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Sobiad Atıf Dizini 1000’den fazla derginin indekslendiği ve kullanıcıların kendilerine yapılan
atıflarının bulunduğu bir veritabanıdır. Aynı zamanda Türkiye merkezli en çok sosyal bilimler
makalesinin bulunduğu milli bir indekstir. Sobiad Atıf Dizini en basit arayüzü hedefleyerek
kullanıcıların atıflarını bulmasına olanak sağlayacak yardımcı araçlar sunmaktadır. Atıfta ara,
İçerikte ara, Eser İsmi, Yazar İsmi, Dergi İsmi ve Anahtar Kelime olmak üzere 6 farklı arama
seçeneği mevcuttur.

Arama Seçenekleri





Sobiad, giriş sayfasında bir arama alanı sunar. Kullanıcı bu arama alanında ilk önce
hangi disiplinde arama yaptığını seçmelidir.
Disiplin seçildikten sonra atıfını bulmak istediği kullanıcının bilgisi girilmelidir. Eğer
atıf değil de özet ve tam metin içinde arama yapmak istenirse arama kısmının hemen
sağındaki seçenekten “İçerik” seçilmelidir.
Bunlara ek olarak kullanıcı, Eser İsmine, Yazar İsmine, Dergi İsmine ve Anahtar
Kelimeye göre arama yapabilir.
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Sobiad sadece yayınlara yapılmış atıfları değil, yazarlara olan atıfları da taramaktadır.
Aynı zamanda yayınlarınızın doğru bulunabilmesi için anahtar kelimelerinizin arasına
noktalama işareti girmeden girmenizi tavsiye ederiz.
 Bir örnek vermek gerekirse Teoman Duralı ismini arattığınızda, sistem sırası ile
o Duralı T
o Duralı Teoman
o Teoman Duralı
o T Duralı
örneklerde görüldüğü gibi, kaynakçalarda gösterilen birçok farklı gösterim şekli ayrı
ayrı aranıp, taranıp bu tarama işlemlerinin kombinasyonunu göstermektedir.
 Eğer tam olarak yazdığınız metni bulmasını isterseniz “Teoman Duralı” gibi metninizi
tırnak işaretine almanız gerekmektedir.
 Sonuç sayfasında atıfların yıl aralığını belirleyebilir, sonuçları yazdırabilir, tez
çalışmalarında olanları listeden çıkartabilir ve alternatif arama örneklerini
inceleyebilirsiniz.
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Atıf Arama Sonuçlarını Yazdırma



Sonuçları Yazdır butonuna tıkladığımız zaman rapor ayrıntıları sayfası açılmaktadır.
Listeden kaldır butonu ile raporda bulunmasını istemediğimiz yayınla r ı
kaldırabilirsiniz.

Detaylar Sekmesi




Sonuçlar sayfasında yayının başlığına tıkladığımızda detaylar sekmesi açılmaktadır.
Detaylar sekmesinde yayın adı, yayın yeri, yayın yılı, yazar ve özet biligileriyle beraber
yayının atıf, görüntüleme ve indirme sayıları bulunmaktadır.
Aynı sayfada yayına yapılan atıfların listesi, benzer makaleler, PDF indirme, yayına ait
derginin bilgileri, yayını sesli dinleme, ve alıntı yapma (APA, MLA vb.) gibi seçenekler
bulunmaktadır.

4

Gelişmiş Arama
Anasayfada bulunan Gelişmiş Arama kısmına tıklayarak
oluşturabilirsiniz.

daha detaylı arama kriterler i

Açılan sayfada Sosyal, Fen, Sağlık alanlarını seçebilir, belirlediğiniz anahtar kelimeler ile
gerekli filtreleme alanlarını seçip “Arama Yap” butonu ile aramızın sonuçlarına erişebilirsiniz.
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Kişisel Profiller




Anasayfada sağ üst tarafta bulunan “Bireysel Kayıt” sekmesinden kendinize yeni bir
profil oluşturabilir, sistemde var olan yayınlarınızı profilinize ekleyebilirsiniz.
Sistemde bulunan profilleri inceleyebilir, profillerin kurum bilgilerini, yayın sayılar ını
atıf ve h-index değerlerini bulabilirsiniz.
Aynı sayfada bulunan yazarla ilgili detaylı istatistik ve grafiksel bilgilere ulaşabilirsiniz.
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Öneri I
SOBİAD veritabanı kullanım kılavuzu ve kaynakça kılavuzuna ulaşmak için aşağıdaki linkle r i
ziyaret ediniz.
Kullanım Kılavuzu:
https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=kullan%C4%B1m-klavuzu
Kaynakça Kılavuzu:
https://atif.sobiad.com/index.jsp?modul=kaynakca-kilavuzu

Öneri II
Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte
ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danış ma
görevlilerine iletilebilmektedir.
Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55
E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr
Sosyal medya hesapları:
https://twitter.com/cb_kutuphane
https://www.instagram.com/cb_kutuphane/
https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q
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