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MODA TASARIMINDA ILLUSTRATOR VE 
TEKNİK ÇİZİM FÖYLERİ OLUŞTURMA

Teknoloji artık her alanda varlığını 
gösteriyor; gelişen teknoloji ve yaygın 
kullanılan bilgisayar destekli çizimler, 
müşteri ile üretici arasındaki bağlantıyı 
güçlü bir şekilde kurarken üretim hızını 
da arttırıyor. 

Doğru bir şekilde oluşturulan teknik 
çizim föyleri sayesinde üretim 
sürecindeki hata oranını azaltıp, kalıp 
çıkarma, kesim ve dikim işlemlerinde 
daha seri bir şekilde ilerleyebilirsiniz.

Moda tasarımında Illustrator 
programının etkin bir şekilde 
kullanılmasını amaçlayan bu eğitimde; 
kumaş yapısının incelenmesinden 
başlayarak, teknik çizimlerin anlatımını, 
ürün gruplarının model üzerinde 
uygulanmasını öğrenecek, her modülde 
uygulamalı çalışmalarla öğrendiklerinizi 
pekiştireceksiniz.
 

 PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA

•  Etkin şekilde Adobe Illustrator
   programını kullanabilecek
•  Temel tekstil altyapısı ile birlikte,
   daha doğru ve ticari ürün tasarımı
   yapabilecek
•  Temel kumaş, lif, boyama, dikim,
   birleştirme bilgisine sahip olup;
   bu bağlamda doğru teknikle
   çizim yapıp eksiksiz föy
   hazırlayabilecek
•  Artistik çizim, giydirme,
   renklendirme gibi tasarım
   uygulamaları yapabilecek,
   oluşturduğunuz line up’larınızı
   teknik çizime kolaylıkla
   dökebileceksiniz

PROGRAM İÇERİĞİ

Kumaş, Lif ve Dikim Bilgisi

Bu modülde profesyonel teknik çizim 
föyleri oluşturmak için gerekli olan 
kumaş yapısı, tekstil yüzeyleri, dikim 
ve birleştirme bilgisi verilecektir. Genel 
dikiş ve birleştirme teknikleri, farklı 
doku ve kumaş yapılarından oluşan 
ürün gruplarından örnekler gösterilerek 
incelenecektir.

•  Lif bilgisi
•  Dikim ve birleştirme bilgisi
•  Teknik çizimde kumaş ve lif
   bilgisinin önemi ve tekstil
   yüzeyleri (örme - dokuma
   yüzeylerin ayrımı) 
•  Kumaşa uygun teknik çizim
   yapılması

Teknik Çizim Yapılması

Teknik çizimler örnekler üzerinden 
gösterilerek anlatılacaktır. Örnekler 
üzerinden tasarım yöntemleri ve 
teknik çizim kriterleri göz önünde 
bulundurularak ilerlenecektir.

•  Teknik çizim eskizlerinin
   yapılması
•  Renklendirme araçları
   kullanılarak çizilen modelin
   renklendirme işleminin yapılması

TEKNOLOJİ VE ÜRÜN GELİŞTİRME



Ürün Grubuna Göre Teknik Çizim 
Yapılması

Gömlek, etek, elbise, pantolon, triko, 
bluz, ceket ve dış giyim ürün gruplarına 
göre detaylı teknik çizimler hazırlanacak, 
uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

•  Ürün gruplarının oluşturulması ve
   teknik çizim detaylarının yapılması

Tekstil Terbiye ve Baskı Bilgisi

Tasarımın en doğru şekilde yapılabilmesi 
adına, gerekli olan kumaş boyama ve 
baskı çeşitleri öğretilecektir.

•  Kumaş boyama, renklendirme
   yöntemleri
•  Baskı teknikleri

Süre

2,5 ay (54 saat)

Gün ve Saat

Salı ve Perşembe
18:30 – 21:30

Program Dili

Türkçe

Başvuru ve Kayıt 

Katılımcıların temel bilgisayar bilgisine sahip olmaları gerekmektedir. Milli 
Eğitim Bakanlığı 5580 sayılı kanun uyarınca katılımcıların en az ortaöğretim 
mezunu olmaları gerekir.
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