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SOBİAD ATIF VERİ TABANI 

 

 

SOBİAD Atıf Dizini, yazarların atıflarını bulmayı amaçlayan bir atıf dizinidir  

 

Erişim Adresi: https://atif.sobiad.com/ 

 

SOBİAD Hakkında:  
 

Sobiad, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanında yayınlanan 1.171 derginin tam 

metinlerinin indekslendiği ve atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok 

sosyal bilimler makalesinin bulunduğu yerli bir indekstir. 

 

SOBİAD'da; 

*  1.171 adet dergi bulunmaktadır. 

*  311.734 adet makale bulunmaktadır. 

*  6.041.456 adet atıf bulunmaktadır. 

*  dergi, makale ve atıf sayıları gün geçtikçe daha da artmaktadır. 

 

Hangi özellikler mevcuttur? 

 

 SOBİAD, en basit ara yüzü hedefleyerek kullanıcıların atıflarını bulmasına olanak sağlamaktadır. 

 Altı farklı arama seçeneği ile atıflarda, meta data ve tam metin içeriklerde arama yapılabilmektedir. 

 Arama sonuçları, veri tabanlarına veya yıllara göre filtrelenebilmektedir. 

 Her makale için yazar, özet, sayı, yıl, tür gibi bilgiler arama sonucundan makaleye tıklanarak 
erişilebilmektedir.  

 Atıf veri tabanındaki tam metin makaleler indirilebilmekte ve makale özetleri sesli olarak 
dinlenilebilmektedir.  

 Atıf veri tabanındaki kayıtlı araştırmacılara atıf yapıldığında e-mail yoluyla ilgili araştırmacılara bilgi 
verilebilmektedir. 

 Hem kurumsal kullanım sayıları hem de kuruma ait istatistikler çok detaylı olarak sunulmaktadır. 

 SOBİAD ile akademisyenlerin “h indeksi” belirlenecek, Türkiye merkezli dergilerin impact faktörü 
(etki değeri) kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

 www.sobiad.com mobil uyumlu bir sitedir. 
 

Yıllara Göre İçerik Artışı 

 

Yıllar 2016 2017 2018 2019 

Dergi Sayısı  300 525 1132 1171 

Makale Sayısı  73.000 150.000 302.221 311.734 

Atıf Sayısı 1.609.087 3.300.000 6.020.215 6.041.456 

 

SOBİAD; Türkiye merkezli dergiler ile birlikte, birçok yabancı dergiyi de taramaktadır. 

2019 yılıyla beraber Akademik Hakemli Konferanslar ve daha fazla yabancı dergi SOBİAD Atıf Veri 

tabanında yer almaya başlamıştır. 

 

 

http://www.sobiad.com/
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Araştırmacıları İçin Sobiad’ın Avantajları 

 Sobiad bir Atıf Dizini olarak araştırmacıların gerek akademik teşvik zamanında gerekse atama ve 
yükselmelerinde atıflarını bulmak için Türkiye’nin öne çıkan platformlarından biridir. 

 Sobiad atıf dizini özelliğinin yanında geniş bir akademik veri tabanıdır. Sobiad’daki 1171 derginin 

%99’u tam metin olarak indekslenir. Araştırmacılar ilgilendikleri konularda güncel / öne çıkan ve çok 

atıf alan dokümanları kolayca erişebilirler. 

 Tam metin olarak indekslenen tüm yayınlar başka hiçbir kaynağa gitmeye ihtiyaç duyulmadan Sobiad 
Doküman Görüntüleme Ekranı sayesinde eserin tam metnine kolayca erişebilir ve indirebilir. 

 Araştırmacılar ilgilendikleri yayınları okurken o yayına benzer yayınları Sobiad üzerinden 
görebilmektedir. Bu özellik ile araştırmacının dikkatini çekmemiş olan ama ilgili yayınlar da 

araştırmacıya sunulmaktadır. 

 Sobiad, kullanıcıya yeni atıf yapıldığında ve araştırmacının yeni bir eseri yayınlandığında bunu mail 

ile kendisine bildirir. Ayrıca belli aralıklar ile kullanıcının kendi yayınlarına benzer yayınları mail ile 

kullanıcıya iletir. 

 Sobiad’da, araştırmacılar atıflarını kolaylıkla yazdırabilir ve eseri sesli olarak da dinleyebilirler. 

 Sobiad 1150’den fazla indekslediği dergiyi tüm bilgileri ile listeler. Birçok araştırmacı yayın yapacağı 
zaman Sobiad’ın standartlarını sağlayan (3 Yıl Hakemli ve Düzenli Yayın ve Akademik Kurul Onayı) 

dergiler arasında arama yapabilirler. 

 Birçok muadil ürün kullanıcı profili oluştururken kullanıcının tüm yayınlarının kendisinin girmesini 

beklerken, Sobiad kullanıcıya ait olduğu düşünülen tüm yayınları kullanıcının girişine gerek 

duymadan profile atayıp kullanıcı profili oluşturmaktadır. 

 Sobiad atıf bulurken sadece taradığı yayınlara yapılan atıfları değil, isim bazlı atıfları  da bularak çok 
daha geniş bir atıf bulma algoritmasına sahiptir. 

 

Yayıncılar İçin Sobiad’ın Avantajları 

 Yayınları indekslenen dergi, yılda yüz binden fazla ziyaretçisi olan bir platformda arama sonuçları ile 
bulunma imkanı sağlanır. 

 Dergi editörleri, dergilerine atıf yapan diğer makale ve dergileri ayrıca atıf aldıkları kurum veya 
şehirleri görebilirler. En önemlisi de dergi editörleri hangi konudaki yayınlardan daha fazla atıf 

aldığını görüp yayın politikalarının geliştirilmesi için çalışma yapabilir. 

 Sobiad’da taranan tüm dergilere ücretsiz İntihal.net benzerlik tespit yazılımı sağlanmaktadır. 

 

Kurumlar İçin Sobiad’ın Avantajları 

 Sobiad abonesi kurumların araştırmacıları binlerce dergideki yüzbinlerce akademik yayına çok hızlı ve 
kolay erişim sağlayabilmektedirler. 

 Sobiad abone kurumlara kendi aboneliği üzerinden hangi makalelerin, hangi dergilerin ve hangi 
konulardaki çalışmaların daha çok okunduğu, indirildiği veya sesli dinlendiği gibi çok gelişmiş 

kullanıcı istatistiklerini sağlamaktadır. 

 Sobiad’a üye olsun veya olmasın abone üniversitenin tüm araştırmacılarının tüm atıflarına ve bu atıflar 
ile ilgili kapsam, tür, yıl bazında istatistiklerine Sobiad üzerinden Elektronik Yayınlar Sorumlusu 

kolayca ulaşabilmektedir. 

 Elektronik Yayınlar Sorumlusu kendi kurumunun dergilerinin ne kadar ziyaret edildiği, ne kadar atıf 

aldığı ve yayınlanan dokümanlarda geçen anahtar kelimelerin sık kullanım analizleri gibi çok detaylı 

analizleri kolayca erişebilir. 
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Veri Çeşitliliği Açısından 

 Sobiad, birçok elektronik yayını kapsamakla birlikte, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, 

Atatürk Araştırma Enstitüsü gibi Türkiye’nin en fazla basılı yayın sahibi  olan kurumların 1900’lü 

yıllara ulaşan arşivlerini de taramaktadır. Bu arşivler Dünya’da sadece Sobiad tarafından 

taranmaktadır. 

  Akademik makalelerin yanında akademik bildiriler ve özellikler bu bildirilerin tam metinleri de 
önemli bir başvuru kaynağıdır. Sobiad Türkiye’de yayın yapmış seçkin onlarca sempozyumun tam 

metninini de sağlamaktadır. Sobiad Akademik Konferansların ve Sempozyumların Tam metinlerini 

tarayan Türkiye’deki tek indekstir. 

 Sobiad, Dünya’nın öne çıkan DOAJ kapsamında kabul edilen onlarca uluslararası dergiyi tarayan tek 
Türk veri tabanıdır. 

 Ulusal Tez Merkezin’de bulunan binlerce atıf birçok araştırmacı için başvuru kaynağı olabilecek kadar 
değerlidir. Sobiad Ulusal Tez Merkezindeki yayınları da arama ekranlarında gösteren dünyadaki tek 

veri tabanıdır. 

 Sobiad, Türkiye’nin Pegem, Bilge, Akçağ, ve Gazi gibi onlarca seçkin yayınevinin kitaplarını tarayan 

tek akademik indekstir. 

 

Örnek Üniversite İstatistik Ekranları 

 
 

 Kullanımdan Oluşturulan İstatistikler 

o Aylara Göre Kullanım İstatistikleri 

o Kullanım Türlerine Göre İstatistikler 

o En Çok Aranan Anahtar Kelimeler 

o Makale İstatistikleri 

o Dergi İstatistikleri 

o Alanlara Göre Kullanım İstatistikleri 

o Sayfa ve Dergi Hareket İstatistikler 

o Saatlere ve Günlere Göre İstatistikler 

o Ziyaret Edilen Makalelerin En Sık Geçen Makaleler 

o Özel İstatistikler (Eski Tip) 
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 2018 Yılı Yayınlarınınıza Göre İstatistikler 

o 2018 Atıflarınız 

o 2018 Yılı Yayınlarınız 

o 2018 Yayınlarınızın Kapsamı 

o 2018 Yayınlarınızın Hakem Türü 

o 2018 Yayınlarınızın Yayın Türleri  

o 2018 Yayınlarınızın Yayın Yerleri 

o 2018 Yayınlarınızın Ana Türleri 

o 2018 Yayınlarınızın Başlıklarında En Çok Geçen Kelimeler 

o 2018 Yayınlarınızın Anahtar Kelimeleri İçerisinde En Çok Geçen Kelimeler 

o 2018 Yayınlarınızın Temel Bilim Alanlarına Göre Dağılımı 

 Akademisyen Bazlı İstatistikler 

o Kayıtlı Akademik Kadromuzun Listesi 

o Akademisyenlerinizin Fakültelere Göre Dağılımı 

o Akademisyenlerinizin Unvana Göre Dağılımı 

 Diğer İstatistikler 

o Kurum Dergilerinizin İstatistikleri 

o Yıllara Göre Atıf Sayısı 

 

 


