
PsycARTICLES 

KULLANIM KILAVUZU



İÇERİK

 American Psychological Association(APA), Canadian Psychological 

Association ve Hogrefe Publishing Group yayınevleri tarafından yayınlanan, 

110’un üzerinde tam metin, hakemli dergiyi içermektedir.

 Davranış Bilimleri alanında tanınmış akademisyen ve bilim adamları 

tarafından hazırlanmış en önde gelen bilimsel dergi koleksiyonlarını içeren 

dünyaca güvenilir araştırma kaynağıdır.



KAPSAMINDAKİ KONULAR
 Deneysel Psikoloji

 Klinik Psikoloji

 Gelişimsel Psikoloji

 Eğitim Psikolojisi

 Sağlık Psikolojisi

 İş ve Örgüt Psikolojisi



Arama motorundan 

elibrary.medipol.edu.tr 

adresine giriniz.

‘’medipol.edu.tr’’ 

uzantılı mail adresiniz 

ile üyelik oluşturduktan 

sonra giriş yapınız.

Arama kutusu üzerinden 

PsycARTICLES’ı aratıp 

veri tabanını açınız.



Karşınıza çıkan ana sayfa bu şekildedir.



Burada yer alan arama kutucuğuna 

araştırma konunuzu yazabilirsiniz.



Sonuç sayısını 

burada görebilirsiniz.

Sol taraftaki filtrelerden 

yayın türü, yıl, indeks 

terimleri, yazar, kaynak 

vb. alanları seçerek 

sonuçlarınızı 

daraltabilirsiniz.



Yayınların sol tarafında bulunan kutucuklar yardımıyla istediğiniz yayını 

seçebilir ya da listenin üst kısmında yer alan ‘All’a tıklayarak tüm yayınları 

seçebilirsiniz. Seçtiğiniz yayınları çeşitli formatlarda dışarı aktarabilir, mail 

yoluyla gönderebilir, yazdırabilir ve sonradan tekrar okumak amacıyla 

listenize ekleyebilirsiniz.



Bu bölümlerden açılır pencereler 

yardımıyla sonuçlarınızı yıl, yazar, 

ilgililik, atıf sayısı, açık erişime 

göre sıralayabilir ya da sayfada 

kaç sonuç gösterileceğini 

seçebilirsiniz.



Buradan yayının özetine, referanslarına, PDF’ine, 

Tam metin haline erişebilir, yayın içindeki görselleri 

görüntüleyebilir ve yayını listenize ekleyebilirsiniz.

Yayının türünü buradan görebilirsiniz.

Yayının başlığına tıklayarak 

ayrıntılı inceleme yapabilirsiniz.



Yayının yazarlarını 

görebilirsiniz.

Yayın ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 

bulabilirsiniz.

İncelediğiniz 

yayınla ilgili diğer 

yayınlara 

buradan 

erişebilirsiniz.

Yayını PDF formatında 

indirebilir ya da tam 

metin haline 

erişebilirsiniz.
İncelediğiniz 

yayına atıf 

yapılan 

yayını da 

görebilirsiniz.



Ayrıca sonuç sayfasında yer alan 

‘Search’ bölümündeki açılır pencere 

yardımıyla basit arama, gelişmiş arama 

ve atıf bazlı arama yapabilirsiniz.



Basic Search

Basit aramada doğrudan araştırma yapacağınız konuyu 

arama kutucuğuna yazarak aramanızı 

gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca arama kutucuğunun altında yer 

alan ‘Latest Update’i seçerek aramanızın 

son güncellemeleri getirmesini 

sağlayabilirsiniz.



Karşınıza çıkan 

ayrıntılı arama 

bölümünden gerekli 

bilgileri kullanarak 

araştırmanızı 

gerçekleştirebilirsiniz.

Advanced Search



Boolean 

operatörleri : 

‘AND’, ‘OR’, 

‘NOT’ı açılır 

pencere 

yardımıyla 

kullanabilirsiniz.

Buradan açılır pencere 

yardımıyla arama 

yapacağınız alanı 

seçebilirsiniz. 

Araştırma yapacağınız 

konuyu buraya yazabilirsiniz.



Boolean operatörlerini 

kullanacaksanız 2. arama 

konunuzu buraya yazabilirsiniz.

İsterseniz buradan etki bildirimi ya da 

açık erişimi seçebilirsiniz.

‘’Add row’’ a 

tıklayarak yeni bir alan 

ekleyip aramanızı 

daraltabilirsiniz.



Aramanızı daraltabilmek için tarih 

bilgisi ekleyebilirsiniz.

Tarih bölümüne yıl 

olarak 1, 3, 5 yıl 

önceyi seçebilirsiniz.

Buradan da APA’ya gelen son 

güncellemeler, yada son 7,14, 

30 gün içerisinde ekleneni 

seçerek arama yapabilirsiniz.



Ayrıca buradan kendiniz de 

istediğiniz yıl aralığını 

yazarak aratabilirsiniz.

Bu bölümden de filtre 

seçerek aramanızı 

kolaylaştırabilirsiniz.



Cited References

Buradan da yazar adı, yayın 

başlığı, dergi adı ve yıl bilgilerini 

girerek atıf bazlı arama 

yapabilirsiniz.



Ayrıca üst kısımdaki ‘Browse’a 

tıklayarak PsycARTICLES veri 

tabanında bulunan dergilerin 

listesine erişebilirsiniz.



Sol taraftaki menüden başlık 

bazlı ya da konu bazlı olarak 

dergileri sıralayabilir ya da en 

popüler, en çok indirilmiş ya da 

en çok atıf yapılmış dergilerin 

listesine erişebilirsiniz.

Buradan harf seçerek 

aramanızı 

daraltabilirsiniz.

Buradaki arama 

kutucuğuna dergi adı 

yazarak doğrudan 

araştırma yapacağınız 

dergiyi bulabilirsiniz.



Derginin başlığına 

tıklayarak ayrıntılı olarak 

inceleme yapabilirsiniz.



Dergi bilgilerini 

bulabilirsiniz.

Buradan derginin 

eski sayılarına 

erişebilirsiniz.

Derginin son 

sayısının bilgilerini 

bulabilirsiniz.

Buradan Full-Text makaleleri 

seçebilir, dergideki resimlere 

erişebilir, ilk defa online olmuş 

yayınları görebilir ve makale 

listesini görüntüleyebilirsiniz. 



Derginin son sayısında 

yayınlanmış makalelere 

buradan erişebilirsiniz.



TEŞEKKÜRLER.

Sorularınız için: 

kutuphane@medipol.edu.tr

adresine mail atabilirsiniz.

http://kutuphane.medipol.edu.tr/

