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Bildiklerinizi unutun. İşte Adobe Stock. Adobe Creative Cloud uygulamalarınızda yerleşik olarak 
sunulan 90 milyonu aşkın yüksek kaliteli görüntü, grafik, video, şablon ve 3B varlığın yanı sıra Premium 
ve Editorial koleksiyonlarımıza erişim sağlayın. Adobe Stock ile muhteşem işler başaracağınız 
mükemmel varlıklar yanı başınızda. 

Mükemmel çalışmalara ilham veren yaratıcı varlıklara hızlı erişim
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Adobe Stock

ADOBE STOCK

...
90 milyonu aşkın yüksek 
kaliteli görüntü, grafik ve 
illüstrasyonlar sunar. Yakın 
zamanda, video, şablon ve 
3B varlıklar da bölgemizde 
erişime açılacaktır.



Milyonlarca görüntü. Doğrudan Creative Cloud 
uygulamalarınızın içinde

Adobe Stock tüm yaratıcı projeleriniz için 90 milyonu aşkın yüksek kaliteli, telif-ücreti 
olmayan, resimli çizimler ve vektör grafiklerine tasarımcıların ve işyerlerinin erişimini 
sağlayan yeni bir hizmettir.
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Adobe Stock Nedir?



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.

Telif-ücretsiz resimler nelerdir?

Nerelerde Kullanılır?
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.
Microsoft Power Point eklentisi sayesinde sunumlarınız için içeriklere erişebilirsiniz.
Adobe Stock resimleri CC masaüstü uygulamalarından veya stock.adobe.com‘dan 
doğrudan lisanslanabilir.
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Temel Bilgiler

Adobe Stock nedir?
Adobe Stock, tüm yaratıcı projeleriniz için 90 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 için yapılmış olup böylece uygulama üzerinden bir arama başlatabilir, Creative Cloud 
Kütüphanelerinize resimler ekleyebilir ve masaüstünüzde ve mobil cihazlarınızın tümünde bulunan 
programlarınıza anında erişim sağlayabilirsiniz. Adobe Stock resimleri CC masaüstü uygulamalarından 
veya stock.adobe.com ‘dan 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 verebilir. Vektör dosyaları herhangi bir kalite kaybı olmadan tüm formatlarda 
basılabilir.

Adobe Stock
S.S.S.
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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’ye sahip olmaktır. 

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 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 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.
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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 maksimum 10 resim kullanabilir.

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 de arama başlatılabilir. 
Adobe Stock web sitesinden filigranlı ve lisanslı içeriği doğrudan bir Creative Cloud Kütüphanesine 
kaydedebilirsiniz; 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 uygulamada kullanılabilir. Ayrıca resimler uygulama esnasında 
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....



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, 40-resim veya 750-resim abonelik planıyla da kullanılabilir. Tek resimler ihtiyaca göre 
satılmaktadır.

Adobe Stock nereden satın alabilirim?
Adobe Stock Aboneliği “https://penta.com.tr/markalar/adobe/yetkili-is-ortaklari/” adresinde belirtilen 
yetkili Adobe iş ortakları tarafından satılmaktadır.

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 40-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 aboneliğiniz 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 Complete 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.

...
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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 ilgili daha fazla bilgi için; https://helpx.adobe.com/stock/contributor/user-guide.html 
adresini ziyaret edebilirsiniz.

Adobe Stock lisanslarını bağımsız olarak tercih edebileceğiniz gibi
CCT + Stock olarak daha avantajlı fiyatlarda alabilirsiniz.

 Satın Alma Seçenekleri
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