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MODA TASARIMINDA PHOTOSHOP VE ILLUSTRATOR 

Moda endüstrisinde yaygın teknoloji 
kullanımıyla birlikte bilgisayar destekli 
çizimler, müşteri ve üretici arasındaki 
bağlantıyı sağlar.

Moda tasarımında Photoshop ve 
Illustrator Programlarının etkin şekilde 
kullanılmasını amaçlayan bu programda; 
piksel bazlı photoshop ve vektör bazlı 
Illustrator programlarının kullanım 
farklılıklarını öğrenecek, artistik ve teknik 
çizimleri dijital ortamda hazırlayacak, 
sektöre yönelik profesyonel teknik 
çizim föyleri oluşturacaksınız. Program 
sonunda seçilen bir tema doğrultusunda 
projeler gerçekleştireceksiniz.

PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA

•  Photoshop programı teorik
   altyapısını öğrenecek ve
   uygulama tekniklerini kullanarak
   beceri kazanacak
•  Illustrator programı teorik
   altyapısını öğrenecek ve
   uygulama teknikleriyle beceri
   kazanacak
•  Moda Tasarımı alanında
   artistik çizim, baskı, desen
   ve nakış tasarım uygulamaları
   yapabileceksiniz

PROGRAM İÇERİĞİ

Photoshop Programını Tanıma ve 
Kullanma

Photoshop moda sektöründe 
oldukça yaygın kullanılan; var olan bir 
fotoğrafın kesme, kopyalama ve renk 
modu araçlarını kullanarak görselin 
yeniden düzenlenmesini sağlayan bir 
programdır. Bu modülde programda 
yer alan tüm araçlar kullanılarak 
uygulamalar yapılır.

•  Adobe Photoshop’a giriş
•  Basit şekiller oluşturarak desen
   hazırlama
•  Seçim araçları kullanma
•  Storyboard ve colorboard hazırlama
•  T-shirt artwork’u hazırlama
•  Filtreleme ve action yöntemleri
•  Adobe Photoshop kullanımı
•  Renk modları ve efektler
•  Koleksiyon temalarını anlatan görsel
   sunumlar
•  Hikaye ve renk panoları
•  Dijital kolajlar
•  Artistik çizimler
•  Baskı ve desen çalışmaları

Illustrator Programını Tanıma ve 
Kullanma

IIlustrator vektörler aracılığıyla 
kusursuz çizimler yapmayı sağlayan ve 
gelişmiş çizim araçlarına sahip olan bir 
programdır. 

TEKNOLOJİ VE ÜRÜN GELİŞTİRME



Bu modülde program detaylıca tanınır 
ve kullanım teknikleri öğrenilerek 
profesyonel teknik çizim föyleri 
oluşturulur.

•  Adobe Illustrator’e giriş
•  Çizim aracı ve renk paleti kullanımı
•  Brush ve stroke pencereli dikiş çeşitleri
   oluşturma
•  Swatch hazırlama
•  Metin aracı ve symbol araçları kullanımı
•  Image trace yöntemi
•  Adobe Illustrator kullanımı
•  Dijital kalem ve tablet kullanarak teknik
   çizim föyü oluşturma
•  Aksesuar ve aplike çizimi
•  Baskı ve nakış tasarımı, kumaş deseni
   oluşturma

Görsel Sunum Hazırlama ve Proje

Program sonunda belirlenen koleksiyon 
temasına yönelik, temayı destekleyen 
resim, fotoğraf, kumaş ve aksesuarları 
bilgisayar ortamında bir araya getirerek 
koleksiyona ait profesyonel, artistik ve 
teknik çizimlerin yer aldığı tasarım föyleri 
oluşturulur.

Süre

3 ay (72 saat) 

Gün ve Saat

Cumartesi
10:00 – 17:00

Program Dili

Türkçe

Başvuru ve Kayıt 

Temel bilgisayar bilgisine sahip olmaları gerekir.
Milli Eğitim Bakanlığı 5580 sayılı kanun uyarınca
katılımcıların en az ortaöğretim mezunu olmaları koşulu aranır.
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istanbulmodaakademisi.com

info@istanbulmodaakademisi.com
facebook.com/istanbulmodaakademisi
instagram.com/istanbulmodaakademisi

twitter.com/imaacademy


