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JSTOR, akademik dergiler, kitaplar ve birincil kaynaklardan oluşan dijital bir kütüphanedir. JSTOR içeriği
disiplinler arasıdır ve 70'den fazla disiplini kapsayan akademik araştırmaları içermektedir.

JSTOR’a Erişim
JSTOR içeriğine kampüs içinden ve dışından erişilebilir.
Erişimde sorun mu yaşıyorsunuz? Giriş sayfasında
kendi okulunuzun giriş bağlantısını bulun veya yardım
için kütüphaneniz ile iletişime geçin.

JSTOR ‘da Tarama Yapma
JSTOR platformu üzerindeki tüm içeriği tam metin
anahtar kelime araması ile tarayabilirsiniz. JSTOR’da
Basit Tarama ve Gelişmiş Tarama olmak üzere iki
arama seçeneği bulunur.
Basit Tarama için ipuçları:
• İfadeleri olduğu gibi taramak için tırnak içine alın
(“to be or not to be”).
• Daha iyi bir tarama oluşturmak için Boolean
operatörlerini kullanın (“tea trade” AND china).
Gelişmiş Tarama için ipuçları:
• Arama terimlerini başlık, yazar, özet veya resim
metniyle sınırlamak için açılır kutuları kullanın.
• AND/OR/NOT operatörlerini kullanarak tarama
terimlerini birleştirmek için açılır kutuları kullanın.
• Yalnızca makaleleri aramak, kitap incelemelerini dahil
etmek/hariç tutmak, belirli bir zaman diliminde veya
belirli bir dilde yayınlanan içeriği aramak için “Narrow
by” seçeneklerini kullanın.
Varsayılan ayar, gelen tarama sonuçlarının yalnızca
kütüphaneniz tarafından satın alınan/abone olunan
içeriği gösterecek şekildedir. Ancak tarama
sonuçlarınızın JSTOR üzerindeki tüm içeriği
göstermesini isterseniz bu ayarı değiştirebilirsiniz.

Find more at guides.jstor.org
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JSTOR İçeriğini Kullanmak
JSTOR'daki tarama sonuçları sayfası, PDF
formatında indirme, öğeyi My Workspace'e
kaydetme ve önceden biçimlendirilmiş MLA, APA
veya Chicago stillerinde alıntılama da dahil olmak
üzere içeriği kullanmanın birçok yolunu sunar.
Görünüm sayfasında bir tam metin içeriği okumak
için öğeye tıklayın.

Tamamen yeni bir yöntemle
tarama yapın

Text Analyzer, araştırmanızı genişletmenize, daha iyi
anahtar kelimeler bulmanıza ve kaçırdığınız şeyleri
görmenize yardımcı olabilir. Bir belge yüklediğinizde
(makale, ödev açıklaması, makale taslağı, vb.) Text
Analyzer, JSTOR'da bulunan ilgili içerik için önerilerde
bulunacaktır. Text Analyzer seçeneği, Gelişmiş Tarama
menüsü altında ve makale detay sayfasında bulunabilir.

My Workspace ile Kaydedin
ve Düzenleyin
Kaynakları tek bir tıklamayla kaydedin ve
çalışmanızı organize etmek için klasörler oluşturun.
Bu özelliği, kaydedilmiş tüm JSTOR alıntılarınızı tek
seferde referans yöneticinize aktarmak için de
kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için guides.jstor.org adresini ziyaret edin.

