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MASAÜSTÜ YAYINCILIK (FIREWORKS) 

DAİRE ÇEVRESİNE YAZI YAZMA (LOGO ÇALIŞMASI) 

Yapacağımız logo çalışmasında bir dairenin çevresine yazı yazmayı deneyeceğiz. Diğer kısımları ise Fireworksun normal 

araçların kullanacağız.  

Elips aracını seçip Shift tuşuna basılı tutarak daireyi çizin. Daha sonra dairenin zemin rengini (sarı renk) ve Çizgi rengini  (mavi 

renk) belirleyin. Çizgi kalınlığını 2 piksel olarak ayarlayın.  

 

Dıştaki dairenin içerisine bir tane daha daire yerleştirin. İki daire birbiri merkezli olsun. Orantılı yerleşsin. İçteki dairenin kenar 

bir yere kopya sını çıkarın. Eğer sayfada boş bir yer yok ise Canvas dan zeminin ölçüsünü artırın. Çıkardığımız kopya daireyi sol 

taraftaki “Knife tool” ile iki bölün.  

 

Parçalara ayırdığımız üstteki çizgi ile yazdığımız bir yazıyı seçip yukarıdan Text>Attach To Path seçeneğini seçerek yazı ile çizgi 

ile çizgiyi birleştirelim.  
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Birleştirdikten sonra yazının ortalı olması için yazıyı seçip aşağıdan A\V ile gösterilen kısımdan sayıyı büyütün. Burası yazının 

karekterleri arasına boşluk atacaktır. Ve böylece yazı çizgiyi daha dolduracaktır. Yazının ilk kısmına Space (boşluk tuşu) ile bir 

miktar boşluk atıp daha ortalı hale getirebilirsiniz.  

 

Karabük üniversitesi yazısını sarı logonun üst kısmına taşıyarak yerleştirelim. Eğer oradaki oradaki yere küçük geliyorsa Scale 

aracı ile yazıyı bir miktar büyütelim. Şeklin üst kısmına yazıyı ortalayalım.  

Daha sonra logonun alt kısmına yerleştirilek işkur yazısı ile  ona şekil verecek çizgiyi çizgiyi seçelim. Aynı şekilde Text>Attach 

To Path yolunu kullanarak bu iki şekli birleştirelim. 

 

Birleştirdiğimizde eğer yazı ters duruyor ise birleştirmeyi geri alıp Sadece Çizgiyi tek başına seçelim. Yukarıdan 

Modify>Transform>Flip Horizontal  işlemini uygulayarak çizginin başlangıç noktası ile bitiş noktasının yerlerini ters çevirelim. 

Bu işlem şeklin yatayda çevirir.  
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Aşağıdaki şekilde düzgün gözüküyor ise sorun yoktur. Fakat yazı alanı tam doldurmuyor ise puntosunu büyütebiliriz. Ve ilk 

harften önce boşluk ekleyebiliriz.  

       

İşkur yazısını yerine koyduğumuzda çok küçük olduğunu görürüz. Bunu biraz daha büyütmek için Scale aracını kullanalım. Fakat 

yine de yazı tam düzgün olarak oturmuş değildir. Burada hatamız nedir?... 

   

Hatamız şudur. Karabük Üniversitesi yazısı dairenin dışına konmuştu. Bu yazı ise Daireinin iç kısmına konmuştur. Her ikisindede 

aynı yarıçaplı daireyi kullandığımızdan bu hata oluştu. Oysa işkur yazısını şeklimizin dıştaki büyük daire kullanılarak yapılsaydı 

bu hata olmazdı. Bunlar tecrübeyle, zamanla öğrenilecek konulardır.  
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Eğer yazımız yerine konulduğunda hale düzgün ve simetrik olarak durmuyor ise yukarıdan ikinci Ok sembülünü seçerek yazının 

belli noktalarından tutarak düzeltilmesi yapılabilir. Bu ikinci ok (beyaz renkli) seçilen cisimlerin üzerinde düzeltme yapmamızı 

sağlar.  

 

Logomuzun iç yukarı kısmına yarım daire şeklinde Üniversiteye ait bir resmi ekleyelim. Bunun için üniversiteye ait bir resim 

üzerinde daire şeklinde seçim aracını kullanarak belli bir bölgeyi seçelim. Seçimin elips değil de daire şeklinde olması için seçme 

işlemini yaparken bir elimizi shift tuşunda basılı tutalım. Sonra seçtiğimiz alanı Ctrl C ile kopyalayıp logonun bulunduğu sayfaya 

geçelim ve oraya yapıştıralım. Resmin büyüklüğünü logonun ortasına tam oturması için scale aracı ile bir miktar küçültelim. 

Resmi Dikdörtgen seçim aracı ile üst kısmını seçerek ikiye bölelim. Böldüğümüz alanı logonun üst yarısına yerleştirelim. Daha  

sonra kesilen yarı resim üzerinde Inner Bevel efekt uygulaması yapalım. Bu şekilde resmin alt kısmınada uygun bir çalışma 

yapalım.  

    

 

 

 WEB REKLAM TASARIMI 

Öncelikle sitemizde Reklam afişini koyacağımız alanı belirleyelim. Bu alan web sitemizdeki sağ alt köşede bulunan alan olsun. 

Buranın boyutlarını alıyoruz. 206x169 luk bir alan olduğunu görüyoruz.  
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Buradaki resmi kaldırıp yerine hazırladığımız Reklam Bannerını kullanacağız.  İlk olarak Reklamın ilk görünümüne koyacağımız 

bir resim bulalım. Bu resmi Word programında Küçük Resimler kısmından alalım.  Ve üzerine bir yazı yazalım. Bu yazının 

çevresine Glow atarak yazıyı daha belirgin hale getirelim. Aşağıdaki şekilde olsun.  

 

Hazırlayacağımız reklam bennarı hareketli bir banner olsun. Bunun için “Frame” (Çerçeve) dediğimiz uygulamayı yapacağız. 

Yani sırayla gösterilecek Frameleri ayarlayıp içerisine değişik resimler ekleyeceğiz. Bu uygulama için Fireworks da 

Window>Frames kısmından ilgili pencereyi açalım. 

 

Bir reklam banner ı hazırladığımızda ilk görüntümüz Frame1 in içerisindedir. Hareketli resimler hazırlarken bir çok frame ihtiyaç 

duyarız. Her frame içersinde ise yeni bir tasarım yapılması gerekir. Mevcut frame’in devamı olarak yeni bir frame eklemek için 

Frames Penceresinin sağ üst köşesindeki yere tıklayıp “Add Frames” ve “Duplicate Frame” yazının çıktığı pencereyi açın. Burada 

“Add Frames” yeni boş frame eklemek için kullanılır. “Duplicate Frame” ise daha önceki mevcut framen aynı kopyasını yeni 

frame çıkarmak için kullanılır.  
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Frame2 yi oluşturduktan sonra Üzerine aşağıdaki şekilde bir tasarım yapın.  

 

Bu tasarımdaki yazıyı dikey hale getirmek için aşağıdaki yolu kullanın. 

 

Bu şekilde 5 tane Frame (film karesi) hazırlayın 
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Yapmış olduğumuz çalışmanın hareketli halini izlemek için Ekranın alt kısmındaki Play/Stop tuşlarına tıklayın. Eğer çok hızlı  

hareketli ise sağ taraftan frame ekranından sürelerini değiştirin.  

 

Çalışmayı dışarı kaydederken önce Reklam.png olarak daha sonra Reklam.gif (Animated gif) olarak kaydedin.  

 

NOT: Eğer hazırladığınız animasyon hızı sizin hazırladığınız hızda çalışmıyor ise aşağıdaki şekilde Animated Gif seçeneği 

seçildikten sonra Sağ alt köşedeki Options butonuna basıp, tamam deyip öyle kaydedin.  
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YÖRÜNGE VE ANİMASYON UYGULAMASI 

Sayfamızı 600x600 ölçülerine ayarlayalım. Ortaya bir yuvarlak bir resim ekleyelim. 400x400 olabilir. Bir tane yazı yazalım. B ir  

tanede içi boş kenar çizgisi olmayan bir daire çizelim. Ölçekleme aracıyla kutuplardan bastırıp bunu elips haline getirelim.  

 

Şimdi yazının yörünge üzerinde dikey olarak durmasını  sağlayalım. Öncelikle yazıyı yörünge ile birleştirmeliyiz.  
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Birleştiğinde görüntü bu şekilde olur. Burada yazı istediğimiz şekilde durmamaktadır. Normal de yazı yörünge üzerinde dikey 

olarak durmalı.  

 

Bunu sağlamak için aşağıdaki yolu kullanın, Ardından yazının düz olarak gelmesi için Modify>Transform>flip Horizontal 

yapalım.  

   

   

Burada mantık olarak 3 konuya dikkat edilmeli. 

a) Hareketli nesneler, her framede konum değiştirmiş olarak ayarlanacaktır. Bunlar yazı ve ortadaki resimdir.  
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b) Yazının yörünge üzerinde her framede konum değiştirmesi için yazıyı seçip aşağıdan Text offset ayarını yapın.  -60 

yazdığımızda saatin yönünde 60 derece yazı dönmüş olur. 

c) Yazının resmin belli bir bölgesinde gözükmesini istemiyor isek (yazı resmin arka tarafından dolaşırken gözükmesini 

istemeyiz) bu bölgeyi maskelemeliyiz. 

Maskeleme için önce daireyle aynı büyüklükte içi siyah, çerçevesi renksiz bir daire çizin. Bu daireyi bıcakla ikiye bölün. İki tane 

layer oluştuğunu görürsünüz.  

 

Sonra aşağıdaki kalan kısmı silelim.  


