
ÜRÜN BİLGİLENDİRME KILAVUZU

Creative Cloud

Document Cloud

Stock

Tasarımcı. Fotoğrafçı. Film yapımcısı. Hayalci. Kim olursanız olun, Creative 
Cloud'un son sürümünde sizin için de yeni bir şey var. Dünyanın en iyi yaratıcı 

uygulamaları ve kolay başlangıç yolları sayesinde ilham aldığınız her yerde 
dilediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. 

Boş bir sayfadan muhteşem bir çalışmaya.
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Kolaylıkla işbirliği ve paylaşım yapın 

Dosya ve klasörlerinizi masaüstü ve diğer aygıtlarınızda 
güvenli bir şekilde paylaşın. Kişiye özel geliştyirilmiş 
Creative Cloud Kitaplıkları sürüm kontrolü sağlamanızı, 
değişiklikleri takip etmenizi ve daha verimli şekilde birlikte 
çalışmanızı kolaylaştırır.

Zorlanmadan dağıtın ve yönetin 

Uygulama ve güncellemeleri istediğiniz gibi dağıtın ister 
merkezden siz idare edin isterseniz kullanıcıların 
gerektiğinde yüklemesine izin verin. İnternet-tabanlı 
Admin Console, BT’nin  sadece birkaç tıkla oturum 
eklemesine veya oturumlara yeniden atama yapmasına 
olanak tanır ve bu işlemin faturası bir sonraki ödeme 
döngünüze ilave edilir. Ayrıca, Value Incentive Plan (VIP) ile 
10 veya daha fazla oturum aldığınızda %15’e kadar 
indirimden faydalanın.

İhtiyaç duyduğunuzda uzmanlardan yardım alın 

Dağıtım veya lisans yönetimiyle ilgili sorularınız mı var? 
Ekipler için Creative Cloud internet-tabanlı işe alma ve 
alıştırma seminerlerinin yanı sıra, 7/24 teknik destek sunar. 
Ayrıca, masaüstü bir uygulama için eğitim almanız 
gerekirse, Uzman Hizmetlerle yapılan bire bir oturumlara ve 
yazılımınızdan en iyi şekilde faydalanmanıza yardımcı 
olacak binlerce öğretici unsura güvenebilirsiniz.

Yaratıcı kaynaklarla tasarım sürecine hızlı başlayın 

Adobe Stock milyonlarca telifsiz fotoğraf, gra�k, video ve 
dünyada önde gelen bazı yaratıcıların elinden çıkan ve 
bizim küratörlüğünü yaptığımız yüksek kaliteli resimlerden 
oluşan koleksiyonumuz ile mükemmel varlığı parmak 
uçlarınıza getirir. Adobe Stock ekip planıyla işiniz için en iyi 
�yatı alın ve hiçbir ilave masraf olmaksızın, her lisansı 10 
kişiye kadar ekip üyelerinizle paylaşın.

İşlerinizi hızlandırmak için geliştirilen Creative Cloud, kurumunuza, dünyanın en yaratıcı uygulama ve hizmetlerine piyasaya 
sürüldükleri anda erişim imkanı sunar. Üretkenliğinizi artıran, günlük işleri kolaylaştıran, en yeni standartları ve donanımları 
destekleyen ve daha mükemmel çalışmalar ortaya koymanıza yardımcı olan çok sayıda yeni özelliğe erişmek için Adobe 
Creative Suite 6’dan geçiş yapın.

Ekipler için Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud
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Hedef Sektörler

Grafik Tasarım Ajansları

Web Tasarım Ajansları

Gazete, Dergi ve Tüm Yayın Kuruluşları

Matbaalar & Baskı Merkezleri

Fotoğrafcılar

Kuruluşların Bilgi İşlem Departmanları

TV ve Yayın Kuruluşları

Akademik Kurumlar

Mimarlık Büroları 

Digital Tasarımla ilgilenen Tüm 

Kuruluşlar.

Masaüstü Uygulamalar

Resimleri düzenleyin ve birleştirin, 3D araçlar kullanın, 
videoları düzenleyin ve gelişmiş resim analizi yapın.

Adobe Photoshop CC

Fotoğraf ve Tasarım 

Adobe Illustrator CC
Baskı, web, video ve mobil için vektör tabanlı gra�k ve 
çizimler oluşturun.

Adobe InDesign CC
Basılı ve dijital dergiler için profesyonel mizanpajlar 
tasarlayın.

Tüm dijital fotoğra�arınızı, anlaması ve kullanması kolay 
tek bir kütüphanede hazırlayın, düzenleyin ve toplu olarak 
işleyin.

Adobe Photoshop Lightroom CC

Adobe Acrobat Pro CC
Photoshop projeleri için özel 3D karakterler oluşturun.

Fotoğraf ve Tasarım 

.



Masaüstü Uygulamalar

Video ve Ses Prodüksiyonu

Sinematik hareketli gra�kler ve görsel efektler oluşturun.
Adobe After E�ects CC

Adobe Audition CC
Yayım, video ve �lm için ses içerikleri oluşturun, miksleyin 
ve düzenleyin.

Videoları yüksek performanslı, sektöre öncülük eden 
düzenleme araçlarıyla düzenleyin.

Adobe Premiere Pro CC

Adobe Media Encoder CC
Neredeyse tüm ekranlara uygun video dosyalarını hızlı bir 
şekilde oluşturmanızı sağlar.

Adobe Prelude CC
Prelude ile video kayıtlarını hızlı bir şekilde etiketleyin, 
dönüştürün ve bir kaba kurgu oluşturun. 

Adobe Adobe Story CC Plus
Ortak çalışmaya dayalı senaryo yazma, raporlama ve 
planlama araçları sunar.

Hedef Sektörler

Grafik Tasarım Ajansları

Web Tasarım Ajansları

Gazete, Dergi ve Tüm Yayın Kuruluşları

Matbaalar & Baskı Merkezleri

Fotoğrafcılar

Kuruluşların Bilgi İşlem Departmanları

TV ve Yayın Kuruluşları

Akademik Kurumlar

Mimarlık Büroları 

Digital Tasarımla ilgilenen Tüm 

Kuruluşlar.

Video ve Ses Prodüksiyonu
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Masaüstü Uygulamalar

Web ve Mobil Geliştirme

Web ve Mobil Geliştirme

Adobe Scout CC
İnternet ve aygıtlar üzerinde Flash oyun pro�lleri 
oluşturun.

Görsel olarak modern ve duyarlı internet siteleri tasarlayın 
ve geliştirin.

Adobe Dreamweaver CC

Kod yazmaksızın dinamik internet siteleri oluşturun ve 
yayınlayın.

Adobe Muse CC

Adobe Animate CC
Birden fazla platform için en yeni çizim araçlarıyla interaktif 
animasyonlar tasarlayın

Adobe Experience Design CC (Önizleme)
İnternet siteleri ve mobil uygulamalar tasarlayın ve 
bunların ilk örneklerini oluşturun.

Adobe Flash Builder Premium
Tek bir geliştirme ortamı kullanarak Android, iOS, Windows 
ve Mac OS için olağanüstü uygulamalar geliştirin.

Hedef Sektörler

Grafik Tasarım Ajansları

Web Tasarım Ajansları

Gazete, Dergi ve Tüm Yayın Kuruluşları

Matbaalar & Baskı Merkezleri

Fotoğrafcılar

Kuruluşların Bilgi İşlem Departmanları

TV ve Yayın Kuruluşları

Akademik Kurumlar

Mimarlık Büroları 

Digital Tasarımla ilgilenen Tüm 

Kuruluşlar.
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Adobe Capture CC 
Çevrenizden ilham alın ve onları, masaüstü ve mobil aygıtlarınızdaki yaratıcı 
süreçlerinizde kullanabileceğiniz üretime hazır varlıklara dönüştürün.

Fotoğraf uygulamaları: Mobil Adobe Lightroom, Photoshop 
Mix ve Photoshop Fix 
Adobe dijital görüntüleme özelliğinin gücünü, Photshop ve Lightroom 
özelliklerine tam uyumlulukla birlikte mobil aygıtlarınıza taşıyın.

Tasarım uygulamaları: Adobe Illustrator Draw, Photoshop 
Sketch, Comp CC ve Preview CC
Mobil aygıtlarınızda mizanpajlar yaratın ve etkiletici çizimler yapın, iOS 
aygıtlarındaki mobil tasarımları önceden görün.

Video uygulamaları: Adobe Premiere Clip ve Prelude Live 
Logger CC 
Görsel hikayeler ve animasyonlu videolar oluşturun ve Premiere Pro CC 
uygulamasıyla bunları mobil aygıtınızdan düzenleyin.

Mobile Uygulamalar

Tüm Mobil Uygulamalar

Tüm Mobil Uygulamalar

.



Çekirdek Hizmetler
 
Creative Cloud Kitaplıklar 
Creative Cloud uygulamalarının içindeki Kitaplıklarda yer alan varlıkları 
kaydedin, inceleyin ve paylaşın.

Creative Cloud Varlıklar 
Dosya depolayın, yönetin ve iş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle, Creative 
Cloud’a üye olmasalar dâhi dosya paylaşımı yapın.

Creative Cloud Market 
Bütün yaratıcı projelerde kullanılabilecek vektör gra�klere, simgelere, 
paternlere ve diğer tasarım varlıklarına erişin.

Adobe Creative Cloud

Diğer Araçlar ve Hizmetler

Adobe PhoneGap Build 
Bulutta bulunan mobil uygulamaları paketleyin.

Adobe Stock
Milyonlarca yüksek kaliteli, küratörlü fotoğraf, gra�k 
ve video ile yaratıcı projelerinize hemen başlayın.

Adobe Typekit
Tasarımlarınız için mükemmel yazı tipini bulun.

Community uygulamaları: Behance ve 
Adobe Portfolio
Yaratıcı çalışmalar sergileyin, keşfedin ve yaratıcı 
çalışmalar yapanlarla bağlantı kurun.

Gaming SDK
ActionScript oyunları yaratın.

Adobe Extension Manager CC
Uzantıları kolayca yükleyin ve yönetin.

ExtendScript Toolkit CC
Yaratıcı uygulamalara script ekleyin.

.



Merkezi yönetim araçları
Bütün Uygulamalar ve Tek Uygulamalar oturumlarını kullanışlı web-tabanlı Admin Colsole’den yönetin ve 
takip edin.

Creative Cloud Packager
Kurumunuzdaki uygulama ve güncellemeleri merkezi olarak dağıtın.

Teknik destek
Dağıtımların düzgün bir şekilde çalışmasına ve yaratıcı ekibinizin ilerlemesine yardımcı olmak için 7/24 
ileri düzey teknik destek alın.

Onboarding webinar 
Sizi dağıtım ve konuşlandırma sürecinden geçiren internet-tabanlı işe alma ve alıştırma seminerleriyle 
gerekli düzenlemeleri yapın ve bu düzenlemeleri hızla hayata geçirin.

Depolama
Dosya paylaşımı ve işbirliği için 100 GB (Bütün Uygulamalar planı) veya 20 GB (Tek Uygulamalar planı) 
bulut depolama alanı edinin.

Uzman hizmetler
Yaratıcı kullanıcılar için Adobe Uzman hizmetleriyle yılda iki kez gerçekleştirebileceğiniz bire bir oturumlar 
ve ayrıca, BT için 7/24 ileri düzey teknik destek imkanı edinin (yalnızca Tüm Uygulamalar planı için).

Ekipler için Creative Cloud’a
özel iş özellikleri

Adobe Creative Cloud

.



Kuruluşunuz için en iyi programı bulun.

.
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En iyi PDF çözümünü iyileştirmeye devam ediyoruz.

Geliştirilmiş yorum yapma özelliği.

Dünyanın en iyi PDF araçlarıyla en mükemmel 
çalışmalarınızı ortaya çıkarın.
Dünyanın en kapsamlı PDF çözümüyle belgelerinizi dönüştürün, düzenleyin, 
imzalayın ve koruyun.

Yeniden tasarlanan, dokunmatik kullanıma uygun 
arabirim, hızlı ve açık geri bildirimler vermeyi ve 
almayı kolaylaştırır. 

Box ve OneDrive ile çalışma. 
Artık Acrobat DC'de çalışırken Box veya Microsoft 
OneDrive hesabınıza erişebilir ve dosyaları 
burada saklayabilirsiniz. 

PDF'ye daha kolay tarama. 

Yeni PDF'ye tarama iş akışıyla en iyi tarama 
seçeneklerini kolayca seçebilir ve en iyi sonuçları 
alabilirsiniz. 

..



Abone olmak mı, satın almak mı istiyorsunuz?
Acrobat DC yazılımını yalnızca masaüstü aygıtınızda kullanmak istiyorsanız 
tek seferlik bir satın alma işlemi gerçekleştirebilir ve yazılıma sahip 
olabilirsiniz. Daha fazla esneklik için aylık veya yıllık bir abonelik seçin ve 
Acrobat DC masaüstü yazılımı, mobil uygulamalar, çevrimiçi hizmetler ve 
e-imzalamaya yönelik en son özelliklerden yararlanın. 

Taşınabilir belge formatını (PDF) biz icat ettik. 
Acrobat veya çevrimiçi hizmetlerimizden biriyle 
PDF oluşturduğunuzda belgenizin resminden çok 
daha fazlasına sahip olursunuz. 
Düzenleyebileceğiniz, imzalayabileceğiniz, 
paylaşabileceğiniz, koruyabileceğiniz ve arama 
yapabileceğiniz akıllı bir dosya elde edersiniz. 
Ayrıca her ekranda düzgün görüneceğinden emin 
olabilirsiniz.

Acrobat DC ve Document Cloud hizmetleri; PDF'leri 
dönüştürmek, düzenlemek ve imzalamak için ihtiyaç 
duyduğunuz tüm araçlarla donatıldı. Üstelik en az 
sizin kadar mobil. İş yerinde üzerinde çalışmaya 
başladığınız bir belgeyi trende yolculuk ederken 
düzenleyebilir ve salonunuzdan göndererek onay 
isteyebilirsiniz. Üstelik sorunsuz, basit ve hızlı bir 
şekilde.

Kurumsal düzeyde güçlü yönetim araçlarına sahip 
Acrobat DC, BT'nin yükleme ve güncellemeleri 
hızlandırmasına yardımcı olur. Ayrıca Windows 10 
için destek sağlar ve sektör lideri savunma 
öğelerine dahili olarak sahiptir. 

Acrobat DC, dünyadaki bir milyardan fazla aygıt için 
e-imzalama özellikleri sunuyor. Artık dileyen herkes 
belgeleri dokunma özelliği sunan bir aygıtta 
parmaklarıyla ya da bir tarayıcı kullanarak birkaç 
tıklatmayla yasal şekilde imzalayabilecek. Basit bir 
imzalama uygulamasından çok daha fazlasını sunan 
Acrobat DC, imzalanmış belgelerinizi göndermenizi, 
izlemenizi ve saklamanızı da kolaylaştırır. 

Adobe PDF'ler daha akıllı. Ofisiniz de sizin kadar mobil.

Abone olmak mı, satın almak mı 
istiyorsunuz?
Acrobat DC yazılımını yalnızca masaüstü aygıtınızda 
kullanmak istiyorsanız tek seferlik bir satın alma 
işlemi gerçekleştirebilir ve yazılıma sahip olabilirsiniz. 
Daha fazla esneklik için aylık veya yıllık bir abonelik 
seçin ve Acrobat DC masaüstü yazılımı, mobil 
uygulamalar, çevrimiçi hizmetler ve e-imzalamaya 
yönelik en son özelliklerden yararlanın. 

E-imzalar. Her yerde.

Acrobat kontrolü BT'ye veriyor.

..



Planları Karşılaştırın
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Planları Karşılaştırın

Sürümleri Karşılaştırın
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Sürümleri Karşılaştırın.
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Satın Alma

Acrobat DC Pro Satın Alma ve Kirlama tercihleri ile alınabilir Satın Alma seçeneğinde 
Document Cloud’un avantajları sunulmamaktadır. Sadece masaüstü uygulamasını içeren seçenektir.

Yıllık Kiralama

Adobe Acrobat DC
Pro / Standart

Adobe Acrobat DC
Pro / Standart

 Adobe Acrobat DC
Satın Alma Seçenekleri

Masaüstü

Web

Mobile

Masaüstü
1 2
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Milyonlarca görüntü. Doğrudan Creative Cloud 
uygulamalarınızın içinde.

Adobe Stock tüm yaratıcı projeleriniz için 40 milyon yüksek kaliteli, telif-ücreti olmayan, 
resimli çizimler ve vektör gra�klerine tasarımcıların ve işyerlerinin erişimini sağlayan yeni 
bir hizmettir.

Photos  Illustrations  Vectors Videos

Adobe Stock Nedir?

...



Telif-ücretsiz bir resim coğra� kısıtlamalar veya son kullanma tarihi olmadan hatta profesyonel 
bir bağlamda herhangi bir resimli çizim amacıyla kullanılabilecek şekilde lisanslanan resimlerdir.

Hangi dosya türleri kullanılabilir?
Adobe Stock resimleri JPEG, AI, EPS ve SVG dosya formatlarında kullanılabilir.

Adobe Stock

Telif-ücretsiz resimler nelerdir?

Nerelerde Kullanılır?

Hangi Uygulamaları Kapsar?

Adobe Stock hizmeti Photoshop CC, Illustrator CC ve InDesign CC gibi favori Adobe masaüstü 
uygulamalarınız üzerine yapılmış olup doğrudan bir arama başlatabilirsiniz 

Creative Cloud Kütüphanelerinize resimler ekleyebilirsiniz.

Masaüstü ve Mobil cihazlarınızın tümünden anında erişim sağlayabilirsiniz. 

Adobe Stock resimleri CC masaüstü uygulamalarından veya stock.adobe.com. ‘dan doğrudan 
lisanslanabilir.

Adobe Stock hizmeti Photoshop CC, Illustrator CC ve InDesign CC gibi favori Adobe masaüstü 
uygulamalarınız üzerine yapılmış olup doğrudan bir arama başlatabilirsiniz 
Creative Cloud Kütüphanelerinize resimler ekleyebilir.
Masaüstü ve Mobil cihazlarınızın tümünden anında erişim sağlayabilirsiniz. 

...



Temel Bilgiler

Adobe Stock Nedir?
Adobe Stock tüm yaratıcı projeleriniz için 40 milyon yüksek kaliteli, telif-ücreti olmayan, resimli çizimler 
ve vektör grafiklerine tasarımcıların ve işyerlerinin erişimini sağlayan yeni bir hizmettir.

Adobe Stock hizmeti Photoshop CC, Illustrator CC ve InDesign CC gibi favori Adobe masaüstü 
uygulamalarınız üzerine yapılmış olup böylece bir arama başlatabilir, Creative Cloud Kütüphanelerinize 
resimler ekleyebilir ve masaüstünüzde ve mobil cihazlarınızın tümü boyunca bulunan programlarınıza 
anında erişim sağlayabilirsiniz. Adobe Stock resimleri CC masaüstü uygulamalarından veya 
stock.adobe.com. ‘den doğrudan lisanslanabilir.

Telif-ücretsiz resimler nelerdir?
Telif-ücretsiz bir resim coğrafi kısıtlamalar veya son kullanma tarihi olmadan hatta profesyonel bir 
bağlamda herhangi bir resimli çizim amacıyla kullanılabilecek şekilde lisanslanan resimlerdir.

Hangi dosya türleri kullanılabilir?
Adobe Stock resimleri JPEG, AI, EPS ve SVG dosya formatlarında kullanılabilir.

Stok resimler hangi çözünürlükte kullanılabilir?
Tüm Adobe Stock içeriği en yüksek kullanılabilir çözünürlükte sunulmaktadır. Bu çözünürlük 
başlangıçta görüntüyü elde etmek için kullanılan kameraya bağlı iken, içeriğin çoğu 300dpi’ye kadar 
yüksek kaliteli baskılı çıktı içerebilir. Vektör dosyaları herhangi bir kalite kaybı olmadan tüm formatlarda 
basılabilir.

Adobe Stock
S.S.S.

...



Adobe Stock’ta video içeriği kullanılabilir mi?
Video çekimi şu anda Adobe Stock’da kullanılabilir değildir ancak kısa sürede kullanılabilir olacağını 
umuyoruz.

Adobe Stock kullanmam için Creative Cloud üyeliği gerekir mi?
Hayır. Adobe Stock’tan içerik indirmek için tek yapmanız gereken ücretsiz olarak hızlıca oluşturulabilen 
bir Adobe ID’dir. 

Creative Cloud üyeleri için faydaları nelerdir?
Creative Cloud üyeleri aboneliklerde indirim ve Photoshop, Illustrator,
InDesign ve daha birçoğu gibi favori Adobe uygulamalarınızla özel ve kesintisiz olarak entegrasyon 
dahil Adobe Stock ile bazı faydalar elde etmektedir.

Ben şu anda Creative Suite ürünleri kullanıyorum. Yine de Adobe Stock kullanabilir miyim?
Evet. İsteyen herkes stock.adobe.com adresine katılabilir ve Adobe Stock kullanabilir 

Satın almadan önce stock resimlerini deneyebilir miyim?
Evet. Düşük çözünürlüklü, filigranlı sürümünü indirerek Adobe Stock içeriğini deneyebilirsiniz.
Resmi lisanslamaya karar verene kadar ödeme yapmanız gerekmez. 

Adobe Stock resimleri için lisanslama kullanım koşullarını nereden bulabilirim?
Kullanım koşulları www.adobe.com/legal/terms.html adresinde bulunabilir.

Adobe Stock fotoğraflarını, çizimlerini ve grafiklerini nerede kullanabilirim?
Adobe Stock fotoğrafları, çizimleri ve vektör dosyaları basılı reklamlar, broşürler, sunumlar, kitap 
kapakları, ticari ürünler, web siteleri ve yıllık raporlar dahil herhangi bir yaratıcı projede kullanılabilir. 
Lisanslama koşullarının tamamı için www.adobe.com/legal/terms.html adresini ziyaret ediniz.

Filigran çıkar mı?
Evet. Bir resmi lisansladığınızda filigranı çıkacaktır ve resmi en yüksek çözünürlükte almış olursunuz.

Satın aldığım resim sadece bana mı ait olur?
Hayır. Biz münhasır lisanslar sunmuyoruz.

Satın aldığım resimleri düzenleyebilir miyim?
Evet. Gerekli gördüğünüz her şekilde resimleri düzenleyebilirsiniz. Bununla birlikte 
modifikasyonlarınızın herhangi bir kişinin veya varlığın fikri mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal 
etmemesine, yazarını veya modelini kötü duruma düşürmemesine ya da zarar verdiğinin düşünüleceği 
şekilde tanımlanmamasına dikkat ediniz.

...



Adobe Stock lisans sahiplerine bir resme dayalı türev ürünleri veya servisleri satmak üzere 
uzatılmış lisans sunuyor mu?
Şu anda Adobe Stock lisans sahiplerine sadece resimli çizim amaçları için standart lisanslar 
sunmaktadır.

Adobe Stock resmini şirketimin logosunun veya markasının bir parçası olarak kullanabilir 
miyim?
Hayır. Şirket logonuz için resmin mülkiyetine tamamen sahip olmanız gerekir, çünkü logolar aynı resmi 
diğer şirketlerin veya kuruluşların kullanmasına engel olmak amacıyla tescil edilme ve korunma 
amaçlıdır. Çünkü Adobe Stock sadece resimleri kullanma hakkı vermektedir ve mülkiyet hakkını 
transfer etmemektedir, bu resimler bir logoda veya logo olarak kullanılamaz.

Tüm resimlerin model sürümleri var mıdır?
Evet. Tanınmış insanları içeren tüm resimler lisans sözleşmesinin sınırları dahilinde resmin ticari olarak 
kullanılmasına izin veren imzalı model sürümüyle yüklenmektedir.
Bir müşteri için bir resim satın alabilir miyim yoksa kendi hesaplarını oluşturmaları mı gerekir?

Bir müşteri adına bir resim satın alabilirsiniz. Bununla birlikte, farklı müşteriler için aynı resmi kullanmak 
isterseniz, her bir müşterinin kullanımı için resmin lisanslanması gerektiğine dikkat ediniz.
Bir fotoğraf kredisine ihtiyacım var mı?
Bir fotoğraf kredisinin olması sadece editöriyel makalede resmi kullanırken veya sosyal medya amaçları 
için gerekir.

Ekibim Adobe Stock lisanslarımızı bir merkezde toplayabilir mi?
Hayır. Adobe Stock bir ekip tarafından bir merkezde toplanamaz. Örneğin ekip üyelerinizden ikisi de 
10-resim aboneliğine sahipse, bir kişi 18 resim kullanamaz (2 tanesini meslektaşına bırakarak). 

Adobe Stock Creative Cloud uygulamalarıyla nasıl entegre olur?
Adobe Stock şu anda Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, Premiere Pro CC ve After Effects 
CC içeren CC uygulamaları dahilindeki Creative Cloud Kütüphanelerinden başlatılabilir. Adobe Stock 
web sitesinden filigranlı ve lisanslı içeriği doğrudan bir Creative Cloud Kütüphanesine kaydedilebilirsiz; 
masaüstü ve mobil uygulamalarınızda hemen kullanıma hazır olacaktır. Ayrıca Adobe Stock içeriği 
masaüstü uygulamalarda doğrudan Creative Cloud Kütüphanesinden lisanslanabilir.

Hangi Creative Cloud uygulamalarında Adobe Stock kullanabilirim?
Adobe Stock içeriği bir kullanıcının içine bir fotoğraf, resimli çizim veya grafik koyabileceği herhangi bir 
Creative Cloud masaüstü veya mobil uygulamasına kullanılabilir. Ayrıca resimler uygulamalar boyunca 
anlık erişim için doğrudan Creative Cloud Kütüphanelerine kaydedilebilir. Creative Cloud Kütüphaneleri 
özelliği şu anda Photoshop CC, Illustrator CC, InDesign CC, Illustrator Line, Illustrator Draw, Photoshop 
Sketch ve Adobe Comp’da desteklenmektedir.
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Lisanslı bir resmi Creative Cloud Kütüphanesinde paylaşabilir miyim?
Lisanslı ürünü tüm lisans kısıtlamalarına uymaları şartıyla çalışanlar veya taşeronlar ile paylaşabilirsiniz 
(Örneğin: Bir reklam ajansı için çalışıyorsanız ve müşteri adına resmi lisanslarsanız,  aynı müşteri için 
bir diğer projede çalışan meslektaş ile resmi paylaşabilirsiniz. Eğer ürünü veya türev çalışmasını bir 
müşteriye transfer ederseniz, bu durumda farklı bir müşterinin lehine kullanmayı amaçlarsanız ikinci bir 
lisans satın almanız gerekecektir).

Creative Cloud Kütüphanelerini desteklemeyen CC uygulamalarıyla Adobe Stock nasıl 
kullanırım?
Adobe Stock resimleri web sitesinden doğrudan bilgisayarınıza indirilebilir ve masaüstü uygulamasında 
açılabilir.

Planlar, satın alma ve kullanılabilirlik
Adobe Stock satın almanın farklı seçenekleri nelerdir?
Adobe Stock ekipler için Creative Cloud ile birlikte komple bir paket olarak satılmaktadır. Ayrıca 
10-resim veya 750-resim abonelik planıyla da kullanılabilir. Tek resimler ihtiyaca göre temelinde 
satılmaktadır.

Adobe Stock nereden satın alabilirim?
Adobe Stock aşağıdaki ülkelerde Adobe.com, Adobe çağrı merkezleri ve Adobe-yetkili satıcıları 
tarafından satılmaktadır: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika, İngiltere, İrlanda, Güney Afrika, 
Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya, Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka, Belçika, İsviçre, Finlandiya, 
Lüksemburg, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Polonya, Çek 
Cumhuriyeti, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Romanya, Slovenya, 
Slovakya ve Kıbrıs

Bir Adobe Stock aboneliğinin çoklu-bilgisayar kullanımına izin veriyor musunuz?
Hayır. Şu anda kişi başına (veya bilgisayar başına) bir abonelik satın almanız gerekiyor.

Adobe Stock aboneliğim için aylık lisans sınırından fazla resme ihtiyacım olursa ne olur?
Planınıza göre indirimli bir fiyattan herhangi bir zamanda ek resim satın alabilirsiniz ancak bunların 
doğrudan stock.adobe.com adresinden satın alınması gerekir.  Bu satın alma işlemleri ekipler için 
Admin Konsolundan Creative Cloud aracılığıyla yönetilemez.

Ekipler üyeliği için Adobe Stock’u Creative Cloud’uma nasıl ekleyebilirim?
Creative Cloud ekipler için yöneticiler Admin Konsoluna girer ve ister bir üye ister tüm üyeler olsun 
ekipleri için gerekli olan abonelik sayısını atarlar. 10-resim/ay veya 750-resim/ ay üyelik seçenekleri de 
bulunmaktadır.
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Belirli bir ayda tüm aylık lisanslarımı kullanmazsam ne olur?
Aylık 10 resim içeren küçük bir abonelik planıyla kullanılmayan indirme işlemleri aboneliğinizin aktifmiş 
gibi bir sonraki aya devreder. Toplam devretme sayısı ise 120’dir. Aylık 750 indirme işlemi içeren daha 
büyük aboneliklerde kullanılmayan indirme işlemleri devrolunmaz.

Aboneliğimi iptal edersem hesabımdaki herhangi bir kullanılmamış lisansı yine de kullanabilir 
miyim?
Hayır.  
Üyeliğiniz aktif olduğu sürece lisanslarınızı kullanabilirsiniz ancak üyeliğinizi iptal etmeniz üzerine 
kullanılmamış olan herhangi bir lisansınız geçersiz olacaktır. 

Üyeliğimi iptal ettikten sonra bile veya lisansım yeniden atandıktan sonra resimleri kullanabilir 
miyim?
Evet. Bir resmi lisansladıktan sonra lisans kalıcı hale gelir. Satın aldığınız resimleri üyelik durumunuza 
bakılmadan kullanabilirsiniz.

Ekipler için Creative Cloud üyeliğini yenileyen bir müşteri yenileme üzerine Adobe Stock 
ekleyebilir mi?
Yenileme üzerine Creative Cloud Komple üyeliğinizi iptal edip Stock ile Creative Cloud Complete 
eklemeniz veya bağımsız olarak stock eklemeniz gerekir. Doğrudan veya dolaylı işlemler için otomatik 
değildir.
Admin’in yine de yeni lisansı satın alıp ataması gerekir.

Ekipler için Creative Cloud ve Adobe Stock kuralları aynı mıdır?
Evet.

Ekipler için Creative Cloud yöneticisi atama başına kaç tane Adobe Stock resmi kullanıldığını 
görebilir mi?
Hayır. Yönetici Admin Konsolunda Adobe Stock kullanımını göremez.

Adobe Stock abonelikleri ekipler için Creative Cloud yeniden ataması gibi aynı şekilde yeniden 
atanabilir mi?
Evet. Yönetici Admin Konsolunda aynı işlemi izleyecektir.
Adobe Stock şirketler için Creative Cloud’a dahil midir?
Hayır. Şirketler için Creative Cloud üyelerinin Adobe Stock erişimi yoktur.
Katkıda bulunan soruları

...
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İçeriğim için nasıl ödeme alırım?
Resim satılır satılmaz (isteğe bağlı veya abonelik planı aracılığıyla) katkıda bulunanlara doğrudan 
Fotolia katkıda bulunan hesaplarına komisyon ödenir. Daha sonra bu komisyonları Paypal veya Skrill 
kullanarak kendi banka hesaplarına aktarabilirler.

Komisyonlar nasıl belirlenir?
Resmin münhasırlık seçeneği, içerik türü ve çözünürlüğü dahil komisyonlar birkaç kritere bağlıdır. 
Komisyon yapısıyla



Adobe Stock lisanslarını bagımsız olarak tercih edilebileceginiz gibi
CCT + Stock olarak daha avantajlı fiyatlarla alabilrisiniz.
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