
Terakki Vakfı Okulları 
Kütüphaneleri

JSTOR 
Kullanıcı Kılavuzu



Terakki Kütüphane web 
sayfasından JSTOR Veritabanına
ulaşabilirsiniz.



Eğer hesabınız varsa ‘Log in’ e 
tıklayarak giriş yapabilir veya 
hesabınız yoksa ‘Register’a
tıklayarak yeni hesap 
oluşturabilirsiniz.



Gerekli bilgileri 

doldurarak ücretsiz 

yeni hesap 
oluşturabilirsiniz.



Arama çubuğu yardımıyla arama 
yapacağınız konu ile ilgili anahtar kelimeyi 
yazarak dergiler, birincil kaynaklar ve 
kitaplar arasında basit arama yapabilirsiniz.  

‘Advanced search’ seçeneğini 

kullanarak ayrıntılı arama 
yapabilirsiniz.



Ayrıca ‘Browse’ açılır 

penceresi yardımıyla 

konu bazlı, başlık bazlı 

ve yayınevi bazlı 

arama da 
yapabilirsiniz.



Arama kutusuna araştırma 

yapacağınız konu ile ilgili 

anahtar kelimeyi yazdıktan 

sonra isterseniz doğrudan 

yazdığınız konuyu aramayı ya 

da arama örneklerinden 

yazdığınız kelimeyi yazarlarda, 

başlıklarda ve yayın 

isimlerinde aramayı 
seçebilirsiniz.



Aramayı 

gerçekleştirdikten sonra 

karşınıza gelen sonuç 
sayfası bu şekildedir.



Ayrıca aramayı 

geçekleştirdikten sonra 

‘Arama sonuçları’ 

arasından ikinci bir arama 
yapabilirsiniz. 



Sayfanın sol kısmında bulunan filtreler yardımıyla 

arama yaptığınız konu hakkındaki içeriklerin türünü 
seçerek aramanızı daraltabilirsiniz.

Yayınlanma tarihi, konu ve erişim tipini de seçerek 
aramanızı filtreleyebilirsiniz.



Buradan arama sonuç sayısını görebilirsiniz.

Açılır pencere yardımıyla arama sonuçlarınızı ilgililik, 

en yeni ve en eski olma durumuna göre sıralanmasını 
seçebilirsiniz.



‘Download pdf’ butonuna 

tıklayarak makaleyi pdf
formatında indirebilirsiniz.

‘Save’ butonuna 

tıklayarak 

makaleyi sonra 

okumak için 
kaydedebilirsiniz.



‘Cite this item’ a tıklayarak açılır pencere yardımıyla 

istediğiniz atıf formatını kopyalayarak kendi 

çalışmanızda atıf yapabilirsiniz. Ayrıca ‘export’ 
seçenekleri ile atıfları dışarı da aktarabilirsiniz.



Makale başlığına tıklayarak makaleyi açabilir ve 
detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.



Makalenin adını, 

yayınlandığı 

dergiyi, 

yayınlandığı 

derginin kaçıncı 

sayısı olduğunu, 

yer aldığı sayfa 

sayısı gibi 

bilgileri burada 
görebilirsiniz.

‘Previous item’a

tıklayarak aynı 

dergide 

yayınlanan 

incelediğiniz 

makaleden 

önceki makaleye, 

‘Next item’a

tıklayarak da bir 

sonraki makaleye 
erişebilirsiniz.

‘Share’ butonuna 

tıklayarak da 

makaleyi 

Facebook, 

Twitter, Email

üzerinden 
paylaşabilirsiniz.



Arama sayfasının sol 

kısmında yer alan filtreler 

yardımıyla diğer türdeki 
yayınları inceleyebilirsiniz.



Gelişmiş arama seçeneğini kullanarak 
arama sonuçlarınızı daraltarak 
araştırmanızı kolaylaştırabilirsiniz.

Araştırma yapacağınız konuda 
incelemek istediğiniz yayın türünü, 
yayının dilini, yayınlanma tarihini, 
yayınlandığı dergi ya da kitabın adını, 
ISBN numarasını girebilir ve dergi 
filtresinden konu seçebilirsiniz.



Ana sayfada ‘Browse’ bölümünde açılan pencere 

yardımıyla ‘By Subject’e tıklayarak konu bazlı arama 

yapabilir, açılan sayfadan araştırma yapmak 
istediğiniz konuyu seçebilirsiniz.



Arama yaptığımız konu hakkındaki dergi, kitap ve 

araştırma raporlarını gösteren sonuç sayfası bu 
şekildedir.

Sonuç sayısını buradan 
görebilirsiniz

İncelemek istediğiniz derginin adına 

tıklayarak dergi hakkında ayrıntılı bilgiye 
erişebilirsiniz.

Yayının tarih aralığını 
buradan görebilirsiniz.



Derginin tüm sayılarını 

buradan görebilir, incelemek 

istediğiniz sayıyı 
seçebilirsiniz.

Dergi bilgilerine buradan erişebilirsiniz.



Derginin incelemek istediğiniz 

sayısını bulduktan sonra 

içindeki yayınları okuyabilir, 

pdf formatında indirebilir, sonra 

okumak üzere kayıt edebilir ya 
da atıf yapabilirsiniz.

Ayrıca yayınların solunda yer 

alan kutucuklar yardımıyla 

istediğiniz yayınları seçip 

‘Export selected citations’ 

butonuna tıklayarak açılır 

pencere yardımıyla çeşitli 
yollarla dışarı aktarabilirsiniz.



Ana sayfada ‘Browse’ bölümünde 

açılan pencere yardımıyla ‘By Title’a

tıklayarak başlık bazlı arama 

yapabilirsiniz. Aradığınız yayının baş 

harfini seçmek aramanızı 

kolaylaştıracaktır. Açılan listeden 

araştırma yapmak istediğiniz yayın 
adını seçebilirsiniz.

Yayınlanma 

tarihlerini 

burada 
görebilirsiniz.



Ana sayfada ‘Browse’ bölümünde açılan pencere 

yardımıyla ‘By Publisher’a tıklayarak yayınevi bazlı 

arama yapabilirsiniz. Aradığınız yayınevinin baş 

harfini seçmek aramanızı kolaylaştıracaktır. Açılan 

listeden araştırma yapmak istediğiniz yayınevi adını 
seçebilirsiniz.



Seçtiğiniz yayınevi tarafından yayınlanan dergileri

gösteren sonuç sayfaları bu şekildedir. İncelemek 

istediğiniz yayını seçip detaylı araştırma 
yapabilirsiniz.


