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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD908 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Baskı ve Desenciliği 

MODÜLÜN ADI Desen Programı 2 

MODÜLÜN  TANIMI 
Tekniğine uygun olarak desen programını kullanma 

becerisinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Desen Programı 1 modülünü almıĢ olmak 

YETERLĠK Desen programını kullanmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak desen programını kullanabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Tekniğine uygun olarak desen programındaki 

menüleri kullanabileceksiniz. 

2. Tekniğine uygun olarak desen programındaki araç 

çubuklarını kullanabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Aydınlık ortam 
Donanım: Bilgisayar, desen programları  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Grafik tasarım programlarının yaygınlaşması ile birlikte Tekstil sektöründe de desen 

hazırlamada kullanılan desen programlarının kullanımı yaygınlaşmıştır. 

 

Desen Programı 1 modülü ile desen programlarını tanımak ve kullanmak için 

baĢlangıç yapmıĢtınız. Desen Programı 2 modülü ile desen programının diğer özelliklerini ve 

iĢlemlerini öğreneceksiniz. 

 

Desen Programı 2 modülü ile desen programında yer alan menüleri ve araç 

çubuklarını tanıyacak ve kullanacaksınız. Kendi deseninizde ya da hazır olan bir baĢka desen 

üzerinde desen programının menüleri ve araç çubuklarını kullanarak değiĢiklikler 

yapabileceksiniz. 

 

GĠRĠġ 



 

 2 



 

 3 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 

 

Bu faaliyet sonunda gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak desen 

programındaki menüleri kullanabileceksiniz.  
 

 

 

 

 ĠĢletmelerde tekstil desen tasarımında kullanılan yazılımların menülerini 

inceleyiniz. 

 

1. DESEN PROGRAMINDAKĠ MENÜLERĠ 

KULLANMA 
 

Desen programlarında genel sayfa görüntüsünde çekme menüsü, araç kutusu, paletler, 

durum çubuğu ve resim penceresi bulunur. Bu menülerin komutlarını kullanarak istenilen 

iĢlemler yapılır. 

 

Desen programları kullanılırken ne yapılmak istendiği ona komutlar yardımıyla 

iletilebilir.  Bu komutların bir kısmı çekme menüden bir kısmı araç kutusundan bir kısmı da 

zengin kısa yollardan verilir.  

 

Komutun çekme menüsünden seçim yolu belirtilirken komutlar arasında “>” iĢareti 

kullanılacaktır. Örneğin “Ġmage Size>Adjust>Levels” vb. 

 

Windows için kısa yolları kullanmak gerektiğinde Alt (Alternate), Ctrl (Control) ve 

Shift tuĢları ile bu tuĢlar basılı tutulurken tuĢlanacak diğer karakter olan harf  “+”  ile 

birbirinden ayrılmıĢ olacaktır. Örneğin, Ctrl+N vb. 

 

 

Resim 1.1: Desen programı çekme menüleri 

Desen programı ekranında File, Ġmage size, Layer, Select, Fitler, Wiev, Windows ve 

Help çekme menüleri vardır. 
 

Desen programının ekranını açtığımızda karĢımıza büyük bir pencere ve bu pencerede 

programa ait birtakım pencereler çıkar. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 1.2: Desen programı sayfa görünümü 

1.1. Düzen (Edit) Menüsü 
 

Bu bölümde kelime iĢlemci programlarda yapılan düzenleme iĢlemleri ile sadece 

“photoshop” programında uygulanan iĢlemler yapılır. 
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Resim 1.3: Edit menüsü içeriği 

Bu iĢlemlerin kısa yolları ve komutları aĢağıdaki gibidir. 
 

Edit (düzen) menüsü iĢlemleri Dosya komutu Kısayol tuĢları 

Yapılan son iĢlemi geri alma  Edit>Undo  Ctrl+Z 

Seçili alanın kesilmesi Edit>Cut Ctrl+X 

Seçili alanın kopyalanması Edit>Copy Ctrl+C 

BirleĢtirerek kopyalama Edit> Copy Merged Shift+Ctrl+C 

Kopyası alınan alanın yapıĢtırılması Edit>Paste Ctrl+V 

Seçili alanın renkle doldurulması Edit>Fill Shift+Backspace 

Tablo 1.1: Edit menüsü iĢlemleri 

 Çerçeve eklemek (Stroke): Seçili alana çerçeve yapmak için kullanılır. 

Sınırları çizilmiĢ alana çerçeve yapmak için “Edit>Stroke” komutu kullanılarak 

ilgili diyalog kutusu açılır.  

 Width: Uygulanacak çerçevenin kalınlık komutunun piksel cinsinden 

değeri girilir.  

 Location: Çerçevenin seçili alana nasıl uygulanacağının % cinsinden 

girildiği kısımdır. 

o Ġnside: Seçili alanın içinde  

o Center: Seçili alanın %50 içinde %50 dıĢında 

o Outside: Seçili alanın dıĢında  

 Opacity: Uygulanacak çerçeve renginin matlık saydamlık durumunun 

seçileği alandır. 
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Resim 1.4: Stroke menüsü 

 

ġekil 1.1: Stroke (çerçeve) uygulaması 

 

 Doldur (Fill) menüsü: Seçili alanı doldurma renk veya doku ile doldurma 

değerlerinin belirleneceği diyalog kutusudur. “Edit>Fill” komutu ya da 

“Shift+Backspace” kısa yolu ile bu diyalog kutusu ile açılır. 
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Resim 1.5: Fill diyalog kutusu 

 Contens: Fill diyalog kutusunda belirlenen kısımdaki “use” penceresinde 

seçili alanda kullanılacak malzemenin içeriğinin belirleneceği alandır. 

o Foreground color: Seçili alanı ön plan rengi ile doldurur. 

o Background color: Seçili alanı arka plan rengi ile doldurur. 

o Patern: Seçili alanın içini daha önceden alınmıĢ “Define Patern” 

doku ile doldurur. 

o History: Resmin en son kaydedilmiĢ hâli ile doldurur. 

o Black: Siyah renk ile doldurur. 

o %50 Gray: Seçili alanı %50 gri renk ile doldur. 

o White: Beyaz renk ile doldur. 

 Opacity: Kullanılacak rengin matlık oranının belirlendiği kısımdır. 

 Mode: Seçili alan ile üzerine uygulanacak rengin biribirlerine karıĢım 

oaranının belirlendiği alandır. 
 

 Serbestçe döndürmek (Free transform): Düzenleme iĢlemlerinden biri olan 

free transform resmi serbest olarak döndürmeye yarar. Ancak serbest döndürme 

sırasında dosyanın görüntüsünde önlenemez bazı kayıplar olur. “Edit>Free 

Transform” komutu ile ya da “Ctrl+T” kısa yolu ile bu menüye ulaĢılır.  
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 Döndürme (Transform): Resmin kendisini ya da seçili alanı belli bir merkez 

etrafında döndürmeye yarar. Döndürme açısal ya da serbestçe olabilir. 

“Edit>Transform” ile bu menüye ulaĢılır. 

 

 Ölçeklendirme (scale): Seçili alanın boyutlarını büyültme ya da 

küçültme amacıyla kullanılır. 

 Döndürme (Rotate): Seçili alanı serbest olarak döndürmeye yarar. Seçili 

alan serbest olarak döndürürken “Shift” tuĢu basılı tutulursa dönme 15 

derecenin katları Ģeklinde döndürülür. “Edit>Transform>Rotate” ile bu 

menüye ulaĢılır. 

 Çarpıtmak (Skew): Seçili alanın köĢe tutamacından tutarak desene 

istenilen yönde ve miktarda çarpıtma iĢlemi yapmak için kullanılır. 

“Edit>Transform>Skew” ile bu menüye ulaĢılır. 

ġekil 1.3: Orijinal desen      ġekil 1.4: Boyutları değiĢtirilen desen 

Döndürme 

merkezi 

ġekil 1.2: Free transform uygulama örneği 
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 Yamultmak (Distort): Seçili alanı tüm tutamak noktalarından ayrı ayrı 

tutup resmi yamultmaya olanak verir. “Edit>Transform>Distort” ile bu 

menüye ulaĢılır. 

 Perspektif deformasyon (Perspective): Kullanımı “skew” menüsündeki 

çarpıtma ve yamultmaya çok benzer. Ancak burada yapılan çarpıtma ile 

adeta üç boyutlu görüntü elde edilir. “Edit>Transform>Perspective” ile 

bu menüye ulaĢılır. 

 

 Sayısal açı ile döndürme (Numeric): Tüm resmi sayısal bir değer 

vererek hassas bir Ģekilde döndürmek için kullanılır. 

“Edit>Transform>Numeric” ile bu menüye ulaĢılır. Burada “Angle” 

iletiĢim kutusuna döndürülmek istenen sayısal açı değeri girilerek resmin 

dönmesi sağlanır. 

 Döndürme 180˚ (Rotate 180˚): Seçili alanı 180˚ döndürür. 

“Edit>Transform>Rotate 180˚” ile bu menüye ulaĢılır. 

ġekil 1.5: Serbest döndürülen 

desen 

ġekil 1.6 ÇarpıtılmıĢ desen 

döndürülen desen 

ġekil 1.7: Perspektif uygulanmıĢ desen ġekil 1.8: YamultulmuĢ desen 
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 Saat yönünde döndürme 90˚CV (Rotate 90˚ CW): Seçili alanı saat 

yönünde 90˚ döndürür. “Edit>Transform> Rotate 90˚ CW” ile bu menüye 

ulaĢılır. 

 Saat yönünün tersine döndürme 90˚ (Rotate 90˚ CCW): Seçili alanı 

saat yönünün tersine 90˚ döndürür. “Edit>Transform>Rotate 90˚ CCW˚” 

ile bu menüye ulaĢılır. 

 Flip horizontal: Seçili alanın yatay düzlemde aksini alır. Bir cismin 

aynadaki görüntüsüne benzer. “Edit>Transform>Flip Horizontal” ile bu 

menüye ulaĢılır. 

 Flip vertical: Seçili alanın dikey düzlemde aksini alır. Bir cismin sudaki 

görüntüsüne benzer. “Edit>Transform>Flip Vertical” ile bu menüye 

ulaĢılır. 

 

 Doku kopyalama (Define patern): Kullanım yerine göre çalıĢma alanının 

istenen doku ile kaplanmasında kullanılan menü programıdır. Bunun için önce 

doku kare seçim aracı ile seçilir. “Edit>Define Patern”  menüsü ile define patern 

yapılır. Seçim yaparken info penceresindeki “Fade” mutlaka sıfır olmalıdır. 

 

Resim 1.10: 

Define Patern 

dokusu  

Resim 1.6: Define Patern 

dokunun uygulanmıĢ hâli 

ġekil 1.9: 180˚ 

döndürülmüĢ desen 

ġekil 1.10: 90˚ saat 

yönünde döndürme 

ġekil 1.11: 90˚ saat 

yönü tersinde 

döndürme 
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Daha sonra doku uygulanacak alana patern stampası ile aktarılır. Desen programının 

bazı versiyonlarda hazırlanan bu paternleri hemen uygulamanız gerekirken bazı versiyonlar 

ise hazırlanan bu paternleri daha sonra da kullanmamız için kaydedip saklamamıza olanak 

verir.  
 

1.1.1. Renk Ayarlarını Yapma (Ġmage) 
 

Bu çekme menüsü, iĢlenmiĢ desen dosyasının görünüĢ, renk modu, ıĢık-renk kontrastı, 

parlaklık gibi renk bilgilerini değiĢtirmek ve kontrol etmek için kullanılır. 
 

 Dosyanın düzeltilmesi (Adjust): Dosyanın ya da seçili alanın renk, ton ve 

kontrast gibi özellikleriyle oynamak ve değiĢtirmek için kullanılır. 
 

Bu menüde iĢlem yaparken diyalog kutularında bazı genel komutlar çıkar. 
 

 İnput levels: Resmin kontrastını artırmak için kullanılan metin 

kutularından oluĢur. Buradaki her sürgü ayrı bir kontrast ayarı 

yapmamıza olanak verir. 

 Output levels: Sürgüler yardımıyla resmin kontrastını azaltmak için 

kullanılır. 

 

Resim 1.7: Ġmage çekme menüsü 

 Auto: Dosyadaki renklerin parlaklık ve kontrastını bilgisayarın otomatik 

olarak yapmasına olanak verir.  

 Auto levels: Photoshop dosyasının renk ayarlarını sizden herhangi bir 

komut beklemeden otomatik olarak yapılmasını sağlayan menüdür. 

“Ġmage>Adjust>Auto levels” komutuyla bu menüye ulaĢılır. 

 Curvers: Bu menüyle yapılan iĢlem “levels” menüsünde yapılan iĢleme 

benzer. “Curvers” menüsünde grafik yardımıyla görüntü üzerinde 

değiĢiklik yapılabilir. 
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Açılan bu menüde channel (çenıl) kutusundan görüntünün renk modu seçilir. Daha 

sonra görüntüdeki grafikteki eğriyi mouse ile tutup çekiĢtirilir. Böylece renk değerleri 

düzenlenir. 

 

“Ġmage>Adjust>Curvers” komutuyla bu menüye ulaĢılır. 

 Color balans (Renk dengesi): Dosyadaki koyu [Shadows (Ģadovs)], orta 

[Midtnes (mittons)] ve açık [Higlihts (haylayts)] renkli piksellerin; 

kırmızı, mavi ve yeĢil renklerin dengesini düzenlemek için kullanılır. 

Resmin ton dengesinin bozulmaması için diyalog kutusundaki “preserve 

luminosity” kutucuğunun iĢaretli olması gerekir.  

 

“Ġmage>Adjust>Color Balanc”e komutuyla  ya da “Ctrl+B” kısa yoluyla bu menüye 

ulaĢılır. 

Resim 1.8: Curvers diyalog kutusu 

 

Resim 1.9: Color balance diyalog kutusu 
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 Brightness/Kontrast (parlaklık/kontrast): Dosyadaki görüntünün 

parlaklık ve kontrast ayarlarını yapmak için kullanılır. 

“Ġmage>Adjust>Brightness/kontrast” komutuyla bu menüye ulaĢılır. 
 

 

 Hue/Saturation (Renk doygunluğu): “Hue” kelimesinin karĢılığı renk, 

“saturation” kelimesinin karĢılığı ise doygunluk veya canlılıktır. Bu menü 

görüntüdeki renk tonlarının doygunluğunu düzenlemek için kullanılır. 

 

 

 

“Ġmage>Adjust>Hue/Saturation” komutuyla ya da “Ctrl+U” kısa yoluyla bu 

menüye ulaĢılır. 

 

Açılan bu diyalog kutusunda “edit” seçim listesinde “master” ve diğer renkler yer alır. 

Eğer “master” seçili durumdaysa yapılacak her ayar tüm dosyayı etkiler. Diğer renk 

seçeneklerinden herhangi biri seçilmiĢse o zaman öncelikle o renge ait piksellerde değiĢiklik 

meydana gelir. 

 

Hue/Saturation diyalog kutusunda “edit” listesinden renk seçildikten sonra üç sürgü de 

kullanarak renk düzenlemeleri yapılır. “Hue” renk tonu değiĢiklikleri için “saturation” renk 

doygunluğu değiĢiklikleri için “lightness” rengin aydınlığı, açıklığı/koyuluğunu değiĢtirmek 

için kullanılır. 

Resim 1.10: Brightness/Kontrast diyalog kutusu 

 

Resim 1.11: Hue curvers diyalog kutusu 
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 Desture: Tüm renklerin doygunluk değeri sıfırlanarak resmi gri tonlu 

hâle getirir. Dosya hâlen dosya modlarıyla (RGB, CMYK gibi) çalıĢmaya 

devam eder. Sadece dosya içindeki ana ve ara renkleri siyah ve beyaza 

dönüĢtürür. 
 

“Ġmage>Adjust>Desature” komutuyla ya da “Shift+Ctrl+U” kısa yoluyla bu menüye 

ulaĢılır. 
 

 Replace color: “Replace”nin kelime anlamı bir Ģeyi yenisiyle 

değiĢtirmektir. Dokümanımızdaki belirli bir rengi seçip onun doygunluk, 

parlaklık ve kontrast ayarlarını tekrar düzenlememizi sağlar. “Replace 

color” diyalog kutusundan “Fuziness” sürgüsünün değerini ne kadar 

büyütürsek düzenleyeceğimiz piksel alanı o kadar büyür. 
 

“Ġmage>Adjust> Replace Color” komutuyla bu menüye ulaĢılır. 

 Selective color: Dosyadaki renkleri değiĢtirmeye yarayan bir menüdür. 

Dosya içindeki sarı bir rengi turuncuya çevirmek için önce “color” 

listesinden “yellow” seçimi yapılır. Sonra “magente” ile “yellow” 

sürgüsünü pozitif yönde ilerletip sarının içindeki “magent” yoğunluğu 

artırılır. 

 

“Ġmage>Adjust> Selektive Color” komutuyla bu menüye ulaĢılır. 
 

 Channel mixer: Dosyadaki herhangi bir renk kanalının rengini mevcut 

renk kanalları ile karıĢtırarak değiĢtirmek için kullanılır. Bu iĢlemin en 

büyük avantajı sadece istenilen renk kanalında değiĢiklik yapmaya olanak 

vermesidir. 

 

“Ġmage>Adjust> Channel Mixer” komutuyla bu menüye ulaĢılır.  
 

Diyalog kutusunda açılan diyalog kutusunda “output channel” listesinde renk moduna 

ait kanallar bulunur. Buradan değiĢtirilmek istenen renk seçilir. “Source channels” kısmında 

Resim 1.12: Selective color diyalog kutusu 
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sürgüler kullanılarak kanalın ana rengine olan karıĢım oranını artırıp eksiltmek için 

kullanılır. “Constans” rengin saydamlık ve matlığını ayarlamak için kullanılır. 

“Monochrome” kutusu onaylandığında ise yapılan her değiĢiklik tüm renk kanallarına 

uygulanır.  

 

 Invert: Bu komut resmin negatifini oluĢturmak için kullanılır.  

 “Ġmage>Adjust> Ġnvert” komutuyla ya da “Ctrl+I” kısa yoluyla bu 

menüye ulaĢılır. 

 

 Egualize: Dosyanın renklerindeki açık ve koyu piksellerin görünümünü 

ortalama bir parlaklığa getirmek için kullanılır. Böylece dosyanın 

görüntüsü dengelenir. Dosyanın tümünü ya da seçili bir bölgede 

“egualize” iĢlemi yapılabilir. Seçili bir alanda parlaklık düzenlemesi 

yaparken açılan diyalog kutusundan “Egualize Selected Area Only 

(yalnızca seçili alanda parlaklık yapılır)” onaylanır. “Egualize Entire 

Image Based On Area” onaylanırsa seçili alandaki ıĢık ve parlaklı 

değiĢimi esas alınarak alanın dıĢındaki piksellerin dengelenmesi yapılır. 

Resim 1.13: Channel mixer diyalog kutusu 

Resim 1.14: Desenin orijinali ve invert komutuyla negatifi alınmıĢ hâli 
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“Ġmage>Adjust> Egualize” komutuyla bu menüye ulaĢılır. 

 Threshold: Dosya ister gri tonlamalı olsun ister renkli olsun bu menüyle 

yüksek kontrastlı siyah beyaz hâle getirilir. Bu iĢlemi yaparken hangi 

parlaklıktaki piksellerin beyaz, hangilerinin siyah olacağına karar vermek 

de mümkündür. Bu menüde açılan diyalog kutusuna herhangi bir değer 

girdiğimizde o değere kadar parlaklığa sahip pikseller beyaz, o değerden 

daha yüksek koyuluğa sahip olan pikseller siyah olur. 

 

Resim 1.15: Desenin orjinali ve Threshold komutuyla siyah beyaza dönüĢtürülmüĢ hâli 

 

“Ġmage>Adjust> Threshold” komutuyla bu menüye ulaĢılır.  
 

 Posterize: Dosyadaki renklerin ton ve parlaklık sayısını azaltmaya 

yarayan bir tür efekt menüsüdür. Bu iĢlem ile birbirine yakın değerdeki 

renklerin pikselleri birleĢir. 
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Resim 1.16: Posterize diyalog kutusu, desenin orjinali ve posterize iĢlemi uygulaması 

 “Ġmage>Adjust> Posterize” komutuyla bu menüye ulaĢılır. 

 

Resim 1.17: Variations diyalog kutusu 

Variations: Resmin renk dengesi, tonu ve doygunluğu gibi ayarlarını aynı diyalog 

kutusunu kullanarak ayarlamaya yarayan menüdür. 
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Dosyadaki sarı, kırmızı, yeĢil gibi renklerin miktarlarını değiĢtirmek için kullanılır. Bu 

menü açıldığında karĢımıza büyük bir diyalog kutu çıkar. Bu kutunun en üst bölmesindeki 

ilk görüntümüz “current pick” ile tanımlanan orijinal dosyadır. Yanındaki dosya yaptığımız 

değiĢiklikleri izlememize yarar.  
 

Ġkinci ve en büyük bölümde orijinal görüntü çevresinde dizilmiĢ görüntüler vardır. Bu 

görüntülere her tıkladığımızda o resme ait renkteki değerler değiĢir. Sağdaki üçlü bölümde 

yine orijinal resmin altında ve üstünde resme düĢen ıĢığı ayarlamaya yarayan  “lighter 

(açık)” ve “darker (daha koyu)” kısımları vardır.  
 

Bu diyalog kutusunun sağ üst tarafında değiĢimlerin hangi pikselleri etkilemesini 

belirlediğimiz seçim araçları bulunur. Bunlardan “shadow” pikselleri koyulaĢtırır; 

“midtones” ara tonlu pikselleri etkiler; “highlights” piksellerin rengini açar; “saturation” 

seçili alanın renk doygunluğunu düzenler. Bu menüdeki “show clipping” seçeneği tıklanırsa 

renk doygunluğu sınırına gelindiğinde rengin bozulduğu görülür. 
 

“Ġmage>Adjust> Variations” komutuyla bu menüye ulaĢılır. 
 

“Fine/coarse” önizleme hassasiyetini düzenlemek için kullanılır. Sürgü “fine” tarafına 

doğru yaklaĢtıkça ayarlarımız küçük adımlarla “coarse” tarafına doğru yaklaĢtıkça 

ayarlarımız büyük adımlarla gerçekleĢir. 
 

 Duplicate: Ekrandaki dosyanın bir kopyasını almak için kullanılır. Bu 

komut ile kopya alındıktan sonra  “Save A Copy” ya da “Save As Copy” 

ile tekrar resmi kaydetmeye gerek kalmaz. 

 Apply image: Aynı piksel yapısına sahip katmanları birleĢtirme, 

maskeleme iĢlemi için kullanılır. 

 Calculations: Dokümandaki alfa kanallarını birbiri ile çarpıĢtırılarak 

farklı kanallar elde edilmesini sağlar. 

 
 Ġmage size: Görüntünün bilgisayarda kapladığı alanı, pikseli, ebatlarını 

ve çözünürlüğünü öğrenmek ya da değiĢtirmek için kullanılır. Ebatları ve 

çözünürlüğü çok yüksek dokümanlar bilgisayarda çok yer kaplar.  Büyük 

Resim 1.18: Ġmage size diyalog kutusu 
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dokümanların çözünürlük ve piksel değerlerini “image size” menüsüyle 

azaltarak hacimleri küçültülebilir. Ya da çok küçük bir dosyanın 

çözünürlük, ebat ve piksel sayılarını arttırarak büyütebiliriz. Ancak 

dosyayı büyütürken görüntü üzerinde kayıplar meydana gelmesi 

kaçınılmazdır.  

 Canvas size: ÇalıĢılan dosya kâğıdının alanını ilave ölçüyle büyütmek 

için kullanılır. Tasarım yapılırken yola bir objeden çıkılır. ÇalıĢılan obje 

ile daha sonra tasarım tamamlanır. Bu aĢamada çalıĢtığımız objeden daha 

büyük çalıĢma alanına ihtiyaç duyarız. ÇalıĢacağımız dosyanın çalıĢma 

alanına ilave yapmak için “canvas size” menüsü kullanılır. 

 

Bu menüde “Current Size” çalıĢtığımız dosyanın önceki alanını, “New Size” ise 

dosyanın yeni alanının belirlendiği alandır. “Anchor” kısmı ise büyüttüğümüz çalıĢma 

alanında orijinal görüntünün nerede olacağının tespit edildiği alandır. 

 

 Crop: Dosyadaki seçili alanın dıĢındaki kısımları kesmek ve dosyadan 

atmak için kullanılır. 

 Rotate canvas: Bu menü ile açılan 180˚, 90˚CW, 90˚CCW, “Flip 

Horizontal”, “Flip Vertical” ve “Airbitrary” komutları ile “edit” 

menüsünde açıklanan seçili alanın açısal döndürme iĢleminin aynısını bu 

kez dosyanın tamamına uygular. 

 Histogram: Level menüsünde görülen histogramı detaylı  incelemek için 

kullanılır. Bu diyalog kutusunda “mean” parlak piksel ortalaması, “std-

dev” standart sapması, “median” ton değerleri, “piksels” piksel sayıları, 

“level” gri seviye sayısı, “count” gri seviyedeki piksel sayısı, 

“percentile” gri sevideki piksel oranı bilgileri bulunur. 

 Trap: Baskı yapılacak görüntülerin ĢiĢirilmesi için kullanılır. Baskı 

makinesinin en küçük ayarları bu diyalog kutusundan girilir. Bu değer 0-

5 arasındadır. ġiĢirme miktarı ekrandan izlenebilir.  

Resim 1.19: Canvas size diyalog kutusu 
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1.2. Seçim Yardımcıları (Select Menüsü) 
 

Bu menü ile seçili alanları düzenlemek, kontrol etmek, tüm dosyayı seçmek, seçili 

alanın tersini seçili hâle getirmek, seçili alanları iptal etmek, renk ayırımı yapmak ve benzer 

renkli alanları bir arada kullanmak mümkündür. 
 

 All : Tüm dosyayı seçmek için kullanılır. 

 Deselect: Seçili alanı iptal etmek için kullanılır. 

 Reselect: Ġptal edilen seçili alanı tekrar seçmek için kullanılır. 

 Ġnverse: Seçilen alanın tersini seçmek için kullanılır. 

 Modify: Modifi menüsünün altında açılan seçim setini kullanarak seçili alanda 

düzenlemeler yapar. 

 

 Border: seçimin sınırını kalınlaĢtırarak bir çerçeve durumuna getirir. 

 Smoot: Seçili alanın kenarlarını yuvarlatır. 

 Expand: Seçimi açılan diyalog kutusundan verilen piksel değeri kadar 

büyütür. 

 Contract: Seçimi açılan diyalog kutusundan verilen piksel değeri kadar 

küçültür. 

 Grow: Seçimi geniĢletmek için kullanılır. 

 Similar: Seçili alanın içindeki piksellerin benzerlerini seçili olmayan 

alandakilerle birlikte seçmek için kullanılır. 

 Transform selection: Seçilen alanı döndürmek ya da yamultmak için kullanılır. 

 Save selection: Seçimi, seçim yaptığınız görüntüyle beraber kaydedip saklamak 

için kullanılır. 

Resim 1.20: Select menüsü 
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 Load selections: Tekrar çalıĢmak için seçim yapılan görüntüyle beraber 

kaydedilen dosyayı geri çağırmak için kullanılır. 

 Feather: Çok kenarlı seçim alanının köĢelerinin kaç piksel yarıçapında 

yuvarlatılacağını belirlemek için kullanılır. Açılan diyalog kutusuna kaç piksel 

yarıçapında yuvarlatma yapılacağı yazılarak seçilen alan yuvarlatılır. 

 Color range: Bir anlamda renk seçicidir. Bu menü ile tek seferde görüntüdeki 

belirli renkteki piksellerin tamamı seçilebilir.   

 
“Color range” diyalog kutusunda belirlememiz gereken seçenekler vardır. 

 

 Select: Görüntüden hangi rengin seçileceğinin belirlendiği kısımdır. 

Burada kullanılan desen programının temel renkleri, siyah, gri, beyaz ve 

bu renklerle seçilemeyen renklerin seçilmesine olanak veren “out of 

gamma” seçeneği vardır. 

 Fuzziness: Seçilecek rengin hangi toleransla seçileceği belirlenir. 

Tolerans belirlemek için “fuzziness” sürgüsünü hareket ettirerek 

belirlenir.  

 Selection: Seçili alanları siyah beyaz maskelenmiĢ olarak görünür. 

Sadece seçili alanlar görünebilir. 

 Ġmage: Resmi orijinal hâlini görüntü penceresinde izleyerek renk 

seçimine olanak tanır. 

 Selection previews: Seçili alanların seçili olmayanlardan ayrı olarak 

ekranda görünmesinin sağlanması için uygulanacak maskenin rengi 

belirlenir. 
 

Resim 1.21: “Color range” menüsü ile renk seçimi ve menü diyalog 

kutusu 
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1.3. Görünüm (View) Menüsü 
 

View kelime anlamı olarak manzaradır. Programda ise dıĢ görünüĢ ya da uzaktan 

görünüĢü ifade eder. Bu menü, dosyadaki görüntünün yakınlaĢtırılıp uzaklaĢtırılmasını, tüm 

sayfaya görüntünün yayılmasını, gerçek boyutlarda izlenmesini, seçili alanların, cetvellerin, 

yardımcı cetvellerin ve ızgaraların gizlenip görüntülenmesini sağlar. 
 

 New view: Dosyanın aynısından ekranda bir tane daha açar. Yapılan her iĢlem 

iki dosyayı da etkiler. 

 Preview: RGB modundaki bir görüntüyü CMYK moduna çevrildiğinde nasıl 

görüneceğinin ön izlemesini almak için kullanılır. Daha çok matbaacılıkta ren 

ayırım iĢlemlerinde kullanılır. 

 Gamut warning: RGB modundaki bir görüntünün CMYK moduna geçtiğinde 

hangi bölgelerdeki renk ile sorun oluĢturacağını görmek için kullanılır.  

 Zoom in: Görüntüyü yakınlaĢtırmak için kullanılır. Ctrl+space tuĢlarına aynı 

anda basıldığında imleç büyüteç Ģeklini alır ve her tıklandığında görüntüyü 

büyütür.  

 Zoom out: Görüntüyü uzaklaĢtırmak için kullanılır. Alt+space tuĢlarına aynı 

anda basıldığında imleç büyüteç Ģeklini alır ve her tıklandığında görüntü 

küçülür. 

 Fit on screen: Görüntüyü ekrana yaymak için kullanılır. 

 Actual pixel: Görüntüyü normal boyutlarına getirir. Ctrl+0 kısa yolu da 

görüntüyü normal boyutlarına getirmek için kullanılan kısa yoldur. 

 

Bu menüde “Hide” ve “Show” kelimesi ile baĢlayan menüler vardır. “Hide” kelimesi 

gizle, “Show” kelimesi göster anlamındadır. Örneğin, “Show” kelimesi ile baĢlayan 

seçenekler seçilirse seçenek ekranda görünür. Ekranda görünür olan seçenek menüde “Hide” 

kelimesi ile baĢlayan seçenek oluĢturur. 

Resim 1.22: View menüsü 
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 Hide Edges/Show Edges: Seçili alanı gizlemek ya da göstermek için kullanılır. 

 Hide Path/Show Path: Ekranda çizilen “pathleri” gizlemek ya da göstermek 

için kullanılır. 

 Show Rules/Hide Rules: Cetvelleri göstermek ya da gizlemek için kullanılır. 

 Show Guides/Hide Guides: Kılavuz çizgilerini (yardımcı cetvel) göstermek ya 

da gizlemek için kullanılır. 

 Snap To Guides: Program imlecini bir mıknatıs gibi çekerek seçim yapmayı 

kolaylaĢtırır. 

 Look Guides: Yardımcı cetvellerin hareket etmesini önlemesi için kilitler. 

 Clear Guides: Yardımcı cetvelleri silmek için kullanılır. 

 Show Grid/Hide G:rid: Ekranı karelere bölerek ızgara çizgilerini göstermek ya 

da gizlemek için kullanılır. 

 Snap To Grid: Program imlecinin ızgaraya yapıĢması için kullanılır. 

 

1.4. Pencere ( Window ) Menüsü 
 

Desen programındaki pencere ve tabloları ekranda göstermek ve gizlemek için 

kullanılır. 
 

 Cascade: Program dosyasını sayfasını ekrana yatay olarak açması için 

kullanılır. 

 Tile: Dokümanı tam ekran açmak için kullanılır. Ancak bu iĢlem için genellikle 

dokümanın sağ üst köĢesinde bulunan simgeler kullanılır. 

 Arrenge Ġcons: Mac bilgisayarlarda ekrandaki görüntünün yakınlaĢtırıp 

uzaklaĢtırılması için kullanılır. 

Resim 1.23: Windows menüsü  
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 Close All: Dokümanı kapatmak için kullanılır. Ancak bu iĢlemi yapmak için 

dokümanın sağ üst köĢesindeki “x” simgesinin tıklanması yeterlidir. 

 Hide Tool/Show Tool: Program sayfasının sol tarafında bulunan araç kutusunu 

gizlemek ya da göstermek için kullanılır. 

 Hide Navigator/Show Navigator: Görüntüyü büyütmek ve küçültmek için 

kullanılan navigatör penceresini gizlemek ya da göstermek için kullanılır. 

 

ÇalıĢılan dosyası ekranda büyütüldüğünde küçük bir kısmı büyütülmüĢ olarak ekranda 

görünür. Böyle durumlarda “navigator” penceresinde bir çerçeve oluĢur. Resmin hangi 

bölgesinin ekranda görünmesi istenirse çerçeve o bölgeye “navigator” penceresinden mouse 

ile taĢınır. “navigator” penceresi ile çalıĢmalarımız kolaylaĢır. 
 

 Hide Ġnfo/Show Ġnfo: “Ġnfo” bilgileri “navigator” paletiyle aynı pencere içinde 

bulunur. Windows menüsünden “info” penceresini gizlemek ya da göstermek 

için kullanılır. ÇalıĢılan dosyanın renkleri, iĢaretletici imlecin o anda resmin 

hangi koordinatlarda bulunduğu ve seçim ebadı “info” penceresinden öğrenilir. 

 

Bu pencerede imlecin bulunduğu yerdeki renklerin hem RGB hem de CMYK 

değerleri sayısal olarak görünür. 
 

“X,Y” imlecin o anda cetvelin neresinde bulunduğu öğrenilir. “W,H” ise eğer ekranda 

seçili bir alan varsa bu alanın eni (W) ve yüksekliği (H)  hakkında bilgi aldığımız yerdir. 
 

Resim 1.25: Ġnfo penceresi 

Resim 1.24: Navigator penceresi  
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 Hide Options/Show Options: Araç çubuklarına ait seçeneklerin bulunduğu 

penceredir. Her araç için farklı bir içerikle yeniden oluĢur. Bu içeriklere araç 

kutusundaki seçimlerde değinilecektir. 

 Hide Color/Show Color: Renk paletinden renk seçmek için kullanılır 

(Resim1.35). Bu menü color paletini gizlemek ya da göstermek için kullanılır. 

Bu palette color kelimesinin altında bulunan iki renkten üstteki ön zemin 

rengini (foreground), alttaki renk ise alt zemin rengini (backgraund) değiĢtirmek 

için kullanılır. Bu paletin üst kısmındaki üçgen Ģeklinde imleç tıklanarak renk 

modları açılır. Açılan menüden renk modu seçilir. Alttaki renkli çubuğun 

üstünde imleç gezdirildiğinde renkler değiĢir. Bu sayede istenilen renk seçilir. 

 Hide Swatches/Show Swatches: Bu menü swatches paletini gizlemek ya da 

göstermek için kullanılır (Resim1.36). Color penceresi ile aynı paleti kullanır. 

Bu tabloda desen programının hazır renk Ģablonları vardır.  Sağ üst kısmındaki 

imleci tıklayarak açtığımızda karĢımıza seçenekler çıkar. Programın yeni 

sürümlerinde “New Swatches” yeni renk oluĢturmak ve tabloya eklemek; 

“Reset Swatches” tabloyu ilk hâline (256 renklik sete) dönüĢtürmek için 

kullanılır. “Save Swatches” yeni renklerle oluĢturulan seti kaydeder; “Replace 

Swatches” mevcut renk seti yerine yeni oluĢturulan renk setini koymak için 

kullanılır. 

 Hide Brushes/Show Brushes: Fırça uçları penceresini göstermek ya da 

gizlemek için kullanılır. 

 Hide Layer/Show Layer: Katmanlar penceresini açmak ya da kapatmak için 

kullanılır. 

 Hide Channels/Show Channels: Katmanlar penceresini açmak ya da kapatmak 

için kullanılır. Program ekranında “layer” penceresi ile aynı palette bulunur. 

“Channels” kelimesi kanal anlamındadır. Kanallar renk modlarının her bir 

rengini ayrı ayrı çalıĢma olanağı sağlar. 

 

Örneğin, RGB renk modundaki bir dosya, kanallar penceresi açıkken üç farklı kanala 

ayrılmıĢ olarak görünür. Pencerenin solunda bulunan göz simgeleri tüm kanalların görünür 

durumda olduğunu ifade eder. Gözlerden herhangi biri tıklanarak kapandığında dosyadaki o 

renge ait pikseller görünmez olur. Bu pikseller kaybolmaz, sadece tekrar aynı yere tıklanarak 

göz simgesi geri getirilene kadar görünmez olur. 
 

Resim 1.28 Brushes penceresi 

Resim 1.26: Color penceresi 

Resim 1.27: Swatches penceresi 
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Kanallar penceresinin sağ üst köĢesindeki üçgen simge tıklanarak açılırsa karĢımıza 

“channels” menüsü açılır. Bu menüdeki seçeneklerin de “layer” menüsünde bulunan 

seçeneklere benzediğini görebiliriz. Farklı olarak “channell” menüsünde yeni kanal 

oluĢturma ve yeni spot kanal oluĢturma seçenekleri vardır.  
 

 New Channell (Yeni kanal oluĢturma): Bu seçim yapıldığında yeni bir 

diyalog kısmı karĢımıza çıkar.  
 

Bu menüde yanında numarası bulunan “alpha” adında çalıĢma kanalı oluĢturulur. Bu 

isim istenirse değiĢtirilebilir. 

 

 Color Ġndicates: Maskenin ne amaçla kullanılacağı belirlenir. “Masked” ya da 

“selected areas” olmak üzere iki seçenek vardır. 

 Masked Areas: Maske rengini seçilen bölgeye uygular. 

 Selected Areas: Rengi seçilen bölgenin boĢluklarına uygular. 

 

Resim 1.29: Resim dosyasının asıl görüntüsü 
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Color: Maske renginin ve “opacity” değerinin belirleneceği kısımdır. “Alpha” 

kanalları ekranda siyah beyaz renklerle çalıĢır. Asıl dosya ile bağlantı oluĢmadığı sürece 

renkler gri tonlamalı görünür.  

 

Kanallarda renk modundaki tüm renklerin göz simgeleri açık ve kanalların isimlerinin 

bulunduğu kısımlar mavi renkte olduğunda asıl dosya görüntüsü ekrana yansır. “Alpha” 

kanalının göz simgesi de açık ise seçilen renge ait piksellerde yapılan değiĢiklikler asıl dosya 

üzerinde görülür. Kanallar, kanal menüsünde bulunan “merge cahannell” komutu ile 

birleĢtirilerek tek bir dosya hâline dönüĢür. 

 

 Spot Color: Seçili alanlardaki renksiz kısımlara ekstra renk hâline getirir. 

 Paths:Bir çizim aleti olan “path” penceresini gizlemek ya da göstermek için 

kullanılır. Bu çizim aleti araç kutusundadır. Bu araç ile ilgili detaylar araç 

çubuklarında değinilecektir. 
 

1.5. Filtreler (Filter ) Menüsü 
 

“Filter” dosya görüntülerini düzenleme veya dönüĢtürme iĢlemlerinde kullanılan 

menüdür. Filtreler, mevcut resmin yapısını değiĢik Ģekillerde bozarak farklı bir resmin 

oluĢmasını sağlayan yardımcı araçlardır. Filtreler esas olarak taranmıĢ görüntülerin 

Resim 1.30: A resminde yeĢil ve mavi renkler görünür durumda; B resminde kırmızı ve yeĢil 

renkler görünür durumda; C resminde kırmızı ve mavi renkler görünür durumda 

A B C 
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iyileĢtirilmesi ve hatalarının giderilmesi amacıyla geliĢtirilmiĢtir. Ancak diğer dosyalarda da 

kullanılmaya da baĢlanmıĢtır. 
 

Bir resim iĢleme program filtresi resmin tamamına ya da seçili alanlara olmak üzere 

iki farklı Ģekilde kullanılabilir.  

 

Resim 1.31: Filter menüsü menüsü 

Bir seferde sadece bir filtre uygulanabilir. BMP uzantılı “Bitmap” dosyalara filtre 

uygulanmaz. Bazı filtreler sadece RGB renk modundaki dosyalara uygulanabilir. 
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 Last Filter:  Son uygulanan filtreyi tekrar uygulamak için kullanılır. 

 Fade: Filtrenin etkisini azaltmak için kullanılır. Uygulanan filtre etkisini 

düĢürmek, saydamlaĢtırmak için kullanılan menüdür. “Fade” menüsü 

açıldığında ekrana gelen diyalog kutusuna “opacity” değeri ve renk modu 

seçimleri yapılır. 
 

Filter menüsünün ikinci kısmında görüntüye uygulanabilecek filtre seçenekleri 

bulunur. 
 

 Artıstıc: Bu filtreyi kullanarak dosyan tamamını ya da seçili alanlarda el 

iĢçiliğini anımsatan etkiler elde edilir. 

 Colored Pencil: “Colored Pencil” aracı  “stylize” iĢlemini uygular ve 

renkli köĢeler elde eder. 

 Cutout: Ġstenilen renk sayısına indirmek üzere dosyadaki köĢeleri 

basitleĢtirip sayısını ve detayını azaltır. Sonuç olarak yarattığı köĢeler, 

çizgiler ve hatlar yumuĢaktır. Bu filtre daha çok kontrastı yüksek grafik 

çalıĢmaları için uygundur. 

 Dry Brush: Klasik kuru boya etkisi elde edilir. Renkler arasındaki 

geçiĢleri en aza indirir, kenarları rastgele büker ve yumuĢak geçiĢli hatlar 

oluĢturur. 

 Film Grain: Bu filtre negatifler üzerindeki tozların fotoğrafa yansıttığı 

etkiyi vermek için oluĢturulmuĢtur. Bir tür kirlenme etkisi verir ancak 

Resim 1.32: Filter Menüsü  

,menüsü 
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diğerlerinden farkı beyaz kirler fotoğrafı aydınlatır siyahlar koyulaĢtırır. 

Genellikle yazılar üzerinde iyi etkiler verir. 

 Fresco: Özellik olarak “dry brusha” benzemektedir. Ancak “fresco” 

etkisi ile koyu renkler daha çok koyulaĢır ve kenarları daha keskin olur. 

Kontrastı yüksek görüntüler elde edilir. 

 Neon Glow: Renkli piksellerin ardından renkli bir ıĢık yayarak görüntüyü 

kor hâline getirir.  

 Paint Daubs: Dosyada fırçayla rasgele boyanmıĢ gibi bir etki yaratır. 

 Palette Knife: Paletteki renk sayısını diğerlerinden farklı bir yöntemle 

azaltır ve az renkli keskin hatları olan bir görüntü oluĢturur. 

 Plastic Wrap: Görüntüyü ince ve parlak bir plâstik folyo ile kaplar ve 

ayrıntıları belirginleĢtirir. 

 Poster Edges: Görüntüyü “posterize” denilen renk sayısı azaltma 

iĢlemine tabi tutar ve kenarlara siyaha boyar. 

 Rough Pastels: Pastel boyayla boyanmıĢ gibi bir görüntü elde edilir.  

 Smudge Stick: Pikselleri resmin köĢegenleri doğrultusunda uzun çizgiler 

atarak sıvaĢtırır. Açık renkler parlaklaĢarak ayrıntılarını kaybeder. 

 Sponge: Dosya sanki süngerle yapılmıĢ gibi bir etki kazanır.  

 Underpainting: Resmi dokulu bir zemine boyar. KumaĢ görüntüsü elde 

edilir. 

 Watercolor: Resme suluboya ile boyanmıĢ gibi bir etki kazandırır.  
 

 Blur: YumuĢatma, bulanıklaĢtırma etkisini standart değere göre uygular, ayar 

değiĢtirme Ģansı vermez. 

 Blur More: YumuĢatma ve bulanıklaĢtırma etkisini standart değerin 

üzerinde uygular, yar değiĢtirme Ģansı vermez. 

 Gaussian Blur: Resim iĢleme programlarının en çok kullanılan ve en 

yararlı filtresidir. YumuĢatma ve bulanıklaĢtırma etkisini girdiğiniz 

değere göre uygular. 

 Motion Blur: Hareketli bir kameranın yakaladığı görüntüyü benzer 

etkiler oluĢturur. Hareketin yönü ve Ģiddeti belirlenebilir. 

 Radial Blur: Görüntünün dairesel olarak kendi ekseninde hızla dönmesi 

veya görüntüye doğru hızla yaklaĢmasıyla oluĢan etkiyi benzer sonuçlar 

elde edilir. 

 Smart Blur: Pikselleri birbiri içine sokarak kontrast geçiĢlerinde sınırlar 

oluĢturur. Bunları gerektiğinde birbiriyle karıĢtırarak da farklı etkiler 

oluĢturur. 
 

 Brush Strokes: Fırça darbeleriyle dosya üzerinde etkiler yaratmak için 

kullanılır. 

 Accented Edges: Dosyadaki renk geçiĢleri arasında belirgin farklılıkları 

çizgiye dönüĢtürür. 

 Angled Strokes: Dosyadaki görüntülerin köĢelerine darbeler atarak 

yeniden boyutlandırır. 

 Crosshatch: Görüntüde rasgele dokular ve zikzaklar oluĢturur. Kuru 

boya ile sürekli tarama yapılarak boyanmıĢ gibi bir etki verir. 
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 Dark Strokes: Koyu renkli sert kenarlar üretir. 

 Ink Outlines: Mürekkeple boyanmıĢ gibi bir etki oluĢturur. Kenarlara 

bulaĢmıĢ mürekkep havası verir. 

 Splatter: Görüntüyü boya tanecikleriyle boyanmıĢ etkisi yaratır.  

 Sprayed Strokes: Baskın renkleri kullanarak görüntüde değiĢik açılarla 

boya darbeleri oluĢturur. 

 Sumi-e: Görüntüde kenarları bulanık, ortası koyu siyah desenler 

oluĢturan bir filtredir.  
 

 Dıstort: Resmi oluĢturan pikseller ve bu piksellere komĢu olan piksellerle farklı 

etkilerin elde edildiği filtr menüsüdür. 

 Diffuse Glow: Görüntüdeki aydınlık bölgeleri daha parlak hâle getirir. 

 Displace: “.PSD” uzantılı herhangi iki dosya birlikte kullanılır. Seçilen 

iki dosyanın pikselleri birbiriyle kaynaĢtırılarak farklı etkiler elde edilir. 

 Glass: Resmi cam dokularla kaplar. 

 Ocean Ripple: Görüntünün üzerinde su dalgalarının verdiği bükülmeye 

benzer etkiler elde edilir.  

 Polar Coordinates: Görüntüye iki çeĢit bükülme etkisi verir. 

 Pinch: Dosyadaki ya da seçili alandaki pikselleri merkezden içe doğru ya 

da merkezden dıĢa doğru ezerek oluĢturulan etkilerdir. 

 Polar Coordinates: Görüntüyü ya da seçili alanı yamultarak oluĢturulan 

etkilerdir. 

 Ripple: Küçük su dalgaları etkisi verir. 

 Shear: Dikey doğrultuda verdiği bir eksen çizgisinin üzerindeki noktalar 

görüntüdeki piksellere eğrilik vermeyi sağlar. 

 Spherize: Küresel deformasyonlar uygulamamızı sağlar. 

 Twirl: Girdabın oluĢturduğu hareketin kuĢbakıĢı görünümünü andıran bir 

etkidir. 

 Wave: YumuĢak hatlı, su dalgalanmasını andıran bir deformasyon 

filtresidir. 

 Zikzak: Merkezde içe ya da dıĢa doğru su dalgaları etkisi yaratmak için 

kullanılır. 
 

 Noıse: Görüntü üzerindeki piksellerin renk değerini yerini rasgele değiĢtiren 

filtre menüsüdür.  

 Add Noise: Rastgele dağınık pikselleri belirttiğiniz yoğunluk ekler. 

Kumlanma etkisi yaratır. 

 Despeckle: Kenardaki belirgin renk farklılıkları bulunan pikselleri saptar. 

Bunların dıĢında kalan kenarları bulanıklaĢtırır. Özellikle taranmıĢ 

fotoğraflarınızdaki tarayıcının ürettiği kirleri, gereksiz zıtlığı yok eder.  

 Dusk & Scratches: Renkleri birbirine yaklaĢtırarak kontrastı azaltır,  

kirleri bir ölçüde yok eder. 

 Median: Özellikle insan yüzlerindeki pürüzü azaltmak için kullanılan bir 

tür bulanıklaĢtırma etkisidir. 
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 Pıxelate: Görüntüdeki pikselleri birbirine yaklaĢtırmak için kullanılan filtre 

menüsüdür. 

 Color Haftone: RGB dosyasını CMYK dosyası olarak renk kanallarını 

küçük karelere bölüp onların yerine büyüklüğü ayarlanabilen noktalar 

oluĢturur. Abartılı bir tram etkisi yaratır.   

 Crystallize: Resmi renkli hücrelere bölerek petek benzeri bir dokuya 

sahip buzlu cam etkisi yaratmak için kullanılır. Resmi kristalize eder. 

 Facet: Görüntüdeki benzer pikselleri bir araya toplayıp daha vurgulu bir 

hâle getirir.  

 Fragment: Her pikselin dört adet kopyasını oluĢturur. Fotoğraf çekerken 

kamerayı titretmiĢ gibi görünüm oluĢturur. 

 Mezzotint:  Görüntü üzerine rasgele noktalar ekleyerek kirlilik 

oluĢturur. Bir anlamda görüntü üzerinde doku oluĢturur. 

 Mosaic:  Resmi kareselleĢtirir. DüĢük çözünürlükte çekim yapmıĢ gibi 

bir hava verir. 
 

 Pointtillize:  Doku yaratmaya yardımcı olur. Görüntüyü noktalarla oluĢturur. 
 

 Render: Görüntüde yapısal bir değiĢiklik yapmadan piksel ve ıĢık oyunlarıyla 

etkiler oluĢturulabilen filtre menüsüdür. 

 3D Transform: Ġki boyutlu bir görüntüyü sanki 3. boyutu destekleyen bir 

program tarafından üretilmiĢ gibi göstermeye yarar. Öncelikle küp, 

silindir veya küre Ģeklindeki görüntülerde kullanılırsa bir sonuç alınabilir.  

 Clouds:  Fırça ve zemin rengini kullanarak bulut etkisi veren doku 

çalıĢmalarında sık kullanılan bir filtredir. 

 Differance Clouds:  "Clouds" filtresine benzer. Uygulandığı yüzeyin 

karĢıt renklerini alarak bulut etkisi oluĢturur.  

 Lens Flare:  “Photoshop”un en çok kullanılan filtrelerinden biridir. 

Kamera objektifine ıĢık vurmasıyla oluĢan sanal huzmelere benzer etkiler 

elde etmemizi sağlar.  

 Lighting Effects:  Herhangi bir yüzeye ıĢık etkisi vermeyi sağlar.  

 Texture Fill:  Bir PSD dosyasını desen olarak döĢemeye yarar.  
 

 Sharpen: Görüntüde keskin etkiler elde etmek için kullanılır. 

 Sharpen:  Görüntüdeki kenar ve köĢelerinde keskinlik oluĢturur.  

 Sharpen More:  Daha Ģiddetli bir keskinlik yaratır. Kontrast geçiĢlerini 

biraz daha belirginleĢtirir.  

 Sharpen Edges:  Renk geçiĢi olan piksellerin keskinliğini artırır.  

 Unsharp Mask:  Kenar ayrıntılarını ve kontrastı artırarak görüntüyü 

belirginleĢtirir. 

 Sketch: Görüntü üzerine kabartma etkileri vermek için kullanılan filtre 

menüsüdür. 

 Bas Relief:  Görüntü yüzeyinden aĢağı doğru inen kabartmalı etki 

oluĢturmak için kullanılır. 

 Charcoal:  Siyah ve beyaz renkleri kullanarak kara kalem çalıĢması 

benzeri görüntü elde edilir. Görüntünün kontrastı çok fazla olur.  
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 Chalk and Charcoal:  görüntüdeki en açık ve orta renkleri beyaz tebeĢir 

ile grileĢtirir. Koyu renkleri çapraz yönde kömürleĢtirir.  

 Chrome:  Metal etkisi sağlar.  

 Conte Crayon:  Renk sayısını azaltarak doku ekler. Kontrastı yüksek 

görüntülerde daha iyi sonuçlar verir.  

 Graphic Pen:  Resmi ince ve doğrusal hareketlerle tarayarak doku 

oluĢturur.  

 Halftone Pattern:  Renk geçiĢlerini koruyarak resmi tramlarla kaplar.  

 Note Paper: Görüntüdeki koyu bölgeler ön plan rengi ile doldurulur ve 

daha gömük bir görüntü elde edilir. 

 Photocopy:  Fotokopi makinesinden örneği alınmıĢ gibi bir görüntü elde 

edilir. 

 Plaster:  Plastik bir görüntü elde edilir. Koyu renkler ön plan rengiyle 

boyanır ve yüksek bir görünüm oluĢur. Açık renkler artalan rengiyle 

doldurularak daha gömük bir etki oluĢur. 

 Reticulation:  Koyu renkli bölgeleri öne çıkartan, açık renkli bölgeleri 

kumlu etkiler oluĢturan bir filtredir. 

 Stamp:  Ġki renkli sert kenarlı sanki kalıpla basılmıĢ gibi bir sonuç verir.  

 Torn Edges: Görüntü üzerinde kontrastlı geçiĢlerini püsküllere benzetir.  

 Water Paper:  Görüntüde keskin, çizgisel doku oluĢturur. 
 

 Stylize: Piksel gruplarını belirli bir düzen içinde etkileyerek grafik etkileri elde 

etmek için kullanılan filtrelerdir. 

 Diffuse:  Pikselleri dağıtarak resmi bozar. Resmin “pixel”lerini rastgele 

hafifçe kaydırır ve yarı saydam bir maddenin arkasından resme 

bakıyormuĢuz gibi bir efekt oluĢturur. 

 Emboss:  Görüntünün kenar olan kısımlarını tespit eder. Renkleri 

değiĢtirip görüntüde bir yükseklik oluĢmasını sağlar. En çok kullanılan 

filtrelerden biridir. Resmi gri yaparak üç boyutlu bir görünüm verir.  

 Extrude:  Seçili alanı karelere böler. Her kareyi üç boyutlu hâle getirir. 

 Find Edges:  Resmi elle ve kurĢun kalemle çizilmiĢ gibi bir Ģekle sokar. 

 Glowing Edges:  Renk geçiĢlerini belirginleĢtirerek bu bölgelerde neon 

lambası parlaklığı oluĢturur.  

 Solarize:  Resmin pozitifi ile negatifini karıĢtırır. Bir fotoğrafçılık 

tekniğinin uygulanmasıdır. Uygun bir resminiz varsa sanat yapabilirsiniz. 

 Tiles:  Resmin üzerine kafes örerek filtre oluĢturur.  

 Trace Contour:  Kontur çizgilerini bulur, geri kalanları yok eder. Kenar 

çizgileri belirgin etkiler elde edilir. 

 Wind:  Yatay çizgilerle rüzgâr efekti yaratır.  
 

 Texture: Bu filtre grubu resme bir doku ilavesi yapar. 

 Craquelure:Resmin yüzey boyalarını çatlatarak eski bir tablo havası 

verir. 

 Grain:  Görüntü yüzeyine kum serper.  

 Mosaic Tiles:  Resminizi mozaik kaplama hâline dönüĢtürür. 



 

 34 

 Patchwork: Resminizi legolardan yapılmıĢ bir hâle sokar. 

 Stained Glass:  Resminizden vitray yapar. 

 Texture: Resminize dokulu bir tuval ilave eder. 
 

 Video: Hareketli görüntülerdeki görüntülerin düzenlenmesinde kullanılan filtre 

grubudur. 

 De-Interlace: Videodan aktarılan resmin üzerinde temizlik yapar.  

 NTSC colors:  Resmin renklerini titremeyen, kaymayan renklere çevirir.  
 

 Other: Diğer gruplarda değerlendirilemeyen veya sizin tarafınızdan 

hazırlanacak filtreler bu grupta toplanır.  

 Costom:  Görüntü üzerinde numerik olarak bir çok efekt oluĢturmayı 

sağlar.  

 Dither Box:  Kendi özgün desenlerinizi yaratmak için yapılmıĢ bir 

filtredir. Özellikle doku haritası hazırlamak için idealdir.  

 High Pass: En sert renk geçiĢ bölgeleri hariç resmin parlaklıklarını 

kaldırır. 

 Minimum: Görüntüdeki aydınlık alanları daraltıp karanlık alanları 

geniĢletir.   

 Maximum:  Aydınlık alanları geniĢletip karanlık alanları daraltır.  

 Ofset: Resmi x ve y ekseni boyunca kaydırır. ĠletiĢim kutusunda 

kaydırma miktarı ayarı mevcuttur. Ayrıca kaydırma sonucu oluĢan 

boĢlukların doldurulması için seçenekler vardır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
“Define Patern” ve filtre kullanarak desen programı dosyası hazırlayınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Desen programını açınız.    

 

 “Define Patern” iĢlemi yapılabilecek uygun 

bir grafik, fotoğraf ya da desen çalıĢmasını 

internetten, tarayıcı kullanarak tarama 

yoluyla ya da öğretmeninizden ediniz. 

 Ġnternetten bulacağınız dosyaların 

çözünürlüklerinin yüksek olmasına özen 

gösteriniz. 

 Masaüstünden göz simgesini tıklayınız ya da 

BaĢlat>Programlar>Desen programı 

seçilerek programı açınız. 

 “Define Patern” olarak kullanacağınız 

dosyayı açınız. 

 

 File>Open ya da File>Open As yolunu takip 

ederek “Define Patern” olarak 

kullanacağınız dosyayı açınız. 

 “Define patern” olarak kullanacağınız 

dosyadan kare seçim aracıyla seçim 

yapınız.  

 Desen programı çubuklarından araç 

çubuğunu alınız ve seçim yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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 Yaptığınız seçimi “Define Patern” 

yapınız. 

  

 

  

  

 Seçiminizi Edit>Define Patern yapınız. 

 Yeni boĢ 20*20 ebatlarında yüksek 

çözünürlüğe sahip yeni bir dosya açınız 

(File>New) . 

 

 

  

 Ctrl+N kısa yolunu ya da File>New yolunu 

kullanarak RGB modunda, backgraund rengi 

beyaz 20*20 ebatlarında yüksek çözünürlüğe 

sahip yeni bir dosya açınız. 

 Dosyanıza bir isim vererek “Jpeg” dosya 

biçiminde kaydediniz.  

 

 New diyalog kutusunda “Name” kısmına 

dosyanızın adını yazınız. File>Save yolunu 

ya da Ctrl+S kısa yolunu kullanarak 

dosyanızı “Jpeg” biçiminde kaydediniz.  
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 Fill diyalog kutusunu açınız.  

 

 Edit>Fill ya da Shift+Backspace kısa yolunu 

kullanarak “Fill” menüsünü açınız. 

 “Fill” diyalog kutusundan uygulama için 

gerekli bilgileri düzenleyiniz. Contens, 

Use Patern; Opacity %100 ve Mode 

Normal ayarlarını yapınız OK butonuna 

basınız.  

 Fill diyalog kutusunda Contens, Use Patern; 

Opacity %100 ve Mode Normal ayarlarını 

yapınız OK butonuna basınız. 

 Dosyanıza Filter>Distort>Polar 

Coordinates uygulaması yapınız. 

 Filter>Distort>Polar Coordinates diyalog 

kutusunu açınız. Rectangular to Polar 

opsiyonunu iĢaretleyiniz. OK butonuna 

basınız. 

 Dosyanızı kaydedip dosyanızı ve 

programınızı kapatınız. 
 Dosyanızı kaydetmeyi unutmayınız. 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Desen programını çalıĢtırabildiniz mi?   
 
2. Define Patern seçimi yapacağınız dosyayı açabildiniz mi? 

  

3. Define Patern iĢlemini yapabildiniz mi?   

4. Yeni boĢ dosya açabildiniz mi?   

5. Yeni dosyanızı jpeg biçiminde kaydedebildiniz mi?   
 
6. Fill diyalog kutusunu açabildiniz mi? 

  

 
7. Fill diyalog kutusunda Define Patern ayarlarını yapabildiniz mi? 

  

 
8. Dosyanıza filtre etkisi uygulayabildiniz mi? 

  

9. Dosyanızı kaydedebildiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Ġmage>Adjust menüsünde resim iĢleme program dosyasının ya da seçili 

alanın renk, ton ve kontrast gibi özellikleriyle ilgili istenilen değiĢiklikler 

yapılır. 

2. (   ) Grafik yardımıyla görüntü üzerinde değiĢiklikler Ġmage>Adjust>Curvers 

menüsüyle yapılır. 

3. (   )  Ġmage>Ġmage size dosyanın renk ayarlarının yapıldığı menüdür. 

4. (   ) Sınırları çizilmiĢ alana çerçeve yapmak için “Edit>Stroke” komutu 

kullanılarak ilgili diyalog kutusu açılır. 

5. (   )  Transform, resmin kendisini ya da seçili alanı belli bir merkez etrafında 

döndürmeye yarar. 
 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Bu öğrenme faaliyetinde kazandırılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, uygun ortam 

sağlandığında tekniğine uygun olarak desen programındaki araç çubuklarını 

kullanabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Desen bürolarında ya da iĢletmelerde desenin bilgisayara aktarılması iĢlemlerini 

yapan desinatörleri gözleyerek kullandığı araç çubukları hakkında bilgi 

edininiz. 

 Desen bürolarında desen tasarımı yaparken kullanılan araç çubuklarının desen 

üzerinde nasıl değiĢiklikler yaptığını not ediniz. 

 

2. DESEN PROGRAMINDAKĠ ARAÇ 

ÇUBUKLARINI KULLANMA 
 

2.1. Araç Kutusu ve Özellikleri 
 

Desen programı, araç çubukları aĢağıda görülmektedir. “Wındow” menüsünden “show 

tools” komutunu çalıĢtırılarak araç çubukları aktif hâle getirilir. Aktif hâldeki araç 

çubuklarını gizlemek için aynı menüden bu kez de “hıde tools” komutu çalıĢtırılır. 
 

Araç çubuğunun ismini görmek için imleci çubuk üzerine götürerek biraz bekleyiniz. 

ĠĢlemden sonra çubuğun ismi yardım balonu Ģeklinde belirecektir.  
 

Alt araçları seçmek için imleci araç üzerine götürerek farenin sol tuĢuna basınız. 

ĠĢlemden sonra alt araçlar belirecektir, farenin tuĢunu bırakmadan ilgili aracı seçiniz. Araç 

çubuklarını klavye kısa yolu aracılığı ile seçmek isterseniz alt araç çubuklarında ilgili kısa 

yol karakterini göreceksiniz, klavyeden o karaktere tıklayınız. 
 

Araç kutusu, görünürdeki araçlara ek olarak baĢka araçlar da içerir. Fareyi üzerine 

basılı tutup biraz beklerseniz alttaki araçlardan istediğinize ulaĢabilirsiniz. Ayrıca her birinin 

bir klavye kısa yolu vardır. Altı çizili olarak gösterilen harfler, bu kısa yolları belirtir.  

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.1: Resim iĢleme araçları 

2.2. Geometrik Seçim Araçları (Marque Tools)  

  Rectangular Marque Tool:  Kare ve dikdörtgen gibi geometrik 

Ģekillerde seçim yapmak için seçilmiĢ alanlar yaratmakta kullanılır. Tam bir 

kare çizmek için çizim sırasında “Shıft” tuĢuna basınız.  

 Elliptical Marque Tool: Daire ve elips gibi geometrik Ģekillerde seçim 

yapmak için kullanılır. Tam bir daire çizmek için çizim sırasında “Shıft” tuĢuna 

basınız. 

 Single Row Marque Tool: Tek piksellik yatay alan seçimlerinde 

kullanılır. 

 Single Column Marque Tool: Tek piksellik dikey alan seçimlerinde 

kullanılır. 
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Bu araçlar seçili durumdayken ekranın sol üst tarafındaki palette “navigator” ve “info” 

penceresinin yanındaki “options” seçeneği “Marque Options” Ģeklini alır. Bu pencerede 

karĢımıza çeĢitli seçimler yapmamıza olanak sağlayan seçenekler çıkar. 
 

 Feather: Çok kenarlı seçim alanının köĢelerinin kaç piksel 

yuvarlatılacağının belirlendiği diyalog kutusudur. 

 Anti-alisid: Seçim alanındaki renk geçiĢlerinin yumuĢak olmasını 

istediğimizde iĢaretlenen seçim kutucuğudur. Keskin kenarlı renkler 

istendiğinde bu seçim yapılmaz.  

 Stil: Üç farklı seçim yapmaya olanak verir. Normal, “Fixed Size” ve 

“Constrained Aspest Ratio”. 
 

o Normal: AlıĢılmıĢ seçimler yapmak içindir. 

o Fixed Size: Pikse cinsinden geniĢlik ve yükseklik değerleri vererek 

aynı ölçülerde seçim yapmak için kullanılır. 

o Constrained Aspect Ratio: Girilen sayısal değerlere göre seçim 

yapmak için kullanılır. 

  Kesme çubuğu (Crop Tool) : Dosyanın tamamında veya bir alan içinde 

belli bir alanı kesmek, kesme sırasında döndürmek, en ve boyunu ayarlamakta 

kullanılan araçtır. 

 Move Tool (TaĢıma aracı): Alanları seçmeye, seçilen alanı kesmeye, silmeye, 

taĢımaya yarayan araçtır. Ayrıca “Layer”lerin yerini değiĢtirmek gibi diğer 

görevleri de vardır. 
 

2.3. Serbest Seçim Çubuğu (Lasso Seçim Araçları) 

 Lasso Tool (Kement aracı) :Çizim alanları üzerinde serbestçe seçim 

yapılmasını sağlayan araçtır. Araca yaygın ismiyle kement denir. 

 Polygonal Lasso Tool (Çokgen kement aracı): Çizim alanları üzerinde 

serbestçe seçimi “Lasso” aracı ile yaparken keskin köĢeli düzgün alanların 

seçimi bu araçla yapılır. 

 Magnetic Lasso Tool (Manyetik kement aracı): Seçilecek alan 

üzerindeki renk öbekleri ile yan yana gelmiĢ kontrast (zıt) renklerin kesin 

sınırlarını belirleyerek seçilmesine duyarlı araçtır.  

  Sihirbaz çubuğu (Magic Wand Tool): “Phoshop” dosyalarından renk 

tonu ve öbeklerini seçmede kullanılan araçtır. Özellikle düz renk içeren 

alanlarda çok baĢarılıdır. 

  Havalı fırça (Airbrush Tool): Bu boyama aracıyla rensin herhangi bir 

noktasına mouse ile tıklanırsa ön plan renginde merkezden dıĢa doğru renk 

püskürtür. Yarattığı etki spreyle boyama gibi olur. 

  Boya fırçası çubuğu (Paintbrush Tool): Daha yumuĢak çizgiler çizmek 

ve boyamak için kullanılan fırçadır. Fırça ucu büyüklüğünü ve boyama 
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özelliğini (keskin ya da bulanık) ekranın sağında ikinci paletteki “brushes” 

penceresinden seçip seçilen alanda fırça etkisiyle boyama yapmak için 

kullanılır. 
 

2.4. Silgi Araç Çubukları (Eraser Araçları) 
 

  Silgi çubuğu (Eraser Tool): Proje üzerinde silinmek istenilen alanları 

siler.    

  Arka plan silgi çubuğu (Background Eraser Tool): Projenin arka plan 

rengini silerek projeyi transparan hâle getir.    

  Sihirli silgi aracı (Magic Eraser Tool): Projenin tek tıklama ile arka 

planını silerek transparan hâle getirir.  

  KurĢun kalem çubuğu (Pencil Tool) : Keskin köĢeli serbest çizgiler 

çizmek için kullanılan araçtır (“Shıft” tuĢu ile birlikte iki nokta arasına düz 

çizgi  çizmekte de kullanılabilir.).    

  Çizgi çizme çubuğu (Line Tool): Arzu edilen kalınlıkta çizgi çizilmesini 

sağlar.  
 

2.5. Çizim Araç Çubukları (Pen Araçları) 
 

  Pen Tool: “Pen” aracı vektörel çizim ve daha ziyade dekupaj (bir nesneyi 

kendi dıĢ çizgisinde zeminden ayırma) amaçlı kullanılır. Spesifik Ģekiller 

çizmenizi, çizilen Ģekiller üzerinde ekranın sağ alt kısmındaki palette bulunan 

“path” penceresinden dosya üzerinde çeĢitli değiĢiklikler yapmanızı sağlayan 

önemli bir araçtır.  

  Freeform Pen Tool: Elle serbest çizim yapabileceğimiz bir araçtır ancak 

“Mouse” ve el hassasiyeti düĢünüldüğünde dekupe için kullanıĢlı olmaktan 

çıkmaktadır.  

  Add Anchor Point Tool: Çizdiğimiz “Path”a nokta eklememizi sağlar.  

 Delete Anchor Point Tool: Aracın kendisini seçmeden kısa yolla 

ulaĢabileceğimiz ve eklenen bir noktayı silmek istediğimizde kullanılan bir 

araçtır.  

  Convert Point Tool: Çizdiğimiz eğrideki noktanın karakteristiğini 

değiĢtirerek eğriyi köĢeye çevirir. 

  Magnetic Pen Tool: Piksel duyarlı “path” çizimleri için “Magnetic Pen” 

aracıyla alanın etrafında ilerlemek yeterlidir.  
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 Direct Selection Tool: “Direct Selection” aracını kullanarak bir bağlantı 

noktasını, yolun bir parçasını ya da tüm yolu seçebilir ve düzenleyebilirsiniz. 
 

2.6. Yazı Yazma Araç Çubukları (Type Tool) 
 

  Desen programında hazırladığınız belgeye yazı yazmanızı sağlayan 

araçtır. Bu araç ile yazının türünü seçiyoruz. Ġlki yazı yazma aracıdır. Yanındaki 

ise yazıyı maskelemek için seçili alan yaratır.  

  Yazılacak "Text" in soldan sağa veya yukarıdan aĢağı olarak 

seçimini sağlar.  

  GeçiĢ çubuğu (Gradient Tool): Seçili alan 

içinde 2 ya da daha çok rengin birbirine yavaĢça geçiĢ yaparak bir alanın 

boyanması için kullanılabilir. Dosyadaki belli alanlara üç boyutlu görünümler 

kazandırmada sıkça kullanılır. GeçiĢ aracı özelliğini seçtikten sonra araç 

kutusundan istenilen geçiĢ etkisi seçilir. Dosyada istenilen bir alanına 

“mouse”nin sol tuĢu basılı tutularak çizim yapılır. 

  Ölçme çubuğu (Measure Tool): Cetvel görevini görür. Ġki nokta 

arasında ölçüm yapmak için kullanılır. 

  Boyama kovası (Paint Bucked): Boyama kovası ile seçili bir alana 

istediğiniz üst rengi doldurabilirsiniz. 

 

2.7. Diğer Araç Çubukları  
 

2.7.1. Damgalama Çubuğu (Rubber Stamp) 
 

  Damga kopyalama çubuğu (Clone Stamp Tool): Dosyada bir alanın 

“Alt” tuĢu ile birlikte kullanılarak dokusunu alarak bir baĢka yerde 

kullanılmasına olanak sağlar. 

  Desen kopyalama aracı (Pattern Stamp Tool):  Görüntüde herhangi bir 

yeri kare seçim aracıyla seçip “edit” menüsünden “Define Patern” yapılır. Bu 

“Pattern” görüntülerini zeminde doku yaratmak için kullanılabilir. 
 

2.7.2. History Brush Araç Çubukları 
 

  Sanat tarihi aracı (History Brush Tool): Resminizi son kaydedilen 

hâline getirir. Yapmanız gereken “Mouse”nin sol tuĢuna basılı tutarak istenilen 

alanı taramaktır. 
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  Sanat tarihi fırçası (Art History Tool): Bu özellik resminizi dijital bir 

görüntü olmaktan çıkararak resminizi pastelle boyanmıĢ bir görüntü hâline 

getirir. 
 

2.7.3. Bulanıklılık Araç Çubukları (Blur) 

  BulaĢıklılık aracı (Blur Tool): Projenizdeki herhangi bir dolgu alanın  

kenarlardan dıĢa doğru bulanıklaĢma etkisi verir. 

  KeskinleĢtieme aracı (Sharpen Tool): Projenizdeki herhangi bir dolgu 

alanın  kenarlardan dıĢa doğru keskinleĢtirir.  

  Bulanıklılık aracı (Smudge tool): Fare ile dolaĢılan alanlarda renkleri 

birbirine karıĢtırarak renk geçiĢlerini yumuĢatır.  

 

2.7.4. Kaçırma Araç Çubukları (Dodge)  

  Kaçırma çubuğu (Dodge Tool): Projede seçili herhangi bir alanın sahip 

olduğu rengi açarak alanı ıĢıklandırır. 

  Yakma çubuğu (Burn Tool): Dodge Tool aracının tersi iĢlemi yapar. 

Seçili alanın rengini derece derece koyulaĢtırır.  

  Sünger çubuğu (Sponge Tool): Projede seçili herhangi bir alanın sahip 

olduğu rengin doygunluğunu ayarlar. 

 

2.7.5. Eyedropper Tools Araç Çubukları 
 

  Eyedropper Tool: Dosya içinde herhangi bir alandan renk seçmenizi 

sağlar.  

 Color Sampler Tool:  Projeniz içersinde ilgili alanın rengini “ınfo” 

penceresinde RGB ve CMYK modlarında renk değerlerini gösterir.  

  El çubuğu (Hand Tool): Ekran boyutunu aĢan projelerinizde ekranın 

görünmeyen alanlarının görünmesini sağlar.  

   Büyütüp küçültme çubukları (Zoom Tool): Resmin  

istenilen bölümüne büyütür ya da küçültür. 

 On plan ve arka plan renkleri (Foreground ve Bacground): Projenin arka 

plan rengi (Background Color) ve çizimlerin dolgu alan renginin (Foreground) 

belirlenebildiği renk paletlerini açan kutulardır. Üstteki renk (örnekte siyah), 

projenin “foreground”, alttaki renk (örnekte beyaz) ise projenin arka plan 
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rengini belirtmektedir. Aynı zamanda bu renkler, desen programının varsayılan 

(defauld) renkleridir. Ön plan ve arka plan renklerinin yerini değiĢtirmek için 

araçların sağ üst köĢesinde bulunan iki baĢlı oka tıklayınız ya da klavyeden “x” 

karakteriyle de bu değiĢikliği yapabilirsiniz. “Defauld” renkleri kullanmak için 

araçların alt sol köĢesindeki mini butona tıklayınız. Yeni bir ön plan ve arka 

plan rengi belirlemek için ise ilgili araçlara tıklayarak renk paletini aktif hâle 

getiriniz. 

 Quick Mask Mode (Maskeleme biçimleri):  Maskeleme ve 

maskelemeden ayrılma araçlarıdır. 

 Full Screen Mode:  Resminizi tam ekran yapar. 
 

2.8. Seçim Araçlarıyla ÇalıĢma 
 

Görüntülerde tüm programlarda “Edit (düzen)” menüsünde standart olarak yer alan 

kesme, kopyalama, yapıĢtırma ve silme iĢlemlerini gerçekleĢtirebilirsiniz. Her zaman 

üzerinde çalıĢtığınız dosyanın tamamını kullanmazsınız ve iĢinize yarayan kısmı 

diğerlerinden ayırmanız gerekebilir ya da yaptığınız bir değiĢikliğin sadece belli bir bölümde 

etkili olmasını isteyebilirsiniz. Bu ve benzeri iĢlemleri gerçekleĢtirmek için “Photoshop”ta 

“Edit (düzen)” menüsündeki “Cut (kes)”, “Copy (kopyala)”, “Paste (yapıĢtır)” ve “Delete 

(sil)” seçenekleri ile birlikte araç çubuğunda yer alan seçim araçlarını da iyi kullanmak 

gerekir. 
 

2.8.1. Marque Araç Çubuğu 
 

En üstte yer alan seçim araçları arasında sol üst birinci sırada geometrik Ģekillerde 

düzgün olarak seçimler yapabilmenizi sağlayan “Marque” aracı bulunur. Standart olarak 

dikdörtgen Ģeklinde seçimler yapabilmenize olanak sağlayan bu araç üzerinde farenin sol 

tuĢunu basılı tuttuğunuz takdirde diğer geometrik seçim Ģekillerine de ulaĢılabilirsiniz. 

Dikdörtgen, daire, dik ve yatay tek piksellik seçim Ģeklinde yer alan dört seçim dıĢında resmi 

kırpmanıza yarayan “Crop” aracına da buradan ulaĢılabilirsiniz. 
 

 Alanı seçmek: Ġstediğiniz geometrik Ģekli belirleyiniz. Daha sonra çalıĢma 

alanı üzerinde Ģekle bağlı olarak ilk noktaya imleci getirip farenin sol tuĢuna 

basılı tutarak diğer noktaya kadar sürükleyiniz. Seçimin kenarları kesikli çizgi 

ile belirlenecektir. Böylece istediğiniz alan seçilmiĢ olur. Bundan sonra 

yapacağınız tüm iĢlemler sadece bu alan için geçerli olacaktır. Bu alan dıĢında 

yeni bir seçim yapana kadar ya da Ctrl+D kısa yolu ile seçimi iptal edene kadar 

seçili alan geçerliliğini sürdürecektir. 
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 Seçimi taĢımak: Seçili alan sabit olmayıp fare ile istenilen yere taĢınabilir ve 

dosya bundan etkilenmez. Sadece seçimi taĢıyabilmek için seçili alan içinde 

farenin sol tuĢuna basılı tutup sürüklemek yeterlidir. Eğer seçili alanı kesip 

taĢımak istiyorsanız “Ctrl” tuĢuna basılı tutarken aynı iĢlemleri 

gerçekleĢtirmeniz gerekecektir. “Ctrl” tuĢu ile beraber “Alt” tuĢunun da 

kullanımı durumunda seçili alan kopyalanacaktır. 

 Seçime ekleme, çıkarma yapmak: ÇalıĢılan dosya üzerinde var olan seçime 

yeni bir alan eklemek için “Shıft” tuĢuna basılı iken seçimin yapılması gerekir. 

Bu durumda fare imleci buna göre artı Ģeklini alacak ve eski seçim korunurken 

yenisi buna eklenecektir. Çıkarma yapmak için seçim sırasında “Alt” tuĢunun 

basılı tutulması gerekir. Bu durumda seçimden çıkarılan bölge dıĢında yine eski 

seçim korunacaktır. 

 Seçimin baĢlangıç noktasını belirleme: Seçim anında, tüm geometrik Ģekiller 

için geçerli olacak Ģekilde seçimin Ģeklin kenarında mı yoksa orta noktasında mı 

baĢlayacağını belirtmek için önce ilk noktayı belirlemek üzere farenin sol 

tuĢuna basılmalıdır. Daha sonra “Alt” tuĢuna basılırsa orta nokta baĢlangıç 

noktası olarak alınacaktır. Standart olarak hep kenar noktalar kabul 

edilmektedir. Kare ya da daire Ģekillerinde yani bire bir seçim yapabilmek için 

de yine biraz önceki gibi “Shıft” tuĢuna basılı tutarak seçim iĢleminin yapılması 

gerekir. 

 Seçimin yeniden boyutlandırılması: Seçim hâlen aktif durumdayken Ctrl-T 

tuĢlarına basıldığında aynı “crop” aracında olduğu gibi seçim kenarlarındaki 

kutucuklar vasıtası ile yeniden boyutlandırılabilir ve döndürülebilir. ĠĢlem 

sonrası herhangi baĢka bir araç seçimi durumunda veya seçimin içine çift 

tıklama yoluyla yeni boyut onaylanabilir. Yalnız bu iĢlem sırasında seçili alan 

içinde bulunan motifler de bundan etkilenecektir. 

 Marque araç özellikleri: Daha önce de bahsedildiği gibi her bir araç seçimi ile 

değiĢen özellikler penceresi “Marque” aracı için de birkaç ekstra özellik içerir. 

Resim 1.44: Seçili alan oluĢturma 
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Özellikler penceresinden de seçimin geometrik Ģeklinin ayarlanması 

mümkündür. Bu iĢlemi “Shape” seçeneği ile de gerçekleĢtirebilirsiniz. Onun 

hemen altında yer alan “Style” seçeneği ile seçimin serbest mi, belirli bir oranda 

mı yoksa sabit mi olacağı türünden ayarlar yapılabilir. Serbest stil seçiminde 

seçim alanı fare hareketinize bağlıyken oranlı seçimde sizin belirteceğiniz bir 

oranda kısıtlanacaktır. Sabit seçimde ise seçim alanı belirteceğiniz ölçülerde 

kilitlenecektir. Bu son seçenek, özellikle aynı boyda yapılması gereken çoklu 

seçimlerde oldukça iĢe yaramaktadır. En altta yer alan “Feather” seçeneği ise 

seçimin kenarlarının yuvarlaklığını belirler. Değer arttıkça seçilen alan kenarları 

içeri doğru yumuĢar.  

 Resmi kırpmak: “Marque” aracı içinde saklı olarak yer alan en son araç 

“Crop”, bir resmi istenilen boyutlarda kesmeye yarar. Burada seçim dıĢında 

kalan alan tamamen atılır. Diğerlerinden farklı olarak seçim yapıldıktan sonra 

da seçimin kenarlarında yer alan kutucuklar vasıtasıyla yeniden boyutlandırma 

ya da döndürme yapılabilir. Boyutlandırma için kutucukların tam üzerinden 

döndürme yapmak için ise hemen biraz yanından tutulması gerekir. Gerekli 

ayarlamalar yapıldıktan sonra seçimin içine çift tıklandığı zaman görüntü 

istenilen boyutlarda kırpılacaktır. 
 

2.8.2. Lasso Araç Çubuğu 
 

“Marque”nin hemen altında yer alan bu araç, düzgün kenarlara ve köĢelere sahip 

olmayan alanların seçimi için tasarlanmıĢtır. Saklı aracı ile birlikte iki araçtan oluĢur. 

“Default” olarak seçili gelen “Laso” aracıyla tamamen fare kullanılarak serbest seçimler 

yapılabilir. Burada da diğer seçim aracında olduğu gibi tüm klavye kısa yolları geçerliliğini 

korur. Seçimdeki farklılık dıĢında değiĢiklik içermez. 

 Alanı seçmek: Farenin sol tuĢuna basılı tutarak serbest hareket ile istenilen 

Ģekilde bir alanın seçilmesi mümkün olur. Farenin tuĢu bırakıldıktan sonra ilk 

seçilen nokta ile son nokta arası düz bir çizgi ile birleĢtirilir. Bu yüzden ilk 

baĢlangıç noktasına yakın bir yere kadar seçili alanı kapamak size daha 

yumuĢak bir alan sağlayacaktır. 

 Poligon Lasso aracı: “Laso” aracı kadar serbest olmayan, ancak kullanımı daha 

rahat olan bu araç ile daha doğrusal seçimler yapabilirsiniz. Ġlk baĢlangıç 

noktasından sonra tek tek noktalar belirlenir ve tekrar baĢlangıç noktasına 

gelindiği ya da farenin sol tuĢuna çift tıklandığı zaman poligon seçim 

kapanabilir. Tekrar baĢlangıç noktasına gelindiyse imlecin değiĢmesi ile 

anlaĢılabilir. Bu durumda imlecin hemen altında bir "o" harfi belirir. 

 Lasso araç özellikleri: Oldukça sade olan özellikler penceresinde sadece daha 

önce bahsettiğimiz “Feather” ile “Anti-Aliased” özelliği yer alır. “Anti-Aliased” 

seçeneğinin açık olması, kesme, kopyalama ve yapıĢtırma sırasında kenarlarda 

bir yumuĢaklık oluĢturur. Bu özellikle montaj sırasında iki görüntü arasındaki 

farklılığı ortadan kaldırarak iĢleri kolaylaĢtırır. 
 

2.8.3. Magic Wand Araç Çubuğu 
 

ÇalıĢma prensibi olarak diğerlerinden farklı olan bu araç ile belirli bir renk tonuna 

yakın renkler toplu olarak seçilebilir. En çok da belirli bir renk arasından bir Ģeklin 
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çıkarılmasının gerektiği durumlarda iĢe yarayan araç için renk derinliğini ayarlamak da 

mümkün olur. Seçim konusunda geçerli olan klavye kısa yolları burada da geçerliliğini 

korur. 

 Alanı seçmek: Belirli tek ton renklerde fazla sorun çıkmazken birbirine oldukça 

uzak tonlardaki aynı renk için seçimde epey dikkatli olmak gerekebilir. Görüntü 

üzerinde yer alan, seçmek istediğiniz renk tonuna sahip alana tıklamak seçim 

için yeterli olur. Birbirine değen aynı renkteki bölgelerin tamamı seçilmiĢ olur. 

 Magic Wand araç özellikleri: Burada en çok kullanacağınız özellik mutlaka 

“Tolerans” olmalıdır. Burada vereceğiniz değere göre renk tonlarının aralığını 

belirleyebilirsiniz. Artan değer daha fazla renk tonunun seçimine neden 

olacaktır. Daha ufak değerlerde ise sadece çok yakın renk tonları seçilecektir.  

 

2.8.4. Pen (Dolma Kalem) Araç Çubuğu 
 

“Pen” aracı yol (path) adı verilen düz ve eğri çizgiler çizer. “Pen” ya da “Freeform 

pen” aracını kullanarak çizdiğimiz herhangi bir çizgi ya da Ģekil bir yoldur. Bu araçların 

içinde yolları en düzgün çizen “Pen” aracıdır. Düz yollar fare düğmesi tıklanarak oluĢturulur. 

Bundan sonraki her tıklamada bir önceki ile yeni nokta arasında düz bir çizgi çizilir. 
 

Yolları birleĢtiren noktalar  bağlantı noktaları (anchor points) olarak adlandırılır. 

 

Sayfa üzerinde oluĢturacağımız çizimlerde düz ve eğri çizgileri oluĢturmak için 

kullanılır. Tüm eğri ve düz çizimlerde kullanılan temel araç olan “pen (kalem)”,  sayfa 

üzerinde fareyle tıklama yöntemi ile çalıĢır. 
 

Serbest elle yol çiziminde önce yol hâline dönüĢtürülmek istenen hattın ilk noktası 

“mouse” ile çalıĢma alanına tıklanır. Daha sonra “mouse” ile çizilmek istenen hat üzerinde 

ilerleyerek “pen tool” aracı ikinci ve daha sonraki yollarda tıklanarak yol tamamlanır.  
 

Eğimli bir yol çizmek için “pen tool” ile 1.noktaya tıklıyoruz ve 2. noktaya tıkladıktan 

sonra “mouse”nin sol tuĢunu basılı tutarak hangi yöne doğru eğim isteniyorsa o yöne doğru 

çekmek yeterlidir. Bu Ģekilde eğimli bir yol oluĢur.  

ġekil 1.12:  Pen tool aracı ile düz 

çizgi çizilmesi 
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Eğer kapalı bir yol çizilmek istenirse “pen tool” aracı ile ilk baĢlangıç noktasına 

gelinir. BaĢlangıç noktasına yaklaĢıldığında “mouse” ucunda minik bir (o) simgesi oluĢur. 

Mouse bu simge oluĢtuğunda “pen tool” aracı ile tıklanırsa yol kapalı hâle dönüĢür.  
 

 
 

“Pen tool” aracı ile yollar çizerken yanlıĢlıkla fazladan iĢaretleme yapılırsa yanlıĢ 

iĢaretlenen düğüm noktasına yaklaĢıldığında “pen tool” aracı “Delete Anchor Point Tool” 

aracına dönüĢür. “Pen tool” aracının yanında (-) iĢareti oluĢur.  “Mouse” ile düğüm noktası 

üzerine tıklanırsa o düğüm noktası silinir.  

 

Eğer iki düğüm noktası arasına yeni bir düğüm noktası eklenmek istenirse yol 

üzerinde düğüm noktası olmayan bir alana doğru yaklaĢıldığında “pen tool” aracı “Add 

Anchor Point Tool” aracına dönüĢür. “Pen tool” aracının yanında (+) iĢareti oluĢur. (+) 

iĢareti oluĢtuğunda yol üzerine “Mouse” ile tıklanırsa yeni bir düğüm noktası oluĢur. 

Düğüm uçlarından çizilen yolun eğrilmesi için düğüm noktasının üzerine yaklaĢılır ve 

aynı anda “Alt” tuĢuna da basılarak “pen tool” aracı “Direct Selection Tool” aracına 

dönüĢtürülür. Düğüm noktasından düğüm çekilerek eğrilme sağlanır. Çizilen yolun yeri 

değiĢtirilmek istenirse Ctrl tuĢu basılı tutularak “pen tool” aracı ile düğüm noktalarından 

istenilen yere taĢınır. 

 

ġekil 1.13:  Pen tool aracı ile eğimli yol  

                        oluĢturma 

ġekil 1.14:  Pen tool aracı ile kapalı yol  

                         oluĢturma 
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Ekranın sağ alt tarafındaki palet içinden “paths” penceresinden çizilen yolları seçim 

durumuna getirilip renklendirilebilir ya da baĢka bir dosyada kullanılmak üzere 

kaydedilebilir. 

ġekil 1.15: Yol (path) uygulama adımları  

1-Pen tool aracıyla paths oluĢturulması  

2- Paths çalıĢmasının seçime dönüĢtürülmesi  

3- Seçimin “Alpha” kanalına alınması 

1 2 
3 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

Deseninizde desen programının araç çubuklarıyla değiĢiklik yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Desen programını açınız. 

 Masaüstünden göz simgesini tıklayınız ya da 

BaĢlat>Programlar ve kullanacağınız desen 

programını seçerek programı çalıĢtırınız. 

 “Wındow” menüsünden “show tools” 

komutunu çalıĢtırarak araç çubukları 

aktif hâle getiriniz. 

 

 Araç çubuğunun ismini görmek için 

imleci çubuk üzerine götürerek biraz 

bekleyiniz. 

 Alt araçları seçmek için imleci araç 

üzerine götürerek farenin sol tuĢuna 

basınız. ĠĢlemden sonra alt araçlar 

belirecektir, farenin tuĢunu bırakmadan 

ilgili aracı seçiniz. 

 Belgeye herhangi bir metin yazınız.  

 Desen programında Type Tool araç 

çubuğunu kullanarak yazınızın türünü 

seçiniz. 
 

 Type Tool araç çubuğunu kullanarak 

yazınızda değiĢiklikler yapınız. 
 

 Dosyanızı farklı bir isimle kaydediniz. 
 File>Save As menüsüyle dosyanızı “Jpeg” 

biçiminde kaydediniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ  
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına  ( X ) iĢareti koyarak öğrendiklerinizi 

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Desen programını çalıĢtırabildiniz mi?   

2. “Window” menüsünden “ show tools” komutunu çalıĢtırarak araç 

çubuklarını aktif hale getirebildiniz mi? 
  

3. Belgeye herhangi bir metin yazabildiniz mi?   
4. Desen programında Type Tool araç çubuğunu kullanarak 

yazınızın türünü değiĢtirebildiniz mi? 
  

5. Type Tool araç çubuğunu kullanarak yazınızda değiĢiklikler 

yapabildiniz mi? 
  

6. Dosyayı farklı bir isimle kaydedebildiniz mi?   
 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 

 
AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (   ) Serbest eğriler çizmek için en uygun çizim aracı “pen tool (dolma kalem)”dür. 

2. (   ) Desen programı araçlarını kullanırken yapılan seçimin kenarlarının keskin 

olmasını istediğimizde options penceresindeki Feather seçeneği iĢaretli olmalıdır. 

3. (   ) Keskin köĢeli serbest çizgiler çizmek için Pencil tool araç çubuğu kullanılır. 

4. (   ) Seçili bir alanı istenilen bir renkle doldurmak için Measure Tool araç çubuğunu 

kullanmak gerekir. 

5. (   ) Görüntüde herhangi bir yeri kare seçim aracıyla seçip “edit” menüsünden “Define 

Patern” yapılır. 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. Görüntünün bilgisayarda kapladığı alanı, pikseli ebatlarını ve çözünürlüğümü 

öğrenmek ya da değiĢtirmek için aĢağıdaki menülerden hangisi kullanılır? 

A) Ġmage>Ġmage Size 

B) Ġmage>Canvas Size 

C) Ġmage>Mode 

D) Ġmage>Auto Levels 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi Duplicate iĢleminin kullanım amacıdır? 

A) ÇalıĢılan dosyadaki değiĢikliklerin tamamından vazgeçip dosyanın kayıtlı olan son 

hâline geri dönmek için kullanılır. 

B) Dosyayı farklı bir isimle kaydetmek için kullanılır. 

C) Son yapılan iĢlemi geri almak için kullanılır. 

D) Dosyanın kopyasını almak için kullanılır. 
 

3. Desen programında vektörel çizim aracı aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Marque 

B) Magic Wand 

C) Pen Tool 

D) Laso 
 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 Doğru 

5 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 YanlıĢ 

3 Doğru 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 A 

2 D 

3 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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