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American Psychological Association (APA)’nın kendi platformu olan APA PsycNET, APA içeriğini sunmak için özel olarak tasarlanmış 
tek arama platformudur. Firmamız da bu platform üzerinden sunulan, Psikoloji ve Psikiyatri alanlarında yayınlanan aşağıdaki kaynakları 
APA’nın kendi platformu olan APA PsycNET üzerinden sağlamaktadır. 

Erişim Linki: http://psycnet.apa.org  

 

Arama ve Keşif 

PsycINFO®   (Özet ve İndeks kayıtlar içerir)    

APA PsycInfo, dünyadaki en güvenilir ve kapsamlı psikoloji bilimi kütüphanesi olup; özet ve indeks kayıtlar içermektedir. 

• Disiplinler arası araştırmalar için tek ve yetkili bir kaynak olan APA PsycInfo, çok çeşitli çalışma alanlarına yönelik hayati davranışsal 
ve sosyal bilim bağlantılarının kilidini açar, 

• APA uzmanlarının profesyonel indeksleme yardımıyla, güvenilir, hakemli araştırmaları hızlı bir şekilde bulunmasını sağlar, 

• Dergi makaleleri ve kitap bölümleri gibi belge türleri; Klinik vaka raporları, deneysel çalışmalar ve literatür incelemeleri gibi özel 
araştırma metodolojileri; Ekli testler veya değerlendirme araçları olan belgeler; Belirli bir hibe veya finansman kaynağından araştırma 
gibi avantajlar sunar. 

Kapsam: 1597'den günümüze 

1880’lerden günümüze 4 milyondan fazla kayıt içermektedir.  

4 milyondan fazla kayıt –50 farklı ülkeden 29 dilde yayın 

2,500 civarı dergi içermektedir (PsycINFO dergi içerik listesi için lütfen tıklayınız) 

Dergilerin %99’u hakemli dergilerdir 

İçeriğin 80% dergi, geri kalanı kitap, kitap bölümü ve tezlerden oluşmaktadır 

HTML formatta kayıt içerir. 

 

APA PsycExtra® 

Konferans materyalleri, bilgi sayfaları ve diğer bulunması zor içerikler için birinci sınıf bir indekstir. 

• Aylık olarak güncellenen APA PsycExtra, psikoloji ve davranış bilimlerindeki yeni gelişmeleri ve araştırmaları proaktif olarak ortaya 
çıkarır ve sunar. 

• APA’nın 332.580’den fazla kayıt içeren gri literatür çözümüdür   

• En son konferans bildirilerini, haber bültenlerini, raporları, hasta odaklı bilgi formlarını ve broşürleri, dergileri, monografileri, 
standartları ve yönergeleri ve daha fazlasını keşfedebilirsiniz. 

• Araştırmacılar, öğrenciler ve klinisyenler, araştırma diğer yayın kuruluşlarında ortaya çıkmadan çok önce materyalleri ortaya 
çıkararak ve indeksleyerek en son gelişmeler hakkında güncel bilgilere sahiptir. 

• Bibliyografik ve tam metin içerik vardır. (% 70'in üzerinde tam metin) 

• İçerik Türleri; Araştırma raporları, konferans özetleri ve sunumları, haber bültenleri, raporlar, dergiler, broşür / bilgi sayfaları, sözlü 
tarih, standartlar / kılavuzlar ve monografiler 

• Kayıt Formatı HTML ve PDF’dir. 

• APA PsycExtra, APA PsycInfo® için bir tamamlayıcı kaynaktır; kayıtların çakışması yoktur. 

http://psycnet.apa.org
https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo/coverage
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Tam Metin Kitap ve Dergiler 

 

PsycARTICLES®  (Tam Metin dergiler)  

American Psychological Association(APA), Canadian Psychological Association (Kanada Psikoloji Derneği)  ve Hogrefe Publishing 
Group yayınevleri tarafından yayınlanan, 110’un üzerinde tam metin, hakemli dergiyi içermektedir. Davranış Bilimleri alanında 
tanınmış akademisyen ve bilim adamlarından en önde gelen bilimsel dergi koleksiyonları içinden sağlanan dünyaca güvenilir 
araştırma kaynağıdır. 

• Kapsam : 1894’den günümüze 

• 218,000+ tam metin makale 

• Çoğunluğu 1. Cildin 1. Sayısına kadar uzanan 110’un üzerinde dergiyi kapsamaktadır. 

• Haftada 2 defa güncellenmektedir 

• PsycARTICLES içinde yer alan tüm içerik PsycINFO da indekslenmektedir. 

• Kayıt Biçimi HTML ve PDF formattadır.  (yalnızca 1894-1984 arasındaki geçmiş içerik için PDF) 

 

PsycBOOKS® (Tam metin kitaplar) / Abonelik Modeli 

PsycBooks, APA tarafından yayınlanan bilimsel ve profesyonel kitapların en güncel ve tek kapsamlı tam metin elektronik 
kütüphanesidir. 

• APA PsycBooks, öğrencilere, araştırmacılara ve eğitimcilere psikoloji ve ilgili alanlardaki yüksek kaliteli yayınlara erişim sağlayan, 
hakemli kitapların kapsamlı bir koleksiyonudur. 

• APA PsycBooks, APA tarafından yayınlanan en yeni bilimsel ve profesyonel kitapları, psikolojinin belirli alt alanlarını 
derinlemesine inceleyen APA Handbooks in Psychology® Serisinden referans çalışmaları da içerir. 

• Oxford University Press Encyclopedia of Psychology'nin tek elektronik sürümü ve dahil edilen özel ve önemli referans kitaplarına 
erişim imkanı sunmkatadır. 

• APA ve diğer yayınevlerinden tam metin akademik & klasik kitap 

• Aylık güncellenme 

• 71.000+ kayıt içermektedir. 

• 30 Handbooks in Psychology el kitabı 

• 1620’den günümüze güncel ve tarihi kitaplar 

• Marc kayıtları sağlanmaktadır. 

• PDF formatında indirme imkanı bulunmaktadır 

 

APA Books® E-Collections / Satın Alma Modeli 

APA tarafından yayınlanan bilimsel, akademik ve profesyonel kitapların yıllık elektronik koleksiyonlarıdır. 

Kurumunuzun ihtiyaçlarına en iyi uyan yıl koleksiyonlarını seçme esnekliği ile içerik sahipliği ve sürekli erişim rahatlığı 
sunmaktadır. 

Yalnızca 2001'den itibaren mevcut olan ve APA PsycNet®'de sunulan bir modeldir. 
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APA Handbooks in Psychology® 

• Psikoloji alt disiplinlerine kapsamlı genel bakış sağlayan referans çalışmalarıdır. 

• APA Handbooks in Psychology® serisindeki başlıklar, kütüphaneler ve kurumlar için ideal kaynaklardır - bu referans kitapları, 
psikoloji içindeki çeşitli alt alanlarına hem genel bakış sağlayan hem de derinlemesine analizleri için tek noktadan bir alışveriş sağlar. 
Esnek satın alma seçeneklerine izin vermektedir. 

 

Psikolojik Testler ve Anketler 

 

PsycTESTS®(Psikolojik testler ve anketler)  

Nitel veya nicel araştırma yürütmek için testlerin ve anketlerin bir envanteri olup; psikolojik ölçümler, ölçekler ve enstrümantasyon 
aracı için benzersiz bir kaynaktır. 

APA PsycTests, birden çok çalışma alanında araştırma yürütmek, oluşturmak veya ölçmek isteyen araştırmacılar için vazgeçilmez bir 
kaynaktır. 

• 61,000+ kayıt, tam metin PDF ve multimedia dosyaları içermektedir. 

• Test kayıtlarının yaklaşık% 50'si gerçek test veya test öğelerini içerir. 

• Aylık güncellenme yapılarak, yeni içerik ve düzeltmeler eklenmektedir. 

• Kayıtlar APA uzmanları tarafından indekslenmektedir 

• Kapsam Tarihi: 1896'dan günümüzedir. 

Çok çeşitli konu alanları ve test türleri içermektedir. Örnekler; Gelişimsel Ölçütler, İnançlar, İlişkiler veya Beklentiler için Ölçekler, 
Saldırganlık, Başa Çıkma veya İşlevsel Durum Anketleri, Irk ve Etnik Kimlik Ölçekleri, Direnç, Öfke Tepkisi veya Madde 
Bağımlılığı Envanterleri, Fiziksel Sağlıkla İlgili Değerlendirmeler, Kişisellik Değerlendirmeleri, Eğitim Ölçütleri, Nöropsikolojik 
Değerlendirmeler, Etki Yetkinlik ve Başarı... 

 

Videolar 

PsycTHERAPY® (Psikoterapi videoları) 

• Özgün klinik ve danışmanlık seanslarında kullanılan terapötik yaklaşımları gösteren videolardan oluşmaktadır. 

• APA PsycTherapy, klinisyenlere, danışmanlara ve stajyerlere, bilinen terapistleri içeren samimi psikoterapi videolarını izleme fırsatı 
sunar. Bu kanıtlanmış danışmanlık eğitimi yöntemi, en son psikoterapi tekniklerine ayak uydurmak için paha biçilmez bir araçtır. 

• Terapistler, entegre davranışsal sağlık bakımı, bilişsel davranış terapisi ve kabul ve bağlılık terapisi gibi 100'den fazla yaklaşımı 
kapsar. (Duygu Odaklı Terapi, Kognitif Davranışsal Terapi, Psikodinamik Terapi …) 

• Uzman doktorların/Psikologların; hastalar, çiftler & aileleri ile yaptıkları 500+ terapi/tedavi videosu 

• 245’ün üzerinde psikoterapi konusu 

• 146+ yakın tanınmış terapist 

 

Detaylı bilgi için https://www.apa.org/pubs/databases sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

https://www.apa.org/pubs/databases

