
Adobe Premiere Pro CS6
3 günlük eğitimde; katılımcılar yapımcılığın 
ana aşamaları olan yapım öncesi, yapım süreci 
ve yapım sonrası hakkında temel bilgi sahibi 
olurlar. Eğitim yapım sonrası süreçte kullanılan 
video formatlarını tanımlama, gerçek zamanlı 
video montaj yapma, geçiş efektleri uygulama, 
hareket yollarını kullanma, efekt denetimleri 
ile çalışma, diğer uygulamalar ile bütünleşik iş 
üretme becerileri kazandırır. Profesyonellerin 
en çok ihtiyaç duydukları şey araç ve teknikleri 
hızlı ve kolay öğrenebilmektir. Eğitim adım adım 
uygulanan anahtar teknikleri temel alan proje 
tabanlı çok sayıda dersten oluşur.  Premiere Pro 
CS6 ile video kayıtlarında düzenleme yapma, 
kayıtları birleştirerek montaj oluşturma, sahne 
geçiş efektleri ile zenginleştirme gereksinimi 
olan kurgu operatörleri, özel efekt uzmanları, 
web tasarımcıları, eÖğrenme içerik geliştiricileri 
ile konuya ilgi duyan meraklılar için idealdir.

Adobe After Effects CS6
3 günlük eğitimde; katılımcılar hazır efektler 
ile statik grafikleri animasyona dönüştürme, 
metin efektleri ve jenerikler oluşturma, şekil 
katmanları kullanma, katmanlara animasyon 
uygulama, kukla araçları ile nesneleri deforme 
etme, nesneleri canlandırma, renk düzeltme, 
üç boyut özelliklerinden yararlanma, projeleri 
görselleştirerek farklı video formatlarında çıktı 
alma becerileri kazanırlar. Profesyonellerin en 
çok ihtiyaç duydukları şey araç ve teknikleri hızlı 
ve kolayca öğrenebilmektir. Eğitim adım adım 
uygulanan anahtar teknikleri temel alan proje 
tabanlı çok sayıda dersten oluşur.  Adobe After 
Effects CS6 ile video, ses ve grafik ortamlarını 
birleştirerek kompozisyonlar oluşturma, görsel 
efektler ile bunları zenginleştirme gereksinimi 
olan kurgu operatörleri, özel efekt uzmanları, 
eÖğrenme ve etkileşimli içerik geliştiricileri ile 
konuya ilgi duyan meraklılar için idealdir.

Adobe Audition CS6
3 günlük eğitimde; katılımcılar ses düzenleme, 
miksaj ve müzik yapımcılığı için gerekli temel 
bilgileri öğrenirler. Eğitim ses teorisi, ses kayıt 
temelleri, temel dosya yönetimi, Waveform 
görünümü, Multitrack görünümü, efektler, ses 
temizliği, ses mikseri ve daha birçok önemli 
konuyu kapsar. Yaratıcı profesyonellerin en çok 
ihtiyaç duydukları şey araç ve teknikleri hızlı ve 
kolay öğrenmektir. Eğitim adım adım uygulanan 
anahtar teknikleri temel alan proje tabanlı çok 
sayıda dersten oluşur.  Adobe Audition CS6 ile 
stüdyo kaydı gerçekleştirme, ses dosyalarında 
düzenleme yapma, çok sayıda ses  dosyası ile 
miksaj yapma, efektler ile sesleri değiştirme ve 
müzik yapımı gerçekleştirme gereksinimleri 
olan kayıt uzmanları, ses miksaj sorumluları, 
radyo ve podcast yayıncıları, ses mühendisleri, 
besteciler ve müzisyenler ile konuya ilgi duyan 
meraklılar için idealdir.

DİJİTAL PRODÜKSİYON EĞİTİMLERİ

• Çalışma ortamını tanımak
• Proje başlatmak
• Dışarıdan medya klipleri almak
• Video düzenleme temellerini öğrenmek
• Klipler ve işaretçiler ile çalışmak
• Geçiş efektleri eklemek
• Kliplere hareket vermek
• Çoklu kamera düzenlemek
• Ses düzenlemek ve mikslemek
• Video efektleri eklemek
• Renk düzeltmek
• Kompozitleme tekniklerini keşfetmek
• Başlıklar Oluşturmak
• Dışarı kare, klip, sekans çıkarmak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak

• Çalışma ortamını tanımak
• Efekt ve önayar ile animasyon oluşturmak
• Metin canlandırmak
• Şekil katmanı kullanarak çalışmak
• Multimedya sunumları canlandırmak
• Katmanları canlandırmak
• Maskelerle çalışmak
• Kukla araçlarıyla nesne yamultmak
• Renk düzeltmek
• Üç boyutlu nesneler oluşturmak
• 3B özellikleri kullanmak
• 3B kamera takipçisiyle çalışmak
• İleri düzenleme teknikleri kullanmak
• Görselleştirmek ve çıktı oluşturmak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak

• Çalışma ortamını tanımak
• Temel düzenlemeler gerçekleştirmek
• Sinyal işlemek, sesleri düzeltmek
• Masterlama işlemi yapmak
• Ses tasarımı yapmak
• Dosya oluşturmak ve kayıt yapmak
• Multitrack Editor ile çalışmak
• Multitrack Mixer görünümünde çalışmak
• Klipleri düzenlemek
• Ses kütüphanesiyle müzik yapmak
• Multitrack Editor içinde kayıt yapmak
• Otomasyon gerçekleştirmek
• Ses mikslemek
• Ses ve video skorlamak
• Yeniliklere ve geliştirmelere göz atmak
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