>>JSTOR (JOURNAL STORAGE) KULLANIM KILAVUZU
Erişim Adresi : http://www.jstor.org
Kapsam
JSTOR veritabanı, uluslararası düzeyde yayınlanmış bilimsel dergilerin eski
sayılarının tümüne (son 2-5 yılı hariç), ilk sayılarından başlayarak, hatta bazıları
1600’lü yıllara kadar geri gitmek üzere tam metin erişim sağlamaktadır.
JSTOR veritabanı; Antropoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika Çalışmaları, Asya
Çalışmaları, Biyolojik Bilimler, İşletme, Orta Doğu Çalışmaları, Ekonomi, Maliye,
Eğitim, Gösteri Sanatları, Tarih, Dil ve Edebiyat, Hukuk, Felsefe, Siyaset Bilimleri,
Nüfus Etüdleri, Psikoloji, Sosyoloji, İstatistik ve Matematik, Arkeoloji, Mimari ve
Mimarlık Tarihi, Sanat ve Sanat tarihi, Folklor, Coğrafya, Latin Amerika
Çalışmaları, Dilbilim, Slav Çalışmaları, Su Bilimleri, Botanik ve Bitkibilim, Gelişim ve
Hücre Biyolojisi, Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji, Paleontoloji ve Zooloji konu
başlıklarını kapsamaktadır.
Kullanım Bilgileri
I. Browse başlığı tıklandıktan sonra ekrana gelen “By discipline list of journals”
ve “By alphabetical list of Journals” başlıklardan JSTOR koleksiyonundaki
dergiler görülmektedir.
I.1 Browse by Discipline: Konularına göre dergilerin listesine erişilir. Örneğin :
Ecology başlığı seçilir. Listeden istenilen dergi seçilir. Derginin cilt sıralaması gelir
ve buradan derginin sayısına ve makalelerin listesine erişilir.
I.2 Browse by Title başlığı altında dergilerin alfabetik listesine erişilir. İstenilen
dergi adı seçilerek derginin içindeki cilt, sayı ve makaleye erişilir.
II. Search, başlığı seçilerek JSTOR veritabanı içinde Temel (basic) ve gelişmiş
(advanced) tarama olmak üzere iki tarama seçeneği bulunmaktadır.
II.1 Basic Search (Temel Tarama)
• “Search” başlığı tıklanır.
• Tarama kutucuğuna bir veya daha fazla kelime girilir.
• Aynı alana birden fazla kelime yazıldığında, araştırma sonuçları bu iki kelimenin
birlikte geçtiği dokümanları getirecektir.
• “Search” başlığı tıklanarak tarama başlatılır.
• Anahtar kelime taramalarınızı “Search full-text content only” “ alanıyla
yalnızca fultex metinlere erişmek için sınırlandırabilirsiniz.
II.2 Advanced Search (Gelişmiş Tarama)
• Belirli yayın tarihleri, dergiler, yazarlar ya da birçok diğer arama seçenekleriyle
sınırlama yaparak taramak için gelişmiş arama yüzü kullanılabilmektedir.
II.3 Article Locator (Makale Bulucusu)
Aramakta olduğunuz belirli bir makale hakkındaki atıf bilgisini girmek için “Article
Locator” seçeneğini kullanabilirsiniz.

Tarama Sonuçlarının Kaydedilmesi
• Tarama sonuçunda ekrana gelen listenin sol üst kısmında bulunan “Save all
Citations on this page” başlığı tıklanır.
• Ekrana gelen “View Saved Citations” başlığı tıklanır.
• “Export Citations” kısımdan tarama sonuçları kaydedilebilir veya e-mail’e
gönderilebilir.
Seçilen Makalenin Kaydedilmesi
• Kaydedilmek istenen makalenin alt kısmında bulunan “Download”
tıklanır.
• Gelen ekranda kaydedilmek istenen makalenin formatı seçilir.
• Makalenin sol üst kısmında bulunan disket butonu tıklanır. Makalenin
tam metni kaydedilir.
Baskı
Baskı için varsayılan seçenek yüksek kaliteli PDF olup, bilgisayarınızda Adobe
Acrobat yazılımının yüklü olmasını gerektirir. “Print Preferences (Baskı
Tercihleri)” aracılığı ile başka bir seçeneğe geçebilirsiniz. Bulunan seçenekler
arasında ekonomik PDF, JPRINT (özel yardımcı uygulaması) ve TIFF (erişilebilirlik
için) sayılabilir.
Link Kurma
Her makalenin sabir bir URL adresi vardır. URL adresini “kopyala ve yapıştır”
yöntemiyle ders web sitelerine koyabilir, yetkili kullanıcılara eposta ile gönderebilir
ya da gerektiğinde kullanabilirsiniz.
Yardım
JSTOR sisteminin her tarafında, gezinti çubuğundaki “Tips (Öneriler)” tuşunu
seçerek kullanabileceğiniz, içeriğe duyarlı yardım dosyaları vardır. Ayrıca “Contact
JSTOR (JSTOR’a ulaşım)” seçimini yaparak soru ya da yorumlarınızı
gönderebilirsiniz.
Kullanım Şartları
Bir derginin herhangi bir sayısının tümü, bir derginin tüm sayılarının önemli bir
kısmı, önemli sayıda art arda makale ya da makalelerin birden fazla kopyası
indirilemez. Kullanım şartları hakkında daha fazla bilgi için lütfen
http://www.jstor.org/about/terms.html sayfasına başvurun.

