
Şu ana kadarki en gelişmiş hepsi bir arada grafik 

paketimizle bir tasarım macerasına atılın. 

Profesyonel vektör illüstrasyonu, mizanpaj, fotoğraf 

düzenleme, tipografi, birlikte çalışma ve daha 

fazlası için ihtiyacınız olan tüm araçları bu üründe 

bulabilirsiniz. Tüm cihazlarda her işin üstesinden 

gelmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Şema tasarımından hayrete
düşüren sonuçlara. 

Yaratıcılığınızı
ortaya çıkarın.

GRAFİKLER VE İLLÜSTRASYON    FOTOĞRAF DÜZENLEME    SAYFA DÜZENİ    TİPOGRAFİ
Firman Hatibu



Neden

CorelDRAW Graphics Suite 2021'� seçmel�s�n�z?

K�mlere yönel�kt�r?

Rekabetç� avantajlar

Tasarla
Windows veya Mac üzerinde ya 

da istediğiniz yerde internet veya 
iPad uygulaması ile benzersiz 

illüstrasyonlar, tabelalar, logolar 
ve daha birçok içerik tasarlayın.

Birlikte çalış
Bir veya birden fazla inceleyiciden 
gerçek zamanlı olarak geri bildirim 

almak için CorelDRAW.app™ 
uygulamasını kullanarak 

müşterileriniz ve iş arkadaşlarınızla 
birlikte çalışın†.

Tamamlandı
Son derece verimli ve yapay zeka 

destekli araçlar sayesinde her 
türden projelerde daha kısa 

sürede olağanüstü sonuçlar alın.

Grafik ve yaratıcı profesyoneller
İnternette veya basılı olarak yayınlamak için logolar, broşürler, 

satış ve pazarlama materyalleri, eğitim araçları ve başka ayrıntılı 

görseller tasarlayın.

Prodüksiyon profesyonelleri
Tabelalar, büyük biçimli baskılar, araç kaplamaları, kıyafet ve 

tekstil tasarımı, nakış, şematikler, işleme ve daha fazlasını üretin.

İşletmelerdeki geçici grafik aracı kullanıcıları
Web grafikleri, satış sunumları ve tanıtım broşürlerinden görsel 

yardımcılara kadar kendi bünyenizde kullanılmak üzere görsel 

açıdan zengin projeler oluşturun veya düzenleyin.
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Tasarım ve mizanpaj, hepsi bir arada
Tek bir uygulamada grafik tasarımı ve mizanpaj için entegre 

edilmiş işlevselliğin keyfini çıkarın.

Alternatif lisanslama modelleri
CorelDRAW ile sunulan farklı lisanslama modelleri sayesinde 

isterseniz ekonomik yıllık aboneliği isterseniz de kalıcı yazılım 

lisansına sahip olmayı tercih edebilirsiniz.

Yerel işletim desteği deneyimi
Baştan sona seçtiğiniz platforma uygun olarak tasarlanan 

ödüllü yazılım ile Windows veya Mac'te alışkın olduğunuz gibi 

tasarımlar oluşturun.

İstediğiniz zaman, istediğiniz yerde tasarlayın
CorelDRAW ayrıca iPad ve web platformları için vektör 

illüstrasyonu uygulaması olarak da mevcuttur, böylece 

bilgisayarınız yanınızda değilken işinize uzaktan erişebilirsiniz.

Kusursuz birlikte çalışma
CorelDRAW'un birlikte çalışma iş akışı, bir veya birden fazla 

inceleyicinin geri bildirimlerini tek bir yerde, yani tasarım 

dosyasında toplayarak tasarım ekiplerinin ve serbest zamanlı 

çalışanların zamandan ve ekran alanından tasarruf etmelerine 

yardımcı olur!



Marcin Wilczynski

Temel özell�kler  

Vektör illüstrasyonu 
Temel çizgileri ve şekilleri karmaşık sanat eserlerine 

dönüştürün ve profesyonel tasarımlar için kullanabileceğiniz 

güçlü çizim araç kutusu ile eğriler oluşturun. Kontur, Zarf, Ağ 

Dolgu, Etki gibi ve daha fazla araç ile yaratıcı efektler ekleyin.

Sayfa düzeni 
Broşürler, çok sayfalı belgeler ve daha fazlası için düzenler 

oluşturmada ihtiyacınız olan tüm araçları bulun. Tek sayfalı 

veya çok sayfalı düzenleme arasında geçiş yaparak istediğiniz 

gibi çalışmanın getirdiği yaratıcı özgürlüğe sahip olun.

Fotoğraf düzenleme 
Corel PHOTO-PAINT'in güçlü katman tabanlı fotoğraf 

düzenleme araçları ile renk ve tonu ayarlayın, kusurları 

kaldırın, perspektifi düzeltin ve daha birçok düzenleme yapın. 

Yapay zeka ile görüntülerinizin boyutunu ve kalitesini 

iyileştirin, ayrıca RAW görüntülerinizden büyüleyici Yüksek 

Dinamik Aralıklı fotoğraflar oluşturmak için AfterShot™ 3 

HDR'ı kullanın.

Tipografi
Eksiksiz tipografi araçları setiyle metne blok gölgeler ve 

konturlar gibi efektler ekleyin, yazı tiplerinde tasarıma uygun 

ince ayar yapın, metni yollara yerleştirin ve çok daha 

fazlasını yapın.

Web grafik araçları
Web grafik araçları ve hazır setlerinden oluşan bir koleksiyonla 

ilgi çekici web içeriği geliştirin. Bir dizi mükemmel pikselli araç 

sayesinde web'e dışarı aktardığınız tüm grafiklerin net 

köşeleri olmasını sağlayın.

Profesyonel baskı çıktısı
Piyasadaki diğer ürünlere kıyasla CorelDRAW'u daha ileriye 

taşıyan gelişmiş baskı seçenekleri ile tüm medya türlerinde 

aldığınız çıktılar üzerinde kısıtlamalara tabi kalmadan kontrol 

sahibi olmayı deneyimleyin. Güçlü bir renk yönetimi altyapısı 

sayesinde baskıdan önce renklerinizin doğru olduğundan 

emin olabileceksiniz.

YENİ! Perspektif çizim
Perspektif olarak nesneleri ve görselleştirilmiş manzaraları 

hiç olmadığı kadar hızlı ve kolayca çizin. 1, 2 veya 3 noktalı 

perspektif arasından seçim yapın, ortak perspektif 

düzlemine mevcut bir nesne grubu çizin ya da ekleyin ve 

perspektif kaybı yaşamadan nesneleri özgürce kaydırın

ve düzenleyin.

YENİ! Çok sayfalı görünüm
Projenize ait tüm dijital varlıkları tek bir ekranda 

görüntüleyin, yönetin ve düzenleyin. Yaratıcılığınız için 

yepyeni bir oyun alanı! Nesneleri sayfalarda akıcı bir şekilde 

kaydırın, tasarımları yan yana karşılaştırın ve istediğiniz gibi 

düzenlemek için sayfaları özgürce hareket ettirin.

İYİLEŞTİRİLDİ! Renk değiştirme
Bir seçim dahilinde renk değerini ve doygunluğunu daha 

hassas bir şekilde ayarlayabilmenize imkan tanıyan güçlü, 

yeni renk tekerleği ve etkileşimli ton aralığı kontrolü 

sayesinde görüntüleri düzenlerken daha fazla kontrole 

sahip olun.

YENİ! Çoklu varlık dışa aktarımı
Birden fazla varlığı tek seferde dışa aktararak zamandan 

büyük oranda tasarruf edin. İster aynı sayfa, ister farklı 

ayarlara sahip nesneler, ister aynı ayarları kullanan 

birçok öğe olsun; birkaç tıkla eş zamanlı olarak dışa 

aktarabileceğiniz sayfalardan ve nesnelerden oluşan 

özelleştirilebilir ve yeniden kullanılabilir bir liste oluşturun.

Yen�l�kler neler?
İYİLEŞTİRİLDİ! Görüntü Ayarlamaları iş akışı
Corel PHOTO-PAINT'in, en sık kullandığınız filtrelere hızlı 

erişim imkanı sağlayan yeni Ayarlamalar 

penceresi/denetçisi sayesinde bozulmadan, gerçek 

zamanlı olarak ve bağlama uygun bir şekilde önemli 

görüntü ayarlamaları yapın. 

İYİLEŞTİRİLDİ! Gerçek zamanlı ortak çalışma†
CorelDRAW tasarım dosyanızda bir veya birden fazla 

katılımcıdan canlı yorumlar ve ek açıklamalar alarak geri 

bildirimleri eş zamanlı olarak cevaplayın. Sezgisel yeni 

proje panosu ile bulut dosyalarını kolaylıkla depolayabilir, 

düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

YENİ! Platformlar ve olanaklar
Dokunma için optimize edilmiş kullanıcı deneyimi ile 

CorelDRAW.app telefonda ve tablette yapabileceklerinizin 

sınırlarını genişletiyor, ayrıca yeni iPad uygulamasıyla 

istediğiniz yerde tasarım yapmak artık daha da kolay. 

Windows'ta daha hızlı oluşturma ve görüntülemenin, 

ayrıca macOS'te klavyenin tamamen 

özelleştirilebilmesinin keyfini çıkarın.



İçerik
l 7.000 küçük resim, dijital görüntü ve araç 

kaplama şablonu
l 1.000 yüksek çözünürlüklü dijital fotoğraf
l 1000'den fazla TrueType ve OpenType yazı tipi
l Profesyonel olarak tasarlanmış 150 şablon
l 600'den fazla degrade, vektör ve biteşlem 

dolgusu

Belgeler
l Hızlı Başlangıç Kılavuzu
l Hızlı Referans Kartı
l Çevrimiçi Yardım

Eğitim
l Çevrimiçi eğitim videoları
l "İpuçları" penceresi / denetçisi
l Karşılama ekranında "Başlangıç" bölümünden

erişilebilen keşif dosyaları

Temel Uygulamalar
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İç�ndek�ler

Daha fazla bilgi edinmek veya ücretsiz olarak denemek için yerel satıcınızla iletişime geçin
ya da adresini ziyaret edinwww.coreldraw.com 

Büyük bir kuruluş için mi satın alıyorsunuz?
Corel ticari, resmi veya akademik alanlarda faaliyet gösteren daha büyük kuruluşlar için önemli lisanslama esnekliği

www.coreldraw.com/business ve fiyat indirimleri sunar. Daha fazla bilgi edinmek için adresini ziyaret edin

®CorelDRAW  2021
Vektör illüstrasyonu ve sayfa düzeni

Corel PHOTO-PAINT™ 2021
Görüntü düzenleme

®Corel  Font Manager 2021
Yazı tipi keşif ve yönetim aracı

PowerTRACE™
Yapay zeka destekli biteşlemi vektöre çevirme  
(CorelDRAW uygulamasının bir parçası olarak dahil 

edilmiştir)

CorelDRAW.app™
Web tarayıcısıyla çevrimiçi grafik tasarımı 

CorelDRAW.app™ for iPad
Vektör illüstrasyonu ve grafik tasarımı için iPad 

uygulaması

CAPTURE™
Ekran yakalama aracı 
(yalnızca Windows uygulamasında kullanılabilir)

AfterShot™ 3 HDR
RAW fotoğraf düzenleyici

Corel, Corel balon logosu, CorelDRAW, CorelDRAW balon logosu, AfterShot, CAPTURE, CorelDRAW.app, Corel PHOTO-PAINT ve PowerTRACE Corel Corporation'ın ticari 

markalarıdır. iPad, Mac ve macOS Apple Inc.in ticari markalarıdır. Apple, Apple Pencil, iPad, iPhone, Mac, macOS, MacBook Pro, SideCar Apple Inc.in ticari markalarıdır. Adı geçen 

diğer tüm şirket, ürün ve hizmet isimleri, logolar, markalar ve tüm tescilli veya tescilli olmayan ticari markalar yalnızca tanımlamak amacıyla kullanılmıştır ve ilgili sahiplerin 

mülkiyetindedir.  Patentler: www.corel.com/patents

†Not: Birlikte çalışmayla ilgili özellikler yalnızca CorelDRAW Graphics Suite aboneliği, destek kapsamındaki bir lisans veya kalıcı lisans müşterileri için ek 

ödeme planı ile kullanılabilir.

Orijinal örnek sanat eserleri üçüncü taraflar tarafından sağlanmıştır ve bu taraflarca aksi

belirtilmediği takdirde izin alınarak kullanılmış ve/veya değiştirilmiştir.

Konrad Jahnz

Mac
l En son düzeltmelere sahip macOS Big Sur 11.0, veya 

macOS Catalina 10.15

l Çok çekirdekli Intel veya Apple M1 işlemci

l 3 GB'tan daha fazla VRAM'e sahip OpenCL 1.2 

etkinleştirilmiş ekran kartı

l 4 GB RAM (8 GB RAM veya fazlası önerilir)

l Uygulama dosyaları için 4 GB kullanılabilir sabit disk alanı 

(Katı hal sürücüsü önerilir); Büyük/küçük harfe duyarlı 

dosya sistemleri desteklenmez

l 1280 x 800 ekran çözünürlüğü (1920 x 1080 önerilir)

l Fare veya tablet

l CorelDRAW Graphics Suite'i yüklemek, ürün kimliğini 

doğrulamak ve birlikte gelen bazı yazılım bileşenlerine, 

çevrimiçi özelliklere ve içeriklere erişmek için internet 

bağlantısı gereklidir.

Önemli not: CorelDRAW Graphics Suite 2021 - Windows ve CorelDRAW 

Graphics Suite 2021 - Mac, her biri farklı bir platformu (Windows VEYA 

Mac) destekleyen ayrı ürünler olarak kullanıma sunulmuştur.

 

Windows
l En son Güncellemelere sahip Windows 10*, 64 bit

l Core i3/5/7/9 veya AMD Ryzen 3/5/7/9/Threadripper, EPYC

l 3 GB'tan daha fazla VRAM'e sahip OpenCL 1.2 etkinleştirilmiş 

ekran kartı

l 4 GB RAM (8 GB veya fazlası önerilir)

l Uygulama ve yükleme dosyaları için 4,3 GB kullanılabilir sabit 

disk alanı

l Çok dokunuşlu ekran, fare veya tablet

l %100'de 1280 x 720 ekran çözünürlüğü (96 dpi)

l DVD sürücüsü isteğe bağlıdır (kutu yüklemesi için); DVD'den 

yükleme yaparken 700 MB'a varan indirme yapılması 

gereklidir

l CorelDRAW Graphics Suite'i yüklemek, ürün kimliğini 

doğrulamak ve birlikte gelen bazı yazılım bileşenlerine, 

çevrimiçi özelliklere ve içeriklere erişmek için internet 

bağlantısı gereklidir.

*CorelDRAW Graphics Suite 2021; Windows 10, sürüm 2004, 20H2 ve CorelDRAW Graphics 

Suite 2021'in kullanım ömrü boyunca yayınlanacak gelecek sürümleri destekler.
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