
  

SOBIAD Atıf Dizini 

COVID-19 nedeni ile Sobiad Atıf Dizini (sobiad.com) 31 Mayıs 2020 tarihine kadar tüm 
araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Türkiye’deki üniversitelerden birine bağlı kurumsal e-mail 
adresi olan tüm kullanıcılar ilgili tarihe kadar Sobiad’a giriş yapabilirler. 

    Daha önce üyeliği olan kullanıcılarımız hiçbir ek işleme gerek kalmadan kurumsal e-mail 
adresleri ve şifreleri ile giriş yapabilirler. 

Kurum Dışı Erişim İçin; 

• Kurumsal e-mail adresiniz ile kayıt olmak. 
• Kurumsal e-mail adresinize gelen e-mail onay linkine tıklamak. 
• Sisteme Giriş Yapmak. 

http://sobiad.com  

 

SAE MOBILUS 

SAE International, COVID-19 salgının yaşandığı bu süreçte tıbbi destek sağlamak için sektöre yardımcı 
olan standartlara ücretsiz erişim sunmaktadır. 

Bu standartlar, ülkeler arasında ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeleri acilen taşımak ve yükün yolcu 
uçaklarının ana güvertesinde taşınması için spesifikasyonları ve önerilen uygulamaları içermektedir. 

 

https://saemobilus.sae.org/content/ARP5595B/ 

 

WORLD SCIENTIFIC PUBLISHING 

World Scientific Publishing Yayınevi, bilim ve sağlık çalışmalarını desteklemek amacıyla COVID-19 ile 

ilgili yayınlarını açık erişimle hizmete sunmuştur. 

https://www.worldscientific.com/page/coronavirus 

 

PROQUEST RESEARCH COMPANION  30.06.2020 

ProQuest’in bilgi okuryazarlığı ürünü Research Companion, bilgi okuryazarlığı becerilerini geliştirmek 

ve bilimsel araştırma süreci boyunca kullanıcıları doğru noktaya yönlendirmek için tasarlanmış 

100'den fazla video serisi ve değerlendirme araçlarını içermektedir. 

https://pqrc.proquest.com/landing 

 

dMags e-dergiler 30.05.2020 

http://email.sobiadmail.com/c/eJwlzUEOgyAQQNHT6JIMI-KwYGGs3mMAiaQaG8CFt69pk79-P1jvyKyxTRYBARQSDEr1WkgxT9QtWr_GaZYSFtMoKKdLHA5Ou_Dn0W7WOSN7DMa7GAxIGiiiRhMYmYm8a3e71fopTTc2uDxxTVH8mR-Rbbnyet9cOPL7WdzpEmu4RM1fchcvXQ
http://email.sobiadmail.com/c/eJwljbsOhCAQAL9GSrKLuEJBYTz9j5VHJKfxolj498flkqmmmAnOL8bGJLJToAC0MtBr3ZFEOY2mnYlewzghwmwbDdexZA475036YxerQzS6J4MBidh6nyyiB9tiF7uwUC82t5byadqhUXOFS07yX_kVqhGnu-4zPg9fnPhdJ0--ZQy3LOcXb0Mulg
https://saemobilus.sae.org/content/ARP5595B/
https://www.facebook.com/worldscientific/?__tn__=K-R&eid=ARCP1_0MP8nZuOHY-dMFwlWCsI1vI5Mxmk2unpFQ7PVmwcED3Mlc90ZUGH8BH48kcEilv3hUhDvo0Xu2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCZVBZJbBkLNTFGZI8lfwknJZAHMz0vJPfRf72HGYOCTEC60bPDBqcbdnI1fJh6_KYxq5NVhWUZNnPM1hCqmyXwZTYtwkW73J-xF804zxtZVuf_mgSggMRcwjji4wHF41UCIRjS9MlvToQefGF4X9l8ULfCtneIfbGZQPM4UTrMLbu85va0AU1o7HlUvaxXJLgtwxlVBVgvt48tyCeZFXMOLjAGKR3x6yKZ3ZLNRHhZkoDPNmtzwon_AmuMJ-6iHjZQKpIlC_tn8EgOgWy1ckulAKyo3Y1Yt0xrTV2mL7mN_PvC4bkmzbc54WoNYjTnGI0akqOgSdS-SUUk_9W2A_5-lg
https://www.worldscientific.com/page/coronavirus
https://pqrc.proquest.com/landing


500’e yakın Türkçe popüler magazini tek bir platformda kullanıcılara sunan dMags ile; dergi ve çizgi 

romanları iOS, Android tabanlı mobil telefon/tablet ve bilgisayarlarınız üzerinden 

okuyabilirsiniz. National Geographic, Popular Science, Chip, Fortune, Forbes, Capital, Atlas, 

Ekonomist, MediaCat, Cosmopolitan, Elle, LeMan gibi Türkiye’de önde gelen dergileri elektronik 

ortamda görüntüleyebilirsiniz. 

https://dmags.net/ 

 

ASOS INDEX  

Asos Indeks ile Fen Bilimleri, Sağlık ve Sosyal Bilimler alanında yayın yapan 1000’den fazla dergiye 

erişebilirsiniz. Tam metinlere ulaşabilirsiniz. Asos Indeks tarafından taranmış yayınlara yapılan atıfları 

görüntüleyebilirsiniz. 

https://asosindex.com.tr/ 

 

ProQuest Coronavirus Research Database  31 Ağustos 2020 

https://search.proquest.com/coronavirus 

 

Turcademy e-kitaplar   31 Mayıs 2020 

Turcademy Türkiye Akademik Yayınlar Platformu, ülkemizde akademik yayıncılık alanında öncü olan 

Adalet Yayınevi, Anı Yayıncılık, Dora Yayınevi, Ege Yayınları, Ekin Yayınevi, Gazi Kitabevi, Müzik Eğitim 

Yayınları, Palme Yayıncılık, Pegem Akademi, Seçkin Kitabevi ve Literatür Yayıncılık’a ait Türkçe kitaplar 

içermektedir. Doğa bilimleri, hukuk, mühendislik bilimleri, müzik ve güzel sanatlar, sosyal ve beşeri 

bilimler ve sağlık bilimleri disiplinlerinden 5.800’den fazla Türkçe kitap, elektronik ortamda 

kullanıcılarımıza sunulmaktadır. 

https://www.turcademy.com/tr 

 

JOVE SCIENCE EDUCATION 15 Haziran 2020 

Eğitim videolarıdır, akademisyenlerin derslerinde kullanabilmeleri için 

hazırlanmıştır. İçerisinde 10 Seri şeklinde 1000'in üzerinde Eğitim 

Videosu mevcuttur. Her video profesyonelce hazırlanmış Türkçe ve 

İngilizce altyazı içermektedir ve ayrıca her video için test soruları 

mevcuttur. Moodle, Blackboard, Canvas, Brightspace vb LMS sistemleriyle 

uyumlu kullanılabilmektedir. 

https://www.jove.com/science-education-library 

 

HUKUKTÜRK 31.07.2020 

Hukuk veritabanı 

https://dmags.net/
https://asosindex.com.tr/
https://search.proquest.com/coronavirus
https://www.turcademy.com/tr
https://www.jove.com/science-education-library


http://www.hukukturk.com/ 

 

BRILL COVID-19 COLLECTION 

Tüm Dünya'yı etkileyen COVID19salgını ve koronavirüsler ile ilgili yapılan/yapılacak araştırmaları dest

eklemek amacıyla BrillYayınevi,halk sağlığı, uzaktan eğitim, kriz araştırması gibi konularda kitaplar ve 

makaleleri erişime açmıştır. İçerik sürekli güncellenmektedir. 

https://www2.brill.com/COVID-19_Collection 

 

LEGAL ONLINE 

Hukuk veritabanı 

http://www.legalonline.com.tr/ 

Biomedical Reference Collection 

Hekimler, araştırmacılar, öğrenciler ve klinik uzmanlar için tasarlanan Biomedical Reference 

Collection, önde gelen biyomedikal dergiler için tam metin erişim ve indeks ve özet bilgileri 

sunmaktadır. Tıp, diş hekimliği, veterinerlik ve klinik öncesi bilimler gibi bir geniş bir konu yelpazesini 

kapsamaktadır 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bmh 

  

eBook Clinical Collection 

İçerisinde 3.900’den fazla özel seçilmiş e-kitap bulunan ve hemşirelik, tıp ve genel sağlık alanlarının 

tümünü eksiksiz şekilde kapsayan eBook Clinical Collection, klinikler ve biyomedikal ve tıp alanında 

eğitim veren enstitüler için tasarlanmış temel bir koleksiyondur. Koleksiyon, ayrıca, Doody’s Temel 

Başlıkları içerisinde yer alan 600’den fazla kitaba erişim sağlamaktadır 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e600tww 

  

SPORTDiscus with Full Text 

SPORTDiscus with Full Text, spor, spor hekimliği ve spor bilimleri ile ilgili tüm alanlardaki en itibarlı ve 

kaliteli dergileri içeren, bu disiplinlerdeki araştırmacılar için özel olarak hazırlanmış en temel tam 

metin veri tabanıdır. Bu güvenilir kaynak, SPORTDiscus indeksinde yer alan ve indeks içerisinde en 

çok kullanılan dergileri tam metin olarak araştırmacı ve öğrencilerin kullanımına sunmaktadır. Tam 

metin arşivi 1930’lu yıllara kadar uzanan SPORTDiscus with Full Text, sunduğu yüzlerce dergi ile spor 

bilimlerine ve spor hekimliğine yönelik literatürünün tümünü eksiksiz şekilde içeren en kapsamlı 

kaynaktır. 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=s3h 

 

http://www.hukukturk.com/
https://www2.brill.com/COVID-19_Collection
http://www.legalonline.com.tr/
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bmh
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=e600tww
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=s3h


 


