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APA STYLE® İÇİN YENİ, 
DEVRİM NİTELİĞİNDE 
KURUMSAL ELEKTRONİK 
KAYNAK 

APA Style CENTRAL® APA stilinde öğretmek, 
yazmak ve yayınlamak için kullanılan tek yetkin 
online kaynaktır. Kullanıcıların yazma ve 
profesyonel araştırma becerilerini 
geliştirmelerine yardımcı olmak için 
tasarlanan APA Style CENTRAL®, gelişmiş 
öğrenme ve öğretme araçlarını, ileri sevi-
ye yazım ve içerik yönetme teknolojisiyle 
birleştirmektedir. Ayrıca APA’nın çok satan 
Yayınlama El Kitabı da (Publication Manual)  
platformla tam entegre halde bulunmaktadır. 

HERKESE FAYDA SAĞLAYAN  
KURUMSAL ÇÖZÜM

APA Style CENTRAL®, araştırma görevlisi 
gibi düşünmeyi ve yazmayı sağlayan 
yönerge ve araçlarla gelecek nesil akademik 
yazarlarını akademik çalışmalarına 
hazırlamaktadır. Davranış bilimleri ve diğer 
birçok disiplinde kullanılan önde gelen yazı 
stili APA Style’ın uygulamasına ve düzgün 
bir şekilde kullanılmasına odaklanmaktadır.

Akademik yazımda ve APA Style’ da yeni 
olan öğrenciler için olduğu kadar akademik 
kariyerlerinde ileri bir noktada olup APA 
Style kurallarına yönelik bilgilerini arttırmak 
isteyen kullanıcılara da hizmet etmektedir. 
Aktif olarak yayın yapan araştırmacılara 
ve öğretim görevlilerine pedagojik araçlar 
sağlamaktadır. APA Style CENTRAL®, 
akademik yazım ve araştırma süreçlerinin 
tüm alanları için esnek, çok yönlü ve 
bütünsel bir kaynaktır.

APA Style CENTRAL®  içindeki tüm 
araçlar APA Style uzmanları tarafından 
oluşturulmuştur. Bu da kullanıcı ve 
öğretim görevlilerine başka bir kaynaktan 
alınamayan doğruluk, tutarlılık ve güven 
hissini vermektedir. APA Style uzmanları 
tarafından oluşturulan bu araçlar, APA 
stilinde (APA Style) öğrenmek, araştırmak, 
yazmak ve yayınlamak için gerekli 
kaynakları sunmaktadır.

Buna ek olarak, İdari Merkez (Administrative 
Center) kişiselleştirme seçenekleri, kullanım 
istatistikleri, LMS (Öğrenim Yönetim Sistemi) 
entegrasyonu, APA Style CENTRAL®da yer 
alan referans kitapları için MARC kayıtları 
sunmaktadır. Böylece her kurum kendi 
spesifik kullanıcı tabanı için en iyi uygulamayı 
sağlayabilecektir.



ODAKLI ÖĞRENME VE PRATİK UYGULAMA 
İÇİN FARKLI MERKEZLER

4 bağımsız ama entegre merkez; öğretme, 
öğrenme ve APA Style®.ın kurallarını uygulamak 
için gerekli uzman kaynaklarını kullanıcılara 
sağlamaktadır. Bu merkezler kullanıcıların 
akademik ve profesyonel hayatlarına, akademinin, 
araştırmanın ve yayınlamanın optimal alışkanlıklarını 
kazandırmaktadır.

Öğrenme Merkezi (Learning Center) 
Öğrenme Merkezi, öğrencilere ve öğretim 
görevlilerine yüzlerce öğrenme materyali (eğitici 
videolar, quizler, örnekler ve daha fazlası) sunan, 
optimal anlama ve değerlendirme için APA Style®. 
uzmanları tarafından hazırlanmış bir dijital 
kütüphanedir.

Araştırma Merkezi (Research Center)
Araştırma Merkezi, lisans ve yüksek lisans 
öğrencilerine, araştırma sürecini öğrenmeleri ve kendi 
araştırma projelerini oluşturmaları/planlamaları 
noktasında yardımcı olmaktadır. Bu merkez 
ayrıca referans biçimleme için 80’den fazla form ve 
önceden biçimlenmiş alıntıları içeren kapsamlı bir 
kütüphaneye sahiptir.

Yazma Merkezi (Writing Center) 
Yazma Merkezi APA stilinde her tip akademik 
yazım için yetkin bir rehberi içerecek biçimde 
yapılandırılmış, katılımcı bir yazım ortamı 
sağlamaktadır. Önceden biçimlendirilmiş taslaklar, 
içeriğe duyarlı yardım fonksiyonu ve özel olarak 
geliştirilmiş araç çubukları, yazdığı makalenin türü 
ne olursa olsun uygun bir biçimlendirme oluşturmak 
adına kullanıcıya yardımcı olmaktadır.

Yayınlama Merkezi (Publishing Center) 
Bu merkez, kullanıcıların, 260’dan fazla yayımcıdan 
çıkan hakemli dergileri aratıp göz atmasına imkan 
sağlamaktadır. Böylece kullanıcı, çalışmasının 
yayınlanması için en iyi seçeneği bulabilecek ya da 
akademik yayın dünyasını çok daha iyi 
tanıyabilecektir.



ÖĞRENME
MERKEZİ

Öğrenme Merkezi, kullanıcıların APA stilinde 
uzmanlaşmaları için kendi yaklaşımlarını 
tasarlamalarına imkan veren oldukça geniş kapsamlı 
öğrenme ve eğitim materyallerini içermektedir. 
Öğrencilere ve öğretim görevlilerine aşağıdakileri 
gerçekleştirmek için gerekli araçları içeren yetkin bir 
ortam sağlamaktadır.

• APA stilinde biçimlendirme için tutarlı ve yetkin
talimatları tecrübe etmek

• APA stiliyle alakalı her türlü sorunun cevabına hızla
ulaşma

• Publication Manual’ın (Yayınlama El Kitabı) belirli
bölümlerindeki metinlere doğrudan ulaşabilme

• Kurumsal Öğrenme Yönetimi Sistemi (Learning
Management System) içinde rahatça çalışabilme

• Uzaktan eğitimi de destekleyen kendi kendinize
öğrendiğiniz bir platforma katılım
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66 HIZLI ÖĞRENME REHBERİ – Bu kısa 
ve öz eğitici videolar, referans biçimlendirme, 
sayfa biçimlendirme, yazarken tarafgirlikten 
kaçınma gibi APA stilinin somut kurallarını 
kapsamaktadır. Her bir rehber kısa bir genel 
bakış sunmakta ve sonrasında konu içinde 
ilerlerken kullanıcıya adım adım eğitimsel 
kılavuzluk yapmaktadır.

18 EĞİTİM VİDEOSU – Hızlı Öğrenme 
Rehberleri’nden daha uzun (10-30 dakika) 
olan bu videolar, intihalden kaçınma, deneysel 
araştırma yapma, makale için kaynak 
bulma gibi konularda derinlemesine bilgi 
sunmaktadır.

10 SELF QUIZ  – Her bir self-quiz Hızlı 
Öğrenme Rehberleri ve eğitim videolarının 
içeriğine göre hazırlanmıştır. Böylece kullanıcı 
öğrendiği bilgileri değerlendirme fırsatı 
bulmaktadır.

10 TEST – Öğretim görevlileri, kurumlarının 
Öğrenme Yönetim Sistemi (Learning 
Management System) üzerinden öğrencilerini 
bu testlere atayabilirler. Bu testlerin yanı 
sıra ayrıca hazırlanmış soru bankası da sınıf 
içi değerlendirmenin bir parçası olarak 
kullanılabilmektedir. 

YÜZLERCE ÖRNEK – APA Style 
CENTRAL® 30’dan fazla tablo örneği, şekiller 
ve tam makalelerin yanı sıra 175’in üstünde 
örnek referans içermektedir. Örnek 
referanslar Publication Manual’ın 6. 
baskısında yer alan yazıları, APA Style Guide 
to Electronic References’ın tam içeriğini ve 
APA Style Blog’dan alınanları içermektedir.

ÖĞRENME MERKEZİ’NİN TEMEL ÖZELLİKLERİ



Araştırma Merkezi, en tecrübeli araştırmacılardan 
ilk araştırma projesini yapmakta olan öğrencilere 
kadar herkese yardımcı olmaktadır. Türünün tek 
örneği bu elektronik referans kütüphanesi, interaktif 
proje planlama araçlarıyla ve daha fazlasıyla beraber 
kullanılabilen bir kaynaktır.

Araştırma Merkezi, uzmanlar tarafından oluşturulmuş, 
APA stilinde alıntı biçimlendirme için kullanılan 
formlar içermektedir. Ayrıca RIS formatında referans 
kütüphanelerini içe aktarmaya ve kullanmaya izin 
vermektedir.

ARAŞTIRMA
MERKEZİ
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ARAŞTIRMAYLA İLGİLİ 9 EĞİTİM 
VİDEOSU - Araştırmayi Öğrenin (Learn About 
Research) bölümünden ulaşabileceğiniz bu 
videolar, Öğrenme Merkezi’nden (Learning 
Center) bağlantılandırılmıştır. Bilimsel kanıtın 
kuralları, araştırma sorusu ve hipotezi, veriyi 
analiz etme ve sonuç çıkarma gibi farklı 
konularda videolar mevcuttur.

17 REFERANS KİTABI - Kullanıcılar kantitatif 
ve kalitatif araştırma metotlarını, APA Handbook 
of Research Methods in Psychology, APA 
Dictionary of Psychology, APA Dictionary of 
Statistics and Research Methods kitaplarını da 
içeren 17 kitaplık yetkili bir koleksiyona 
erişebileceklerdir.

YARDIMCI ARAŞTIRMA ARAÇLARI - Özel 
olarak oluşturulmuş dört araç, öğrencilere 
araştırmalarını geliştirirken planlarken ve takibini 
yaparken yardımcı olmaktadır.

• Araştırma Fikrimi Geliştir - Çok geniş ya da 
çok dar olmaması için fikrinizin kapsamını 
belirlemek adına adım adım açıklamalar 
bulunmaktadır.

• Araştırmamı Planla ve Takip Et -Araştırma 
planı oluşturunuz ve sonra gerçekte neler 
olduğunu takip ediniz

• Testlerimi & Ölçümlerimi Tanımla Kullanılan 
ölçümlemelere bilgileri yerleştiriniz ve sonra 
veriyi kolayca metotlar bölümüne aktarabilirsiniz.

• Katılımcı Hareketlerini İzle - Katılımcıların 
görevlendirilme ve saklanmasını akış çizelgesi 
haline getiriniz, şekil oluşturunuz ve sonra 
makalenize ekleyiniz. 

REFERANSLARINIZI YÖNETİNİZ – 80 
referans tipi için özelleştirilmiş eşsiz bir form 
setiyle referanslarınızın girişini yapınız ve 
saklayınız. Her biri APA uzmanları tarafından 
hazırlanan bu formlar APA Style®. kurallarına 
bağlılık içerisindedir. Kullanıcılar aynı zamanda 
referans yönetimi programlarından referans 
kütüphanelerini RIS formatında içeri 
aktarabilmektedirler.

REFERANS DOĞRULAMA İÇİN KAPSAMLI 
ALINTI KÜTÜPHANESİ  – APA PsycINFO®  
veritabanından alınan milyonlarca önceden 
biçimlendirilmiş alıntıyı hızlıca aratabilirsiniz. 
Ayrıca doğrulama ve referans listesine doğrudan 
indirmek için de kullanabilirsiniz.

ARAŞTIRMA MERKEZİ’NİN TEMEL ÖZELLİKLERİ



APA Style CENTRAL®’ın kalbinde Yazma Merkezi 
bulunmaktadır; çünkü araştırma süreci bir 
araştırma tezi ya da makalenin ortaya çıkarılmasıyla 
neticelenmektedir. Kullanıcılar, en yaygın kullanılan 
temel ya da orijinal yayın türlerini (empirik çalışmalar, 
edebiyat incelemeleri, teorik makaleler, metodolojik 
makaleler ve vaka çalışmalarını yansıtan farklı makale 
taslaklarından istediklerini seçebilirler. Ya da herhangi 
bir tür APA Style® makalesiyle uyumlu temel bir yapı 
seçebilirler. 

Her seviyeden yazarlar Yazma Merkezi’nde 
sunulan profesyonel araçlar ve uzman yardımından 
faydalanabilmektedirler. Öğrenme Merkezi’ndeki 
materyallere kolay erişim, Publication Manual metni, 
içeriğe duyarlı yardım ve daha fazlası APA stilinde 
makale yazma sürecini zahmetsiz kılmaktadır.

YAZMA
MERKEZİ
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YAZMA MERKEZİ’NİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

TEMEL MAKALE BİÇİMLENDİRME İÇİN 
8 MAKALE TASLAĞI  – APA Style 
CENTRAL®, kullanıcıların, başlık sayfalarını, 
dizi başlıkları, yazı karakterlerini, boşlukları 
düzgün bir şekilde biçimlendirebilmelerine 
kılavuzluk etmektedir. Bu yardımı, en yaygın 
araştırma makale türlerinin yapılandırılmış 
taslaklarıyla gerçekleştirmektedir: Empirical, 
Reaction, LiteratureReview, Theoretical, 
Methodological, Case Study, Multiexperiment 
ve bu listede olmayan türler için Basic Paper 
taslakları yer almaktadır. 

DİĞER YAZARLAR VE ÖĞRETİM 
GÖREVLİLERİYLE BİRLİKTE ÇALIŞMA   
Kullanıcılar, abone diğer kurumlardan 
meslektaşlarıyla makaleler üzerinde ortak 
çalışabilmektedirler. Ayrıca öğretim görevlileri, 
öğrencileriyle birlikte çalışıp onların 
gelişimleriyle ilgili yorumda bulunabilir ve 
süreci takip edebilirler.

REFERANSLAR VE DİĞER MAKALE 
BİLEŞENLERİ İÇİN FAYDALI ARAÇLAR 
Yazı alanının altına yerleştirilmiş referans 
bölmesi; alıntılama ve referans, tablo, şekil, ek, 
dipnotları eklemek için kolay erişim özelliği 
sağlamaktadır. 

YARDIM BAĞLANTILARI VE BENZERİ 
KAYNAKLAR  – İçeriğe duyarlı yardım 
kutusu; ipuçları, tanımlar, eğitici videolar 
ve Publication Manual’dan ilgili bölümlerin 
alıntılarını içermektedir.



Yayınlama Merkezi, makalelerini akademik literatür içinde 
yayınlamak isteyenleri ya da yayın dünyası hakkında bilgi 
sahibi olmak isteyen öğrencileri, sürecin son aşamasına 
taşıyan bilgileri sağlamaktadır. Aramalar farklı özelliklere 
göre yapılabilmektedir: dergiye göre, yazara göre, anahtar 
kelimeye göre, metodolojiye göre, popülasyona göre ve ilgili 
başlıkları bulmaya yarayan daha fazla arama seçenekleri 
mevcuttur.

APA Style CENTRAL®ın tüm bileşenlerinde olduğu gibi, 
Yayınlama Merkezi de hem eğitimsel hem de pratik değer 
sağlamaktadır. Dünyanın her tarafından yüzlerce yayıncının 
dergileriyle ilgili zengin bilgi kaynağı, kullanması kolay bu 
araç ile rahat bir şekilde erişilebilir durumdadır.

YAYINLAMA 
MERKEZİ



YAYINLAMA MERKEZİ’NİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

2100’ÜN ÜSTÜNDE HAKEMLİ 
YAYIN - Davranış ve sosyal bilimler 
alanında çok etkili büyük sayıda 
akademik başlıklara göz atabilir ve 
özelliklerine göre aratabilirsiniz. 

AYRINTILI YAYINCI BİLGİSİ - 
260’dan fazla yayıncının dergileri 
Yayınlama Merkezi’nde temsil 
edilmektedir. Yayıncının web sitesine 
bağlantı ve varsa teslim portalları 
gibi bir yayına makale göndermek 
için gerekli olan bilgileri 
bulabilirsiniz.

GLOBAL KAPSAM - Yayınlama 
Merkezi, 30’dan fazla ülkeden çıkan 
İngilizce dergiyle ilgili bilgileri 
içermektedir.

ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ BİR 
REFERANS NOKTASI - Gelecek 
yayınlar için dergilerin nasıl 
araştırılacağı ya da belirli bir araştırma 
alanı için hangi derginin en uygun 
olacağıyla ilgili bilgi sahibi olmak için 
dergileri taratabilirsiniz..
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Demo randevusu ya da kurumunuz için 30 günlük deneme 
erişimi talep etmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

Gemini Ltd. Şti.

Tel: 0216 464 33 00 – 0 312 440 91 71 - 72 
Eposta: bilgi@geminiltd.com.tr 

Web sitesi: www.geminiltd.com.tr




