Afis Tasarimi Nasil Yapilir?

Bu ayki nasil yapilir kösemizde, size Photoshop ile afis yapmayi anlatmaya çalisacagiz. Ancak, Photoshop'un
inceliklerine girmeden önce tasarim hakkinda birkaç noktadan bahsetmekte yarar var.
Düzgün bir afiste olmasi gereken bazi özellikler vardir. Bunlar:

Anlasilabilirlik:

Anlasilabilirlikten kasit, afiste kurulan cümlelerin olabildigince kolay anlasilir ve akici olmasidir. Çünkü, çogu
insan afisinizi sadece 2-3 saniye görecektir.

Okunabilirlik:

Iyi bir afiste kullandiginiz yazilarin en az 2 metreden okunabiliyor olmasi önemlidir.

Düzen:

Afiste üzerinde durmak istediginiz detaylari düzgün bir sekilde verirseniz, afisin tek bir bakista anlasilmasi
kolaylasacagi için etkisi de artacaktir.

Vurucu etki:

Insanlari etkilemek için bu kadar kisa bir süremiz oldugu için bir afiste olmazsa olmaz öge vurucu bir slogan
veya grafiktir.
Iyi bir afisin tasimasi gerektigi özellikler hakkinda kisa bir fikir verdigimize göre, artik afisimizi yapmaya
baslayabiliriz. Bir afisi yapmaya baslamadan önce kagit üzerinde birkaç tasari hazirlamak her zaman güzel bir
fikirdir. Neyi nereye koyacaginizi, ne gibi bir grafik kullanacaginizi önceden belirlerseniz isiniz kolaylasir.
Bugün yapcagimiz afisin son hali belli oldugu için taslagi tekrar gösterme geregi duymadim :)
Önce Photoshop'ta 'File' menüsünden 'New...' diyoruz. 'Preset' olarak 'International Paper' seçiyoruz ve daha
sonra 'Size' olarak istedigimiz kagit boyutunu seçiyoruz. Bu örnek için A3 boyutunda çalisacagiz.
Adim 1
Daha sonra yapmamiz gereken sey afisimizin temelini olusturacak bir grafik bulmak. Bunun için google'da
biraz arastirma yapmak yeterli olacaktir sanirim. Yapacagimiz afis Photoshop Semineri hakkinda oldugu için
arkaplanda Photoshop Cs3 ün kutusunu kullanmak, kutunun kendi tasarimi da güzel oldugu için gayet iyi bir
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fikir. Kullanacagim dosyayi bir internet tarayicisinda açtiktan sonra, kopyalayip Photoshop'taki dosyama
yapistirdigimda bu grafik dosyasi yeni bir katman olarak resme eklenmis oluyor. Eklemis oldugum katmandaki
resim çok küçük oldugu için bu katmani yeniden boyutlandirmam lazim. Bunun için ctrl+t 'ye basarak 'Free
Transform' adi verilen, katmanin yeniden boyutlandirilmasina, döndürülmesine, perspektifinin alinmasina ve
bunun gibi baska islemlerin uygulanmasina yarayan moda geçiyorum. Daha sonra shift tusuna basili tutarken
resmi istedigim büyüklüge ulasana kadar büyütüyorum. (Shift tusuna basili tutmak, resmin orijinal x-y oraninin
bozulmamasina yariyor.) Simdilik afisimiz soldaki gibi.
Peki nedir bu katman denen sey? Photoshop dosyalarinda görüntü pek çok katmandan olusur. Bunu üst
üste konmus resimler ve yazilar gibi düsünebilirsiniz. Bu mantik resmin düzenlenmesini kolaylastirir.
Adim 2
Simdi afisimize gerekli bilgileri
yazalim. Sol tarafta gördügünüz araç çubugundan T'yi yani 'Type Tool'u seçiyoruz. Photoshop yazisinin üstüne
etkinligi kimin düzenledigini yazacagiz. Yaziyi yazdiktan sonra 'Character' diyalogundan yazi tipini, yazi
boyutunu ve yaziyla ilgili diger özellikleri ayarlayabiliriz. Tüm ayarlarmamizi yaptiktan sonra ctrl+t ye tekrar
basiyoruz. Bu sefer yaziyi biraz döndürerek çizginin egimini takip etmesini saglayacagiz. Bunun için kenarlarda
beliren karelerin herhangi birinin biraz açiginda duruyoruz. Okumuz egik bir çizgi seklini aldiginda dogru yeri
bulmusuz demektir. Basili tutarak istedigimiz egimi verene kadar döndürüyoruz. Artik afisimiz soldaki gibi.

Adim 3
Simdi etkinligin bir seminer oldugunu belirtmeliyiz. Bir önceki yaptiklarimizi aynen tekrar ederek "Semineri"
yaziyoruz ve döndürüyoruz. "Semineri" yazisi Adobe Photoshop Cs3'le farkli tonlarda durdugu için biraz efekt
ekleyerek bu farki kapatmamiz güzel olur. 'Layers' diyalogundan "Semineri" yazisinin katmanina sag tusla
tikliyoruz ve 'Blending Options...'i seçiyoruz. Karsiniza pek çok efekt seçenegi gelecek, bunlardan açmak
istedikleriniz yanina bir isaret koyarak açabilirsiniz. Biz simdilik 'Drop Shadow','Inner Shadow','Outer
Glow','Inner Glow' ve 'Stroke' efektlerini açalim ve hepsinde renk olarak arka plandaki mavi rengimizi seçelim.
Afisimiz soldaki hale geldi.
Adim 4
Artik yer ve zamani yazabiliriz. "Semineri" yazarken kullandigimiz özelliklerin aynisi kullanacagimiz için bu
katmani yer ve zaman için birer kere kopyalayip içindeki yaziyi degistirebiliriz. Alt tusuna basili tutuyorken
'Layers' diyalogunda bulunan "Semineri" katmanini sürükleyip bir asagisina birakiyoruz. Böylece bu katmani
kopyalamis olduk. Bu islemi bir daha tekrar ediyoruz. Artik elimizde 3 tane "Semineri" yazisi var. Ama bunlar
üst üste durdugu için bir taneymis gibi görüyoruz. Simdi soldaki araci çubugundan fare imleci seklinde olan
araci, yani 'Move Tool'u seçiyoruz. Üst tarafta 'Auto-Select'in seçili oldugundan emin olduktan sonra, resimde
"Semineri" yazisinin üstüne gelip,yaziyi biraz asagiya dogru kaydiriyoruz. Bu islemi de bir daha tekrarliyoruz.
Su an elimizde 3 tane Semineri yazisi var:
Adim 5
Simdi alttaki iki "Semineri" yazisini gerekli oldugu sekilde degistiriyoruz. Araç çubugundan 'Type Tool'u seçip
degistirmek istedigimiz yazinin üstüne bir kez tiklayarak bu isi kolayca yapabiliriz. Bu sekilde kopyaladigimiz
katmanlari kullanarak gerekli bilgileri de yazdigimiz afisimiz artik nerdeyse son halini almaya basladi:
Simdi topluluk logosunu sag altta kalan güzel bosluga eklememiz lazim. Tipki Photoshop kutusunu
kopyaladigimiz gibi logoyu da kopyaliyoruz. Daha sonra detaylar üzerinden son bir kez daha geçiyoruz.
(Genel olarak yazi tiplerine, yazilarin renklerine ve yazilarda kullandigimiz efektlerin renklerine son bir düzen
veriyoruz.) Ve iste afisimiz bitti :)
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Afisimizin son hali

Kaynak Site: Ismail KIRBAS ile Web Sitesi Tasarimi http://www.kirbas.com
Belge Adresi: www.kirbas.com/index.php?id=456
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