
 

 

 

Özellikle internet kullanımı ile yaygınlaşan web kullanımı, farklı kullanıcı ihtiyaçlarına da cevap verecek 
düzeyde bazı gelişmeler içine girmiştir. Bu alana yönelik olan taleplerin karşılanabilmesi için özel 
programlar, yazılımlar ve uygulamalar sayesinde en etkin sonuçların alınması sağlanıyor. Illustrator 
programı da dünya genelinde en yaygın şekilde kullanıla vektör tabanlı bir yapıdadır. Özellikle web 
kullanıcıları gibi geniş bir hedef kitleye sahip ürünler üretilmesini sağlar. Illustrator Eğitimi sayesinde 
oldukça farklı ve ideal bir paket eğitim alabilir, bu geniş kapsamlı işlemleri en uygun şekilde sizler de 
yapabilirsiniz. Hazırlanacak olan vektörler birçok alanda etkin bir şekilde kullanıma uygun olacaktır. Bu 
neden ile genel olarak hitap edebileceğiniz kişi ve kurum sayısı da yüksektir. 
 
Illustrator Eğitimi İle Neler Yapılabilir? 
 
Özellikleri bakımından görseller oluşturma, var olan görselleri yenileme, farklı biçimlerde etkin hale 
getirme gibi birçok işlemi bu özel eğitim ile yapabilecek yetkinliğe sahip olacaksınız. Photoshop, 
InDesign, Flash ve Adobe başta olmak üzere tüm özel yazılımları kullanabilecek düzeye geldiğinizde, 
bu alanda yapabilecekleriniz hayal gücünüz ile sınırlı olacak. Bu bakımdan çok farklı alanlarda 
kullanabileceğiniz Illustrator Eğitimi sayesinde, sizler de farklı bir alanda kendinize yeni alternatifler 
açmış olacaksınız. Çağımızın bilişim ve teknoloji çağı olduğu düşünülürse, alanın ne kadar geniş 
olduğunu hesaplamak o derece güçtür. Bu neden ile sınırsız bir iş ve talep sizleri bekliyor diyebiliriz. 
Eğitimler uzman ekiplerce, en uygun ve özenli şekilde hazırlandığı için, en geniş kapsamlı tüm bilgileri 
sizler de elde edeceksiniz. 
Çevreniz baktığınızda ister sanal ister reel anlamda binlerce resimli, grafik ve farklı içerikler görürsünüz. 
Teknik çizim gerektiren işlemler, posterler ve web tabanlı grafikler aslında birer İllustrator programı ile 
oluşturulur. Çalışmalara özel efektler ekleyebilir, özel fırçalar ile gelişimi ve hareketliliği arttırabilirsiniz. 
Broşürler hazırlarken ya da yazılar üzerine efekt uygularken bu tarz işlemleri yapabilmeniz 
mümkündür. Illustrator Eğitimi ile kendinize bambaşka bir iş olanağı ve kalıcı bir kariyer planlamanız 
da mümkün olacaktır. Bu neden ile eğitimlerin kapsamı, size sunacakları en ideal şekilde tasarlanmış 
olmalıdır. En fazla randıman alacağınız eğitimleri tercih etmeli, sonuçlarından memnun olmanız 
gerekmektedir. Özellikler web sitelerinin gerek duyduğu şekilsel içerikleri çok daha özgün şekilde 
oluşturabilmek, eğitim konusunda elde edeceğiniz en güzel aşama olacaktır. Önünüzde işlenmesi 
gereken birçok grafik, uygulama, artistik çalışmalar ve çizimler olacaktır. Kendinizi dilediğiniz ve özgür 
olduğunuz aşamada değerlendirerek en fazla verimi sizler de alabilirsiniz. 
Yaratıcılığınız yönünde esnek bir gelişim gösterecek olan bu işlemler, sizlere farklı konularda özel ve 
ideal sonuçları sunacaktır. En özel biçimde karşınıza çıkacak harika iş fırsatlarını da bu şekilde 
şekillendirebilecek, yetenekleriniz ile eğitimlerinizi birleştirebileceksiniz. Her açıdan gelişimin daha 
başında olan dünyamız için bundan sonrası için de geçerli olan eğitimleri almanız, en farklı sonuçları da 
elde etmenizi sağlayacaktır. 
 
Eğitim Süresi: 4 gün 
İçerik 
 
Illustrator’a Giriş 
 

 Illustrator hakkında Vektörel çizimler hakkında 
 Arayüz bileşenleri 
 Adobe Bridge Yeni doküman oluşturma 
 Temel Preferences bileşenleni 
 Temel renk tercihleri 

 
Araçlar 
 

 Çizim araçları 
 Seçim araçları 
 Transform araçları 
 Liquify araçları 
 Sembol araçları 



 

 

 
 Diğer araçlar 

 
Renk 
 

 Renk tipleri 
 Color/Swatches paletleri 
 Live Color 
 Adobe Kuler 

 
Temel Obje özellikleri 
 

 Gruplama, kilitleme, gizleme, sıralama, transform, hizalama 
 Katman kullanımı 
 Pathfinder Path menüsü 
 Isolation Mode 

 
İleri Düzey Obje özellikleri 
 

 Expand, Expand Appearance 
 Flatten Transparency 
 Rasterize 
 Envelope Live Trace 
 Maskeleme 
 Appearance paleti 
 Attributes paleti 
 Transparency paleti 

 
Yazı 
 

 Control Palette 
 Character paleti 
 Karakter stilleri 
 Paragraph paleti 
 Paragraf stilleri 
 OpenType paleti 
 Type menüsü 

 
Seçim 
 

 Select menüsü 
 
Filter & Effect 
 

 Genel bakış 
 Filter menüsü 
 Effect menüsü 
 Grafik Stiller 

 


