


100'den Fazla Farklı Atıf Kaynak Gösterimini Tespit Edilmesi. 

Akademisyenin İsmi ile Makale İsimlerinin Kombinasyonlarının 
Aratırılarak Tüm Atıflara Ulașma

İndekslenen Yeni Makalelerden Gelen Atıfları Akademisyenlere Mail ile 
İletme

Dergiler için Etki Değerini ve Akademisyenler İçin H-İndex Değerini 
Hesaplama

Kullanıcıların Kișisel Profil Olușturabilmesi

Akademik Teșvik Kapsamında Bulunan Atıfların Kolay Raporlama 
Sistemi ile Hızlıca Yazdırılabilmesi

SOBİAD
ATIF DİZİNİ

sobiad.com

Öne Çıkan Özellikler

108 Abone

Akademik hayatta bir yayının değerini ortaya 
koyan en önemli ölçütlerden biri, yayının 
aldığı atıftır. Sobiad, Atıf Dizini hakemli 
akademik dergileri indeksleyen saygın bir 
atıf dizinidir.  Sobiad temel olarak yayınlarda-
ki atıfları ortaya çıkarmayı ve araștırmacılara, 
taradıkları yayınlar içerisinde veri tabanı olarak 
arama yapma imkanını sağlamaktadır. 

Sobiad, bireysel profil ile bilim insanlarına, 
kurumsal profiller ile de üniversitelere 
istatistikler ve bibliyometrik analizler 
sunmaktadır. Sobiad indekslediği dergilerin 
%99’unun tam metin sunma haklarını da 
elinde bulundurur ve kullanıcılarına tam 
metin veri tabanı olarak hizmet verir. Sobiad 
Türkçe ve İngilizce bașta olmak üzere farklı   
dillerde yayınları kapsamaktadır.

1400+ Dergi

400.000+ Makale

8 Milyon+ Atıf

212.988 Ziyaretçi (2019)

930.531 Tarama Sayısı (2019)



Limitsiz Kullanıcı, Limitsiz Dosya Yükleme, Limitsiz Boyut Özelliği 

Tüm Benzerlik Programları Arasında En Geniș Türkçe Veri Havuzu

Kolay Kullanım ve Kolay Üyelik

Standart Depo Özelliği Yok, Depo Sorunu Yok

Öne Çıkan Özellikler

İntihal.net kapsadığı yüz milyonlarca 
ingilizce ve Türkçe kaynak ile her iki dilde de 
benzerlik testi yapabilmektedir. Ayrıca 
benzerlik programları arasında en geniș 
Türkçe veri havuzuna sahiptir. İntihal.net 
Türkçe diline özgü yazılımı ile Türkçe eser- 
lerde daha doğru ve bașarılı intihal testi 
yapar.  İntihal.net sınırsız kullanıcı ve sınırsız 
doküman yükleme özelliği ile hiçbir zaman 
kota sorunu olmadan akademisyenler, 
araștırmacılar ve tüm öğrenciler tarafından 
kullanılabilir.

İntihal.net milyonlarca İngilizce içeriğe 
sahiptir. Bununla beraber  bir milyardan 
fazla Türkçe yayın havuzu ile en geniș 
Türkçe içeriğe sahip benzerlik tespit 
programıdır. Kolay kullanım arayüzü ve kolay 
üye olma yöntemleri ile kütüphanenin 
süreçlerini kolaylaștırır. Zorunlu depo özelliği 
olmadığı için depoya ekleme ve depolama 
sorunları yașanmaz.

İNTİHAL.NET 
BENZERLİK TESPİT ARACI

200’den fazla üniversite (EKUAL)

100.000’den fazla taranan doküman
(2019)

Veri havuzunda 1 milyardan fazla 
doküman

Her gün veri havuzuna eklenen 
50.000’den fazla yeni doküman

intihal.net



Akademik TV’ye Özel Binlerce Akademik Hakemli Sempozyumun 
Videoları 

Hem Araștırmacılar Hem Öğrenciler için Uygulamalı Onlarca Eğitim 
Serisi

Kolay Kullanım ve Mobil Uyumlu Arayüz

Her Sene Eklenen En Az 2000 Yeni Video’ya Otomatik Tanımlama

AKADEMİK TV
 VİDEO VERİ TABANI

akademiktv.com

Öne Çıkan Özellikler

Farklı konularda binlerce video

Akademik TV, video tabanlı yenilikçi bir eğitim 
platformudur. Akademisyenler ve araștırmacılar  
akademik düzeyde videoları izleyebilirler. 
Öğrenciler ise hem akademik eğitimleri 
içerisinde lisans düzeyi dersleri ile ilgili video-
lara, hem de onları iș hayatına hazırlayacak 
teknoloji temelli ürünlerin eğitim videolarına 
kolayca ulașabilirler. Akademik TV, video tavsi-
yesi, kișiye özel video tavsiye sistemi bașta 
olmak üzere ders serisini bitiren kullanıcıya 
online sınav ile dijital sertifika düzenleme gibi ek 
özellikler ile öğrencilerin bilgi birikimini arttır-
mayı amaçlar.
Akademik TV, eğitim vermek isteyen araștır-
macılar ve akademisyenler için de platform 
olarak altyapı sunmakta ve kullanıcıların yükle-
dikleri video eğitimlerini, eğitime ihtiyaç duyan 
kursiyerlerle bulușturmaktır. 

Binlerce saatlik video içerikleri

12.000+ Video İzlenme Saati 
(Son 1 yıl)



Fen, Sağlık ve  Sosyal Bilimlerdeki Tüm Alt Bilim Dalları

Taradığı Akademik Yayınlarının Tamamının PDF’ini Sunan Türkiye 
Merkezli En Geniș Veri Tabanı

Kolay Kullanım Arayüzü ve Gelișmiș Arama Özelliği

Atıf Arama ve Makaleler için Atıf Gösterimi

Öne Çıkan Özellikler

Atıf, bilim insanının ve yapılan çalıșmaların 
değerini ortaya koyan en gerçekçi veridir. Atıf 
sayısı ile bilimsel bir yayının akademik 
literatüre kattığı değer ve araștırmacıların 
faydalandığı ölçünün tespiti yapılabilir. Asos 
İndeks, bilim insanlarının yaptığı çalıșmaların 
bașarısı ve değerini görülebildiği bir atıf 
dizinidir. Gelișmiș arama seçenekleri ile Asos 
İndeks aynı zamanda bir akademik veri 
tabanı ve arama motorudur. Asos indeks tüm 
araștırmacılara akademik veriye ulașımı 
kolaylaștırmak için taradığı tüm dergilerin 
tam metinlerini sunmaktadır. Asos indeks ile 
editörler, dergileri ile ilgili hem kullanım ve 
popülerlik analizlerine hem de bibliometrik 
analizlere ulașabilirler.
Asos İndeks, Fen bilimleri, Sağlık bilimleri ve 
Sosyal bilimler alanında yayın yapan dergileri 
indekslemektedir. Tüm bașvuru yapan yayın-
lar, akademik kurulun incelemesi sonrasında 
uygun görüldüğü takdirde indekslenir. 

ASOS İNDEKS
ATIF DİZİNİ

1400+ Dergi

150.000+ Makale

3 Milyon+ Atıf

asosindex.com.tr



Yapay Zeka Destekli Meta Veriler ve Tam Metinde Arama 

Tam Metin içeriğe Doğrudan Erișim

Geniș Türkçe Yayın Havuzu – 100 Milyondan fazla İngilizce 
Doküman

Gelișmiș Arama ve Filtreleme Seçenekleri

Geniș Tez Veritabanı ve Tez Arama Motoru

Kișisel Çalıșma Alanı ile Makale Kaydetme ve Paylașma İmkanı

Video Tabanlı Platformlar için Özelleșmiș Arama Motoru

PİRİ
KEȘİF ARACI

piri.asosegitim.com

Öne Çıkan Özellikler

100 milyondan fazla akademik eseri 
(makale-bildiri-tez vb.),

Piri, arama odaklı kurumsal olarak 
özelleșmiș bir keșif aracıdır. Piri, akademis- 
yenler, araștırmacılar ve öğrenciler için 
araștırılan konu hakkında birçok veri tabanını 
tarayarak sonuçları analiz eder ve listeler. 
Yapay zekâ destekli modern arama algorit-
maları ile ilgili içerikleri bulmayı amaçlar. 
Kurumunuzun abone olduğu veri tabanları ile 
birlikte geniș açık erișim içeriği sayesinde 
kullanıcılarınız tüm ihtiyaçlarını karșılar ve 
kullanıcı dostu ekranları ile araștırmaya 
teșvik eder.
Piri Keșif Aracı sadece dijital veri tabanları ile 
değil kütüphane kataloğunuz ile de entegre-
dir ve kütüphanenizdeki basılı yayınların da 
sonuçlarını gösterir.
Piri Keșif Aracı ile ilginizi çeken yayınları 
listenize ekleyip daha sonra tekrar 
görüntüleyebilir ve kendi çalıșma alanınızı 
yaratabilirsiniz. Yararlandığınız yayınlara 
kolayca atıf verebilir, hızlıca paylașabilirsiniz. 

110’dan fazla veri tabanının meta 
verisini,

27’den fazla açık erişimli veri tabanı 
tam metinlerini,

100’lerce Kurumsal Açık Arşiv
(DSpace)’ in tam metinlerini kapsar.



Kullanıcılar mevcut sunumları indirebilir veya kendi sunumlarınızı 
yükleyebilirler.

12 kategoride binlerce sunum tam metin içeriğinde arama
yapabilirler.

Sunumlar web/mobil cihazlardan çevrimiçi görüntülenebilir.
İlgi alanlarına göre kategoriler içerisinde sunumlara göz atılabilir.

Merak edilen konularda yüklenen yeni sunumlar otomatik olarak 
bülten ile akademisyen ve araștırmacılara bildirilir.

AKADEMİK
SUNUM

akademiksunum.com

Öne Çıkan Özellikler

Sunum Sayısı: 120.000+

Akademik Sunum, üniversite eğitimi sırasın-
da kullanılabilecek on binlerce sunumu  
içeren bir akademik sunum veri tabanıdır. 
Akademik sunumların kategorize edildiği ve 
akademik kontrolünün yapıldığı ilk ve en 
büyük veri tabanıdır.  Çoğunluğu lisans ve 
lisansüstü dersleri ve bu derslerin konularını 
kapsayan sunumlar konularına göre 
ayrılmıștır. Akademik sunum, bir veri tabanı 
olarak sunumu barındırmanın yanında 
sunumların online /uzaktan eğitim sırasında 
kolayca gösterimini ve öğrenciler ile 
paylașımını da sağlar.

Türkçe Sunum Sayısı: 12.000+

2020 Yılı Görüntülenen Toplam 
Sunum Sayısı: 80.000+

2020 Yılı Yapılan Arama 
Sayısı: 10.000+



Seçkin Onlarca Yayınevi

Sadece Kitap, Kitap Bölümü, Sempozyum Kitabı Atıfları

İsme Göre Atıf Tarama

Kurumsal İstatistik

Binlerce Sempozyum Tam Metin Erișim

BOOKCITES

bookcites.com

Öne Çıkan Özellikler

50+ Yayınevi

Her sene binlerce Akademik kitap, kitap 
bölümü ve tam metin sempozyum kitabı 
yayımlanmaktadır. Bu yayınlarda yer alan 
yüzbinlerce atıf, ulașılması imkansız olarak 
yayınların içerisinde durmaktaydı. BookCites, 
sadece akademik kitaplara odaklanmıș ve 
kitapların atıflarını kullanıcılara sunan bir 
kitap atıf dizinidir.

Bookcites kolay arayüze ve birden fazla 
arama seçeneğine sahiptir. Sadece atıf değil 
bașlık ve tam metinde de arama 
yapılabilmektedir. Kurumlara özel hazırlan-
mıș olan panelde kurumsal atıf sayısı, 
okuma ve indirme sayıları gibi gelișmiș 
istatistikler detaylı olarak sunulmaktadır.

25.000+ Yayınevi Kitabı

500+ Tam Metin Bildiri Kitabı

30.000+ Tam Metin Bildirisi

1 Milyon+ atıf 



Akademisyenler ders olușturabilir, haftalara bölebilir ve video 
yükleyebilirler. 

Akademisyen video izleme tarih aralığı koyabilir ve videoyu ilgili 
tarihte otomatik açılmasını ve kapanmasını sağlayabilir.

Öğrenciler diledikleri zaman videoyu izleyebilirler.

Akademisyenler canlı yayın yapabilir, canlı yayın sırasında kayıt 
alabilir ve kayıtları video olarak yükleyebilirler.

Kolayca sınıf olușturulabilir böylece kolay atama yapılabilir.

Öğrenciler sınıfa açık șekilde soru sorabilir ve akademisyenler ilgili 
soruları cevaplayabilirler.

Öne Çıkan Özellikler

Asos Kurumsal Video Arșiv (AKVA) elektronik 
bir video ders yönetim panelidir. Akademis- 
yenleriniz ders olușturabilir ve ders video-
larını yükleyebilirler. Ders videolarını sadece 
yetkili kullanıcılar ve derse kayıtlı öğrenciler 
erișebilir ve videoları izleyebilirler. Aynı anda 
yüzlerce öğrenciye hizmet verebilen bu 
sistem kurumuna özel ve dıșarı kapalı çalıș-
maktadır. Bundan dolayı da hiçbir video 
veriniz yetkisiz kișilerce görülmez. Ayrıca 
öğrencilerin dersleri ne zaman izledikleri 
bilgisini de akademisyenler görebilmekte-
dirler. AKVA Zoom entegrasyonu ile 100 
kișiye kadar canlı derse de izin vermektedir.

Asos Kurumsal Video 
Arșiv (AKVA)

Toplam Video Yükleme 
Sınırı: YOK+ Dergi

Toplam Video İzleme Sınırı: YOK

Maks Video Uzunluğu Sınırı: YOK

Aynı Anda Sistemi Kullanan 
Kullanıcı Sayısı Sınırı: YOK

Aynı Anda bir Derste Olabilecek 
Öğrenci Sayısı: 100 (40 dk)

Aynı Anda bir Derste Olabilecek 
Öğrenci Sayısı: 100 (40 dk)

akva.asosegitim.com

asos
video



Sobiad Atıf Dizini - DSpace Entegrasyonu

 Sobiad Atıf Dizini servisleri ile kurumsal arșivinizdeki yayınlarınızın atıf sayıları Dspace sayfalarına entegre 
edilebilmektedir. Entegrasyon için ek bir yazılım yüklenmesine ihtiyaç olmamaktadır, yalnızca șema ayarları 
değișimi yapılarak gerçekleștirilmektedir. Entegrasyon erișim bilgileri için bizimle iletișim kurmanız yeterlidir.

Sunucuya Ek Yük 
Getirmez

ÜCRETSİZ

Sürekli En 
Güncel Atıf 
Bilgisini Verir

İngilizce / Türkçe 
Dil Desteği

Kolayca 
Entegre Edilir

Yayının DOI 
Bilgisi Olması 
Zorunlu Değil



www.asosyayinlari.com



asosegitim.com

+90 850 305 5523


