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Academindex;
bünyesinde faaliyet gösteren ve 
fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında yayınlanan bilimsel 
dergilerin tarandığı 
1 milyondan fazla makale içinde atıf, konu, yazar, anahtar 
kelime ve kaynakça araması yapılabilen 
ve en güncel veritabanıdır
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x; Marmara Üniversitesi Teknopark
bünyesinde faaliyet gösteren ve dünyanın farklı coğrafyalarında 
fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında yayınlanan bilimsel 
dergilerin tarandığı uluslararası bilimsel bir atıf indeksi
1 milyondan fazla makale içinde atıf, konu, yazar, anahtar 
kelime ve kaynakça araması yapılabilen Türkiye'nin en büyük 
ve en güncel veritabanıdır.  
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Marmara Üniversitesi Teknopark 
dünyanın farklı coğrafyalarında 

fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarında yayınlanan bilimsel 
uluslararası bilimsel bir atıf indeksi;        

1 milyondan fazla makale içinde atıf, konu, yazar, anahtar 
rkiye'nin en büyük 
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Academindex verit
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veritabanında yer alan temel alanlar:
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Sosyal

1994  

Dergi

Sağlık

740  

Dergi 

Toplam

3576
Dergi 
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Sosyal

1994  

Dergi

Fen

842 
Dergi 

Sağlık

740  

Dergi 

TOPLAM
1 milyon+ Makale

Sağlık
210k+ Makale

Fen
260k+ Makale

Sosyal
650k+ Makale

Ülkeler

70+ Ülke

Sistemde Kayıtlı Yazar Sayısı

560k+

Sistemde Kayıtlı Kaynakça/Atıf

30 milyon+ Kaynak/Atıf
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Sistemde Kayıtlı Yazar Sayısı

Sistemde Kayıtlı Kaynakça/Atıf

30 milyon+ Kaynak/Atıf
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 Atıf Arama 

 
Çalışmalarınıza yapılan güncel atıfları 
yerdesiniz… 
Atıf arama sistemi, Academindex
makalede yaklaşık 30 milyon referans arasından arama yapmanızı 
sağlar. Atıf arama sitemi sayesinde çalışmalarınıza yapılan en güncel 
atıfları takip edebilirsiniz
 
 

Anahtar Kelime ve Konu Arama

 
Makale, kitap, bildiri, tez vb. çalışmalarınız için hangi kaynaklara 
ulaşsam diye mi düşünüyorsunuz? 
tercih… 
Sağlık, Fen ve Sosyal alanlarda a
ettiğiniz anahtar kelimeler aracılığıyla ayrıntılı bir makale
arşivine ulaşmanız mümkün
 
 

Makale / Yazar Arama

 
Academindex’te ilgili arama bölümlerinden makale başlığı veya 
yazar adı ile de sonuçlara ulaşabilirsiniz.
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Academindex Nedir? 

Çalışmalarınıza yapılan güncel atıfları bulmak mı istiyorsunuz? Doğru 

Academindex veritabanındaki 1 milyondan fazla 
makalede yaklaşık 30 milyon referans arasından arama yapmanızı 
sağlar. Atıf arama sitemi sayesinde çalışmalarınıza yapılan en güncel 

edebilirsiniz… 

Konu Arama 

Makale, kitap, bildiri, tez vb. çalışmalarınız için hangi kaynaklara 
ulaşsam diye mi düşünüyorsunuz? Academindex, sizin için doğru bir 

Sağlık, Fen ve Sosyal alanlarda aradığınız konu ile ilgili tespit
ettiğiniz anahtar kelimeler aracılığıyla ayrıntılı bir makale

mümkün… 

Makale / Yazar Arama 

’te ilgili arama bölümlerinden makale başlığı veya 
de sonuçlara ulaşabilirsiniz. 
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bulmak mı istiyorsunuz? Doğru 

veritabanındaki 1 milyondan fazla 
makalede yaklaşık 30 milyon referans arasından arama yapmanızı 
sağlar. Atıf arama sitemi sayesinde çalışmalarınıza yapılan en güncel 

Makale, kitap, bildiri, tez vb. çalışmalarınız için hangi kaynaklara 
, sizin için doğru bir 

radığınız konu ile ilgili tespit 
ettiğiniz anahtar kelimeler aracılığıyla ayrıntılı bir makale ve kaynak 

’te ilgili arama bölümlerinden makale başlığı veya 
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Verilerin güncelliğine önem veren 
Academindex
takip eder
veritabanına ekler. 
Yeni makaleler, yeni konular, yeni atıflar ve en 
güncel kaynaklar için 
bekliyor...
 

 

“
alanlara
özelliğini kullanarak sonuçları daraltabilirsiniz...
 
 
 

 

Site üzerindeki canlı mesajlaşma bölümü her 
türlü 
yanınızda...
maillerimiz

 

 

 
 
Bireysel ve kurumsal iletişim
içerisinde whatsapp hattımızı ve iletişim 
numaralarımızı kullanabilirsiniz...
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Verilerin güncelliğine önem veren 
Academindex, taradığı dergileri düzenli olarak 
takip eder ve yeni yayınları kısa sürede
veritabanına ekler.  
Yeni makaleler, yeni konular, yeni atıflar ve en 
güncel kaynaklar için Academindex
bekliyor... 
 
“Gelişmiş Arama”aracılığıyla 
alanlara ve çeşitli değişkenlere göre filtreleme 
özelliğini kullanarak sonuçları daraltabilirsiniz...
 
 
 
Site üzerindeki canlı mesajlaşma bölümü her 
türlü soru, sorun, öneri ve taleplerinizde 
yanınızda... Sitemizdeki iletişim formu ve e
maillerimiz  aracılığıyla bize ulaşabilirsiniz..

 
 
Bireysel ve kurumsal iletişim için
içerisinde whatsapp hattımızı ve iletişim 
numaralarımızı kullanabilirsiniz... 
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Verilerin güncelliğine önem veren 
, taradığı dergileri düzenli olarak 

rı kısa sürede 

Yeni makaleler, yeni konular, yeni atıflar ve en 
Academindex sizi 

aracılığıyla yıllara, 
göre filtreleme 

özelliğini kullanarak sonuçları daraltabilirsiniz... 

Site üzerindeki canlı mesajlaşma bölümü her 
sorun, öneri ve taleplerinizde 

Sitemizdeki iletişim formu ve e-
abilirsiniz... 

 

 

için mesai saatleri 
içerisinde whatsapp hattımızı ve iletişim 

  


