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Telif Hakkı 2015 Shutterstock, Inc. Bu Kılavuz, Shutterstock'un yazılı izni olmadan 
çoğaltılamaz, görüntülenemez, yayınlanamaz veya yeniden dağıtılamaz. Görsellere 
ilişkin telif hakkı görseli yaratan sanatçıya veya sanatçının temsilcisine aittir. Bu Kılavuz'da 
kullanılan tüm görseller Shutterstock yoluyla lisanslanmaktadır. Üçüncü şahıs sitelerine 
verilen bağlantılar ve referanslar onay niteliği taşımaz. Shutterstock, söz konusu üçüncü şahıs 
sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Bu Kılavuz'daki herhangi bir unsur yasal tavsiye niteliği 
taşımaz. Shutterstock bu Kılavuz'un doğruluğu veya belirli bir amaca uygunluğu konusunda 
herhangi bir beyan veya taahhütte bulunmaz. 



Yaratıcılığınızı Nakde Dönüştürün
Yaratıcılığınızla para kazanmak ister misiniz? Halihazırda stok sitelere görsel gönderiyor fakat satışta 
uzmanlaşmak için daha fazla teknik mi öğrenmek istiyorsunuz? O halde, aradığınız şey bu Kılavuz. Stok 
görsel ve video alanında popüler bir sağlayıcı olmanıza yardımcı olacak yüzlerce ipucu, fikir ve 
açıklamayı bir araya getirdik.  



Shutterstock'un yaratıcı ortamına katılmak hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı.  

Bugün fotoğrafçılar ve illüstrasyon sanatçıları dijital paintbrush'lardan uygun fiyatlı HD 
DSLR videolara kadar binlerce yaratıcı araca kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. Meraklılar ve 
profesyonellerden oluşan global bir ağda düzenli olarak ipuçları ve ilham verici fikirler 
paylaşılıyor. Görseller artık sadece büyük yayınevleri ve şirketler tarafından satın 
alınmıyor. Küçük işletmeler ve bireyler de aklınıza gelebilecek her türlü kullanım 
için görselleri lisanslıyor. Bu, tüm dünya genelinde ve anında gerçekleştiriliyor.  

Shutterstock'ta bizler, anında hizmet veren ve "her zaman açık" olan global 
bir pazarda görsel ve görüntü satın alan kişilerle bağlantı kuran sanatçıları 
desteklemek istiyoruz. Katılımcılarımızla ilişkilerimiz bizim için çok önemli 
ve onların başarısına yatırım yapmaya devam etmek istiyoruz.  

Bu amaçla, başarılı bir stok görsel satıcısı olmakla ilgili bu ücretsiz kılavuzu 
hazırladık. Keyifle okumanız ve işinizi geliştirirken yararlanmanız dileğiyle. 

Shutterstock'tan Mektup Var



Shutterstock dünya genelindeki yaratıcı profesyonellere yüksek kalitede stok 
fotoğraflar, vektörler, illüstrasyonlar ve videolar sağlayan lider bir şirket. Mevcut 
kütüphanemizde 50 milyon telifsiz görsel ve 3 milyonu aşkın video yer alıyor. 
Şirketin kurulduğu 2003 yılından bu yana 150 ülkede 1 milyonu aşkın müşteri 
500 milyondan fazla öğe indirdi. Shutterstock, tüm dünyadan binlerce fotoğrafçı, 
videografiker, sanatçı ve illüstrasyon sanatçılarından oluşan bir katılımcı 
topluluğunu destekliyor. 

Shutterstock Hakkında 



Görsel iletişim sektörü son 20 yılda çok büyük bir değişim 
geçirdi. Eskiden fotoğraflar günde veya haftada bir gazete 
ve dergilerde yayınlanırdı. Bugün ise haftanın 7 günü 24 saat 
görsel içerik tüketen yaklaşık 3 milyon İnternet kullanıcısı 
bulunuyor. Küçük veya büyük tüm işletme ve yayıncıların 
görsel içerik ihtiyacı giderek artıyor. Shutterstock'a görsel 
ve video ekleyerek bu yeni fırsattan siz de yararlanabilirsiniz. 

Neden Shutterstock 
Katılımcısı Olmalısınız?



Fotoğrafçılar, illüstrasyon sanatçıları ve videografikerler 
için büyük bir gelir kaynağıyız. 
Bugüne kadar 150 ülkede 1 milyonu aşkın müşteri sitemizden 500 
milyondan fazla öğe indirdi. Önde gelen bir katılımcı site* tarafından 
gerçekleştirilen bağımsız bir ankete göre, Shutterstock genel kişisel 
kazanç açısından benzer rakipler arasında her zaman ilk sırada.  

Görsellerinizi ve videolarınızı dünyanın dört bir yanından 
müşterilere ulaştırıyoruz.  
Shutterstock, sitemizi dünya genelinde görsel satın almak isteyenlerin 
favori sitesi yapmak için global pazarlama programlarına her yıl milyonlarca 
                             dolar yatırım yapıyor. Reklamlarımız arama motorları, önde  
                                         gelen web siteleri ve dünya çapında basılı medyada 
                                                dikkat çekici bir şekilde yer alıyor. Ekibimiz, HOW, 
                                                                 AIGA, Adobe, TED ve Dünya Fotoğraf  
                                                                     Organizasyonu tarafından düzenlenenler  
                                                                     dahil yirminin üzerinde ticari fuarda müşteriler 
                                                                                   ve katılımcılarla düzenli olarak bir araya 
                                                             geliyor. Yeni müşterilerle tanışmak ve onları  
                                                   aramıza katmak için geziler düzenliyoruz. 

*Microstockgroup.com, 2013 Microstock ,Sektör Anketi, 12/2/2014 

Neden Shutterstock Katılımcısı Olmalısınız? 



Müşterilerimize ve katılımcılarımıza 
saygı duyuyoruz.  
Gerek şeffaf fiyatlandırma modelimiz, gerekse 
de sunduğumuz basit web sitesi deneyimiyle  
önceliğimiz müşterilerimiz ve katılımcılarımız.   
Her gün onlarla konuşuyoruz.  

Çalışmaları hızlı ve kolay bir şekilde 
ekleyebiliyorsunuz.  
Hızlı ve verimli bir yükleme, gönderme ve onay süreciyle yüksek 
kalite standartlarımızı koruyoruz. Katılımcılar yeni içerik 
ekledikten sonra 24 saat içinde para kazanmaya başlayabiliyor. 

Münhasırlık ilkesiyle çalışmıyoruz.  
Özgürlüğün tadını çıkarın. Sizi görsel veya videolarınızı sadece 
Shutterstock üzerinden dağıtmaya zorlamıyoruz. İçerikleriniz 
size ait ve satış fırsatlarınızla birlikte karınızı maksimize etmek 
için tamamen sizin kontrolünüzde.  

Neden Shutterstock Katılımcısı Olmalısınız? 



Bizler, sürekli inovasyona ve yeni teknolojilerin 
değerine inanıyoruz.  
Bir teknoloji şirketi olarak, ürün ekiplerimizin her zaman müşteri 
ve katılımcılarımızın deneyimlerini iyileştirecek ve geliştirecek 
yeni yollar aramasını sağlıyoruz. iPad ve iPhone uygulamamız 
bunun örneklerinden biri! 

Değerli araçlar ve bilgiler sunuyoruz.  
Anahtar Sözcük Trendleri aracı gibi kullanışlı özellikler sunarak 
işinizle ilgili daha iyi kararlar almanıza yardımcı oluyoruz.  

Peki bizce sanatçıları Shutterstock katılımcısı olmaya yönelten 
en iyi sebep ne? Eğlenceli olması. Dünyadaki en yaratıcı 
pazarlardan birinde binlerce katılımcıdan oluşan bir topluluğa 
katılarak yaratıcılığınızı serbest bırakın.

Neden Shutterstock Katılımcısı Olmalısınız? 



Stok Görseller Nelerdir? 
En basit haliyle stok görsel, mevcut olan ve kullanıma hazır herhangi bir 
sanat eseridir. Stok şirketleri çok çeşitli alanlarda görsellerden oluşan 
bir kütüphaneye sahiptir ve bu görselleri müşterilere lisanslar. Genelde 
"stok fotoğraf" olarak bahsi geçse de, "stok" sözcüğü fotoğraf, video 
veya illüstrasyonlar dahil her türlü görsel içerik için geçerlidir. Dijital 
içeriğin İnternet üzerinden bu kadar kolay bir şekilde dağıtılması, stok 
görsel sektörünü milyarca dolarlık bir sektöre dönüştürmüştür. 

Stok sayesinde oluşturduğunuz tüm görselleri lisanslandırabilirsiniz. 
Görsel alıcıları, yüksek kalitede ve profesyonelce çekilmiş yerel görsellere 
hiç olmadığı kadar rağbet göstermektedir. Shutterstock'un dünya 
genelindeki alıcılara ulaşma gücü sayesinde görsellerinizi onları 
isteyenlerle buluşturabiliriz. 

Görseller tekrar tekrar satılabileceğinden yaratıcı çalışmalarınızla 
gelecek yıllarda gelir elde etmeniz çok olası. 



Neler 
Yaratmalı 



Trend ve İlham 
 Bulmanın 10 Yolu 

Görseller bir iletişim yoludur. Tıpkı konuşma ve yazma dilinin 
  zaman içinde dönüşmesi gibi, görsel dil de aynı süreçten 
   geçer. Başarılı stok katılımcıları, portföylerini görsel alıcılarının 
    ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde güncel tutar ve optimize eder. 

      Peki trend ve ilham bulmak için neler yapmalısınız? Bir defter, 
        tablet, akıllı telefon veya masaüstü bilgisayarla başlayın ve 
         bulduklarınızı bir "fikir günlüğü" ya da "ruh hali tablosuna" 
           yazın. Yarattığınız görseller için fikir alınabilecek bazı 
            yerler şu şekilde. 



Sosyal Medya ve Online Araçlar.  
Trend konular neler? Haberlerde ve kültürel açıdan en etki sahibi 
kişiler kimler? Ne gibi ideallere inanıyorlar? Tartışma yaratan 
konular neler? Bunlar kavramsal olarak ve kelimelerle nasıl 
görselleştirilebilir?  

Gazete Bayi.  
Manşetlere göz atın. Ortak konular var mı? Bir sonraki seçimde 
gündeme getirilecek siyasi konular neler? Yükselişte veya ilham 
verici olan estetik ya da görsel trendler var mı?  

Ev Eşyaları ve Moda.  
En popüler renkler neler? Bu yılki defilelerde hangi görünümler öne 
çıkıyordu? Ev ve bahçe ile ilgili dergilerde hangi tarzlar popüler?  

Teknoloji.  
Teknoloji bloglarında en revaçtaki yeni cihazlar neler? Elektronik 
eşya fuarlarında hangi tür ürünler ve teknolojiler başı çekiyor? Cep 
telefonu veya bilgisayar ve tablet gibi günümüzün popüler ürünleri 
önceki yıllarda gördüklerimize göre ne gibi farklılıklar barındırıyor?  

Toplumsal istatistikler.  
Etnik ve kültürel çeşitlilik açısından ne gibi değişiklikler yaşanıyor? 
Mahalleniz nasıl değişiyor? 
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Trend ve İlham Bulmanın 10 Yolu 



Takvim.  
Önümüzdeki bir-iki yıl içinde gündeme gelmesi beklenen 
haberler, sosyal ve kültürel etkinlikler neler?  

Sizin Sokağınız, Sizin Dünyanız.  
Mahallenizi farklı kılan şeyler neler? Yerel yemekler? Yerel 
moda? Mimari? Din? Kültürel etkinlikler? "Yerel" ve "otantik" 
görsellere duyulan ilgi giderek artıyor.  

Bayramlar ve Kutlamalar.  
Dünyadaki ve yaşadığınız yerdeki popüler bayramlar 
ve kutlamalar neler?  

Çağdaş Sanat.  
Asla diğer sanatçıların çalışmalarını taklit etmemelisiniz. 
Bunun yerine, fotoğrafçılık da dahil olmak üzere sanat 
dünyasındaki ilginç ve yeni şeylerin peşinde koşmalısınız. 
Çağdaş sanatçılar hangi sorunları, konuları veya konseptleri 
keşfetmeye çalışıyor? Ne gibi yeni teknikler var? Galerilere, 
sanat blog'larına, kitaplara ve dergilere göz atın. 

Klasik Sanat.  
Bazen eskiler en iyilerdir. Geleneksel tabloların bulunduğu müze 
ve sanat sergileri zamansız ilhamlar için harika yerlerdir.
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İnsanlar Neler 
için Deli Oluyor 
Başarınızı en üst düzeye çıkarabilmek için, alıcıların 
ne aradığını anlamalısınız. Sık sık şu özellikleri arayan 
müşterilerle konuşuyoruz. 

"Otantik" öğeler barındıran görseller.  
Güzel mankenlerin harika pozlarını içeren fotoğraflar popüler olsa da, 
bize her gün müşterilerden gelen talep otantik öğeler de aradıkları 
yönünde. Görseller ilham vermeli, profesyonel ve yüksek kalitede 
olmalı ama insanlar ve yapılanlar doğal, rahat ve "gerçek" görünmeli.  

Kültürel çeşitliliği yansıtan görseller.   
Giderek daha da globalleşen bir ekonomiye ve kültür paylaşımına şahit 
oluyoruz. Yıllardır alıcılar, stok şirketlerinden dünyamızın dürüst ve 
doğru bir şekilde kültürel çeşitliliğini yansıtan görseller istiyor.  

Yerel kültürü yansıtan görseller.  
Shutterstock global bir kitleye hitap ediyor. Hong Kong veya Rio 
De Janeiro'daki bir iş toplantısı Londra veya Roma'dakiyle aynı mı 
görünür? "Popüler" görselleri kopyalamayın. Alıcılar, yüksek kaliteli 
ve otantik görsellerle dünyayı sizin gözünüzden görmek istiyor.



Aynı çekimin farklı varyasyonları.   
Alıcılardan çok sıklıkla duyduğumuz şeylerden biri de şudur: "Çekim 
harikaydı ama kullanamadık, çünkü resimdeki kişi gülümsemiyordu, çok 
ciddiydi." Ya da görselin dikey değil, yatay olması. Aynı pozun farklı ve 
benzersiz varyasyonlarını çekerek, müşteriye seçenekler sunarken, tek 
çekimle ilgili satış fırsatlarınızı da maksimize edersiniz. 

Metin için yeterli alan.  
Görsellerinizin ilgi merkezi açık ve net olmalı ancak üzerine gelebilecek 
yazıların nasıl yerleştirilebileceğini düşündünüz mü? Bir dergi kapağı, 
reklam veya iki sayfaya yayılmış bir haberi düşünün. Fotoğrafçılar, metin 
için nerelerde boşluk bırakıyor? Metin için uygun bir alan yaratabilmek 
için sığ alan derinliği gibi ne tür teknikler kullanıyorlar?   

Başka bir yerde bulamayacakları görseller.   
Geçenlerde atık su arıtma alanındaki bir devlet kuruluşu  
çalışanı bize başvurdu. Düzenli olarak lağım çamuru  
görseli satın alıyormuş. Kimin aklına gelirdi? Yeni  
başlayanlar için doğa, nesneler, iş dünyası ve  
sağlık alanı gibi popüler konular daha cazip  
gelebilir, ancak bu kategoriler doymuş  
kategoriler olduğundan portföy stratejinizin 
büyük bir bölümünü benzersiz konularda  
görseller bulmak oluşturmalı. Bu görseller,  
en çok satılanlar arasında yer almayabilir,  
ancak benzersiz ve niş görselleriniz karşısında 
daha az rakibiniz olur ve portföyünüzü çeşitlendirme 
fırsatı elde edersiniz.

İnsanlar Neler için Deli Oluyor 



Çekim Yaparken Karınızı 
Nasıl Maksimize Edebilirsiniz 
En ünlü profesyoneller bile gelirlerini artırmak için prodüksiyon maliyetlerinden tasarruf 
etmenin peşinde. Prodüksiyon giderlerinizi düşük tutmak için size ipuçları veriyoruz.  

Belirli ekipmanları satın almayın, kiralayın. !
Fotoğraf makineniz, temel lensleriniz ve flaşınızın size ait olmasını isteyebilirsiniz. Ancak stüdyo 
ışıklandırmaları ve diğer ekipmanlar genellikle düşük maliyetlerle kiralanabilir. Önde gelen 
profesyoneller, birkaç yıl içinde kullanılmayacak olan ekipmanları satın alma, depolama, 
bakımını yapma ve sigortalama maliyetlerini ortadan kaldıracağı durumlarda ekipmanları 
kiralamayı tercih ediyor.  

Ekipman ve stüdyo masraflarını paylaşın. !
Stok görseller gönderen başka fotoğrafçılar tanıyorsanız, prodüksiyon masraflarını paylaşma 
konusunda onlarla konuşun. Örneğin, stüdyo ışıkları haftalık olarak kiralanabilir ve birkaç 
kişi arasında paylaşılabilir. Bir şeylerin kaybolması, kırılması veya çalınması durumunda her 
zaman kiralama anlaşmasını yapan kişinin sorumlu olduğunu unutmayın, dolayısıyla güvenilir 
ve sorumluluk sahibi ortaklar seçin. 
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Modellerinizle birden fazla poz çekin. 
Portföylerinin tamamını birkaç modelle oluşturan 
fotoğrafçılar var. Çeşitli modeller kullanmak en 
iyi seçim olsa da, stüdyoda modelleriniz varken 
zamanınızı en iyi şekilde değerlendirmelisiniz. Tek 
bir çekimin getirisini maksimize etmenin yolu, farklı 
ortamlarda, farklı açılardan, farklı yüz ifadeleri, 
yönler, giysiler ve senaryolar kullanmaktan geçer.  

Aynı anda video ve fotoğraf çekin.  
Artık daha fazla sayıda fotoğraf makinesinin HD video 
özelliği bulunuyor. HD videolar popüleritesi giderek 
artan bir stok seçeneği ve videoların lisanslama 
fiyatları genelde fotoğraflardan daha yüksek. Fotoğraf 
ve video çekimi arasında farklar olsa da, aynı 
çekim sırasında her ikisini birden çekerek kazanç 
potansiyelinizi büyük ölçüde artırabilirsiniz.  

Satın almadan önce deneyin.  
Fotoğrafçılık yazılımları çok pahalı olabilir. Şanslısınız 
ki, Adobe gibi pek çok şirket yazılımları için 30 günlük 
ücretsiz deneme imkanı sunuyor. Belirli bir özelliğe 
ihtiyaç duyup duymayacağınızdan emin olamıyorsanız, 
nihai iş akışınıza karar vermeden ve satın almadan 
önce birkaç yazılım paketini denemekte fayda var. 
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Çekim Yaparken Karınızı Nasıl Maksimize Edebilirsiniz 



Satın alırken, Kendi Kendine Yap özellikli ürünleri 
tercih edin.  
Markalı video ve fotoğrafçılık aksesuarları pahalı olabilir. 
Bunun için çok sayıdaki Kendi Kendine Yap özellikli siteden 
yararlanabilirsiniz. ChessyCam.com gibi sitelerde video 
stabilizatörleri, kamera taşıyıcıları, LED ışıkları ve kamera 
kaydırıcılar gibi popüler malzemelerin ucuz versiyonlarını 
oluşturma veya satın almaya yönelik eğitimler sunuluyor.  

İzin alın, logo ve ticari markalardan uzak durun.  
Görsellerinizde insan veya kişiye ait mülkiyetler yer alıyorsa, 
gerekli model veya mülkiyet hakkı izni olmadan ticari kullanım 
için lisanslandırma mümkün değildir. Belirli logo veya ticari 
markaları içermeleri durumunda da ticari olarak kullanılamazlar. 
Yazılı bir izin alırsanız, çalışmalarınızdan en yüksek geri dönüşü 
elde etmeniz kolaylaşır.  

Alanınızı yaratıcı bir şekilde kullanın.  
Satılabilir fotoğraflar çekmek için 2.000 metre karelik bir stüdyoya 
ihtiyacınız yok. Temiz beyaz bir küvet, beyaz arka planda yaratıcı 
nesne çekimleri yapmak için kullanılabilir. Dikkat çekici çekimlerin 
çoğu garajlarda bütün halindeki beyaz veya siyah fon üzerinde 
yapılıyor. Işığa özellikle dikkat edin ve unutmayın insanlar kadrajın 
dışını göremez. 
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Çekim Yaparken Karınızı Nasıl Maksimize Edebilirsiniz 



Ekipmanlarınıza iyi bakın ve gerekirse satın.  
Ekipmanınıza iyi bakmak pek çok açıdan mantıklı. Bunlardan 
biri de lens ve flaş gibi fotoğraf makinesi ekipmanlarının 
genelde değerini çok iyi koruması. Merceğinizi iyi korursanız, 
eBay üzerinden neredeyse satın aldığınız fiyata satabilirsiniz. 
Fotoğraf makinelerinin gövdeleri değerini koruyamaz, çünkü 
yeni teknolojiler beraberinde kayda değer iyileştirmeler getirir.  

En önemli tasarruf tekniği, işinizi bir işletme 
gibi yürütmektir.  
Ekipmanlar, modeller ve her çekim için ne kadar harcadığınızı iyi 
bilmelisiniz. Giderlerinizi bir çizelge üzerinde takip etmek karınızı 
akıllıca artırma yollarından biridir. Tıpkı diyet yapmak gibi: Aldığınız 
kalorileri saymazsanız ve tartılmazsanız, hedeflerinize ulaşma 
konusundaki ilerleyişinizi takip edemezsiniz. Gerçekçi hedefler 
belirleyin ve başarılı olmak için uzun vadeli bir strateji oluşturun.  

Ek tavsiye:  
Önde gelen fotoğrafçılar, kendilerine değer katan şeyin anahtar 
sözcük kullanma ve yükleme değil, görsel yaratma olduğunun 
farkındadır. Görseller ve videolar anahtar sözcüklerin eklenmesi, 
rötuş yapma ve satış optimizasyonu için üçüncü şahıs prodüksiyon 
şirketlerine gönderilebilir. Veya ücretli asistanlar da bu işi 
yapabilir. Bu yaklaşım genelde, binlerce görsel yaratan 
fotoğrafçılar için geçerlidir.
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Çekim Yaparken Karınızı Nasıl Maksimize Edebilirsiniz 



Video: Biraz Daha Fazla 
Çekim Süresi ile Daha Yüksek 
Kullanım Hakkı Ücreti 
Video taleplerinin giderek arttığını görüyoruz. İnternet videoları, mobil 
videolar, video reklamları, ödemeli TV ve gerek video oluşturma gerekse 
de düzenlemeye yönelik uygun maliyetli ve kullanımı kolay araçların 
bulunması stok videoların satış potansiyelini artırıyor.  

Evet, video çekmek, düzenlemek, renk düzeltmesi yapmak, transfer 
etmek ve yüklemek zaman, yetenek ve ekipman gerektiriyor. Ancak, 
karşılığı da buna uygun. Videolar her zaman daha yüksek fiyatlara 
alıcı buluyor. Shutterstock'taki kullanım hakkı ücretleri indirme 
başına 23 doları bulabiliyor ve görsellerle karşılaştırıldığında 
videolarda daha az rekabet görülüyor.  

Peki bu fırsattan yararlanmak için ne yapabilirsiniz? Günümüzde 
fotoğraf makinelerinin çoğu HD video özelliğine sahip. Giderek 
daha fazla sayıda fotoğrafçı tek çekim sırasında bile portföyleri 
için hem fotoğraf hem video çekiyor. 



Profesyonel video işine girerken ideal olarak ihtiyaç duyacağınız şeyler şunlar:  
Bir HD DSLR veya HD video çekebilme özelliğine sahip bir fotoğraf makinesi.  
Bu zaten elinizde olabilir. Canon 5D Mark II, 5D Mark III, Canon 7D ve Nikon D800, HD video oluşturmak için popüler 
Dijital SLR fotoğraf makineleridir. Daha küçük "Micro Four-Thirds" fotoğraf makineleri ve hatta takılabilir GoPro Hero 
gibi kompakt fotoğraf makineleri dahi HD video çekebilme özelliğine sahiptir. DSLR'ler size daha fazla kontrol ve 
daha fazla lens seçeneği sunar ve tripod ve diğer aksesuarlarla kullanıma daha uygundurlar.  

Fluid head'li sabit bir tripod.  
Bir fotoğraf, anı yakalayan bir görüntü olabilir. Video bir dakika veya daha uzun çekilebilir. Profesyonel videolarda 
kamera gezdirilirken dahi sallanma olmaz. Elle yapılan çekimlerde kameranın sallanmasından kaynaklanan flu ve 
titrek görüntüleri önlemek amacıyla çeşitli stabilizatörler ve braketlerin yanı sıra "kendi kendine yap" özellikli 
seçenekler bulunur.  

Ekstra bir vizör veya harici monitör.  
Videolar genelde DSLR fotoğraf makinelerin küçük LCD'sinden izlenir. Ne yazık ki, bu da nesneler 
hareket ederken hassas odaklanmayı zorlaştırır. LCD ekranın görüntüsünü büyütmek için 
pek çok satış sonrası aksesuar bulunur. Bu aksesuarlardan biri, fotoğraf makinesinin  
arkasına takılır ve büyük bir büyüteç veya mercek görevi görür. Bunun yerine,  
braketle birlikte küçük bir harici monitör de kullanılabilir. Her ikisi de size  
daha hassas bir odaklanma imkanı sunar. 

"Sürekli" ışık.  
Fotoğraf makineleri tek bir ışık "flaşından" yararlanır. Video  
içinse sabit kalan sürekli bir ışık gerekir. Işık ekipmanları  
kiralanabilir veya satın alınabilir, ancak yukarıdaki  
kriterlere uygun renk dengesi olan ışıklara  
ihtiyacınız olacaktır. Popüler modeller  
arasında kameraya monte edilen LED  
ışıkları ve ARRI ve KinoFlo tarafından  
üretilen stüdyo ışıkları yer alır. Bunları  
kiralamak da mümkündür.



Video: Biraz Daha Fazla Çekim Süresi ile Daha Yüksek Kullanım Hakkı Ücreti 

Ses kayıt cihazları: mikrofonlar ve dijital kayıt cihazları.  
Shutterstock sadece ortam sesi ve arkaplan gürültüsü içermeyen sesli videoları kabul eder. Üçüncü 
şahıslarca sağlanan müzik veya ses öğeleri (lisanslı veya değil) kabul edilmez. Bu açıdan, ortam sesleri 
için bile "kamera üzerindeki" ses genelde kötü kalitededir. En iyi sesi elde etmek için Zoom H4n veya 
benzer bir kayıt cihazıyla birlikte yüksek kaliteli, shotgun tarzı veya çok yönlü bir mikrofon ve rüzgar 
siperi kullanmalısınız.  

Yüksek hızlı veya yüksek kapasiteli bellek kartları. 
Video dosyaları fotoğraflarla karşılaştırıldığında çok daha fazla yer kaplar ve genelde klip başına bir gigabayt 
veya daha fazladırlar. Hız açısından günümüzdeki bellek kartlarının çoğu videolar göz önünde bulundurularak 
tasarlanmıştır. Ancak yeterli depolama alanına ve videoyu doğru şekilde çekip transfer etmek için yeterli hıza 
sahip olduklarından emin olmak için kartlarınızın hızını ve boyutunu kontrol etmelisiniz.  

Sabit disk alanı.  
Masaüstü veya dizüstü bilgisayarınızın sabit sürücüsü videolarla çok kısa sürede dolar. Ek sabit disklere 
sahip olmak videolarınızı verimli bir şekilde boşaltmanıza ve dosyaları birden fazla bilgisayar arasında 
taşımanıza olanak tanıyacaktır. Verilerinizi her zaman yedeklemeyi de unutmayın.  

Video düzenleme yazılımı.  
Piyasada çok çeşitli video düzenleme yazılımları bulunuyor. Bazı popüler paketler şunlar: Final Cut Pro by 
Apple, Adobe Premiere, Sony Vegas Pro, Pinnacle Studio ve Avid Studio. Bunların yanı sıra After Effects ve 
Photoshop 6 Extended gibi paketler filtre uygulamanıza veya kliplerinizin renklerini düzeltmenize yardımcı 
olur. Satın almadan önce ihtiyaçlarınızı araştırın.



En Çok Satan Stok Görseller 
veya Videoların Sırrı Ne 
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"Ticari değerleri" yüksektir.  
"Ticari değer" görselinizin veya videonuzun yaratıcılıkla uğraşan bir alıcının işine yarama olasılığını temsil eder. Ticari, 
kurumsal, pazarlama veya reklam amaçlı kullanım için birçok görsel lisanslandığından, bir görsel daha çok kullanıma 
yönelik olarak - haber amaçlı veya ticari dahil - ne kadar çekici ve kullanılabilir olursa, "ticari değerinin" de o kadar 
yüksek olduğu düşünülür.   

Gerek gerçek gerekse de kavramsal anlamları vardır.  
Büyük bir dalga üzerindeki bir sörfçü görselinde "sörfçü", "dalga" ve "sörf tahtası" gibi gerçek nesneler vardır. Ancak 
bazı sörf görselleri "risk", "macera", "heyecan", "tehlike" gibi soyut kavramları da temsil eder. Gerçek ve kavramsal 
anlamı olan görsellerin stok görsel olarak popüler olma olasılığı daha yüksektir.  

Metin için alan barındırırlar.  
Gazete bayine gidin ve dergilerden bazılarını elinize alın. Dergi kapağına göz atın ve sayfalarda gezinin.  
Reklamlara bakın. Tasarımcılar metinleri görsellerin üzerine nasıl yerleştiriyor? Görseller görüntü  
karmaşası ve dikkat dağıtıcı unsurlar mı barındırıyor yoksa sade ve net mi?  

İlham vericidirler.  
Duygusal reaksiyona ilham veren görseller, olmayanlara göre daha değerlidir. Zirveye ulaşan bir  
dağcının görüntüsü, insan olarak başarabileceklerimizi bize hatırlatır ve estetik güzelliği yeni  
düzeylere taşır.  

"Amacı" dürüstlük ve hakikatle dengelerler.  
"Amaç" kişinin kendini daha iyi bir hale getirme isteğidir. Ancak, söz konusu insanlar olduğunda,  
herkesin ağırlık çalışan, dağcı veya süper model görünümlü olmasını bekleyemeyiz. Alıcılar genelde  
hedeflediğimiz pozitif değerleri hedef kitlede gerçekçi ve gerçekleştirilebilir bir his yaratan dürüst  
bir tarif ile dengeleyen görseller ister. 



Shutterstock'a 
Gönderme 



İlk Gönderiminiz 
ve Başarılı Başvuru 
Mevcut görselleriniz varsa veya stok oluşturmaya hazırsanız, 
Shutterstock'a katılmak çok kolaydır. Yüksek kalite standartlarımızı 
korurken, hızlı ve verimli bir yükleme, gönderme ve onay süreci 
kullanıyoruz. Katılımcılarımız çoğu yeni içerik ekledikten sonra 
24 saat içinde para kazanmaya başlıyor. 



İlk görüntü (veya) video serinize şöyle başlayabilirsiniz:  

Shutterstock gönderim yönergelerini okuyun.  
Yönergelerimiz yasal haklarınız ve sorumluluklarınız, teknik kriterler ve koleksiyon için 
uygun içerikleri açıklar. http://www.submit.shutterstock.com/guidelines.mhtml 

Görsellerinizin "ticari değeri" ve/veya "haber amaçlı değeri" 
olup olmadığını düşünün.  
"Ticari değer" ve "haber amaçlı değer", görsel alıcısını içeriğinizi lisanslamaya değer 
bulma olasılığı olarak tanımlanır. Görselinizin bir reklam kampanyasında kullanılma 
olasılığı ne kadar gerçekçidir. Görsel niteliği gereği haber amaçlı ise, haberlerde 
veya eğitim amaçlı olarak yayınlandığını düşünebiliyor musunuz? Görseller çok 
farklı amaçlarla lisanslanmaktadır, ancak görsellerinizin farklı haber amaçlı 
veya ticari kullanımlar için ne kadar talep görebileceğini düşünmelisiniz. 

Görsellerinizi kaliteli bir grup oluşturacak şekilde eleyin.  
En iyi fotoğrafçılar dahi, fotoğraflara duygusal yatırımlar yaptıkları için kötü bir 
editörler olabilirler. "En iyi" 10 görselinizden emin olamıyorsanız, geribildirim almak 
için Shutterstock veya MicrostockGroup forumlarındaki diğer satıcılara danışın. 

İlk Gönderiminiz ve Başarılı Başvuru 
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Fotoğraflarınızı %100-%200 yakınlaştırma özelliklerinde görüntüleyin.  
Onayı tehlikeye atabilecek parazit, bozukluk ve diğer kusurları belirlemek amacıyla 
görsellerinizi %100 ile %200 arasında değişen yakınlaştırma özelliklerini kullanarak 
görüntüleyin. 

Nitelikli metaveriler ve anahtar sözcükler ekleyin.  
Alıcılar genelde görsellerinizi sadece görüntü arayarak bulmaz. Alıcının aradığı terimler 
arama motorları tarafından sizin girdiğiniz anahtar sözcüklerle eşleştirilir. Daha iyi 
anahtar sözcükler = daha iyi satış. Doğru anahtar sözcükler = daha iyi satış. Her fotoğraf 
için 25-45 arası doğru, alakalı ve doğru yazılmış anahtar sözcük girerseniz, başarılı olma 
olasılığınız çok yükselir.  

Yükleyin ve gönderin.  
Görsellerinizin yukarıdaki kriterleri karşıladığından emin olduktan sonra, gönderme 
zamanı! Görsellerinizi http://submit.shutterstock.com adresine yükleyin ve resmi 
onayın e-posta kutunuza gönderilmesini bekleyin! 

Umudunuzu kaybetmeyin.  
Başarılı Shutterstock katılımcılarının çoğu ilk gönderimlerinde ret almıştır. İlk gönderiminizi 
reddedersek, kendinizi iyileştirmeye devam edin ve tekrar deneyin!

İlk Gönderiminiz ve Başarılı Başvuru 
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Anahtar sözcük 
ekleme 
Anahtar sözcük eklemeyi iş akışınızın rutin bir parçası 
haline getirin. Doğru ve çok sayıda anahtar sözcük 
yazmak için biraz ekstra çaba gösterirseniz, görselleriniz 
daha fazla satar. 

Anahtar sözcük ekleme alanında uzmanlaşmanız için 
size birkaç ipucu vermek istiyoruz.

Görsel alıcısı olarak düşünün.  
Görselinizi indirmesi en muhtemel olan kişiyi hayal edin. Şimdi 
kendinizi onun yerine koyarak sizinki gibi görselleri bulmak için 
ne tür sözcükler yazacağını düşünün. Spesifik olun. 

25-45 arası doğru anahtar sözcükler kullanın ve bunları 
her görsel için mümkün olduğunca özelleştirin.  
Genel kural olarak görsel başına 25-45 anahtar sözcük girmeye çalışın. 
Tek bir çekimden bir dizi görseli yükleyerek bunları aynı anahtar 
sözcüklerle etiketlemek cazip gelebilir. Ancak, her görsele özel anahtar 
sözcükler yazmak için biraz daha çaba gösterirseniz, daha iyi satışlar 
elde edebilirsiniz.  

Başlıklarınız ve açıklamalarınız benzersiz olsun.  
Başlıklar kısa ve etkileyici olmalı, tam olarak görselde görülenleri 
açıklamalıdır. Başlığın mümkün olduğunca doğru ve benzersiz 
olduğundan emin olun. Örneğin, iki köpek görseliniz varda, her 
ikisine de "Köpek" başlığını vermeyin. "Topla Oynayan Beyaz Köpek" 
ve "Yemek Yiyen Siyah Köpek" fotoğrafları birbirinden ayırmanıza 
yardımcı olur. Serilerinizi düzenlerken daha az zaman harcamak, 
daha az satışa yol açabilir.



Anahtar sözcük ekleme 

Gereksiz sözcükler kullanmayın.  
Daha fazla görüntülenmesi için görselinizi alakasız sözcüklerle etiketlemeyin. 
Unutmayın, yapmak istediğiniz şey görsellerinizin doğru müşterilere ulaşmasıdır. 
Shutterstock, gereksiz anahtar sözcükler kullanan katılımcıları yasaklama hakkını 
saklı tutmaktadır. 

İnsanları açıklarken net olun.  
Modellerinizin yaşlarını, ırklarını ve cinsiyetlerini açıklamak için mümkün olduğunca 
fazla sayıda doğru sözcük kullanın. Irk ve etnik kimlik açıklaması yaparken özellikle 
dikkatli davranın. Doğru olmayan etnik kimliklerle etiketleme yapmayın. 

Kavramları ve duyguları düşünün.  
Gülen biri sadece "gülmüyordur". "Mutluluk", "keyif", "zevk", "eğlence" gibi 
duygular iletiyordur. Görsel müşterileri bu gibi kavramsal sözcük arama  
eğilimi gösterir, dolayısıyla görselleriniz için geçerli olabilecek  
sözcükleri düşünün ve özgürce kullanın. Yeni sözcükler bulmak  
için eş anlamlılar sözlüğünden ve anahtar sözcüklerin doğru  
yazıldığından emin olmak için sözlükten yararlanın.



Ret Sebepleri–TÜM 
Fotoğraflarınızı Onaylatın 
Denetleme sorumlularımız kalite kontrolünden ve yasal 
ve editöryel standartların uygulanmasından sorumludur. 
Denetleme sorumluları günde yüzlerce hatta binlerce görseli 
inceler. Denetleme sorumluları dikkatli ve profesyonel bir 
gözle bakmak üzere eğitilir. Genelde kendileri de fotoğrafçı 
ve sanatçıdır. Denetleme süreci öznel fakat adildir. Retleri 
kişisel olarak algılamamanız çok önemlidir.  

TÜM görsellerinizin onaylanması amacıyla, size başlıca  
ret gerekçelerini ve ilgili çözümleri sunuyoruz. 



Kötü Aydınlatma. !
"Kötü aydınlatma", renk dengesi (veya beyaz dengesi); pozlama, aydınlık veya kontrast 
ya da gölgelerin bulunması gibi aydınlatma kalitesiyle ilgili sorunları kapsar.  

Görsellerinizde en iyi aydınlatmayı nasıl elde edersiniz: 

• Aydınlatma ile ilgili bir atölye çalışmasına katılın veya eğitim videolarını izleyin. 

• Fotoğraf makinenizin beyaz dengesi ve pozlama ayarlarını bildiğinizden emin olun. 

• Flaşınızı yansıtmayı veya dağıtmayı öğrenin, böylece daha iyi aydınlatma koşulları 
elde edersiniz. 

• Kötü pozlamaya karşı koruma olarak çeşitli pozlarda çekim yapmak için fotoğraf 
makinenizin "braketleme" özelliklerinden yararlanın. 

• Post-prodüksiyon sırasında Photoshop ve diğer görüntü düzenleme programlarındaki 
hizalama, eğriler, maskeler ve tonlama özellikleri gibi özelliklerle aydınlatmayı ayarlayın. 

• Görsellerinizin mümkün olduğunca doğru bir şekilde ayarlanmasını !
sağlamak için Spyder4Pro gibi bir renk kalibrasyon aracı ile !
monitörünüzü kalibre edin. 
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Kompozisyon !
"Kompozisyon" sorunları, bir görselin ticari veya haber amaçlı kullanımını sınırlandıracak 
şekilde çerçevelendiği, kırpıldığı veya oluşturulduğu anlamına gelir.  

Kompozisyon sorunlarını nasıl çözebilirsiniz:  

• Metnin görselin üzerine nasıl yerleştirilebileceğini düşünün.  

• Öznenizi görselin kenarına göre dikkatlice çerçeveleyin.  

• Dikkat dağıtıcı desenlerden kaçının.  

• Kırpmaları biraz gevşek tutarak, müşteriye daha fazla esneklik verin.  

• Görsele bir değer katacağını düşünmüyorsanız fotoğraf makinenizi eğmeyin. 

Odak !
“Odak" sorunları, odak eksikliği, hareket veya kötü lens kalitesi nedeniyle bir görselde 
oluşan istenmeyen veya uygunsuz bulanıklıkla ilgilidir. Bu, hareket bulanıklığının, "selektif 
odağın" ve alan derinliğinin bilinçli ve sanatsal kullanımından farklıdır.  

Hassas odaklanma, bakan kişinin dikkatini yönlendirmenizi sağlar. Odak eksikliği dikkat 
dağıtıcı olabilir ve bir görselin kabul edilme veya indirilme olasılığını azaltabilir.  

Odak sorunlarını nasıl çözebilirsiniz:  

• Hassas odaklama yapın, deneme çekimleri yapın ve tripod kullanın. 

• Alan derinliğini nasıl doğru kullanacağınızı öğrenin. 

• Kaliteli lensler satın alın ve özellik destekleniyorsa, bunları fotoğraf makinenizin 
gövdesine mikro kalibre edin.  

• "Unsharp mask" gibi Photoshop keskinleştirme araçlarını doğru bir şekilde kullanmayı 
öğrenin. Keskinleştirme özelliğini aşırı kullanmayın.  

• Bulanıklığı önlemek için yeterli bir poz süresiyle çekim yapın.

3 

2 

Ret Sebepleri–TÜM Fotoğraflarınızı Onaylatın



 Toz ve Çizikler 
"Toz ve Çizikler" ile ilgili retler sensör tozu, çizik veya net olmayan arka plana 
sahip görsellerle ilgilidir.  Bu sorunlar, görseller Shutterstock'a gönderilmeden 
önce post-prodüksiyon sırasında kolayca çözülebilir. 

Tozsuz ve çiziksiz görseller gönderme: 

• Fotoğraf makinenizi ve lenslerinizi temiz tutun.  Tozun olmadığı bir 
yerde saklayın ve düzenli olarak temizleyin.  Lensleri değiştirirken 
dikkatli olun ve gerekirse uygun sensör temizlik kiti kullanın.  

• Negatifleri, slaytları veya eski fotoğrafları tarıyorsanız, tarayıcınızın temiz 
olduğundan emin olun ve görsellerinizi özenle işleme alın.  Taratılmış 
içerik gönderdiğinizde denetleme sorumlusu için bir not ekleyin.  

• Sert bir arkaplan üzerinde bir nesnenin fotoğrafını çekiyorsanız, 
arkaplanın temiz, toz ve kalıntılardan arınmış olduğundan emin olun.  

• Göndermeden önce görselinizi %100 olarak inceleyin. Fark edilen 
pürüzleri görüntü editörünüzdeki temizleme araçları veya fırçalarla 
dikkatlice düzeltin. 

!
Parazit  
“Parazit” genelde aşırı keskinleştirme, film greni, toz, uygun olmayan 
pozlama ile çekim, yetersiz ışık veya diğer bozukluklardan kaynaklanır.  

Parazit sorunlarını nasıl çözebilirsiniz:  

• Görselleri aşırı keskinleştirmeyin. 

• Düşük kalitede bir fotoğraf makinesi yerine bir DSLR ile çekim yapın. 

• Mümkün olan en düşük ISO ayarını kullanın. 

• Uzun süreli pozlamalardan kaçının. 

• Çekim yaparken doğru pozlamayı alın - gerekirse ışık ölçer kullanın. 
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Ticari markalar  
Stok olarak satmayı düşündüğünüz fotoğraflar çekiyorsanız, kesinlikle mevcut bir marka, şirket, kurum veya 
ünlü tasarımla ilişkilendirilebilecek ayırt edici görsel ipuçları dahil etmemelisiniz. Aksi halde bu ihlal teşkil 
eder ve size şu ret gerekçesi sunulur: 

Ticari marka: Potansiyel ticari marka veya telif hakkı ihlali içermektedir - yayınlanamaz. 

Bununla ilgili olarak tek istisna görseli haber amaçlı sunmanızdır, ancak bu durumda görselin haber değeri 
olduğundan emin olmalısınız.  

Ticari marka sorunlarını nasıl çözebilirsiniz:  

• Belirli bir ürünü veya hizmeti akla getirebilecek soyutlanmış özne görselleri göndermeyin.  

• Soyutlanmış öğelerin ticari marka koruması altında olabileceğini unutmayın. Giysi, elektronik alet veya 
arkaplan reklamlarda fark edilebilir etiket veya logo olup olmadığını kontrol edin. 

• Görselinizde tartışmaya açık öğeler varsa, post-prodüksiyon sırasında bunları kaldırmayı unutmayın. 

• Bilinen Görsel Kısıtlamaları listemizi öğrenin:  
http://www.shutterstock.com/buzz/legal/stock-photo-restrictions

Ret Sebepleri–TÜM Fotoğraflarınızı Onaylatın

http://www.shutterstock.com/buzz/legal/stock-photo-restrictions


Shutterstock'ta Para 
Kazanmak: Kullanım 
Hakkı Ücreti Açıklaması 
Teknik olarak görsel alıcıları sizin görsellerinizi "satın" almaz. Onları lisanslar. 
Kendi görsel veya videolarınızı dağıtma ve görüntüleme hakkı hala sizindir, 
ancak lisans, müşteriye sizin çalışmalarınızı kullanma hakkı verir.  

Bir müşteri Shutterstock üzerinden sizin görsellerinizden birini 
lisansladığında, size kullanım hakkı ücreti öderiz. Shutterstock 
abonelik hizmetleriyle bilinir, ancak tekli görsel lisansı, görsel paketleri, 
genişletilmiş lisans, isteğe bağlı lisans ve video lisansı da satarız.  

Lisans türlerimizi ve ilgili kullanım hakkı ücretlerini kazanç 
planımızda inceleyebilirsiniz:  
http://submit.shutterstock.com/earnings_schedule.mhtml
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“Hassas Kullanım” Hakkında 
Standart ve genişletilmiş lisanslarımızın yanı sıra, Shutterstock büyük reklam ajansları gibi alıcılara isteğe bağlı lisanslar 
da sağlar. Bu ajanslar, daha fazla hak ve görselin nihai kullanımına ilişkin daha fazla esneklik talep eder. Esneklik "hassas 
kullanımları" da içerebilir. Sağlık hizmeti reklamı veya siyasi tanıtımlar "hassas kullanıma" örnek verilebilir.  

Doğrudan rakiplerimizin çoğu dahil olmak üzere, stok görsel şirketlerinin pek çoğu lisanslarına "hassas kullanımlara" izin veren 
bir madde ekler. Bu stok kuruluşların aksine, Shutterstock kontrolü size bırakır. Bu satış olanaklarına katılmayı isteyip 
istemediğinize siz karar verirsiniz.  

TOS "hassas kullanım" maddemiz, seçkin büyük hacimli müşterilerin görselleri aşağıdaki kısıtlamalara tabi olmak üzere 
belirli "hassas konularda" kullanmasına izin verir: Müşteriler, görselin bir modele ait olduğunu ve sadece görsel amaçlarla 
kullanıldığını belirtmelidir. Politikamız görsellerin pornografik içeriklerde, yetişkinlere yönelik eğlence kulüpleri veya benzeri yerler 
için reklam veya tanıtım materyallerinde ya da eskort, eş bulma veya benzer hizmetlerde kullanılmasını yasaklar.  

Katılımcı olmayı seçerseniz, dünyadaki büyük reklam ajanslarını temsil eden müşterilerden daha yüksek kullanım hakkı 
ücretleri alma fırsatına sahip olursunuz. Bu yüksek hacimli alıcıların lisansladığı görsellerin çok küçük bir kısmı "hassas 
kullanım" amaçlıdır, ancak katılımcı olmayı kabul etmeniz halinde bu alıcıların sunduğu satış fırsatlarına tam erişim 
sağlayabilir ve indirme başına 120 dolar veya üzeri kullanım hakkı ücreti alma imkanı elde edebilirsiniz.  

bu satış fırsatlarına katılmak istemezseniz, lütfen hesap sayfanızı  
ziyaret ederek tercihlerinizi değiştirin.



Profesyonelleşme 



 Olmazsa Olmaz Kural! 
 Telif Hakkı, Ticari Markalar 
 ve Pazar Bütünlüğü 

Telif hakkı, yaratıcı bir çalışmanın sahibine ortaya çıkardığı eseri görüntüleme,  
çoğaltma, dağıtma ve maddi gelir elde etmek için kullanma konusunda münhasır  
bir hak veren yasal bir korumadır. Sanatsal çalışma sahipleri başkalarına da  
aynısını yapma izni verebilir ve bunun karşılığında bir ücret talep edebilir;  
"lisanslamanın" temel prensibi buna dayalıdır. Telif hakkı pek çok ülke  
yasalarında yer alır ve anlaşmalar yoluyla uluslararası olarak tanınır.  
Evrensel bir telif hakkı yasası yoktur ve koruma kuralları ülkeden ülkeye  
farklılık gösterebilir.  

Fikirler telif hakkı koruması kapsamında değildir. Ancak yaratıcıların  
fikirleri ifade etme şekilleri korunur. Yetkisiz bir kişi başka bir kişinin  
fotoğraf veya tasarımlarının orijinal öğelerini kopyalarsa ve bu öğeler  
orijinal çalışma ile "esasen benzerlik" gösterirse, söz konusu kişi telif  
hakkı ihlalinden sorumlu tutulabilir. 



Bu sizin için ne anlama geliyor?  

Öncelikle, fotoğraflarınızın size ait olduğu anlamına geliyor. Görsellerinizi 
Shutterstock'a gönderdiğinizde, Shutterstock'un görsellerinizi sizin adınıza 
fotoğraf alıcılarına lisanslamasına izin vermiş olursunuz.  

İkinci olarak, başka bir kişiye ait bir çalışmanın orijinal veya benzersiz öğelerini 
kopyalamama konusunda çok dikkatli olmalısınız. Telif hakkının size sağladığı 
koruma ve haklar, diğer sanatçı ve yazarlara da sağlanmaktadır.  

Telif hakkı sorunlarından uzak durmanın en iyi yolu, orijinal çalışmalarınızı 
yaratmaya odaklanmaktan geçer. Kendi kendinizin sanatçısı olun. Başkalarının 
çalışmalarını kopyalamaktan kaçının. Alacağınız riske değmez.  

Shutterstock telif hakkı ihlallerini takip ederken 

Shutterstock aşağıdakiler dahil olmak üzere telif hakkı ihlallerini takip eder:  

• Görsellerinizin yetkisiz kullanımı.    

• Bir katılımcının başka bir katılımcının çalışmasını kopyalaması.    

Yasal anlaşmazlıklara neden olabileceğinden ve müşterilerin arşiv bütünlüğü 
algısını etkileyebileceğinden telif hakkı sorunları çok ciddiye alınır. Amacımız 
herkes için güvenli ve güvenilir bir pazar oluşturmaktır.  

ABD'deki telif hakkı yasalarıyla ilgili daha fazla bilgi için:  
http://www.copyright.gov/circs/circ01.pdf 
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Ticari marka nedir?  

Ticari marka belirli ürün veya hizmetlerin kaynağını diğerlerinden ayırmak 
ve belirlemek için kullanılan bir sözcük, ad, sembol veya cihaz ya da bunların 
bütünüdür. Şirket logosu veya belirli bir ürün veya hizmetle ilişkilendirilen bir 
tasarım ticari markaya örnek olarak verilebilir. 

Telif hakkında olduğu gibi evrensel bir ticari marka yasası yoktur ve koruma 
kuralları ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir.  Genelde ticari marka yasasının 
amacı, kaynakları konusunda bir kafa karışıklığı olmaması amacıyla belirli 
ürün veya hizmetlerin tanımlayıcılarını korumaktır.  Belirli ürün veya 
hizmetlerin kaynağı konusunda kafa karışıklığı yaratacak şekilde kullanılma 
olasılıkları nedeniyle ve dolayısıyla başkalarının ticari marka haklarını haksız 
bir şekilde ihlal edebileceğinden ticari marka içeren görselleri ticari kullanıma 
yönelik olarak kabul etmeyiz.  

Peki, çalışmalarınızda ticari markalardan nasıl kaçınabilirsiniz? Görselinizdeki 
herhangi bir sözcük, ad, sembol veya cihaz belirli bir ürünü veya hizmeti akla 
getiriyorsa, ticari marka koruması kapsamında olabilir. Görseliniz ticari marka 
içeriyorsa, ticari kullanım için göndermeden önce ticari markayı çıkarmanız 
gerekir. (Haber amaçlı kullanım için kabul edilebilir.) Bu kadar basit! 

ABD'deki ticari marka yasalarıyla ilgili daha fazla bilgi için: 

http://www.uspto.gov/trademarks/law/index.jsp 
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Modellerle Nasıl Çalışılır 
İnsanların fotoğrafını çekerken sadece arkadaşlarınızdan yararlanmayın, 
çünkü size istediğiniz görüntüyü veremeyebilirler. Görsellerinizi başarılı 
kılacak iyi modeller bulmanız için size bazı ipuçları vermek istiyoruz. 

Modellerle Nasıl Çalışılır 
larınızdan yararlanmayın, 

iniz görüntüyü veremeyebilirler. Görsellerinizi başarılı 
kılacak iyi modeller bulmanız için size bazı ipuçları vermek istiyoruz. 



Ajanslar.  
Hemen hemen tüm şehirlerde birkaç saatliğine veya günlük olarak 
profesyonel model kiralamak için başvurabileceğiniz yerel model 
ajansları bulunur. Bu maliyetli olabilir, dolayısıyla daha düşük ücretler 
için pazarlık yapın. Örneğin, sizinle çalışmaları karşılığında modellerin 
vesikalık fotoğraflarını çekmeyi önerin. 

"Go-See" Etkinliği.  
Başka bir fotoğrafçı ile ortak bir "Go-See" etkinliği düzenleyin. Sosyal 
medyadan yararlanarak bir "casting" daveti gönderin ve modellerin size 
gelmesini sağlayın. Model seçme etkinliğini uygun bir zamanda birkaç saat 
sürecek şekilde gerçekleştirin. Her seferinde tek bir modeli çağırarak, 
mülakat yapın ve hızlı bir çekim gerçekleştirin. Bu şekilde yeni bir modelle 
çalışmak istediğinizde yararlanabileceğiniz bir veritabanına sahip olursunuz.  

Sokakta casting.  
Hiç sokakta yanınızdan geçen birinin fotoğrafını çekmek istediniz mi?  
Bir dahaki sefere harika bir fotoğraf öğesi olabileceğini düşündüğünüz 
birini görürseniz, yanına giderek ne yaptığınızı açıklayın ve 
görüntüsünden etkilendiğinizi söyleyin. Çalışmalarınızı  
görmesi için internet sitenize (varsa) yönlendirin. Kendinizi  
bir yabancıyla zorlu veya rahatsız bir duruma sokmaktan  
kaçının; en iyi modeller rahat olanlardır. Modeli çekmeden  
önce onlara ödeyeceğiniz ücreti kararlaştırın. 

Aile ve arkadaşlar.  
Peki ya tanıdığınız insanlar? Ailenizde iyi modellik  
yapabilecek fotojenik kişiler var mı? Bebeklerden  
yaşlılara kadar aile üyeleriniz harika fotoğraf öğeleri  
olabilir. Çocuklar dahil aile üyelerini kullanmayı  
düşünüyorsanız, lütfen Hassas Kullanım hakkındaki  
bölüme göz atın.

Modellerle Nasıl Çalışılır 



Ayrıntıları unutmayın: 

• Model izinleri. Tanınabilen bir kişinin yer aldığı fotoğraflar için ticari lisansa yönelik model izni alınmalıdır. İzin, fotoğrafçı, 
model ve bir tanık tarafından imzalanmalıdır. Model reşit değilse, izin kendisinden sorumlu kişi tarafından imzalanmalıdır. 
Örnek izinler için: http://submit.shutterstock.com/legal.mhtml 

• Model ücreti. Bir modele ne kadar ödeyeceğinize karar vermek zor olabilir, ancak neye karar verirseniz verin, bunu çok önceden 
konuşup hallettiğinizden emin olun.  

• Beklentileri belirleyin. Model kullanırken, kendisine stok fotoğrafçılıktan ve görsellerin nasıl kullanılabileceğinden bahsedin.  

Çekim Sırasında  

Modellerle çalışmak hem zorlu hem avantajlıdır. Çekiminizin sorunsuz geçmesi için size bazı ipuçları vermek istiyoruz. 

• Modelinizin yakın çekime hazır olduğundan emin olun. Hazırlık çok önemlidir. Modelinizden sete doğal, yeni manikür 
yapılmış ellerle, az makyajlı ve saçları doğal olarak gelmesini isteyin. 

• Müzik çalın. Bu şekilde modeliniz rahatlayacak ve sizinle geçirdiği zamandan keyif alacaktır.  

• Çeşitli senaryolarla ve çeşitli açılardan çekim yapın. Etraflı çekim yapın. !
Modelinize çeşitli konular, senaryolar ve yansıtacak duygular verin.  

• Modelinizin doğal olarak etkileşim kurmasını sağlayın. Aşırı !
yönlendirmekten, fazla sert olmaktan ve tuhaf pozlardan kaçının. 

• Modelinizin altından çekim yapmak genelde pek hoş değildir. !
Doğrudan veya yukarıdan bakarak çekim yapmayı deneyin. 

• Mümkünse bir stilist ile anlaşın. Stilist, giysi dolabı, saç ve !
makyaj konusunda da yardımcı olacaktır.

Modellerle Nasıl Çalışılır 



Çocuk Fotoğrafları Çekmek  
 
Bebekler ve çocuklarla harika çekimler yapılabilir. Aklınızda bulundurmanız 
gereken bazı ipuçları: 

• İzin alın. Bunu zaten biliyor olmanız gerekir, ancak ebeveyni veya sorumlu 
kişinin izni olmadan asla bir çocuğun fotoğrafını çekmeyin. 

• Beklentileri belirleyin. Herkesin fotoğrafların çeşitli şekillerde kullanılabileceğini 
anladığından emin olun. Küçük modellerinizin ebeveynleri veya sorumlu kişilerine 
Hassas Kullanım konusunu açıkladığınızdan emin olun. Görsellerin Hassas 
Kullanımına izin verilmesi isteğe bağlıdır.  

• Sette bir asistan bulundurun. Biraz yardım almak her zaman iyidir. Siz odada 
gezinirken, bu kişi de çocuklarla etkileşime geçerek onları eğlendirebilir. Çocuklarla 
ilgilenen kişi komik şakalar anlatmalı, şarkı söylemeli ve dans etmelidir. Kısacası 
çocukları eğlendirmek ve mutlu etmek için her şeyi yapmalıdır. 

• Küçük modellerinizi fazla yönlendirmemeye çalışın.  
Onları etrafta gezinirken ve çocuk gibi davranırken  
çekin. Böylece görselleriniz daha eğlenceli ve  
GERÇEK görünür.

Modellerle Nasıl Çalışılır 



Profesyonellerin 
Prodüksiyon Stratejileri 
Stok sektöründeki profesyonellerin ortak noktası - tüm çekimlerini 
planlamaları ve ne yapacaklarını çok iyi bilmeleridir. Bu basit ipuçlarını 
kullanarak portföyünüzü oluşturmaya yardımcı olun. 

Çekiminizi ayrıntılı olarak planlayın.  
Konsept ne olursa olsun, ekibinizle birlikte oturarak her çekimin ayrıntılarını 
planlayın. Çekmek istediğiniz 30-50 fotoğraftan oluşan bir liste belirleyin. 

Prodüksiyon öncesi bir toplantı düzenleyin.  
Ekipler genelde giysi dolabı, aydınlatma ve özne yerleştirme de dahil olmak 
üzere son dakika ayrıntılarını gözden geçirmek için çekim öncesinde bir 
"prodüksiyon öncesi" toplantısı yapar. 

Yedek ekipmanlar bulundurun.  
Hazırda ikinci bir fotoğraf makineniz olsun ve tüm senaryolara karşı hazırlıklı olun. 

Zamanı takip edin.  
Önceden planladığınız programı takip ederek çekiminize devam edin.  
Bir şey yolunda gitmiyorsa, devam edin. 

Güçlü bir ekip oluşturun.  
Siz fotoğraf çekmeye odaklanırken, bir rötuş uzmanı, prodüktör  
ve stilist diğer işlerde size yardımcı olacaktır. 

Klişelerden uzak durun.  
Bizimki dahil olmak üzere, fotoğraf siteleri stok fotoğraf klişeleriyle dolu. 
Profesyonellerin yaptıklarını izleyin ve popüler konseptleri diğerlerinden  
ayrılacak şekilde benzersiz yollarla çekin.



Ekip Oluşturmak 
Bilmediğiniz işleri bilen kişilere bırakın.  

Siz belki harika fotoğraflar çekiyor olabilirsiniz, ama yemek hazırlama,  
giysi dolapları veya yatak toplama gibi alanlarda becerikli olmayabilirsiniz.  
Bu gibi işler için profesyonellerden (diğer profesyoneller) yardım alın. Doğru  
ekibi bulmak ve oluşturmak zorlu olabilir ve başkalarıyla rahat çalışmak için  
birlikte birkaç çekim yapmanız gerekebilir. Ancak başarılı bir ekip oluşturarak  
görsellerinizin daha akıllı ve daha gösterişli olmasını sağlayabilirsiniz. Bu alanda,  
bir kişinin her şeyi tek başına yapması zordur. 

Yerel sanat okullarına veya internete reklam vererek başlayın. Kentinizdeki  
fotoğraf topluluğuna gidin, Craigslist ve LinkedIn'i kullanın ve iletişim ağınızı  
güçlendirin. Yemek yapmaktan hoşlanan bir arkadaşınız sizin için yiyecek stilistliği  
yapabilir. Ya da bir başka arkadaşınız yatak yapmaktan hoşlanıyordur. Ondan da  
yastıklara, çarşaflara tarz vermesini isteyebilirsiniz. Topluluğunuza güvenin ve kendi  
portföylerini geliştirebilmeleri amacıyla size yardımcı olanlara baskılarınızı gönderin.  

Yemek fotoğrafçılığını seviyorsunuz ama iyi bir şef değil misiniz? Kentinizdeki yeni  
restoranlara giderek menülerindeki yemeklerin fotoğrafını çekmeyi önerin. Onlardan  
yemek hazırlamalarını isteyin ve fotoğrafını çekin. Bunun gibi değiş tokuşlar yaparak  
portföyünüzü düşük maliyetlerle genişletebilir ve çeşitlendirebilirsiniz. 



Kaynaklar 



Terimler 
Forumlarda veya stok sitelerde anlamanız gerektiğini düşündüğünüz, ancak anlamadığınız sözcüklerle 
karşılaştınız mı? İşinize yarayabilecek bazı terimler şu şekildedir. 

Telifsiz – Haklara Tabi olanlardan farklı olarak telifsiz lisanslar çok 
az kısıtlama içerir. Bu tür görseller aynı müşteri tarafından birçok kez 
ek ücret ödemeden kullanılabilir. Telifsiz görseller münhasır olarak 
sunulmaz ve genelde Haklara Tabi görsellerden daha ucuzdur. Bu 
lisanslar, müşterinin anlaması ve sürdürmesi açısından daha kolay 
olduğundan çok popüler olabilmektedir. Shutterstock telifsiz lisans 
konusunda uzmanlaşmıştır.  

Haklara Tabi – Orijinal tipteki lisanslardan biri olan Haklara Tabi 
lisans, bir görselin tek seferlik kullanımına izin verir. Ancak müşteri, 
aynı görsele tekrar ihtiyaç duyarsa ek ücret ödemelidir. Bazen 
Haklara Tabi görseller, aynı görselin başka biri tarafından 
kullanılmasını önlemek için münhasır olarak lisanslanır.  

Abonelik - Shutterstock çok çeşitli ürünler sunar, ancak en 
popüler ürünlerimizden bazıları aboneliklerdir. Müşteriler aylık 
abonelik alarak günde 25 kadar görsel indirme hakkına sahip 
olabilir. Her indirme size gelir sağlar. Bu ciddi bir satış hacmi 
yaratırken, müşterilere yaratıcı olma serbestliği verir.  

Mikrostok – Bu, küçük işletmelere cazip gelen, açık gönderim 
kanalları olan ve "mikro ödeme" fiyatlandırmasına sahip stok 
koleksiyonlar için kullanılan bir sektör terimidir. Düzenlemelerin 
çok yoğun yapıldığı ve girişin çok zor olduğu geleneksel stok 
şirketlerinden farklı olarak, mikrostok koleksiyonundaki görseller 

profesyonellerden genel halka kadar herkesten gelebilir. İşimizin 
büyük kısmı bunun çok daha ötesine uzansa da, Shutterstock 
genelde mikrostok site olarak anılır. 

Ticari Kullanım – "Ticari Kullanım" reklamlar, ürün ambalajları ve 
bir ürün veya hizmeti tanıtmaya yönelik diğer kanallarda kullanılan 
görseller anlamına gelir. Bir görselin ticari kullanımı için model veya 
mülkiyet izni gibi özel izinler gerekebilir.  

Haber Amaçlı (veya “Ticari Olmayan”) Kullanım – “Haber 
Amaçlı Kullanım” haber değeri olan bir konu veya olayı anlatır. Bu 
tür görseller genelde ticari kullanım için uygun değildir. Örneğin, 
profesyonel bir hokey oyuncusunun görüntüsü haber değeri taşıyabilir, 
ancak söz konusu resim kişinin izni olmadan bir reklamda kullanılamaz.  

Telif Hakkı – Telif hakkı, yaratıcı bir çalışmanın sahibine ortaya 
çıkardığı eseri görüntüleme, çoğaltma, dağıtma ve maddi gelir elde 
etmek için kullanma konusunda münhasır bir hak veren yasal bir 
korumadır. Sanatsal çalışma sahipleri başkalarına da aynısını 
yapma izni verebilir ve bunun karşılığında bir ücret talep edebilir; 
"lisanslamanın" temel prensibi buna dayalıdır. 

Meta veri – Meta veri bir görsel hakkındaki bilgilerdir (veya "veri"). 
Örneğin, bir görselin içeriğini açıklayan anahtar sözcükler meta 
veri türüdür.

1 

2 
!

3 
!

4 

5 

6 
!

7 
!8 



Fotoğrafçılar ve tasarımcılardan oluşan yaratıcı topluluğumuza katılmak hızlı ve kolay. Şimdi 

kaydolun ve 24 saat gibi kısa bir sürede hesabınızla para kazanmaya başlayın. Bugün 

submit.shutterstock.com ziyaret ederek çalışmalarınızdan para kazanmaya başlayabilirsiniz.
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