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Artstor Digital Library, antropoloji, arkeoloji, din, fotoğrafçılık, mimarlık, klasikler, moda ve 

tarih konularında toplamda 2 milyon görseli kapsamaktadır. Beşeri bilimlerdeki makale, sunum 

ve çalışmalarda görseller bulmak için Artstor'ı kullanılmaktadır. Ayrıca, görüntüleri paylaşmak, 

görüntü gruplarını düzenlemek ve görüntüleri karşılaştırmak için bir dizi araç sunmaktadır.  

 

Giriş ve Hesap Oluşturma 

 Artstor'ın resim indirme, resim gruplarını düzenleme ve resim gruplarını PowerPoint'e 

aktarma gibi birçok özelliğini kullanmak için hesap oluşturmak gereklidir. 

 Kütüphane internet ağına bağlandıktan sonra kütüphane web sayfasından Veritabanları 

bölümünden Artstor veritabanına erişerek veya library.artstor.org adresinden 

eriştiğinizde Artstor veritabanı, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden 

bağlandığınızı tanıyacak ve size otomatik olarak erişim sağlayacaktır. Ana sayfadan, 

sağ üst köşedeki "Register" seçeneğine tıklayıp gerekli bilgileri doldurduktan sonra 

kayıt işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonra bu hesabı her yerden Artstor'a giriş 

yapmak için kullanabilirsiniz. 

 

 

Anahtar Kelimeden Arama ve Filtreleme 

 Taramanızı ana sayfada bulunan arama motorundan yapabilir, Artstor içeriğine göz 

gezdirmek isterseniz “Browse” seçeneğini kullanabilirsiniz. Göz gezdirebileceğiniz 

alanlar aşağıda belirtilmiştir. 

 Collection: Metropolitan Museum of Art, Panos Pictures veya National Gallery of Art 

gibi belirli bir koleksiyondaki tüm içeriklerde arama yapılabilir. 

 Classification:  Artstor, içeriğinde bulunan kaynakları 16 farklı sınıflandırmaya göre 

kategorize ederek kullanıcılara sunmaktadır. Her sınıflandırmadaki tüm içerikleri 

library.artstor.org
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görüntüleyebilir veya anahtar kelime aramalarını kullanarak sınıflandırmayı 

daraltabilirsiniz. 

 Geography: Artstor, içeriğinde bulunan kaynakları içerik üreticisinin uyruğuna göre 

sınıflandırmış ve mimari eserleri de, eserin konumuna bağlı kategorize etmiştir. 

 Teaching Resources: Artstor içeriğinde beşeri bilimlerdeki sanat tarihi araştırmaları ve 

temaları içeren seçilmiş resim setleri bulunmaktadır. 

 

 "Mosque" gibi herhangi bir anahtar kelime ile arama yapabilirsiniz. Ardından 

sonuçlarınızı coğrafyaya göre, sınıflama konusuna göre veya tarihe göre filtreleyebilir 

veya sonuçlarınızı daha da daraltmak için ek terimlerle sonuçlarınızda arama 

yapabilirsiniz. 



 

4 

 

Gelişmiş Arama 

 Advanced Search bölümünden bir sanatçının adı veya belirli bir çalışma gibi bir veya 

birkaç anahtar sözcükle, herhangi bir meta veri alanında arama yapabilirsiniz. 

 Belirli bir dönemden veya konumdan eserler arıyorsanız, anahtar kelimeler olmadan 

gelişmiş bir arama yapabilir, tarihe, coğrafyaya ve sınıflandırma konusuna göre 

sınırlayabilirsiniz. Örneğin, İtalyan Rönesansı'na ait tablolar arıyorsanız, aşağıdaki 

aramayı yapabilirsiniz. Arama sonuçları, 1400 ila 1600 yılları arasında İtalyan sanatçılar 

tarafından oluşturulan Artstor'daki tüm resimleri içerecektir. 

 

 

Görüntüleri İzleme ve Karşılaştırma 

 Bir resmi görmek için arama sonuçlarınızdaki küçük resme tıklayabilirsiniz. Ayrıntı 

sayfasında görüntüyü, yakınlaştırabilir, kaydırabilir, tam ekran görüntüleyebilir ve diğer 

görüntülerle karşılaştırabilirsiniz. 

 Sunum ve araştırmalarda karşılaştırma modunu kullanarak aynı anda 10 adede kadar 

resmi karşılaştırabilirsiniz. 

 Arama sonuçlarındaki görselleri karşılaştırmak için, karşılaştırmak istediğiniz 

görsellerden birini tam ekran modunda görüntüleyerek başlayabilirsiniz. 
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 Ardından, tam ekran modunda gösterilen görseli sağ üst köşede bulunan “Compare” 

seçeneğine tıklayarak 10 adede kadar görseli karşılaştırabilirsiniz. 

 

 

Görüntüleri İndirme 

 Kayıtlı hesabınızla oturum açarak görselleri hesabınıza kaydedebilir, gruplayabilir, tek 

tek veya kümülatif bir şekilde indirebilirsiniz. 

 Grupladığınız görselleri PewerPoint veya ZIP dosyası şeklinde dışarı aktarabilirsiniz. 
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Öneri I 

Artstor veritabanı video eğitim kaynaklarına ve detaylı bilgilere ulaşmak için aşağıdaki linkleri 

ziyaret ediniz. 

Video Eğitim Kaynakları:  

https://support.artstor.org/hc/en-us/articles/360021823353-Video-Resources-for-Training-

Education 

Detaylı bilgi:  

https://support.artstor.org/hc/en-us 

  

Öneri II 

Araştırma ve sorularla ilgili danışma masalarında bulunan görevlilerden yardım alınabilmekte 

ya da telefon, e-posta veya kütüphane sosyal medya hesapları aracılığıyla danışma 

görevlilerine iletilebilmektedir. 

Telefonla referans hizmeti: 0312 525 55 55 

E-posta referans hizmeti: ktp.referans@tccb.gov.tr 

Sosyal medya hesapları:  

https://twitter.com/cb_kutuphane 

https://www.instagram.com/cb_kutuphane/ 

https://www.youtube.com/channel/UCwcZzGYTn5jlKkHGKiR48-Q 
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