
 



 

 

 

 

 

 
  

AKADEMİK  
ARAŞT IRMALAR 

İNDEKS İ  

-Her geçen gün 

ACARINDEX’i 

kullanıcılarına öneren ve 

referans olarak gösteren 

resmî kurum, kütüphane 

ve üniversitelerin sayısı 

artmaktadır.  

 
 

TÜRKİYE’N İN 
ÖNDE GELEN 

AKADEMİK DİZİNİ  
✓ 18,166,254+ Atıf 

✓ 865,058+ Makale 

✓ 3203+ Hakemli Dergi 

✓ 135,857+ Aktif Kurumsal 

Maillist 

 

 

 

AKADEMİK 
GÖRÜNÜRLÜK VE 

NETWORK 

ACARINDEX arama motorlarında 
ön sıralarda yer almaktadır. Bu 

durum, yayınlarınızın daha 
erişilebilir hale gelmesine ve 

dolayısıyla daha çok atıf 
almasına olanak sağlamaktadır. 

Böylece üniversiteler arası 
sıralamalarda üst sıralara çıkmak 

kolaylaşmaktadır. 

 

EN ÇOK ZİYARET 
EDİLEN  

Güçlü altyapı ve kullanıcı 
dostu sade tasarımıyla 

ACARINDEX Dünya’dan ve 
Türkiye’den milyonlarca 

araştırmacıya hizmet 
vermektedir. 
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YÜZBİNLERCE YAYINA  
  

7/24/365 ERİŞİM  
   

➢ ACARINDEX; 2014 yılından itibaren uluslararası ölçekte faaliyet 

göstermektedir ve resmi kurumlar, kütüphaneler ve üniversiteler 

tarafından referans gösterilen bir indekstir. 

➢ ACARINDEX her gün milyonlarca araştırmaya doğrudan ve 

dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. OPENAIRE, ICOLC, UKSG 

ve DOAJ’ın faaliyetlerini takip etmektedir. 

➢ ACARINDEX Google Analytics, Search Console ve Google News 

ile çalışmaktadır. Ayrıca uluslararası serverlarla çalışmakta ve 

CDN İçerik Dağıtım Ağı ile tüm dünyadan hızlı erişime sahiptir.  

➢ ACARINDEX sürekli yedekleme hizmetiyle veri güvenliği ve veri 

tabanındaki yayınlara kesintisiz erişimi sağlamaktadır.  

➢ ACARINDEX’te akademik kalitenin korunması ve disiplinin 

sürdürülebilmesi için birtakım standartları ve kriterleri sağlayan 

yayınlar indekslenmektedir. Başvurular editör ve danışma 

kurulları tarafından objektif olarak değerlendirilmektedir.  

➢ ACARINDEX üye olmayan ziyaretçilerine yayın ve atıf arama 

faaliyetlerinde kısıtlı erişimle hizmet vermektedir. Kurumsal 

aboneler ise tam erişim yetkisine sahiptirler.  

➢ ACARINDEX özellikle genç araştırmacılar tarafından yoğun 

olarak kullanılmaktadır. İstatistiklere göre ACARINDEX’de 

araştırma yapan ziyaretçilerin %60’a yakını 18-34 yaş 

aralığındadır.  

➢ ACARINDEX kurumsal ve sosyal sürdürülebilirlik kapsamında 

mesleki birliklere, lisans ve lisansüstü öğrencilere burs ve proje 

desteklerine ve işbirliği faaliyetlerine açıktır. 
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Uluslararasılaşma  

+ 

Görünürlük 

+ 

Kalıcılık 

+ 

Sürdürülebilirlik 

I I 

ACARINDEX 

  

  

Kurumsal Abonelik 
Verimlilik, etkinlik ve sürdürülebilirlik… 
❖ Yıllık Kurumsal Abonelik: ACARINDEX’e yıllık kurumsal abonelik ve indirimler 

hakkında bilgi almak için lütfen güncel teklif dosyasını inceleyiniz.  

❖ ACARINDEX’e Kurumsal Abone olarak yüzbinlerce akademik yayına SINIRSIZ ERİŞİM 

hakkına ve yanı sıra aşağıdaki hizmetlerden yararlanabilirsiniz. 

➢ Otomatik İndeksleme Takibi: Kurumunuza ait hakemli dergiler ve yeni sayıların 

otomatik olarak ACARINDEX çalışanlarınca indekslenmesini sağlayabilirsiniz. 

Böylece hem bünyenizdeki yayınların etki alanı hem de görünürlüğünüz sürekli 

olarak zahmetsizce genişletilmiş olacaktır. 

➢ Atıf Taraması: Atıflar üniversite sıralamalarında, doçentlik başvurularında, atama 

ve yükselmelerde ve akademik teşvik hesaplamalarında kullanılmaktadır. 

ACARINDEX veri tabanında yirmi milyona yakın atıf/referans yer almaktadır ve 

kurumsal abonelik kapsamındaki üyeler atıflarını sınırsız olarak görebilmektedirler. 

➢ İstatistik ve Analiz: ACARINDEX kurumsal abonelerine yıllık olarak istatistik sunumu 

göndermektedir. Böylece kurumunuz bünyesinde faaliyet gösteren yayınlarınızın 

gelişimini takip edebilir ve uluslararası alanda etkileşimler ve görünürlük hakkında 

veri sahibi olabilirsiniz. 
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Kurumsal Abonelik Teklifi 

 

 
 

 

 

 

Kurumsal abonelik ve sponsorluk kapsamında bilgi 

almak ve güncel teklif ve indirimlerden haberdar 

olmak için lütfen iletişime geçiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academik Araştırmalar İndeksi 
 

ACARINDEX.com 

Akpınar Mh. No:26, 06450 Çankaya/ANKARA 

acarindex@gmail.com 

www.acarindex.com  

mailto:acarindex@gmail.com
http://www.acarindex.com/



