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KURUMUN ADI :  
KURUMUN ADRESİ :  
KURUCUNUN ADI :  
PROGRAMIN ADI : Moda Tasarımında Photoshop ve Illustrator 

Kursu 
PROGRAMIN DAYANAĞI : 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu Özel 
Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Özel Kurslar 
Yönetmeliği ile Haziran 2005 tarih ve 2573 
sayılı Tebliğler dergisi’nde yayımlanan 
05.05.2005 tarih ve 24 sayılı Kurul Kararına 
göre yürürlüğe giren “Özel Kurslar Çerçeve 
Programı”dır.  

PROGRAMIN DÜZEYİ : Eğitim, en az ortaöğretim mezunu olup, tekstil 
sektöründe moda tasarım alanında deneyim 
sahibi olanlar için hazırlanmıştır. 

 
PROGRAMIN AMAÇLARI 
Bu program ile kursiyerlerin; 

1. Moda tasarımcısı olarak bilgisayar ortamında fikirlerini sunabilmeleri, 
2. Kursiyerlerin, Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator programlarını kullanarak daha 

profesyonel çizimler ve sunumlar yapabilmeleri, 
3. Tasarlanan koleksiyonların, gerçeğe yakın, detaylı, artistik ve teknik çizimlerini 

bilgisayar ortamına aktarabilmeleri, 
4. Tasarlanan koleksiyonların temasını, materyallerini, renklerini anlatan hikâye panoları 

hazırlayabilmeleri, 
5. Tasarım teknolojisindeki yenilikleri takip etmeleri ve kendilerini geliştirmeyi 

alışkanlık hâline getirmeleri 
beklenmektedir. 
 

 PROGRAMIN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
 

1. Kursa katılan kursiyerler kurs sonunda  moda ve tekstil sektöründe yaratıcı fikirlerini   
bilgisayar ortamında hazırlayıp sunma bilgi ve becerisine sahip olup bu alanda, Adobe 
Photoshop ve Adobe Illustrator programlarını kullanarak profosyonel çizimler ve 
sunumlar yapabileceklerdir. Tasarlanan koleksiyonların gerçege yakın detaylı teknik 
ve artistik çizimler yapabilecek, temel çizim tekniklerini uygulayarak figür oluşturma 
çalışmalarında kendi tarzlarını yaratma niteliklerine de erişeceklerdir.    

2. Çeşitli kumaş, malzeme ve aksesuarların taranıp bilgisayar ortamına aktarılması  
becerisine sahip olmaları sağlanacaktır. 

3. Konuların öğretiminde araştırma, inceleme, demonstrasyon, proje, örnek çalışmaların 
sınıf içinde paylaşılmasına yer verilecektir. 

4. Kursiyerlerin moda illustrasyonlarında hazırladıkları projeler ile Photoshop ve 
Illustrator programı aktif olarak kullanmaları sağlanacaktır. 

5. Eğitim programı süresince kursiyerlerin sahip olması gereken mesleki bilgi ve 
becerilerin yanısıra, bireysel tavır ve tutumları üzerinde önemle  durulacaktır. 

6. Kurs boyunca kursiyerlerin performanslarını değerlendirmek amacıyla çeşitli ödevler  
      verilecektir. 
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PROGRAMIN SÜRESİ 
Haftalık süre : Günde 6 saat x 1 gün = 6 saat 
Toplam süre : 12 hafta x 6 saat = 72 saat 
 

PROGRAM İÇERİĞİNİN TOPLAM KURS SÜRESİNE GÖRE DAĞILIMI   
 
1. HAFTA 

 ADOBE PHOTOSHOP UYGULAMALARI 

3.   HAFTA  
 ADOBE PHOTOSOP UYGULAMALARI 

5. Çizim ve Boyama Teknikleri 
a. Basit şekiller oluşturma 
b. Renk doldurma teknikleri 
c. Çizilen şekillerde gölgelendirme uygulamaları 
ç.  Desen oluşturma teknik ve uygulamaları 

4.   HAFTA 
 ADOBE PHOTOSOP UYGULAMALARI 

6.  Metin Oluşturma Yöntemleri 
a. Yazı aracı kulllanım çalışmaları 
b. Yazıya efekt verme teknikleri ve uygulamaları   

 
7. Kalem Aracını Kullanma Yöntemleri  

a. Kalem aracını kullanarak piksel bazlı programda çizim geliştirme teknikleri  
b. Pen Tool aracının kullanılması 
c. Freeform Pen Tool aracının kullanılması 
ç.  Add Anchor Point Tool aracının kullanılması 
d. Delete Anchor  Point Tool aracının kullanılması  
e. Convert Point Tool aracının kullanılması    

 
 
 

1. Adobe Photoshop Çalışma Alanının Kullanılması 
a. Piksel ve vektör bazlı programlar arasındaki farklar 
b. Yeni sayfa açma ve sayfa boyu ayarlarının yapılması 

2. Araç Kutusunun Kullanılması  
a. Temel seçim araçlarının kullanımı 
b. Lasso Tool aracının kullanımı 
c. Polygonal Lasso Tool aracının kavranması 
ç.  Magnetic Tool aracının kavranması 

2. HAFTA 
 ADOBE PHOTOSOP UYGULAMALARI 

3. Katmanların Kullanılması   
a. Katmanlarla çalışma mantığının geliştirilmesi 
b. Katman açma, silme, birleştirme çalıştırmaları 
c. Katman özelliklerini kullanarak resim düzenleme tekniklerinin 

kullanılması 
4. Renk Modlarının Kullanılması 

a. Renk modları çeşit ve farklılıklarının kavranması 
b. Renk modlarını değiştirme teknikleri 
c. Farklı renk modlarını birarada kullanma çalışmaları 
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5.   HAFTA 
 ADOBE PHOTOSOP UYGULAMALARI 

8.  Filtrelerin Kullanılması  
a. Filtrelerin çalışma tekniklerinin kavranması 
b. Filtre ve renk modlarının bir arada kullanımı 
c. Sunum dosyalarında etkili filtre kullanımı 
 

6.   HAFTA 
 ADOBE ILLUSTRATOR UYGULAMALARI 

1. Adobe Illustrator  Çalışma Alanının Kullanılması  
a. Vektör bazlı programların kullanım özelliklerinin kavranması 
b. Yeni sayfa açma teknikleri 

2. Araç Kutusunun Kullanılması 
a. Temel çizim araçlarının kullanılması 
b. Pen Tool aracının kullanılması 
c. Brush Tool aracının kullanılması 

7.  HAFTA 
 ADOBE ILLUSTRATOR UYGULAMALARI 

3. Katmanların Kullanılması 
a. Katman yaratma çalışmaları 
b. Katmanlarla çalışma mantığının kavranması 
c. Katman açma, silme, birleştirme tekniklerinin kullanılması 
ç.  Nesnelerin ve katmanların konumlandırma uygulamaları 

4. Çizim ve Boyama Çalışmaları  
a. Renk modlarının kullanım teknikleri 
b. Renk doldurma tekniklerinin kavranması 
c. Kapatılmayan vektörlerden oluşan çizimlerin boyanma çalışmaları 

8.  HAFTA 
 ADOBE ILLUSTRATOR UYGULAMALARI 

5. Temel Çizim Teknikleri  
a. Düz çizgi yaratma çalışmaları 
b. Kavisli çizgi yaratma teknikleri 
c. Kavis ve köşe bağlama noktalarını düzenleme teknikleri 

 
9.  HAFTA 

 ADOBE ILLUSTRATOR UYGULAMALARI 
6. Metin Oluşturma Yöntemleri 

a. Yazı aracının kullanımı 
b. Metin alanını boyutlandırma teknikleri 
c. Metin niteliklerini değiştirme çalışmaları 
ç.  Grafik çevresini metin ile sarma çalışmaları 
d. Metne kavis verme teknikleri 

7. Sembol, Fırça, Grafik, Desen Kütüphanelerinin Kullanımı 
a. Yeni sembol oluşturulması 
b. Yeni fırça ucu ayarlanması ve kütüphaneye ekleme çalışmaları 
c. Raporlu ya da raporsuz desenlerin oluşturulması ve kütüphaneye ekleme 

çalışmaları 
ç. Yeni grafik oluşturma ve kütüphaneye ekleme çalışmaları 
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10.  HAFTA 
 ADOBE ILLUSTRATOR UYGULAMALARI 

8. Filtreler ve Efektlerin Kullanılması 
a. Filtrelere giriş çalışmaları 
b. Efektlerin kavranması 
c. Sunum dosyalarında etkili efekt ve filtre kullanım uygulamaları 

11.   HAFTA 
 FİNAL PROJESİNİN HAZIRLANMASI 

1. Koleksiyona ait imajlar kulanılarak hikâye  panolarının oluşturulması 
 
12.  HAFTA 

 FİNAL PROJESİNİN HAZIRLANMASI 
1. Koleksiyona ait artistik ve teknik çizimler kullanılarak tasarım projelerinin  

oluşturulması 
 

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 
Kurs sonunda kursiyerlerin program çerçevesinde edindikleri kazanımlarını ölçmek  

amacıyla bir sınav düzenlenir. Sınav değerlendirmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kurslar 
Yönetmeliği’nin 24. maddesi dikkate alınarak yapılır. Değerlendirme sonunda başarılı olan 
kursiyerlere MEB tarafından onaylı “Kurs Bitirme Belgesi”, başarısız olan kursiyerlere ise 
“Kurs Katılım Belgesi” verilir. 
 
 

Puan  Not  Derece  
 0-44  D  Başarısız 
 45-69  C  Orta 

70-84  B  İyi 
85-100  A  Pekiyi 
 
 

PROGRAMIN UYGULANMASINDA KULLANILACAK ÖĞRETİM ARAÇ VE 
GEREÇLERİ 

Programın uygulanmasında, eğitim personeli tarafından hazırlanan power point sunumlar, 
ders notları, smartport vb. teknolojik donanımlardan yararlanılacaktır.  
 

 1 adet dizüstü bilgisayar 
 1 adet DVD oynatıcı ve kaydedici 
 1 adet motorlu projeksiyon perdesi 
 1 adet projeksiyon 
 1 adet akıllı tahta 
 1 adet 42” plazma televizyon 
 1 adet siyah/beyaz lazer yazıcı 
 1 adet tepegöz 
 1 adet dokunmatik ekran 
 17 adet bilgisayar 
 17 adet tarayıcı 
 17 adet çizim tableti ve kalemi 
 17 adet Adobe Creative Suite 3 Design Premium 
 17 adet bilgisayar masası 
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