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AÇIKLAMALAR 
KOD 542TGD580 

ALAN Tekstil Teknolojisi 

DAL/MESLEK Tekstil Baskı ve Desenciliği 

MODÜLÜN ADI Bilgisayarda Desen Hazırlama 2 

MODÜLÜN TANIMI 

Desen programı ile deseni raportlama, renk ayrımı ve çıktı 

alma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırıldığı bir 

öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOŞUL Bilgisayarda Desen Hazırlama 1 modülünü almış olmak 

YETERLİK Deseni bilgisayar ortamında hazırlamak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç  

Bu modül ile uygun ortam sağlandığında tekniğine uygun 

olarak deseni bilgisayarda hazırlayabileceksiniz. 

Amaçlar  

1. Tekniğine uygun olarak bilgisayarda deseni 

raportlayabileceksiniz. 

2. Bilgisayarda renk ayrımı yapabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Sınıf, laboratuvar 
Donanım: Aydınlık ortam, bilgisayar, folyo, yazıcı, 
scanner, desen programları  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Tekstil baskı sektörü için hazırlanan desen motifleri, kumaş üzerine basılabilecek 

şekilde düzenlemeler yapılmadan bir anlam ifade etmez. Desen motiflerinin basılabilir 

olması için raportlanması gerekir.  

 

Desen motifleri kullanılacak makine, boyar madde grubu ve kumaş cinsi dikkate 

alınarak raportlanır. Desen programlarını kullanarak bu işlemleri manuel olarak yapılan 

işlemlere göre daha hızlı ve hatasız olarak yapabilirsiniz. Böylece desen raportlama 

işlemlerinde kullanılan malzemelerden ve zamandan tasarruf etmiş olursunuz. Üstelik 

bilgisayar ortamında desenin renkleri ile ilgili düzenlemeleri ve değişiklikleri daha kolay 

yapıp tasarımların renkli çıktılarının kâğıt üzerindeki görüntülerinden koleksiyon 

oluşturabilirsiniz. 

 

Desen raportlandıktan sonra şablon hazırlama için renk ayrım işlemlerini hassas bir 

şekilde bu program ile hatasız olarak yapabilirsiniz. Oluşabilecek herhangi bir problemi 

bilgisayar ortamında önceden tespit edip kolayca giderebilirsiniz.  

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun olarak bilgisayarda deseni 

raportlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Tekstil baskı işletmelerinde kullanılan desenlerin neden raportlandığını 

araştırınız. 

 İşletmelerde en çok hangi raport sisteminin kullanıldığını araştırınız.  

 

1. BİLGİSAYARDA DESENİ RAPORTLAMA 
 

1.1. Bilgisayarda Raportlama 
 

Desen çalışmaları, konvensiyonel ve dijital olmak üzere iki farklı yöntemle yapılır. Bir 

desen çalışmasının takip ettiği işlem adımları aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir. 

 

 
Tablo 1.1: Desen çalışmalarının takip ettiği işlem adımları 

 

Ekranda görülen desenin basılabilir olması için öncelikle raportlanması gereklidir. 

Raportlama ölçüleri, baskı makinelerinde kullanılan şablon ölçülerinin az katları şeklinde 

olmalıdır. Bu ölçüler baskı yapılacak makineye göre farklıdır.  

 

Film druck baskı makinelerinde baskı yapılacaksa öncelikle baskı yapılacak alan 

belirlenir. Bu makinelerde kullanılan çerçevelerin boyu kumaşın enine baskı yapar. Baskı 

yaparken kauçuk rakle kullanılacaksa pat garaj alanı daha fazla olmalıdır.  

DESEN 

KONVENSİYONEL DİJİTAL 

DİREKT 

BASKI 

FİLM PLOTTER 

FİLM ÇIKTISI 

FOTOGRAVÜR 

FİLM DRUCK 

BASKI 

ROTASYON 

BASKI 

İNJECT PLATE 

LASER RAVÜR 

TERMAL BASKI 

GRAVÜR BASKI 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Rotasyon baskı makinelerinde genellikle 64; 91,4 ve 101,8 cm’lik rotasyon şablonlar 

kullanılır.   

 

Raportlama işlemine başlamadan önce motiflerin taşınması ve rötuşlanmasını göz 

önünde bulundurarak çalışılacak dosyanın ölçülerini belirlemek gerekir.  

 

Bunun için İmage>Canvas Size penceresi açılır ve çalışma alanı ölçüsüne gerektiği 

kadar alan ilave edilir.  

 

1.1.1. Düz (Tam) Raport 

 
Şekil 1.1: Desen motifi 

 

Desen raportlama işlemine başlamadan önce kullanım yeri, kumaş cinsi ve baskı 

yapılacak makineye göre desen motifi hazırlanır (Şekil 1.1). Raportlama için desen motifi, 

desen programı araç ve menülerini kullanarak internetten bulunan motiflerin amaca uygun 

şekilde düzenlenerek ya da hazır motiflerin scanner yardımı ile bilgisayar ortamına 

aktarılmasıyla hazırlanır. Desen programı araç çubukları ve menüleri kullanılarak hazırlanan 

motifler, yine aynı programdaki renklendirme araçları kullanılarak renklendirilir. 

 

Desen motifi belirlendikten sonra raport ölçülerinde File> New yolu kullanılarak yeni 

bir dosya için iletişim kutusu açılır.  

 

 
Resim 1.2: Yeni dosya açma iletişim kutusu 

 

Buraya çalışılacak dosyaya ait bilgiler yazılır: 

 

 Name: Dosyanın adı 

 Width: Dosyanın genişliği 

 Height: Dosyanın yüksekliği 

 Resulation:Çözünürlük tasarımlarda bu değer genellikle 254 dpi’dır.  

 Mod: Resim biçimi (Tekstil tasarımlarında RGB biçiminde çalışılır.). 
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 Contens: Çalışma alanı rengi belirlenir.  

 White: Beyaz  

 Backgraund Color: Arka plan rengi 

 Transparent: Renksiz saydam  

 

Açılan bu dosyada önce akslar çizilir. Bunun için önce çalışma dosyasında cetvel 

görünür duruma getirilir. Bunun için Ctrl+R kısa yolu ya da Wiev>Show Rules komutu 

kullanılır. Kare seçim aracı seçili durumdayken cetvelin kenarından tutup 1-2 cm kadar 

çekilerek kılavuz çizgileri oluşturulur. Bu işlem hem “x” hem de “y” yönünde yapılır. 

Cetvelin “x ve y” yönünün kesiştiği yerdeki sıfır noktası mouse ile çekilerek kılavuz 

çizgilerinin kesiştiği yere taşınır.  

 

Kılavuz çizgilerindeki sıfır noktası hizasına araç çubuklarındaki kalem ya da fırça 

kullanılarak aks çizgisi çizilir. Çizilen aks çizgisi kare seçim aracı ile seçilir. Ctrl+Alt+ sağ 

ileri yön tuşu ile bir kopyası alınarak yerinden koparılır ve t Ctrl+Alt+ sol geri yön tuşları ile 

tekrar yerine konulur. 

 

 
Şekil 1.2: Aks çizimi 

 

Aks hâlen seçili alan durumundayken Edit>Transform> Numeric iletişim kutusu açılır. 

Bu iletişim kutusunda position kısmı dışındaki bilgiler pasif hâle getirilir. 

 

 
Resim 1.2: Numerik iletişim kutusu
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Şekil 1.3: Tam raport aks çizimi 

 

 
Şekil 1.4: Tam raport aks çizimi 

 

Kopyalanan aks, raport alanı kadar yatay yönde ileriye doğru atılır. Bunun için de 

position kısmında “x” yönünde kaç cm öteleneceği belirtilir. Böylece tam raporttaki ilk iki 

aksın çizimi tamamlanır.  
 

Diğer iki aksın çizimi için bu kez çizimi tamamlanan iki aks kare seçim aracıyla seçili 

duruma getirilir. Yine Ctrl+Alt+ aşağı yön tuşu ile bir kopyası alınarak yerinden koparılır ve 

+ Ctrl+Alt+ yukarı geri yön tuşları ile tekrar yerine konulur. “y” yönünde kaç cm öteleneceği 

Edit>Numeric iletişim kutusunda pozition kısmına yazılarak “y” yönünde ötelenir. Böylece 

aks çizimi tamamlanmış olur. 

 

Aks çizimi tamamlandıktan sonra motifin alan içinde homojen olarak yerleştirilmesi 

işlemine başlanır. Kenarlardaki yerleşimi görmek için alan içinden seçim yapılarak karşı 

kenarlara taşınır. Böylece kenardaki motiflerin birbirine olan yakınlık ve uzaklıkları takip 

edilir. Böylece motiflerin üst üste gelme sorunu önceden çözülmüş olur. Bir anlamda bu 

işlem kenar kontrolüdür. 
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Şekil 1.5: Tam raport çalışmasında motiflerin yerleştirilmesi 

 

Raportlama işlemi bittikten sonra deseni bilgisayar ortamında teksir ederek genel 

görünüm de kontrol edilebilir. Bunun için çalışılan dosyanın sayfa ölçülerine ilave yapmak 

gereklidir. Sayfa ölçüleri, İmage>Canvas Size menüsünden raport ölçülerinden istenildiği 

kadar büyütülür.  Sadece raport alanı seçili duruma getirilir. Ctrl+Alt tuşları basılı hâlde 

mouse ile desenin kopyası yerinden koparılır ve tekrar yerine geri oturtulur. Ctrl+Shift+F 

tuşları basılır ve “Fade” menüsü açılır. Buradan hâlen seçili durumdaki raport alanındaki 

motiflerin görünürlük derecesi Multiply durumuna getirilir. Böylece alttaki desen de görünür 

duruma geçer.  Bundan sonra mouse ve Ctrl+ok tuşlarıyla desen tekrar etmesi gereken yere 

götürülür. Bu işlem, istenilen teksir alanı elde edilinceye kadar yapılabilir. 

 

 
Şekil 1.6: Tam raport çalışmasının tamamlanmış hâli 
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1.1.2. Soter(Yarım) Raport 
 

Yarım raport çalışmasında da tam raport çalışmasında olduğu gibi önce desen motifi 

hazırlanır(soter). Daha sonra desenin karakteri ve makinede kullanılacak şablon ölçülerine 

göre raportlama ölçüleri belirlenir. 

 

Yarım raportta tam raporttan farklı olarak 4 adet ana aks ve 2 adet yardımcı aks vardır. 

Bunun için tam raportta aks alırken takip edilen işlem adımlarından farklı olarak dört aks 

yerine altı aks çizilir.  

 
Şekil 1.7: Yarım raport motifi 

 

 
Şekil 1.8: Aks çizimi ve çizilen aksın seçili alan hâline getirilerek taşınmaya hazırlanması 

 

Birinci adımda yine önce bir aks çizilir, kopyası alınır ve bu aks Edit>Transform> 

Numerik işlem adımlarıyla raport ölçüsü kadar ileriye gönderilir.  

 

Oluşturulan iki aks, yardımcı orta aksları oluşturmak için seçili duruma getirilir ve 

kopyalanır. Yine Edit>Transform>Numeric diyalog kutusundan toplam raport boyunun 1/2 

oranında “y” ekseninde taşınır. 

 
Böylelikle iki ana aks ve iki yardımcı aks çizimi tamamlanmış olur.  

 

Raport boyundaki son iki aks için de son çizilen iki aks seçili duruma getirilir. 

Edit>Transform>Numerik diyalog kutusundan toplam raport boyunun 1/2 oranında “y” 

ekseninde taşınarak aks çizimi tamamlanmış olur. 
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Şekil 1.9: Raport alanı kadar oluşturulan aksların seçili hâle getirilerek taşınmaya hazırlanması 

 

 
Şekil 1.10: Yardımcı aksların seçilip taşınması 

 

Aks çizim işlemi sona erdikten sonra desen motifi soter raport kurallarına uygun 

olarak yerleştirilir. Bu raportlama sisteminde kenar kontrolleri, bir yönde tam raport gibi 

giderken bir yönde 1/2 oranında kaydırılarak yapılır.  Kenar kontrolleri kenarlara taşınacak 

desen motifleri, Edit> Transform>Numeric iletişim kutusundan “x” ve “y” yönlerine 

pozition belirterek de gönderilmelidir. 

 

 
Şekil 1.11: Soter (yarım) raport aks düzeni 
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Şekil 1.12: Soter (yarım) raport  1/2  raport kaydırma 

 

 
Şekil 1.13: Soter (yarım) raport tam ve 1/2  raport kaydırma 

 

 
Şekil 1.14: Soter (yarım) raport çalışmasının teksir edilmiş hâli 
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1.1.3. Diyagonal Raport 
 

Diyagonal raport çalışmasında diğer iki raportlama işleminde olduğu gibi önce desen 

motifi belirlenir. Program yardımıyla motif üzerinde istenilen değişiklikler yapılır. 

Diyagonal raport uygulamasında sadece kaymanın yapılacağı kısımlardaki akslar çizilir. Aks 

çizim işlemleri, yarım raporttaki aks çizim işlemleri gibidir.  

 

Desen motifi, programdaki araçlar ve menüler kullanılarak diyagonal raportlama 

sisteminin özelliklerine göre raport alanı içinde düzenlenir. 

 

 
Şekil 1.15: 1/3 diyagonal raport motifinin raport alanı içinde motifin düzenlenmesi 

 

 
Şekil 1.16: 1/3 desenin diyagonal raportlamada bir yönde 1/3 kaydırma, diğer yönde tam 

kaydırma 
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Şekil 1.17: Desenin diyagonal raporta göre teksir edilmesi 

 

1.1.4. Kapaklama Raport 
 

Kapaklama raport çalışmak için öncelikle kapaklama işleminin şekli belirlenmelidir. 

Kapaklama işleminin şekline uygun desen motifi seçilmelidir.  

 

Desen programında motif File>Open menüsü kullanılarak açılır. Desen üzerinde 

herhangi bir değişiklik yapılacaksa programa ait menü ve araç çubukları kullanılarak 

istenilen değişiklikler yapılır. Desenin İmage>İmage size menüsünden ölçüleri ve 

çözünürlük değerleri kontrol edilir. Kapaklama raport işlemini aynı sayfada yapmak için 

sayfanın ölçülerine ilave yapılır. Çalışma sayfasının ölçüleri büyütülürken İmage>Canvas 

size menüsü açılır. Buradan kapaklama pozisyonuna uygun şekilde sayfa ölçüleri artırılır. 

 

Desen motifi seçili duruma getirilir ve Edit>Transform>Numerik menüsü ile her 

seferinde 90º döndürülerek desen birleştirilir. 

 

 
Şekil 1.18: Kapaklama raport birim motifi 
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Şekil 1.19: Kapaklama raport çalışması 

 

1.1.5. Çevirme Raport 
 

Çevirme raport çalışması da kapaklama raport çalışması gibi yapılır. Desen motifi 

Edit>Transform>Numerik menüsü ile döndürülerek desen tamamlanır. 

 

              
Şekil 1.20: Çevirme raport birim deseni      Şekil 1.21: Çevirme raport uygulaması 

 

 
Şekil 1.22: Çevirme raport uygulaması 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Bilgisayarda deseni düz ( tam ) raportlama sistemi ile raportlama yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Desen programını açınız. 

 Masaüstünden program kısayolunu ya da 

başlat menüsünden ilgili programı 

tıklayınız.  

 Yeni bir çalışma sayfası açınız. 

 File>New çekme menüsü ile ya da Ctrl+N 

kısa yolunu kullanarak yeni bir çalışma 

sayfası açınız. 

 Name kısmına dosyanıza bir isim giriniz. 

 

 Desen çalışmalarında sayfa ölçülerini cm 

olarak kullanabilirsiniz. Çözünürlük 

yüksek olmalıdır. Resim modu RGB ve 

çalışma sayfasının rengi beyaz (white) 

işaretli olmalıdır. 

 Desen motifi hazırlayınız.  

 

 Desen motifinizi bilgisayar ortamında 

kendiniz hazırlayabileceğiniz gibi 

öğretmenizden ya da internetten desen 

motifi bularak üzerinde gerekli 

değişiklikleri yapınız. 

 Desen motifinizi desen programının araç 

çubuklarını kullanarak çizip İmage>Adjust 

çekme menüsündeki renk düzenleme 

işlemlerini kullanarak 

renklendirebilirsiniz. 

 Hazır bir motif kullanacaksanız renk ve 

şekliyle ilgili düzenlemeleri de araç 

çubukları ve menüleri kullanarak 

yapabilirsiniz. 

 Motif büyüklüğüne göre çalışma sayfanızı 

ilave ölçüyle büyütünüz.  

 İmage>Canvas Size menüsü ile raportlama 

işlemlerinde oluşabilecek desen taşmaları 

nedeniyle çalışma sayfanızın ölçüsünü 

raportlama ölçünüzden biraz daha büyük 

ölçüde olacak şekilde ilave ediniz. 

 Araç çubuklarından kalem, fırça gibi çizim 

nesneleri ile sağ üst köşeye aks çiziniz. 

 Aks çizerken Ctrl+Space tuşları ile aks 

çizeceğiniz bölgeyi pikselleri rahatça 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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Çizdiğiniz aksı kare seçim aracı ile seçiniz.  

 
 

 

 

 

görecek şekilde büyütünüz. 

 Aks çizmek için mouse ile çizgi 

oluştururken aynı anda shift tuşunu basılı 

tutarsanız daha kolay düz çizgi 

çizebilirsiniz.  

 Aks çizgisinin kopyasını alınız. 

 

 Seçili hâldeki aks çizgisinin kopyasını 

yerinden 1 -2 piksel kadar ilerletiniz.  

 Alttaki aksı görebilmek için üstteki aksın 

görünürlüğünü Shift+Ctrl+F tuşları ile 

Multiply durumuna getiriniz. 

 Aldığınız kopyayı Ctrl+Alt+Sol yön 

tuşlarına basarak yerine geri oturtunuz.  

 Kopyalanan aksı raportlama ölçüsü kadar 

ileriye gönderiniz. 

 

 Edit>Transform>Numerik iletişim 

kutusunda scale ve skew işlemleri pasif 

durumda olduğu hâlde position kısmında 

raport ölçüsü kadar “x” yönünde ileriye 

gönderiniz. 
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 “x” yönünde çizmiş olduğunuz aksları aynı 

yöntemle “y” yönünde gönderiniz. 

 

 Edit>Transform>Numerik iletişim 

kutusunda scale ve skew işlemleri pasif 

durumda olduğu hâlde position kısmında 

raport ölçüsü kadar “y” yönünde ileriye 

gönderiniz.  

 Hazırlamış olduğunuz desen motifini 

kopyalayarak raport sayfasına alınız. 

 File>Open penceresinden motifinizi açıp 

uygun bir seçim aracıyla seçiniz. Ctrl+C 

ile kopyalayınız. Kopyaladığınız motifi 

raport penceresine Ctrl+V ile yapıştırınız. 

 Motifinizi raportlama kurallarına uygun 

olarak raport alanı içine yerleştiriniz. 

 Motifinizi Ctrl+Alt tuşları ile kopyalayarak 

istediğiniz yere taşıyınız.  

 Bu işlemi yaparken daha önce yerleştirmiş 

olduğunuz alttaki motifleri görmek için 

taşıdığınız motifleri Ctrl+Shift+F 

penceresinden multiply duruma getirmeyi 

unutmayınız.   

 Motiflerin raport sınırlarındaki tekrarlarını 

görmek için kenardaki motifleri raport 

tekrarının yapıldığı kenarlara taşıyarak 

kenar kontrollerini ve motif dağılımlarını 

kontrol ediniz.  

 

 Kenardaki motifleri önce kare seçim aracı 

ile seçili duruma getiriniz. 

 Seçili alanı Ctrl+Alt tuşları ile 

kopyalayarak raport tekrarının bulunduğu 

yerdeki akslar üzerine dikkatlice 

yerleştiriniz. 

 Bu işlemi yaparken daha önce yerleştirmiş 

olduğunuz alttaki motifleri görmek için 

taşıdığınız motifleri Ctrl+Shift+F 

penceresinden multiply duruma getirmeyi 

unutmayınız. 
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 Raportlama işlemi bittikten sonra 

deseninizi jpeg biçiminde kaydediniz. 

 

 

 Dosyanızı kaydetmeyi unutmayınız. Eğer 

jpeg biçiminde kaydedemiyorsanız layer 

paletinde birden fazla layer açılmıştır. Bu 

layerları birleştirmeden jpeg biçiminde 

dosya kaydı yapılamaz. 

  Layerları birleştirmek için layerlar aktif 

durumdayken layer paletinin sağ üst 

kısmındaki üçgen biçimindeki simgeyi 

tıklayıp menü penceresini açınız.  

 Bu penceredeki “Flaten İmage” (Görünen 

görünmeyen tüm layerları birleştiriniz.) 

komutunu seçiniz.  

 Dosya tek layera dönüşür ve artık 

dosyanızı jpeg biçiminde 

kaydedebilirsiniz. 

 Zamanınız kalırsa diğer raport sistemlerini 

de uygulayınız. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

kontrol ediniz. 
 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Desen programını çalıştırabildiniz mi?   

2. Motif hazırlayabildiniz mi?   

3. Yeni boş dosya açabildiniz mi?   

4. Raportta bulunan tüm aksları çizebildiniz mi?   

5. Deseninizi raportlama sayfasına aktarabildiniz mi?   
6. Çalışma sayfanızın ölçülerini desen motifine uygun şekilde 

büyütebildiniz mi? 
  

7. Deseni raportlayabildiniz mi?   

8. Kenar kontrollerini yapabildiniz mi?   

9.  Layerları birleştirebildiniz mi?   

10. Dosyanızı kaydedebildiniz mi?    

11. Yeni dosyanızı jpeg biçiminde kaydedebildiniz mi?   

12. Diğer raport sistemlerini de uyguladınız mı?   
 
 
 
DEĞERLENDİRME 

 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Aks taşımaları raport alanı kadar Edit>Transform>Numerik menüsünün position 

iletişim kutusundan raport ölçüsü kadar gönderme ile yapılır. 

2. (   ) Yarım (soter) raportlamada bir yönde tam raport şeklinde, diğer yönde raport 

ölçüsünün yarısı kadar akslar taşınır. 

3. (   ) Motifin raport ölçüsü içinde yerleştirilmesinde Shift+F tuşlarıyla açılan menüden 

dissolve seçeneği seçilerek motif görünür hâle getirilir. 

4. (   ) Kapaklama ve çevirme raport çalışmalarında motifin taşınması İmage>Canvas 

size menüsünden yapılır. 

5. (   ) Raportlama işlemlerinde ilave çalışma alanı ölçüsü İmage>İmage size 

menüsünden yapılır. 

6. (   ) Layerları birleştirmek için layerlar aktif durumdayken layer paletinin sağ üst 

kısmındaki üçgen biçimindeki simgeyi tıklayıp menü penceresi açılır. Bu penceredeki 

“Flaten İmage” (Tüm layerları birleştiriniz.) komutu seçilip dosya tek layera 

dönüştürülerek jpeg biçiminde kaydedilebilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
 



 

 20 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 
 
 

Uygun ortam sağlandığında bilgisayarda renk ayrımı yapabileceksiniz. 
 
 

 
 

 

 Desen bürolarında renk ayrım işlemlerini yapmak için desen programının hangi 

araç ve menülerinden yararlandıklarını araştırınız. 

 Renk ayrım işlemlerinde kullanılan yazıcı tiplerini araştırınız.  

 Renk ayrım işlemleri yapılmış tasarımların çıktılarının hangi tür materyale 

alındığını araştırınız. 

 

2. BİLGİSAYARDA RENK AYRIMI YAPMA  
 

2.1. Bilgisayarda Deseni Renklendirme 
 

Bilgisayarda desenin renklendirilme işlemi desenin motif seçimi aşamasında yapılır. 

Motif istenilen raportlama işlemine uygun bir şekilde raportlandıktan sonra genel renk 

düzeni kontrol edilir. Renklerle ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir. Bu düzenlemeler image 

çekme menüsü altında bulunan Adjust seçenekleri ile yapılır.  

 

 
Resim 2.1: Desenin renk düzenlemelerinde kullanılan İmage>Adjust menüsü 

 

İmage>Adjust>Curvers eğrisi ile seçili alanın ya da desenin genel renk görünümü 

tekrar düzenlenebilir. 

 
Şekil 2.1: Çalışılmış orijinal desen 

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

 

AMAÇ 

ARAŞTIRMA 
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Resim 2.2: İmage>Adjust>Curvers eğrisi ile renk düzenlemesi yapılışı 

 

Müşteriye sunulacaksa baskıdan sonraki görünümü hakkında fikir vermek için çeşitli 

filtreler uygulanabilir. 

 

2.2. Bilgisayarda Renk Ayrımı 
 

Bilgisayarda renk ayrım işlemleri için programda bulunan araç çubuklarından 

yararlanılır. Desende her renk için ayrı bir kanalda çalışılır.  

 

Grayscala biçiminde tonsürton (tonlamalı) desenler tramlanarak şablona aktarılmış 

olur. Deseni şablona aktarmak için kullanılan yazıcı kendi tram ayarları ile deseni şablona 

aktarır. Önce folyo çıktısı alınıp daha sonra şablon hazırlanacaksa tonsürtonlu çalışmalar 

bilgisayarda bitmap resim biçiminde tramlanmalıdır. 

 

Renk ayrım işlemlerinde her renk için ayrı bir kanal açarken genellikle baskıdaki 

şablon sıralaması dikkate alınır. Kullanılacak boyar madde grubu, renklerin açıklık ve 

koyuluğu, grup hâlindeki motifler (koyu mavi, açık mavi gibi),  baskı patının viskozitesi, 

baskı makinesindeki şablon sıralaması dikkat edilmesi gereken hususlardır. 

 

 
Şekil 2.2: Renk ayrımı yapılacak yarım raporta uygun raportlanmış desen 
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Renk ayrım işlemlerine gelindiğinde önce File>Open yolu ile desen program 

sayfasında açılır. 

 

Renk ayrımı yapılacak desen önce incelenir. Renk ayrımında programdaki hangi 

araçlar ve menülerin kullanılabileceğine karar verilir. Renk ayrım işlemlerinde önce desenin 

yoğunluğu hangi renkte ise o rengin ayrımı ile başlanır. Varsa önce kontur ve lap renklerden 

çalışmaya başlanır. Renk ayrım işlemlerinde yaygın olarak kullanılan araç çubuğu “pen 

araçları”dır. Select çekme menüsü altında bulunan “color range” en yaygın kullanılan 

menüdür. 

 
Resim 2.3: Channels Option diyalog kutusu 

 

Desen programında renk ayrım işlemlerinde  pen araçları ve color range menüsü 

yaygın olarak kullanılır. Color range menüsü ile renk seçilip alpha kanalına aktarılır. Pen 

araçlarıyla da desenin her bir rengi önce paths penceresinde çizilir. Channels pencesindeki 

Alpha kanalına içi doldurularak aktarılır.  

 

Renk ayrımı işlemleri için deseni program sayfasına açtıktan sonra Channels paletine 

bir Alpha kanalı ekenir. Desende hangi rengin negatif çalışması yapılacaksa o ismi Alpha 

kanalına vermek çalışmaları kolaylaştırır. Bunun için Alpha kanalının üzerine tıklayıp 

Channels option diyalog kutusu açılır (Resim 2.3). Name kısmına çalışılan rengin adı girilir. 

Negatif çalışması için “Selected Areas” seçilir. Color kısmına tıklanarak renk seçimi yapılır. 

Artık bir alpha kanalı açılmış olur. 

 

 
Resim 2.4: Alpha kanalı açılmış desen 
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2.2.1. Color Range ile Renk Ayrımı 
 

 
Resim 2.5: Color Range menüsü ile renk seçimi 

 

Color range menüsü channels paletindeyken açılır. Bunun için Select>Color range 

seçimi yapılır. Menü diyalog kutusunda fuziness ayarı yapılır. Bu Fuziness ayarı çok fazla 

olmamalıdır. Diyalog kutusundaki damlalık alınır ve desen üzerinden ayrılacak renk üzerine 

tıklanır. Color Range menüsünün ön izleme penceresinde yapılan seçimler doğrultusunda 

değişimler meydana gelecektir. (+) ve (-) damlalıklar da kullanılarak renk seçiminin miktarı 

artırılıp azaltılabilir. Ayrılacak renk ile ilgili seçim işlemi bittikten sonra OK butonuna 

basılır. Desen üzerinde seçilen alanlarda karıncalanma olur. Channels paletinde Alpha 

kanalına geçilir, dosyanın biçimine ait olan RGB kanallarının gözleri kapatılır. Şimdi Alpha 

kanalına zemini beyaz olarak yapılan seçim gelir. Alpha kanalındaki bu seçili alanlar 

Edit>Fill ile ya da Shift>Backspace kısa yolu ile siyah renkle doldurulur. 

 

 
Şekil 2.3: Seçimin alpha kanalındaki görünümü 
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Şekil 2.4: Oranj rengin alpha kanalında siyah ile doldurulduktan sonraki görünümü 

 

Alpha kanalında seçili alanlar siyah renk ile doldurulacağından foregraund (ön alan) 

rengi color picker kutusundan siyah seçili olmalıdır. 

 

   
Şekil 2.5: Renk ayrımı tamamlanmış çalışmalara kenar kapatma uygulaması 

 

2.2.2. Pathslerle Renk Ayrımı 
 

Desen programındaki araç çubuklarında bulunan pen araçları ile de renk ayrım 

işlemleri yapılabilir. Pen araçlarıyla her renk için paths oluşturulur ve oluşturulan bu paths 

çizimleri  simgesi tıklanarak seçili alan durumuna getirilir. Channels paletinde alpha 

kanalı açılır. Pathslerle hazırlanan seçili alanın boş kanalına aktarıldığı görülür. Pats paletine 

geri dönülür ve  simgesi tıklanarak seçili alan siyah renk ile doldurulur. Siyah renk ile 

doldurmak için ön plan rengi siyah olmalıdır.Desende bulunan her renk için bu çalışma ayrı 

ayrı yapılır. Eğer desende kontur varsa mutlaka pathslerle çizilmelidir. Bunun için tüm 

kontur üzerinde pathsler oluşturulur. Araç çubuklarından kalem seçilir ve  simgesi 

tıklanır. Pathslerin kontura dönüştüğü görülür. 
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Renk ayrım işlemleri bittiğinde şablon konvensiyonel olarak hazırlanacaksa kenar 

kapatma işlemi yapılır. Şablon hazırlama işleminde kullanılmak üzere şablon büyüklüğünde 

folyo çıktısı alınacaksa ya da dijital olarak yapılıyorsa (lazer gravür tekniği ile) kenar 

kapatma işlemine gerek yoktur. 

 

Renk ayrımı ve eğer yapılacaksa kenar kapatma işlemleri tamamlanmış çalışmalar 

File> Save / Save As komutuyla isimlendirilerek kaydedilir. Bu çalışma mutlaka desen 

programının kendi dosya biçimi seçilerek kaydedilir. 

 

2.3. Folyoya Çıktı Alma 
 

Bütün malzemeleri hazırlayıp renk ayrım işlemlerini yaptıktan sonra channelsta her bir 

renk için hazırlanan çalışmalar ayrı dosyalar şekline dönüştürülür. Bu işlem için renk ayrım 

işlemleri yapılmış desen açılır. Ekranın sağ alt tarafında bulunan Layer paletinden channels 

kısmına geçilir. Burada dosyanın hem RGB görüntüsüne ait kanallar hem de renk ayrımı 

çalışmaları bulunan kanallar bir arada görünür. 

 

 
Resim 2.6: Line options diyalog kutusu 

 

Bütün kanalların her biri ayrı bir dosya hâline dönüştürülür. Bu işlemi yapmadan önce 

desenin kumaş boyuna gideceği yön sağ alttaki aksın dışına ok ile çizilir. Her kanaldaki 

rengin adı kumaş yönünü gösteren yön çizgisinin hemen üstüne yazılır. 

 

 
Resim 2.7: RGB dosyası ve renk ayrım işlemleri aynı dosyada görünen çalışmalarda kumaş 

yönünün işaretlenmesi ve renklerin yazılması  

Channell menüsünün 

açıldığı  simge 

Kumaş yönü ve 

renk isimleri 
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Bu işlem için sadece kanallar aktif hâle getirilir. Kanalları aktif hâle getirmek için 

önce ilk rengin bulunduğu alpha kanalı tıklanarak seçilir. Ardından Shift tuşu basılı 

hâldeyken diğer renklerin bulunduğu alpha kanalları üzerine tıklanarak seçim tamamlanır. 

Desen programında kalem ile aynı bölümü paylaşan “Line” seçilir. Options paletinden 

çizilecek yön simgesinin piksel cinsinden kalınlığı ve yön gösteren kısmının mouse ile ilk 

tıklanan yerde mi yoksa son tıklanan yerde mi olacağı işaretlenir. Bu seçimleri yaptıktan 

sonra desen dosyasında kumaş yönü çizilir.  

 

Bu işlemler, şablon dairesinde pozlandırma yaparken renklerin ve kumaş yönüne 

basılacak desenin karışmaması için zorunludur. 

 

Dosyayı isim ile kaydetmek bilgisayar ortamındaki işlemlerde kolaylık sağlar. Ancak 

işin yapılması sırasında şabloncunun elinde sadece folyo çıktıları bulunacağından her rengin 

negatif çalışması üzerinde kumaş yönü ve renk ismi mutlaka bulunmalıdır. 

 

Bunun için dosyada kanallar paleti aktif iken channels menü açılır. Burada “split 

channels” seçimi yapılır. 

 
Resim 2.8: Channels menüsü 

 

Burada dikkat edilmesi gereken en üstteki dosya, channels paletinin en altında bulunan 

son dosyaya aittir. Örneğin, desende kontur çalışması channels paletinde son renk idi. Split 

channels işleminden sonra desen programda en üstte açılan dosya kontur çalışmasına aittir.  

 

Bu işlemden sonra her bir renge ait alpha kanallarını karıştırmamak için de her renk 

kanalına mutlaka renk ismi yazılmalıdır. 
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Resim 2.9: Dosyası sprit channels menüsü ile açma 

 

Bu işlemden sonra İmage>Mode menüsünden dosyanın biçimine bakıldığında 

dosyanın multichannel biçimine dönüşmüş olduğu görülür. Folyoya çıktı almak için dosya 

biçimleri bitmap olmalıdır. Split Channel işlemiyle her bir kanalı ayrı dosya hâline gelen 

çalışmalar İmage>Mode>Bitmap yolu ile bitmap dosya biçimine çevrilir. RGB resim 

biçimine ait olan kanallar kaydedilmez ya da split channel işleminden önce bu kanallar 

silinmelidir. Channels paletinde RGB resim biçiminin kanalları mouse ile sürüklenerek 

paletin altındaki çöp kutusuna atılabilir.  

 

 
Resim 2.10: İmage>Mode>Bitmap diyalog kutusu 

 

Lap desenler için % 50 Treshold seçimi yapılır. Output değeri olarak yazıcının 

çözünürlüğü dikkate alınır. Eğer plotterdan çıktı alınacaksa Output değeri 254 ya da 508 dpi 

olmalıdır. İnjeck ya da lazer yazıcı kullanılacaksa yazıcının çözünürlük değerleri göz önünde 

bulundurularak output değeri yazılmalıdır. Output değeri kullanılan yazıcının çözünürlük 

değerinde ya da askatlarında olmalıdır. 

 

Hemen yazıcıda çıktı alınmayacaksa her bir renge ait negatif çalışması File>Save 

komutuyla hard diske kaydedilir. Folyo çalışması için kayıt işlemi TIF (*.TIF; *.TIF) 

biçiminde yapılır. Kayıt biçimini TIF (*.TIF; *.TIF) seçtikten sonra ekrana yeni bir diyalog 
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kutusu gelir. Bu diyalog kutusunda kayıt işleminin PC ya da macintosh için mi yapılacağının 

seçimi yapılır. Buradan IBM PC seçilir. Eğer dosyanın sıkıştırılarak kaydedilmesi 

gerekiyorsa LZW Compression seçimi de yapılır. 

 

 
Resim 2.11: TIFF options  diyalog kutusu 

 

Dosya modunu Bitmap yaptıktan sonra kaydetmeden de folyo çıktısı alınabilir. Folyo 

çıktısı almak için uygun folyo seçilir. Folyo çıktılarında injeck yazıcılarda “Coated” denilen 

bir yüzeyi pıtırlı asetatlar, lazer yazıcılarda ise ısıya dayanıklı lazer polyester kullanılır.  

 

Renk ayrım işlemlerinden sonra yazıcıdan hemen çıktı alınacaksa yazıcının fişi prize 

takılır. Açma/Kapama düğmesinden yazıcı aktif duruma getirilir. Kullanılacak yazıcıya 

uygun folyo, yazıcının kâğıt besleme kısmına konulur. Desen programında File>Print 

diyalog kutusu açılır. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra yazdırma işlemi başlatılır. 
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UYGULAMA FAALİYETİ  
Raportlanan desenin renk ayrım işlemlerini yapınız. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Desen programını açınız. 
 Masaüstünden program kısayolunu ya da 

başlat menüsünden ilgili programı tıklayınız. 

 Bir önceki öğrenme faaliyetinde 

raportladığınız deseni açınız. 

 

 

 File>Open yolunu kullanarak çalıştığınız 

deseni açınız. 

 Chanels paletini aktif hâle getiriniz.   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Layer paletindeki Channels kısmını 

tıklayınız. 

 Alpha kanalı açınız.   

 Channels paletinin altında bulunan  

simgesini tıklayarak bir alpha kanalı açınız.  

 Açtığınız alpha kanalının üstüne tıklayarak 

“selected areas” ‘ı işaretleyiniz ve 

isimlendiriniz. Alpha kanalına vereceğiniz 

isim, desendeki renk ayrımı yapacağınız 

rengin adı olursa çalışmanız daha kolay olur. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Renk ayrım işlemlerinde color range 

veya pen aracını kullanarak alpha 

kanalına her bir rengin ayrımını yapınız.  

 

 Channels paletinde RGB dosyası seçili iken 

alpha kanalının göz simgesini açınız. 

 Select>Color Range diyalog kutusunu açınız.  

 Fuziness değerini ayarlayınız (Bu değer çok 

fazla olmamalıdır.). 

 Color Range penceresindeki damlalık aracını 

tıklayınız. 

 Desende ayrımını yapacağınız rengin üzerine 

damlalıkla tıklayınız.  

 Ön izleme penceresinden seçimini yaptığınız 

rengi tamamen seçip seçmediğini kontrol 

ediniz. 

 Renk tamamen seçildiğinde Color Range 

diyalog kutusundaki OK butonunu tıklayınız. 

 Desende seçtiğiniz renkler seçili hâlde 

iken RGB dosyasının gözlerini 

kapatınız. 

 

 
 

 

 

 RGB dosyasının gözlerini kapattığınızda 

alpha kanalında yapılan seçimi Edit>Fill 

diyalog kutusunu açarak doldurunuz. 

 İlk rengin renk ayrım işlemi böylece 

tamamlanmış olur. 

 Desendeki diğer renkleri aynı yöntemle 

ayırınız. 

 Renk ayrım işlemlerinde her bir rengi, ayrı 

bir alpha kanalında ayırınız. 
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 Color range ile renk doğru bir şekilde 

seçilmiyorsa pen araçlarıyla renk ayrımı 

yapınız. 

 

 Renk ayrımında pen araçlarıyla desen 

üzerinde paths çiziniz.  

 Paths çizimlerinizi channnels 

paletindeki alpha kanalına seçim 

durumunda aktarınız. 

 

 
 

 

 Paths çizimlerinizi paths paletinin altındaki 

butonuna tıklayarak seçim durumuna 

getiriniz. 

 Alpha kanalını açınız. Seçili hâle gelen 

rengi doldurunuz. 

 

 

 

 Seçilen renk için açtığınız alpha kanalının 

göz simgesini açınız. Seçili hâle gelen paths 

çizimini seçim aktifken channels paletindeki 

alpha kanalına aktarınız. 

 Paths paletine geri dönüp  simgesini 

tıklayınız. Bu işlemi yaparken ön plan 

renginin siyah olmasına dikkat ediniz. 

Paths ile 

renk 

seçimi 
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 Her renk için aynı çalışmaları yapınız.  

 Tüm renk ayrım işlemleri sona erdikten 

sonra kenar kapatma işlemlerini yapınız. 

 Kenar kapama işlemi için seçim araçlarını 

kullanınız. Kapatılacak yerleri seçim 

araçlarıyla seçerek Edit>Fill menüsüyle 

doldurunuz. 

 Çalıştığınız dosyayı kaydediniz. 

 Renk ayrımı ve eğer yapılacaksa kenar 

kapatma işlemleri tamamlanmış çalışmaları, 

File> Save / Save As komutuyla 

isimlendirerek  *.PSD; *.PDD biçiminde 

kaydediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

kontrol ediniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Desen programını açabildiniz mi?   

2. Bir önceki öğrenme faaliyetinde raportladığınız deseni açabildiniz mi ?   

3. Chanels paletini aktif hâle getirebildiniz mi?   

4. Alpha kanalı açabildiniz mi?   
5. Renk ayrım işlemlerinde color range menüsünü kullanarak renk seçimi 

yapabildiniz mi? 
  

6. Desende seçtiğiniz renkler seçili hâlde iken RGB dosyasının gözlerini 

kapatabildiniz mi? 
  

7. Color Range ile seçimini yaptığınız rengi alpha kanalında siyah renk ile 

doldurabildiniz mi? 
  

8. Desendeki diğer renkleri aynı yöntemle ayırabildiniz mi?   
9. Color Range ile renk doğru bir şekilde seçilmiyorsa pen araçlarıyla renk 

ayrımı yapabildiniz mi? 
  

10. Paths çizimlerinizi channels paletindeki alpha kanalına seçim            

durumunda aktarabildiniz mi? 
  

11. Pathslerle çizdiğiniz rengi, seçili alan durumuna getirip alpha kanalına 

aktarabildiniz mi? 
  

12. Pathslerle çizdiğiniz seçili hâle getirdiğiniz rengi aynı palette bulunan 

doldur simgesini kullanarak siyah renk ile boyayabildiniz mi? 
  

13. Her renk için aynı çalışmaları yapabildiniz mi?   
14. Tüm renk ayrım işlemleri sona erdikten sonra kenar kapatma işlemlerini 

yapabildiniz mi? 
  

15. Çalıştığınız dosyayı kaydedebildiniz mi?   
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Renk ayrımı ve kenar kapatmaları yapılmış desenin folyoya çıktısını alınız. 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Desen programını açınız. 
 Masaüstünden program kısayolunu ya da 

başlat menüsünden ilgili programı tıklayınız. 

 Renk ayrım işlemi yaptığınız dosyayı 

açınız. 

 File>Open yolunu kullanarak çalıştığınız 

deseni açınız. 

 Chanels paletini aktif hâle getiriniz.               

 

 

 Layer paletindeki Channels kısmını 

tıklayınız. 

 Channels paletinin menüsünü açınız. 

 Channels paletinin sağ üst kısmındaki üçgen 

biçimindeki simgeyi tıklayarak menüyü 

açınız. 

 Renk ayrım dosyalarına kumaş yönü ve 

renk isimlerini yazınız. 

 

 Alpha kanallarının hepsini seçili duruma 

getirerek alet kutusundaki line aracını alınız. 

 Line options diyalog kutusundan yön 

çizgisinin bulunacağı konumu seçiniz. 

 Kumaş yönünü belirtmek için aks 

çizgilerinin dışına yön çizgisi çiziniz. 

 Her bir renk kanalını ayrı ayrı seçerek yön 

çizgisinin hemen üstüne negatife ait rengin 

adını yazınız. 

 Split channels seçimini yapınız. 

 

 

 Channels menüsünden split channels seçimi 

yaparak her bir renk kanalını ayırınız. 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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 Split channels ile ayrılan her bir dosyayı 

folyo çıktısı alınacaksa bitmap biçimine 

dönüştürünüz.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Bitmap diyalog kutusuna output değerini 

yazınız. 

 % 50 Treshold seçimi yapınız. 

 Her bir renk kanalına ait dosyayı hard 

diske kaydediniz. 

 File>save komutuyla her bir dosyayı 

desendeki rengine ait isimle TIF (*.TIF; 

*.TIF) biçiminde ve IBM PC için sıkıştırarak 

hard diske kaydediniz. 

 Her bir renk çalışmasının çıktısını 

folyoya alınız. 

 Yazıcının kablosunu prize takınız.  

 Yazıcının bilgisayara bağlı olduğundan emin 

olunuz. Print diyalog kutusunda 

kullanacağınız yazıcının yazıcı adının olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Kâğıt besleme kutusuna folyo çıktısı için 

kullanacağınız folyoyu yerleştiriniz.  

 File>Print with preview diyalog kutusundan 

sayfa ayarlarını kontrol ediniz. Print 

butonunu tıklayınız. 

 Yazıcıdaki çıktıyı kontrol ediniz.  Yazıcıdaki çıktıyı kontrol ediniz. 
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KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için 

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

kontrol ediniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Desen programını çalıştırabildiniz mi?   

2. Renk ayrım işlemi yaptığınız dosyayı açabildiniz mi?   

3. Chanels paletini aktif hâle getirebildiniz mi?   

4. Channels paletinin menüsünü açabildiniz mi?   

5. Kumaş yönü yön çizgisini çizebildiniz mi?   

6. Her renk kanalındaki rengin adını yön çizgisinin üzerine 

yazabildiniz mi? 
  

7. Split channels yaparak dosyadaki her bir renk kanalını ayrı bir 

dosya şekline dönüştürebildiniz mi? 
  

8. Her bir renk kanalını bitmap doya biçimine dönüştürebildiniz mi?   

9. Kullanacağınız yazıcının çözünürlüğünü bitmap diyalog kutusuna 

output kısmında belirtebildiniz mi? 
  

10. Bitmap diyalog kutusunda % 50 Treshold seçimi yapabildiniz 

mi? 
  

11. Her bir dosyayı isimlendirerek TIF (*.TIF; *.TIF) biçiminde ve 

IBM PC için sıkıştırarak hard diske kaydedebildiniz mi? 
  

12. Dosyanın RGB kanallarını sildiniz mi?   

13. Yazıcıyı açabildiniz mi?    

14. Kâğıt besleme kısmına folyoyu doğru yerleştirebildiniz mi?   

15. File>Print with preview diyalog kutusunu açıp yazdırılacak 

sayfanın ön izlemesini yapıp sayfa ayarlarınızı düzenleyebildiniz 

mi? 
  

16. File>Print with preview > Print butonunu tıklayıp yazma işlemini 

onaylayabildiniz mi? 
  

17. Yazıcıdan folyoya çıktı alabildiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki 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 DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Çalışılan desenin renk düzenlemeleri İmage>Adjust menüsünden yapılır. 

2. (   ) Color Range menüsünün ön izleme penceresinde yaptığımız seçimler 

doğrultusunda değişimler meydana gelecektir. 

3. (   ) Renk ayrım işlemleri bittiğinde her zaman kenar kapatma işlemi yapılması 

zorunludur. 

4. (   ) Negatif çalışması için alpha kanalının “Masked Areas” biçiminde açılması 

gereklidir. 

5. (   ) Renk ayrımı yapılmış dosya jpeg biçiminde de kaydedilebilir. 

 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış 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 DEĞERLENDİRME 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 

 

1. Ekranda görülen desenin basılabilir olması için hangi işlem yapılmalıdır? 

A)  Rotuşlama  

B)  Raportlama 

C)  Split channels 

D)  Flaten İmage 
 

2. Çizilen aksın x ve y yönlerinde raport ölçüsü kadar ileriye ötelenmesinde aşağıdaki 

menü yollarından hangisi kullanılır? 

A)  Edit>Transform>Numeric>Position 

B)  Edit>Transform>Rotate 

C)  Edit>Transform>Flip Horizontal 

D)  İmage>Transform>Numeric>Position 
 

3. Raport alanı içinde motifi kolayca taşımak için motifin multiply yapılması gerekir. 

Bunun için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? 

A)  Ctrl+Shit+A 

B)  Ctrl+Shit+D 

C)  Ctrl+Shit+F 

D)  Ctrl+Shit+C 
 

4. Seçilen motifin renk düzenleme işlemleri hangi menüden yapılır? 

A)  İmage>İmage Size 

B)  İmage>Canvas Size 

C)  İmage>Mode 

D)  İmage>Adjust 
 

5. Seçilen deseni raportlamak için çalışma alanının ölçüleri hangi menü ile belirlenir? 

A)  İmage>İmage Size 

B)  İmage>Canvas Size 

C)  İmage>Mode 

D)  İmage>Adjust 
 

6. Renk ayrımında her bir rengin çalışması nerede saklanır? 

A)  Layer 

B)  Channels>Alpha 

C)  Layer>Alpha 

D)  Paths 
 

7. Folyoya çıktı almak için renk ayrımı yapılmış dosyaya hangi işlem uygulanmalıdır? 

A)  Layer>Flaten 

B)  Layer> Merge Visible  

C)  Channels>Split Channels 

D)  Channels>Merge Spot Channels 

 

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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8. Hazırlanan desenin folyo çıktısını almak için bitmap output değeri nasıl olmalıdır? 

A)  Yazıcının çözünürlüğünün askatları veya katları şeklinde olmalıdır. 

B)  300 dpi olmalıdır. 

C)  350 dpi olmalıdır. 

D)  İstenilen çözünürlükte olabilir. 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyetlere geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ-1’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 Doğru 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ-2’NİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Doğru 

5 Yanlış 

 

MODÜL DEĞERLENDİRMENİN CEVAP ANAHTARI 

 

1 B 

2 A 

3 C 

4 D 

5 B 

6 B 

7 C 

8 A 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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