
CORELDRAW GRAPHICS
SUITE X8

Yükleme Kılavuzu

Değerli Müşterimiz,

Corel ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Müşterilerimizin programımızdan memnun kal-
ması ETİ Bilgisayar için çok önemlidir. Programı-
mız ile ilgili herhangi bir talep, soru ve problem için 
(212) 212 9802 numaralı telefondan bizi arayabilir, 

destek@eti.com.tr adresine e-posta ile bildirebilirsiniz. Tecrü-
beli personelimiz size yardımcı olacaklardır. 

Personelimizin size yardımcı olabilmeleri için lütfen satın almış 
olduğunuz Corel ürünü paketindeki kullanıcı kayıt formunu 
doldurun, (212) 212 98 04 numarasına fakslayın veya www.eti.

com.tr web sitemizde Kayıt Formu menüsünü seçerek ekrana 
gelen formu doldurun.

Programınızla iyi çalışmalar dileriz. 
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 Genel Bilgiler

 İçindekiler

Ana Uygulamalar

• CorelDRAW® X8 – Vektörel illüstrasyon ve say-
fa tasarımı

• Corel® PHOTO-PAINT™ X8 – Fotoğraf düzen-
leme

• Corel Font Manager™ X8 – TrueType ve 
OpenType font yönetimi

• Corel® PowerTRACE® X8 – Biteşlemden vek-
töre dönüştürme (CorelDRAW X8 uygulamasının 
parçası olarak)

• Corel® CONNECT™ – İçerik yönetici

• Corel® CAPTURE™ X8 – Ekran resmi yakalama 
araçları

• Corel® Website Creator™* – Web sitesi tasarımı

Destekleyen Uygulamalar

• BenVISTA PhotoZoom Pro 4* – Dijital resim-
lerin boyutunu büyütmek için eklenti

• Microsoft Visual Basic for Applications 7.1 - 

Görev otomasyonu

• Microsoft Visual Studio Tools for Applicati-

ons 2015 – Görev otomasyonu ve gelişmiş makro 
projeleri

• Barcode Wizard – Endüstri standardı format-
larda barkod oluşturucu

• Duplexing Wizard – Çift taraflı yazdırma kıla-
vuzu

• GPL Ghostscript - Gelişmiş EPS ve PS desteği 
(ZIP) – EPS ve PS dosyaları için gelişmiş içe alma

• WhatTheFont – Online font tanımlayıcı

İçerik*

• 10.000 clipart ve dijital resim

• 2000 yüksek çözünürlükte dijital fotoğraf

• 1000 OpenType font

• 350 profesyonel şablon

• 2000 araç şablonu

• 1000 dolgu, çerçeve ve desen

Dokümantasyon

• Hızlı Başlangıç Kılavuzu

• Hızlı referans kartı

• Yardım dosyaları

Eğitim (İngilizce)

• 5 saatten fazla eğitim videosu, 9 yeni özellikler 
videosu turu dahil (İnternet bağlantısı gerekiyor)

• Etkileşimli Startup turları

• Video İpuçları ve Uzmanlardan İpuçları

• Hints penceresi

*Uygulamayı indirmek için doğrulanmış CorelD-
RAW Graphics Suite sürümü ve İnternet bağlantısı 
gerekiyor. Yazılım içinden online özelliklere ve içe-
riklere erişmek için doğrulanmış CorelDRAW Grap-
hics Suite uygulaması içinde oturum açılmalı. Ürünü 
paketi yükledikten sonra, uygulamayı çalıştırmadan 
önce veya uygulamayı kullanırken doğrulayabilirsi-
niz.

 Sistem gereksinimi

• Microsoft Windows 10, Windows 8.1 veya Win-
dows 7 (32-bit veya 64-bit sürümleri), en son güncel-
lemeler ve düzeltmelerle birlikte

• Intel Core i3/5/7 veya AMD Athlon 64

• 2 GB RAM

• Sabit diskte 1 GB boş alan

• Çok dokunmalı ekran, fare veya tablet

• 1280 x 720 ekran çözünürlüğü %100 yakınlaş-
tırmada (96 dpi)
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• Microsoft Internet Explorer 11 veya sonrası

• Microsoft .Net Framework 4.6

• DVD sürücüsü (kutu sürümünün yüklenmesi 
için)

CorelDRAW Graphics Suite doğrulaması için otu-
rum açmak, performans ve kararlılık güncellemele-
rini alabilmek, online içeriğe erişmek, QR kodu veya 
Content Exchange gibi bazı özellikleri kullanmak 
için İnternet bağlantısı gerekiyor. Yazılım lisansınızı 
doğrulamak için ayda en az bir kez İnternete bağlan-
mak kaydıyla, CorelDRAW Graphics Suite uygula-
malarını İnternet bağlantısı olmadan da kullanabi-
lirsiniz.
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 CorelDRAW Graphics 
Suite X8 Yükleme Dosyaları 

ve Seri Numarası

 Kutu

CorelDRAW Graphics Suite X8 programını kutu ola-
rak aldıysanız, paketteki yükleme DVD’sini ve seri 
numarasını kullanabilirsiniz.

 Lisans ve Abonelik

Lisans Aktarımı

CorelDRAW Graphics Suite X8 programını lisans 
veya abonelik (Subscription - yıllık kiralama) şek-
linde olarak aldıysanız, size aşağıdaki gibi bir lisans 
sertifikası iletilir. (Abonelik [Subscription] ilk yük-
leme için)

1. www.coreldraw.com/licensemanagement  web 
sitesine bağlanın.

2. Açılan sayfada, sertifikanızda yer alan Corel Li-

cense number ve License Import Code bilgilerinizi 
girin.

3. Submit düğmesine tıklayın.

4. Sonraki pencerede lisansınızla ilgili bilgi yer 
alır. Bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra 
Complete Import düğmesine tıklayın.

5. Sonraki pencerede işlemin tamamlandığı bilgisi 
ekrana gelir. Aşağıda seri numaranızı görebilirsiniz. 
Downloads for License Customers linkine tıklaya-
rak yükleme dosyalarını indirebileceğiniz sayfaya, 
Product Status linkine tıklayarak lisans bilgilerinizi 
görebileceğiniz sayfaya gidebilirsiniz.
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Lisans Bilgilerine ve İndirme Linkine Erişim

CorelDRAW Graphics Suite X8 programını lisans 
veya abonelik (Subscription - yıllık kiralama) şeklin-
de olarak aldıysanız, ilk işlemlerden sonra seri nu-
marası ve indirme linklerine erişmek için:

1. www.corel.com web sitesine bağlanın.

2. Açılan sayfada, sağ üst köşedeki Sign In linkine 
tıklayın.

3. Daha önce lisans işlemleri için girdiğiniz 
e-posta adresi ve şifreyle oturum açın. Şifrenizi ha-

tırlamıyorsanız, Corel.com Paneli Şifresini Sıfırla-

ma bölümünü inceleyin.

4. www.corel.com kullanıcı paneliniz ekrana gelir.  
Herhangi bir bilgi sayfasına gittiğinizde sol üst kö-
şedeki Back to Your Account linkine tıklayarak ana 
sayfaya dönebilirsiniz.

5. Product Status and Subscriptions linkine tık-
layarak seri numaranızı ve lisans durumunuzu göre-
bilirsiniz.

6. Downloads for License Customers (bu seçe-
nek görünmüyorsa Downloads) linkine tıklayarak 
yükleme dosyası indirme sayfasına gidebilirsiniz.
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Corel.com Paneli Şifresini Sıfırlama 

Eğer daha önce Corel.com kullanıcı paneli için şifre 
oluşturmadıysanız veya şifrenizi unuttuysanız:

1. Oturum açma penceresinde Forgot password? 
linkine tıklayın.

2. Açılan pencerede oturum açmak için kullandı-
ğınız e-posta adresinizi yazın ve Submit düğmesine 
tıklayın.

3. E-posta kutunuza admin@corel.com adresin-
den bir e-posta gelir. E-posta gövdesindeki linke tık-
layın.

4. Açılan web sayfasında New Password ve Con-

firm New Password alanlarına aynı şifreyi yazarak, 
corel.com kullanıcı paneliniz için şifre tanımlayın.

Artık kayıtlı e-posta adresiniz ve tanımladığınız 

şifrenizle Corel.com kullanıcı panelinize erişebi-
lirsiniz.
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 CorelDRAW Graphics 

Suite X8 Uygulamalarının 

Yüklenmesi

 Uygulamaların Yüklenmesi

Not: Yüklemenin herhangi aşamasında İptal (Can-
cel) düğmesine tıklayarak yüklemeyi durdurabilir, 
Geri (Back) düğmesine tıklayarak bir önceki pence-
reye dönebilirsiniz.

CorelDRAW Graphics Suite X8 uygulamalarını yük-
lemek için: 

1. CorelDRAW Graphics Suite X8 kutu sürü-
münü aldıysanız: DVD’yi DVD sürücüsüne takın. 
Otomatik olarak yükleme sihirbazı penceresi ekra-
na gelir. Eğer gelmedi ise klavyenizde Windows+R 
tuşlarına basarak Çalıştır (Run) penceresini açın. 
Metin kutusuna x: CorelLauncher.exe (x DVD sürü-
cünüzün harfidir) yazın ve Tamam (OK) düğmesine 
tıklayın.

CorelDRAW Graphics Suite X8 lisans veya abo-
nelik sürümünü aldıysanız: Yükleme dosyalarının 
olduğu klasörde Setup.exe dosyası üzerinde çift tık-
layın. (İndirdiğiniz yükleme dosyası .iso uzantılıysa, 
bilgisayarınıza WinZip gibi bir sıkıştırma programı 
yükleyerek, dosya üzerinde sağ tuşa tıklayıp Extract 
Here komutunu seçerek tüm dosyaların kayıtlı oldu-
ğu klasörün içine açılmasını sağlayabilirsiniz.)

2. Ekrana gelen pencerede Son Kullanıcı Lisans 
Sözleşmesini ve Hizmet Koşullarını kabul ediyo-
rum seçeneğini işaretleyerek Kabul Et düğmesinde 
tıklayın. 

3. Eğer DVD’den yüklüyorsanız, sonraki pencere-
de 32-bit veya 64-bit sürümünü seçenekleri ekrana 
gelir. Windows işletim sisteminizin sürümüne göre 
uygun olan sürümü seçip İleri düğmesine tıklayın. 
(İnternetten indirilen sürümlerde, 32-bit ve 64-bit 
sürümü seçimini indirirken yaptığınız için, bu seçim 
penceresi ekrana gelmez).
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4. Sonraki pencerede Tam Ad bölümüne adınızı, 
Seri Numarası alanına seri numaranızı girin, İleri 
düğmesine tıklayın. 

5. Sonraki adımda Normal Yükleme seçeneğine 
tıklayarak varsayılan ayarlarla doğrudan yüklemeyi 
başlatabilir ya da Özel Yükleme seçeneğini seçerek 
yüklenecek bileşenleri düzenleyebilirsiniz. Normal 
Yükleme seçeneğini seçtiyseniz, 10. maddeye geçin. 
Özel Yükleme seçeneğini seçtiyseniz, İleri (Next) 
düğmesine tıklayarak aşağıdaki adımları takip edin.

Not: Normal Yükleme seçerseniz, CorelDRAW 
Graphics Suite X8 Windows işletim sisteminizin 
diline göre otomatik seçilen dilde yüklenir. Türkçe 
Windows kullanıyorsanız, CorelDRAW Graphics 
Suite X8 Türkçe olarak yüklenir. Dili değiştirmek 
veya başka dilleri de yüklemek için (örneğin Türkçe 
ve İngilizce) Özel Yükleme seçeneğini seçin.

6. Bir sonraki pencerede yüklemek istediğiniz 
uygulamaları belirtebilirsiniz. Listede yüklemek is-
tediğiniz uygulamaların solundaki onay kutusunu 
işaretleyin. 

Yaptığınız ayarların iptal edilmesini ve tüm ayarların 
ilk haline dönmesini istiyorsanız, sol alt köşedeki Sı-
fırla (Reset) düğmesine tıklayabilirsiniz.

İleri (Next) düğmesine tıklayarak sonraki pencereye 
geçin.

7. Program Özellikleri penceresinde yüklenebi-
lecek ek bileşenlere ulaşabilirsiniz. 

Yazma Araçları listesini kullanarak seçtiğiniz diller-
de dil dosyalarının yüklenmesini sağlayabilirsiniz. 
İmlecinizi sağdaki Şunları içerir: yazısı üzerine ge-
tirdiğinizde dil listesi açılır. Burada dosyalarını yük-



ETİ Bilgisayar Dan. Dış Tic. Ltd. Şti. • Büyükdere Cd. No:81/5 Mecidiyeköy / İSTANBUL • Tel: (212) 212 98 02 • www.eti.com.tr

CorelDRAW Graphics Suite X8 Yükleme Kılavuzu  Sayfa - 9

lemek istediğiniz dilleri işaretleyebilirsiniz. Türkçe 
dilini seçtiğinizde Türkçe yazım kontrolü dosyaları 
yüklenir.

Yardımcı programlar seçeneğini işaretleyerek ek bi-
leşenlerin yüklenmesini sağlayabilirsiniz. İmlecinizi 
sağdaki Şunları içerir: yazısı üzerine getirdiğinizde 
bileşenlerin listesi ekrana gelir. Bu listede yüklen-
mesini istediğiniz öğelerin solundaki onay kutusunu 
işaretleyin.

Gelişmiş EPS uyumluluğunu etkinleştir seçeneğini 
işaretleyerek, PS ve EPS postscript dosyalarını daha 
detaylı ayarlarla açmanızı sağlayan bir uygulamayı 
yükleyebilirsiniz.

Seçimlerinizi yaptıktan sonra İleri (Next) düğmesi-
ne tıklayın.

8. Sonraki pencerede Ek seçenekler ekrana gelir. 
Ürün güncelleştirmelerine izin ver seçeneğini işa-
retlerseniz, belirli aralıklarla çıkarılan ücretsiz yama-
lar otomatik olarak kontrol edilir ve indirilir, sizin 
onayınızla yüklenir.

Masaüstü kısayollarını yükle seçeneğini işaretledi-
ğinizde CorelDRAW Graphics Suite X8 programları-
nın kısayol ikonları masaüstünüze kopyalanır.

Seçiminizi tamamladıktan sonra İleri (Next) düğ-
mesine tıklayın.

9. Yükleme konumu ve diller penceresinde prog-
ramların yükleneceği klasörü değiştirebilir, arayüz 
dilini belirleyebilirsiniz. Yükleme sihirbazı bilgisa-
yarınızdaki Windows işletim sisteminin dili Türkçe 
veya İngilizce ise, CorelDRAW Graphics Suite X8 
programlarının arayüzü için otomatik olarak Türkçe 
veya İngilizce dilini seçer. Dilerseniz dili değiştire-
bilir veya her ikisini de işaretleyerek aynı anda hem 
İngilizce hem Türkçe arayüz yükleyebilirsiniz. Yük-
leme tamamlandıktan sonra CorelDRAW Graphics 

Suite X8 programlarının birinde ayar penceresinden 
arayüz dilini değiştirebilirsiniz.

Not: Eğer birden fazla arayüz dili yüklediyseniz, dili 
değiştirmek için CorelDRAW programında Araçlar> 
Seçenekler> Genel (Tools> Options> Global) pence-
resinde diğer dili seçin, CorelDRAW programını ka-
patıp tekrar çalıştırın.

10. Yükleme tamamlandıktan sonra oturum açma-
nız gerekir. Daha önce Corel.com kullanıcı paneli 
için bir hesap açtıysanız, bu hesap için kullandığınız 
e-posta adresi ve şifreyle oturum açabilirsiniz. Lisans 

Daha önce hesap açtıysanız
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veya abonelik sürümü aldıysanız, lisans belgesindeki 
e-posta adresi ve şifrenizle oturum açmalısınız. 

Eğer kutu sürümünü aldıysanız ve daha önce corel.
com  kullanıcı paneli için hesap oluşturmadıysanız,   
Zaten bir hesabım var onay kutusundaki işareti kal-
dırın.  Aşağıdaki metin alanlarına kayıt için kullan-

mak istediğiniz e-posta adresini ve şifreyi girin.

Devam Et  düğmesine tıklayın.

11. Oturum açma konusunda bir sorun yoksa, onay 
penceresi ekrana gelir. Devam et düğmesine tıklayın.

Daha önce hesap açmadıysanız
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12. Yükleme başarıyla tamamlandığında yüklenen 
programların listesi ekrana gelir. Tamamla düğmesi-
ne tıklayarak yüklemeyi tamamlayabilirsiniz.

 Corel Website Creator X8, BenVista PhotoZoom Pro 

4 gibi Diğer Uygulamaları, Makroları İndirme

Corel Website Creator, BenVista PhotoZoom Pro 4 
gibi diğer uygulamaları ve makroları  indirmek için:

1. CorelDRAW X8 programını çalıştırın.

2. Standart araç çubuğunun sağındaki Uygulama 
Çalıştırıcı (Application Launcher) ikonuna tıkla-
yın, açılan menüden Daha Fazla Al (Get More) se-
çeneğini seçin.

3. Açılan pencerede Uygulamalar (Applications) 
sekmesinde programları, Uzantılar (Extensions) 
sekmesinde makroları ücretsiz olarak veya satın ala-
rak indirip yükleyebilirsiniz.

 İçeriklere Erişmek

CorelDRAW Graphics Suite X8 paketiyle gelen cli-
part, fotoğraf, font gibi içeriklere erişmek için:

1. CorelDRAW X8 programını çalıştırın. 

2. Dosya> İçerik Ara (File> Search Contents) 
menüsünü seçin. Ekranın sağ tarafına, internet üze-
rinde veya diskinizdeki dosyalara erişebileceğiniz 
Corel CONNECT penceresi, altta ise seçtiğiniz içe-
rikleri daha sonra kullanmak için depolayabileceği-
niz Tepsi (Tray) penceresi açılır.


