. 
 

***************************************************** 
 
 

Mandumah Dissertations 
Çeşitli akademik disiplinlerde Arap araştırmacı ve öğrenciler için ilk ve başlıca referans kaynağıdır. 
Arapça yüksek lisans tezlerini içeren en büyük veritabanıdır. Çeşitli Arap üniversitelerden 100.000 
kadar tez sunmaktadır. DARALMANDUMAH, 50.000’den fazla tam metin tezin telif hakkına sahiptir.  
 
Kapsamlı İçerik 
Bu tez veritabanı, Fen Bilimler, Uygulamalı Bilimler, Sosyal Bilimler, İşletme, İslami ve Arapça 
çalışmalar, sanat, vs gibi akademik alan ve disiplinlerdeki tezleri kapsamaktadır. 
 
Kapsam 
Bu veritabanı, Arap dünyasında bugüne kadar yayımlanmış tüm tezleri sunmaktadır. 
 
Gerçekler ve Rakamlar 
100.000’den fazla tez 
Dünya çapında 170’den fazla üniversite 
 
Mevcut Materyaller 
Tezler ve bitirme projeleri 
 

 
Sürekli Güncelleme 
Veritabanının içeriği günlük olarak yeni sayılar ve tezler ile güncellenmektedir. Böylece kullanıcıları en 
yeni bilgiler ile güncel tutmaktadır. 

 
Dergi ve Tezlerden Geniş Bir Seçki 
Coğrafi, akademik ve konusal çeşitlilik, daha iyi ve verimli bilgi kaynağı seçimini sağlar. 
 
Geniş yayınevi yelpazesi, yüzlerce önemli Arap Üniversiteleri ve araştırma enstitülerini içerir. 
Örneğin; 
Kral Saud Üniversitesi (Suudi Arabistan) 
Kahire Üniversitesi 
Kuveyt Üniversitesi 
Kral Abdülaziz Üniversitesi (Suudi Arabistan) 
Ürdün Üniversitesi  
Katar Üniversitesi 
Ain Shams Üniversitesi (Mısır) 
Sana’a Üniversitesi (Yemen) 
Al-Azhar Üniversitesi (Mısır) 
Zitouna Üniversitesi  (Tunus) 
Bethlehem Üniversitesi (Filistin) 
Basra Üniversitesi (Irak) 
Cezayir Üniversitesi 
Fas Krallığı Akademisi 



  

Omdurman İslam Üniversitesi (Sudan) 
Ve Arap dünyasından daha yüzlerce üniversite, enstitü ve dernekler. 
 

Tam Metin 
DARALMANDUMAH 40 milyon sayfadan fazla dergi ve tezi, orijinal metnin aynı şekli ile PDF formatına 
çevirmiştir. Araştırmacılar her makale ve tezi kolaylıkla kendi bilgisayarlarına indirip herhangi bir 
kısıtlama olmadan çıktı alabilirler. 
 

Kopyala yapıştır 
Ayrıca, kullanıcıların makale metinlerini yeniden yazdık. 2009 – 2015 yılları arasındaki 7 yıllık dönemde 
yayımlanan makaleler, artık HTML formatta mevcut olup metinler kopyalanıp yapıştırılabilmektedir. 
İçerik aynı zamanda taranmış PDF ve yeniden yazılmış PDF formatlarında da mevcuttur. 
 

Gelişmiş Araştırma Arayüzleri 
Tarama arayüzlerimiz kolay kullanım ve mükemmelliği bir araya getirip aynı zamanda uluslararası 
standartlar ile de uyumludur. 
Arayüzler çeşitli araştırma yöntemleri sunar: 
1.Basit Tarama: kullanıcılara hızlı ve kolay bir tarama imkanı sunar. Özellikle daha az tecrübeli 
kullanıcılar için kullanımı kolaydır. 
2.Gelişmiş Tarama: uzmanlaşmış kullanıcılar için daha çok tercih edilen tarama seçeneğidir. Boolean 
tarama, dosyalama, filtreleme, sonuçları sıralama, vs gibi gelişmiş teknikleri sunar. 
 

Atıf  
Veritabanımız, tezlere kolay bir şekilde atıf yapmayı sağlar. Ayrıca, tercih ettiğiniz atıf türü (APA, MLA 
veya Chicago)  ile kendi referans listenizi oluşturmanıza yardımcı olur. 
 

Veritabanına Erişim  
Dar Almandumah veritabanları üniversiteler ve diğer kurumlara yıllık abonelik bazında sunulmaktadır. 

Bireysel abonelikler mümkün olamamaktadır. 


