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Kütüphanenizi Arap yayıncıların
kaynaklarından en güncel ve
çeşitli koleksiyonlarıyla donatın.  

Arapça e-Kitaplar
e-Dergiler

e-Tezler
e-Derlemeler

DÜZENLENMİŞ • DOĞRU • KULLANMASI KOLAY

Sık Güncellemeler



Küresel içeriğiyle

dünya çapında kütüphanelerin güçlenmesi, gelişmesi ve

yardımcıdır

Uzman kütüphanecilerimiz tüm içeriği dikkatli bir şekilde 
düzenlerler 

 %100 telif hakkı koruması

 Hakem denetimli standartlar

 Kongre Kütüphanesinin sınıflandırma standartları 

 Önde gelen keşif araçlarına göre indekslenmiş içerik

 Düzenli olarak eklenen yeni başlıklar

Güvenilir İçerik  

 
 

Al Manhal, Orta Doğu, Afrika ve Asya’nın öncü yayıncıları ve 
araştırma enstitülerinin binlerce e-kitapları, e-dergileri, e-tezleri, 
araştırma raporları ve konferans bildirileriyle, kütüphanenizin 
Arapça içeriği etkin olarak keşfetmesi için sınıfındaki en iyi tekno-
lojilerden yararlanmasına imkan verir.
Al Manhal, üniversite, devlet, okul ve halk kütüphaneleri için 
Arapça tam metin içinde detaylı arama yapmanızı sağlayan dünya-
daki ilk ve tek veritabanıdır. Dünya standartlarındaki ürün, koleksiy-
on ve hizmetlerimiz, elektronik yayıncılık alanındaki 20 yıllık deney-
imimiz ve 800’ün üzerinde yayınevi, kütüphaneyle ortaklığımızın 
sonucudur. Kongre Kütüphanesi standartları ile üniversitelere, okul 
ve devlet kütüphanelerine, işletme ve kurumlara ürün ve hizmet 
sunmaktayız. 



Dünyanın öncü Arapça elektronik bilgi sağlayıcısından

güvenilir kaynaklar

Aşağıdaki konuları içeren e-kitap ve e-dergileri bulabilirsiniz:

e-Kitaplar

MARC21 kayıtları - RDA uyumlu

Ödüllü Arap Klasikleri
Hukuk
İşletme ve Ekonomi
Tarih, Coğrafya ve Biyografi
Medya ve İletişim

Elektronik dergiler

e-Yüksek Lisan ve e-Doktora Tezleri
. . . Al Manhal’a özeldir

 

 

e-Derlemeler
 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Eğitim Bilimleri
Dil ve Edebiyat
İslam çalışmaları
Ve çok daha fazlası

Dünyanın önde gelen Arap yayıncılardan derlenen binlerce 
e-kitap ve 15’in üzerindeki temel veritabanıyla, Al Manhal, 
düzenli olarak güncellenen en yüksek kalitedeki koleksiyonları 
sunmaktadır. Esnek iş modelimiz, tümüne abone olunabilen 
ya da satın alınabilen (sürekli erişim) ile konu alanı koleksiyon-
larını kullanarak veya kendi koleksiyonlarınızı özelleştirerek 
kendi e-kitap koleksiyonlarınızı bulmanıza ve oluşturmanıza 
imkan vermektedir. Arapça, Fransızca, Türkçe, Malayca ve 
İngilizce e-kitaplarımız mevcuttur.

Al Manhal, Orta Doğu, Afrika ve Asya’dan hakemli Arapça 
dergileri, tam metin arama yapılabilir şekilde sunan dünyada-
ki ilk ve tek veritabanıdır. Araştırmacılar ve öğrenciler, 
yüzlerce dergiden on binlerce makaleye erişebilir.
Objektif indekslememiz kütüphanecilere dergileri eleştirel 
olarak değerlendirme fırsatını sunar. Tescilli M Factor 
uygulamamız (Al Manhal Factor), dergi makalelerinin kullanıl-
ma ve alıntı yapılma sıklığının bir ölçütüdür. Bu benzersiz 
sıralama, kütüphaneciler, akademisyenler ve kullanıcıların, 
dergilerin etki faktörünü ölçmelerini sağlar. Koleksiyonlar, 
Arapça, İngilizce, Fransızca, Malayca, Farsça, Urduca,
Türkçe ve İspanyolca makaleleri içerir.

İslami Finans Merkezi (IFH) ve Online Orta Doğu Stratejik 
Çalışmalar (MESSO) dahil olmak üzere e-derlemeler; çok 
çeşitli bankalar, standart kuruluşları, ekonomik ve siyasi 
düşünce kuruluşları ve araştırma enstitülerinden derinlemes-
ine analizleri bir araya getiren harmanlanmış bir verita-
banıdır. Özel bir konu veya disiplinde etkin ve doğru araştır-
mayı kolaylaştıracak diğer içerik tipleri ve e-kitap, e-dergiler, 
konferans bildirileri, stratejik e-raporlar, e-tezlerin dikkatli 
şekilde düzenlenmiş koleksiyonlarıyla araştırmacıların 
konuyu derinlemesine araştırmasına izin verir. 

Yüksek lisans ve doktora tezleri tam metin erişimli veritabanı 
olarak Orta Doğu’nun önde gelen üniversitelerinin akademik 
çalışmalarından oluşmaktadır. Bu kaynaklar, Arapça, İngilizce 
ve Fransızca olarak mevcuttur.



Neler Al Manhal‘ı Orta Doğu, Afrika ve Asya’dan 

bilimsel yayınlar ve tam metin erişilebilir 

veritabanlarının önde gelen sağlayıcısı yapar?

Üstün İçerik
Farklı konular ve diller Düzenli olarak güncellemeDoğru En iyi kalite • • •

Son Teknoloji
Benzersiz çok dilli platformumuz, her kullanıcının verimliliğini ve araştırmalarının kalitesini yükseltir.

• Tüm içerik türleri için tam metin içinde arama
• İndirilebilir içerik (ücretsiz DRM)
• Bağlamsal birleştirme, vurgulama ve metin içine açıklama yerleştirme
• Mobil uygulama ile eş zamanlı olarak kişisel kitaplık oluşturma
• Sınırsız eş zamanlı erişim
• Kullanım istatistikleri kontrol paneli
• MARC21 kayıtları, Kongre Kütüphanesi Konu Başlıkları, Kongre Kütüphanesi uyumlu transliterasyonlar
• ENDNOTE, RefWorks ve Citavi ile otomatik alıntı yapma
• COUNTER ve SUSHI uyumlu kullanım raporları
• IP aralığı, uzaktan erişim, proxy, Athens ve Shibboleth kimlik doğrulama yöntemleri
• Explore™: Web bağlantı ve keşif aracı  

 
Güvenilir Müşteri Hizmetleri

www.almanhal.com   info@almanhal.com
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BİZİMLE BUGÜN İRTİBATA GEÇİN:

BAE: +971 4 439 0646

Ürdün: +962 6 515 4294 

Mısır: +20 2 24543611

Türkiye: +90 312 219 76 28

Malezya: +603 5569 1379

Çin: +86 (0) 21 64454595-8045

Avustralya: +61 399097077

Bilgi Kaynağı
Al Manhal

Al Manhal’ın odağı, en heyecan verici, cezbedici ve ilgili Arapça içeriği sağlamaktır. Sektör bilgisi ve müşteri memnuniyetine 
olan bağlılığımız, kütüphane ve okuyucularınıza en iyi içerik ve teknolojiyi sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz desteğe sahip 
olduğunuz anlamına gelir. Yeni fırsatları ve bilgi sağlamanıza yardımcı olmak için bize izin veriniz.

Temsilcilerimizle irtibata geçiniz, Al Manhal’ın nasıl bilgi kaynağınız olacağını size göstermekten mutluluk duyarız. Telefon veya e-postayla 
temsilcilerimize erişebilirsiniz. 24 saat içinde tüm sorulara yanıt veriyoruz.

Tercih ettiğiniz kitapları taşınabilir cihazınıza indirebilir, App store’u ziyaret edebilirsiniz.
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