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JSTOR katılımcısı bir kurumun yetkili bir kullanıcısı olarak, kurumunuzun katıldığı JSTOR dergi 
koleksiyonuna erişebilirsiniz.   Öğretim  üyeleri,  idari personel ve öğrenciler,  istedikleri zaman ve 
ağ erişimli herhangi  bir yerden (kütüphane, bölüm, ofis, yurt) makaleleri okuyabilir ve basabilirler. 
Kütüphaneniz kendi web sitesi aracılığı ile kimlik denetlemesi sağladığı takdirde, kampus dışı 
bilgisayarlardan da erişim olanağı bulunabilir. 
 
Başlıcaca bilimsel dergilerin eski sayılarının tümü, ilk sayılarından başlayarak, hatta bazıları 
1600'lü yıllara kadar geri gitmek üzere JSTOR arşivinde dijital olarak bulunur.  Yeni dergiler ve 
disiplinler arşivimize düzenli olarak eklenmektedir. Dergilerin sayıları mükemmel ve her zaman 
erişilebilir durumda olup, hiçbir zaman "ortadan kaldırılmaz". Disiplinler arası arama yapma 
kapasitesi, bilim ve araştırma açısından çok geniş olanakları açar. 
 

JSTOR nasıl kullanılır? 
 
Arama: Her türlü içerikli ve her disiplindeki aranacak terimler basit arama arayüze girilir. 
Aramanızı belirli yayın tarihleri, dergiler, yazarlar ya da birçok diğer arama seçeneklerine 
sınırlamak için  ise gelişmiş arama ara yüzünü kullanabilirsiniz. 
 
Gezinme: Dergi sayılarını ve makaleleri, "Browse (Gezin)" tuşuna tıkladıktan sonra ilgilendiğiniz 
derginin ad, cilt ve sayısını girerek bulabilirsiniz. 
 
Makale Bulucusu: Aramakta olduğunuz belirli bir makale hakkındaki atıf bilgisini girmek için 
"Article Locator (Makale Bulucusu)" seçeneğini kullanabilirsiniz. 
 
Baski: Baskı için varsayılan seçenek yüksek kaliteli PDF olup, bilgisayarımızda Adobe Acrobat 
yazılımının yüklü olmasını gerektirir.  "Print Preferences (Baskı Tercihleri)" aracılığı ile başka bir 
seçeneğe geçebilirsiniz.   Bulunan seçenekler arasında ekonomik PDF, JPRINT (özel yardımcı 
uygulamamız) ve TIFF (erişilebilirlik) sayılabilir. Bu seçeneklerin tümü de web tarayıcınızın Yazdır 
işlevinden daha üstündür. 
 
Link Kurma: Her makalenin sabit bir URL adresi vardır.  URL adresini "kopyala ve yapıştır" 
yöntemiyle ders web sitelerine koyabilir, yetkili kullanıcılara eposta ile gönderebilir ya da 
gerektiğinde kullanabilirsiniz. 
 

Sıkça Sorulan Sorular 
 
S: JSTOR ile ilgili yardim için nereye gidebilirim? 
 
JSTOR sisteminin her tarafında gezinti çubuğundaki 'Tips (Öneriler) tuşunu seçerek 
kullanabileceğiniz içeriğe duyarlı yardım dosyaları vardır.   Başka sorularınız olduğunda JSTOR 
Kullanıcı Hizmetleri kadromuz size memnuniyetle yardim edecektir. Kadromuzla, 
support@jstor.org adresine eposta göndererek, +1 (734) 998-9101 'i arayarak ya da (888) 388-
574'ii (sadece ABD'den) ücretsiz arayarak temas kurabilirsiniz.  Ayrıca. JSTOR web sitesinde 
herhangi bir noktada "Contact JSTOR (JSTOR'a  ulaşım)" seçimini yaparak soru ya da 
yorumlarınızı gönderebilirsiniz. 
 
S: Dergilerin yeni sayıları JSTOR'da neden yok? 
 
JSTOR'un yayımcı firmalarla olan sözleşmelerinde "hareketli duvar" adı verilen bir güncelleme 
hükmü vardır. Hareketli duvarın amacı, JSTOR'un güvenilir bir dergi arşivi olduğu konusunda 
katılımcılara güvence vermenin yanı sıra, yeni sayılar arşivde yer aldığı takdirde oluşacak gelir 
kaybı tehdidine karşı yayıncı firmalara koruma sağlamaktır. JSTOR'un amacı aboneleri, gerek 
kütüphane gerekse birey olsunlar, dergilerin JSTOR'da arşivlenmesi nedeniyle aboneliklerini iptal 
etmeye motive etmek değildir. Sabit bir süre olan hareketli duvar. Çoğu dergiler için iki ile beş yıl 
arasında olup, derginin yayınlanmış en yeni sayısının tarihi ile JSTOR'da bulunan en yeni 
sayısının tarihi arasındaki süreyi temsil eder. Birkaç yayıncı firma, yeni sayıların içeriklerine kendi 



web sitelerinde link sağlar ve JSTOR'un arama motorunu kullanarak makale atıfları üzerinde 
arama yapabilirsiniz.  Eğer kurumunuz bu diğer kaynaklara erişim sağlıyorsa, JSTOR'da bulunan 
linkleri kullanarak bu makalelere doğrudan gidebilirisiniz. 

 
S: JSTOR'da "kopyala ve yapıştır'· yöntemi metinlere neden uygulanamıyor? 
 
Orijinal dergiler tarandığınnda hem görüntü dosyası hem de ASCII (metin) dosyası oluşturulur. 
Ekranda gördüğünüz, orijinal dergi sayfasının taranmış görüntüsüdür.  Sadece tam metin arama 
işlevini kolaylaştırmak için kullanılan ASCII dosyası ise görüntülenmez.  Milyonlarca sayfalık bilgiyi 
dijital ortama dönüştürürken ASCII metnin kalitesini ekranda görüntülemeye uygun bir düzeye 
getirmek mümkün değildir.  Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Iütfen 
http://www.jstor.org/about/images.html adresindeki "Why Images (Neden Gorüntü)?" sayfasına 
başvurun. 
 
S: Kullanım Şartları Nelerdir? 
 
JSTOR arşivini kullanarak, arşivdeki makalelerden ve diğer materyallerden yararlanmanız için 
sınırlı ruhsat veren JSTOR şartlarına uymayı kabul etmektesiniz. JSTOR'dan ve arşiv içeriğinin 
yayıncısından önceden yazılı izin alınmadan bir derginin herhangi bir sayısını tümü, bir derginin 
tüm sayılarının onemli bir kısmı,  önemli sayıda ardarda makale ya da makalelerin birden fazla 
kopyası indirilemez. Genel olarak, kullanıcılardan "adil kullanım” yasa ve kısıtlamalarına saygı 
göstermeleri beklenir.   Kullanım şartları hakkında daha fazla bilgi  için  lütfen 
http://www.jstor.org/about/terms.html sayfasına başvurun. 
 
 

Yararlı Linkler 
 

JSTOR hakkında bilgi: http://www.jstor.org/about/ 
Baskı: http://www.jstor.org/about/printing.html 
Arşivde Bulunan Dergiler: http://www.jstor.org/about/collection.list.html 
JSTORNEWS (Haberler): http://www.jstor.org/news/ 
 
JSTOR, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olup, önemli bilimsel dergilerin güvenilir bir arşivini 
oluşturma ve korumaya ek olarak bu dergilere olası en geniş çapta erişim sağlama şeklinde iki 
misyonu vardır.  JSTOR, dergi sayı ve sayfalarının  yüksek çözünürlüklü taranmış görüntülerini, 
orijinal olarak tasarlanmış, basılmış ve resimlendirilmiş şekilleriyle araştırmacılara sunar. 
 
 
 
 


