
Tel�fs�z res�m nasıl bulunur den�ld�ğ� zaman akla b�r d�ğer

gelen s�te �se şüphes�z Unsplah! P�xabay kadar olmasa da

yeterl� b�r arş�v� olan Unsplash, yararlanab�leceğ�n�z

seçeneklerden b�r d�ğer�. Ayrıca s�teden görsel

�nd�reb�lmen�z �ç�n hesap oluşturmanıza da gerek yok. Buna

ek olarak s�tede yer alan görseller l�sanssız ve atıfsız b�r

b�ç�mde kullanılmaya açık. Ancak arayüz olarak b�raz zayıf

olduğunu söyleyeb�l�r�z.

Google başta olmak üzere tüm arama motorları tel�f hakkını önemsemekted�r. Bu nedenle �çer�kler�n�zde

kullanılan tüm ögeler�n özgün olması, web s�ten�z�n öne çıkmasına yardımcı olacaktır. Özell�kle reklam

gel�rler� söz konusu olduğunda Google, tel�f hakkı sorunları neden�yle para kazanma seçeneğ�n� devre dışı

bırakab�lmekted�r. Bu nedenle Google'dan tel�fs�z res�m bulab�leceğ�n�z s�teler� s�zler �ç�n sıraladık!

P�xabay

Gen�ş b�r arş�v� olan P�xabay’ı kullanarak her türden görsel�

bulab�l�rs�n�z. Aradığınız görsel� bulmak �ç�n yapmanız gereken

tek şey �lg�l� anahtar kel�meler� denemek. Ayrıca s�te orta

boyuttak� görseller� üye olmaksızın �nd�rmen�ze �z�n ver�yor. Ancak

daha yüksek çözünürlükte görseller �ç�n hesap oluşturarak s�teye

üye olmalısınız. İk�nc� d�kkat ed�lmes� gereken noktaysa

P�xabay’ın l�sans haklarıyla �lg�l�. Buradan �nd�rd�ğ�n�z görseller�n

büyük çoğunluğunu gel�r elde edeceğ�n�z �çer�klerde kullanmak

�ç�n atıf yapmalısınız.

Unsplash

Spl�tsh�re

Özell�kle yüksek çözünürlükte görsellere tel�f ve atıf

olmaksızın ulaşmak �st�yorsanız Spl�tsh�re �deal b�r

seçenek. Ayrıca s�ten�n gerek arayüz gerek bas�tl�k

açısından oldukça kullanıcı dostu olduğunu da

bel�rtel�m. N�tek�m arş�v çeş�tl�l�ğ� açısından Spl�tsh�re

yüzünüzü güldüreb�l�r.

FreeP�k

Tasarımı her ne kadar b�raz esk� olsa da FreeP�k oldukça

kullanışlı b�r fotoğraf stok s�tes�. Aynı zamanda hem vektörel

hem de gerçek fotoğraflar bulab�leceğ�n�z s�ten�n son derece

gen�ş b�r arş�v� var. Ayrıca FreeP�k görsel ya da basılı fark

etmeks�z�n her türlü kullanım türüne �z�n ver�yor.

PxHere

Gerek arayüzü gerekse de arş�v�yle öne çıkan b�r

d�ğer s�te de PxHere. Atıf gerekmeks�z�n

kullanab�leceğ�n�z görseller barındıran s�te,

ayrıca daha lokal �çer�kler �ç�n de oldukça uygun

görseller bulab�leceğ�n�z b�r yer.
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