
 

 

 

Dijital platformlara görsel içerik sunan en geçerli ve dünya genelinde uzun zamandan beri kullanılan 
Photoshop programı farklı avantajları olduğundan kolaylık sağlar. Bu neden ile birçok kullanıcı bu 
özellikli yazılımı kullanmayı tercih eder. Photoshop Eğitimi belli bir temele sahip olan kullanıcıların 
daha hızlı şekilde alabileceği yapıdadır. Grafik tabanlı oluşundan dolayı bilgisayar bilgisi ve bu tür diğer 
programlar ile de uyumluluk gösterir. Sizler için hazırlanan bu eğitim sayesinde, sanal ortamlar için 
harika görseller oluşturmanıza, var olan görsellerde dilediğiniz değişimleri yapabilmenize olanak sağlar. 
Bu neden ile de birçok kullanıcı tarafından etkin şekilde tercih edilir. Çok fazla detaya girmeden de basit 
düzeyde bu eğitim alınması mümkündür. Ancak ileri seviyeler de profesyonel olarak bu eğitimin 
alınması en uygun şekilde verim sağlayacaktır. 
 
Photoshop Eğitimi Artıları Nelerdir? 
 
Özellikle dijital ortamda verilerin görselliğinin sağlanması önemlidir. Bu bakımdan eşsiz ve farklı 
sonuçları alabileceğiniz bu tarz programlar kullanılmalıdır. Özellikle resimler üzerinde gerekli 
düzenlemelerin yapılmasına olanak sağlayan Photoshop, düzenleme araçlarını uygun şekilde 
kullanabilmenize olanak sağlar. Photoshop Eğitimi ile resimlerde yapmanız gereken tüm değişiklikleri 
uygun bir şekilde yapabilirsiniz. Kopya, kesme, silme, fırça çalışmaları ve benzer araçlar uygun şekilde 
kullanıldığında harika ve özgün görsel içerikler oluşturmanız sağlanmış olur. Oldukça öneli olan 
Photoshop uygulaması, bugün web ve diğer birçok platformun en çok ihtiyaç duyduğu içerikleri 
üretmenizi sağlayacaktır. Farklı resimleri birbiri ile birleştirmenize, montaj yapabilmenize ve istediğiniz 
illustrasyona ulaşmanız bu şekilde mümkün olacaktır. Kısacası resimler üzerinden yapabilecekleriniz 
Photoshop ile hayal gücünüz ile sınırlanır. 
İnternet kullanımı ve daha modern baskı sistemlerinin gelişmesi ile görsel içeriklerinde önemi büyük 
oranda artmıştır. Sizler de bu harika dünyada birer üretici olarak en güzel içerikleri sağlamak 
isterseniz Photoshop Eğitimi en uygun seçimlerden birisi olacaktır. Farklı bir şekilde bizlere sunulan 
bu etkileyici ve özel eğitimler sayesinde en güzel sonuçları hızlı şekilde almak mümkündür. Uzman 
ekiplerimiz ile hazırlamış olduğumuz bu eğitim ile en farklı konulara hakkim olabilir, doğru şekilde 
programı kullanmayı öğrenebilirsiniz. Etkili bir şekilde sizler de resimler üzerinden gerekli ya da 
istediğiniz değişimleri yapabilirsiniz. Kullanım kolaylıkları, kısa yollar ve gelişmiş komutlar hakkında 
daha fazla bilgiye sahip olarak, en uygun şekilde programı uygulamaya başlayabilirsiniz. İllustrasyon 
konusunda etkin bir şekilde var olabilmek için bu ve benzer eğitimleri almak en uygun davranış 
olacaktır. 
Eğitim kurumuzun sizler için hazırladığı farklı ve özel program eğitimleri kariyeriniz için de güncel 
kalmanıza yardımcı olacak şekilde hazırlanmışlardır. En doğru şekilde biçimlendirilmiş olan bu özel 
hizmetimiz sayesinde, en yeni ya da en geçerli programları artık sizler de kullanabilir, etkin bir şekilde 
kendinizi geliştirebilirsiniz. Farklı biçimlerde yer alan bu harika sistemler yazılımlar, programlar ve diğer 
birçok unsuru içine alacak şekilde kapsamlıdır. 
Eğitim Süresi: 4 gün 
İçerik 

 
PHOTOSHOP’A GİRİŞ 
 

Adobe Photoshop’a dair giriş düzeyinde genel bilgiler anlatılacaktır. 

 
Photoshop hakkında 
 

 Çözünürlük bilgisi 
 Arayüz bileşenleri Adobe Bridge 
 Yeni doküman oluşturma 
 Temel renk tercihler 

 
 
 



 

 

 
ARAÇLAR 
Adobe Photoshop’un araçlar çubuğu anlatılacaktır. Boyama araçları 
 

 Seçim araçları 
 Rötuş araçları 
 Vektörel araçlar 
 Yazı araçları 

 
KATMANLAR  
Adobe Photoshop’un katmanlı yapısı ve Layers paletinin kullanımı anlatılacaktır. 
 

 Genel bakış 
 Layers paleti 
 Temel katman işlemleri 
 Katman stilleri 
 Stil kullanımı 

 
SEÇİM 
Yazılımın temel seçim özellikleri anlatılacaktır. 
 

 Genel bakış 
 Quick 
 Mask 
 Select menüsü  

 
RENK  
Adobe Photoshop’un renk yönetim menüleri ve renk düzenleme katmanları anlatılacaktır 
 

 Adjustments menüsü 
 Adjustment katmanları 

 
FİLTRELER  
Yazılımın özel efektler oluşturmak için kullanılan Filter menüsü altında bulunan özellikler 
anlatılacaktır. 
 

 Genel bakış 
 Filter menüsü 

 


