
Nasıl girerim?  
Kurumunuzdan Elektronik ARTstor Kütüphanesi’ne giriş  
yapmak için, artstor.org adresine gidiniz ve sağ üst köşedeki 
“Enter Here” (Buradan Gir) bağlantısına tıklayınız. İçeri 
girdiğinizde görüntüleri bulabilir, onlara ve ilgili bilgilere bakabilir 
ve ayrıca ücretsiz bir kullanıcı hesabı alabilirsiniz. Hesabınızla 
istediğiniz yerden Elektronik Kütüphane’ye girebilir, görüntüleri 
indirebilir, görüntü dosyaları oluşturabilir ve paylaşabilir ve daha 
fazlasını da yapabilirsiniz.

ARTstor Elektronik Kütüphanesi’nde nasıl  
arama yapabilirim?
Anahtar sözcük araması yapmak için arama kutusuna sözcükleri 
giriniz. Bazı arama sonuçları, sınıflandırma (yayın ortamı), 
tarih aralığı ya da coğrafi alana göre sınırlandırılabilir. Gelişmiş 
arama, anahtar sözcük, tarih, coğrafi alan ve sınıflandırma gibi 
değişkenleri seçerek arama yapmanıza olanak sağlar.

ARTstor görüntülerini bilgisayarıma indirebilir miyim?
Kayıtlı kulanıcılar, Elektronik ARTstor Kütüphanesi’nden 
görüntüleri ayrı ayrı yüksek çözünürlükte dosyalar (.jpg dosyası) 
olarak indirebilir ya da görüntüleri toplu olarak PowerPoint 
(.pptx) sunum dosyaları olarak aktarabilir. 

ARTstor Elektronik Kütüphanesi’ne cep ve el aygıtlarından 
giriş yapabilir miyim?
Kayıtlı kullanıcılar ve yerleşkedeki kullanıcılar, Elektronik ARTstor 
Kütüphanesi’ne Apple iOS sistemi ve Android sistemi olan 
aygıtlardan giriş yapabilir. iPad, iPhone ve dokunmaya duyarlı 

ELEKTRONİK ARTSTOR KÜTÜPHANESİ’NE GİRİŞ iPod kullanıcıları, makineniz üzerindeki library.artstor.org adresine 
gidiniz; Android kullanıcıları, makineniz üzerindeki artstor.org 
adresine gidiniz ve “Enter Here” düğmesine tıklayıp ücretsiz 
uygulamayı yükleyiniz ve play.google.com adresine giderek  
“artstor” sözcüğünü aratınız. “ARTstor Mobile” uygulaması, 
önceden oluşturulmuş görüntüleri aramanıza, aralarında 
dolaşmanıza ve onlara bakmanıza ve ayrıca Flashcard özelliğini 
kullanarak üzerlerinde çalışmanıza olanak sağlar.

Görüntülerle neler yapabilirim?
ARTstor sitesindeki görüntüler, kurumunuzda eğitim ve araştırma 
amaçlı, ticari olmayan eğitimsel ve bilimsel amaçla kullanılabilir. 
ARTstor, Elektronik ARTstor Kütüphanesi’nde bulunan 
görüntülerin telif hakkını elinde bulundurmaz ve bu görüntülerin 
basımlarda, tanıtım gereçlerinde ya da sergilerde kullanım 
hakkını veremez; görüntünün telif hakkına ilişkin bilgi Elektronik 
ARTstor Kütüphanesi’nde görüntü ile ilgili bilgilerde yer alır.

Yetkili basım evleri için hakları onaylanmış görüntüler, Artstor 
Elektronik Kütüphane’sinin “Akademik Basım için Görüntüler” 
(Images for Academic Publishing : IAP) programı aracılığıyla 
edinilebilir. IAP programına ilişkin daha ayrıntılı bilgi için  
artstor.org/iap adresine uğrayınız. 

Arama önerileri
Arama sözcüklerini tırnak imgesi içine alırsanız, birden fazla 
sözcük ya da tam sözcük kümesi araması yapabilirsiniz. Daha 
fazla sonuç çıkması için, çoğul yerine tekil sözcükler kullanınız 
(örneğin plan / planlar). Ayrıca aramanızı genişletmek için özel 
simgeler de kullanabilirsiniz; ayrıntılı bilgi için help.artstor.org 
adresine gidiniz.

SISTEM UYUMLULUĞU

Ortam   İşletim sistemi   Ağ Tarayıcı

PC Windows XP
Windows Vista
Windows 7

Microsoft IE 7.0 +
Firefox 4.0 +
Safari 5.0+
Chrome

Macintosh OS 10.5 (Leopard)
OS 10.6 (Snow Leopard)
OS 10.7 (Lion)
OS 10.8 (Mountain Lion)

Safari 5.0 +
Firefox 4.0 +
Chrome

iPhone, iPod, 

iPad

2.2.1+ Safari 4+

Android 2.3, 3.0, 4.0, 4.1



Ön Kapak Alt Yazısı:  James Conlon | Dogon Dance of the masks (2008) | Sangha (Dogon Region), Mali  | The 
al-Kaf Mosque, exterior, detail, • Tarim, the Hadramaut Valley, Yemen • © James Conlon | William Wade Ellis | 
Blue-crowned Lorry, 1778 | Cook’s Voyages to the South Seas | Natural History Museum, London | Possibly 
Jean-Philippe Worth; Possibly Jean-Charles Worth, (Couture House; Designer) • Dress, Evening, 1910-1914 • The 
Metropolitan Museum of Art • Image and original data from the Brooklyn Museum • Image © The Metropolitan 
Museum of Art  | Valentine, James, Ely Cathedral. Roof of Lantern Tower, interior, detail, Europe: United Kingdom; 
Ely |  Richard Serra | Betwixt the Torus and the Sphere, 2001| Image © 2005 Richard Serra / Artists Rights Society 
(ARS), New York  | Monastery of Batalha | late 14th century | Batalha, Portugal | Sites and Photos | Chinese | Red 
Camellia, Ming Dynasty (1368 - 1644) | Ink and colors on silk, mounted as an album leaf; 10 1/8 x 10 1/8 inches 
| Purchased with Museum funds from the Simkhovitch Collection (1929-40-1) | Philadelphia Museum of Art

Öğretme önerileri ve haberler için, artstor.org/blog  adresine gidiniz. 
Kolay öğretici videoları  youtube.com/artstor adresinde bulabilirsiniz.

Need help? Contact us
bilgi@geminiltd.com.tr
userservices@artstor.org
888.278.0079 (toll-free USA and Canada)
+1 212.500.2400

Çabuk Başlama Kılavuzu

Sorun giderme önerileri ve ARTstor ile ilgili daha fazla bilgi için,  
help.artstor.org adresine gidiniz.

ELEKTRONIK KÜTÜPHANE’YE GIRIŞ SORUNLARI

Niçin giremiyorum?
Elektronik ARTstor Kütüphanesi’ne giriş, yalnız üye bir kuruma 
bağlı kullanıcılara açıktır. ARTstor sitesine ilk kez giriş için üye bir 
kurumun ağına bağlı bir bilgisayar kullanmalı ya da kullanılabilir 
bir aracı (proxy) sunucu ile giriş yapmalısınız. Üye kurumunuzda 
(kamu kütüphaneleri dışında) oluşturulan ücretsiz kayıtlı ARTstor 
hesabınızla 120 gün istediğiniz yerden uzaktan giriş yapabilirsiniz. 

Kayıtlı kullanıcı hesabıyla giriş bilgileriyle ARTstor 
sitesine niçin giremiyorum?
Hesap için kayıtlı kullanıcılar, Elektronik ARTstor Kütüphanesi’ne 
120 gün kadar giriş yapabilir. Bu süreden sonra, hesabı bir 120 
gün daha yenilemek için ilgili kurumunuzdaki hesaba girmelisiniz.

Niçin görüntüyü görüntü açıcı  
uygulama ile açamıyorum?
Bir görüntüyü daha büyük bir pencerede açmak için, onun 
küçük resmine çift tıklayınız. Görüntü daha büyük bir pencerede 
açılmazsa, ARTstor sayfasında bulunan açılır pencerelere izin 
verildiğini ve Flash Player uygulamasının son sürümünün 
bilgisayarınıza yüklendiğini kesinleştiriniz. Sorun giderme 
önerileri ve daha fazla bilgi için, help.artstor.org adresine gidiniz. 

Niçin görüntüyü görüntü izleyici aracılığıyla  
bilgisayarıma indiremiyorum?
Elektronik ARTstor Kütüphanesi’nden bilgisayara görüntüleri 
indirmede zorluk çekiyorsanız, lütfen Java (java.com/tr) 
programının en son sürümünün bilgisayarınıza yüklü olduğunu 
kesinleştiriniz.  

151 East 61st Street
New York, NY 10065
Amerika Birleşik Devletleri

SANAT VE BİLİM GÖRÜNTÜ KÜTÜPHANESİ


