
UI / UX ve DijitalTasarım
eğitimlerimiz için:

UI / UX VE
DİJİTAL 
TASARIM
EĞİTİMLERİ
Uluslararası trendler ve sektör 
ihtiyaçları doğrultusunda 
hazırlanmış tasarım eğitimlerimiz 
en yeni UI / UX, dijital tasarım ve 
yayıncılık teknolojilerini içerir. Bu 
eğitimler sayesinde temel tasarım 
prensiplerini, kilit tasarım 
uygulamalarını ve en son arayüz 
tasarım araçlarını öğrenerek; 
özellikle dijital tasarım ve yayıncılık 
alanlarında görsel çözümler 
tasarlamak ve üretmekte 
uzmanlaşabilirsiniz.



UI / UX ve 
Dijital Tasarım 
Eğitimleri

Dijital tasarım, insanların bir bilgisayarda, tablette veya 
telefon ekranında görüntülediği ve etkileşim kurduğu 
içeriğin görünüşünü ve hissini ortaya çıkarma sürecidir. 
Ulaşılabilecek herkese bilgi, ürün veya hizmet sunmak için 
dijital bir arayüz kullanan her türlü görsel iletişim ürününü 
ve içeriğini kapsayan bir şemsiye terimdir. 
 
Dijital tasarımın odaklandığı temel tasarım ilkesi hareket, 
başka bir deyişle etkileşimdir. Tüm dijital tasarımlar 
interaktif sayfalar, modellemeler veya animasyonlar ya 
da video gibi hareketli elementleri içermelidir. Tasarım, 
interaktif içeriği geliştirmek için ses efektleri veya ses 
parçaları da içerebilir. Üretilen görsel ve işitsel tasarım, 
kullanıcının önüne bir telefon ekranı, bilgisayar ekranı veya 
gösterge paneli aracılığıyla düşmeye programlandığı sürece 
dijital tasarım olarak kabul edilir. 
 
BilgeAdam Akademi’nin sektör ihtiyaçları doğrultusunda 
hazırlanan ve uygulamaya dayalı UI / UX ve Dijital Tasarım 
Eğitimleri; en güncel Adobe, UI ve UX tasarım teknolojilerini 
içerir. 
 
Bu eğitimler sayesinde dijital tasarım ve UI Design (kullanıcı 
arayüzü tasarımı) uygulamalarını ve en güncel UX (kullanıcı 
deneyimi) teknolojilerini öğrenerek, gerek UI/UX ve gerek 
dijital tasarım alanlarında görsel çözümler tasarlamak, 
örneklemek, derlemek ve üretmekte uzmanlaşabilirsiniz.

Nedir? 
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UI / UX Tasarım Eğitimleri



Sektörde UI ve UX tasarımcılarına olan ihtiyaç her geçen 
gün artmaktadır.  
 
Her yazılım projesinin öncesinde mutlaka bir UI/UX 
çalışması yapılır. 
 
Dijital Tasarım ve kullanıcı arayüz tasarımcısı olmanız için 
Adobe programlarına mutlaka hakim olunmalıdır. 
 
Figma özellikle web siteleri ve mobil uygulamaların 
dizaynında çok önemli hale gelmiştir.  
 
Dijital pazarlama ajanslarında çalışıp, sosyal medya 
mecraları için görsel ve video içerik hazırlamak için de bu 
eğitimleri alabilirsiniz. 
 
Freelancer olarak evinizden de çalışabilirsiniz.

Neden  
UI/ UX ve Dijital Tasarım 
Eğitimi?

Dijital tasarım alanındaki bilgisini geliştirmek, bilgisayarlı 
tasarımla ilgilendiği halde farklı bölümden mezun olup, 
meslek değiştirmek veya herhangi bir işte çalışırken 
kariyerine sevdiği tasarım alanında devam etmek ve 
özellikle UI/UX alanında kariyer başlangıcı yapmak 
isteyenler bu eğitimlere katılabilir.

Kimler İçindir?

UI / UX ve Dijital Tasarım 
Eğitimleri

Eğitim Adı Süre

Adobe Illustrator ile Dijital Tasarım

Adobe Indesign ile Dijital Tasarım

Adobe After Effects ile Motion Design

UI Tasarımı (Kullanıcı Arayüzü Tasarımı)

50 saat

30 saat

50 saat

Adobe Photoshop ile Dijital Tasarım 50 saat

80 saat

UX Design (Kullanıcı Deneyimi Tasarımı) 30 saat

Katılım Sertifikaları
Eğitim sonunda, %80 devam oranını 
sağlayan öğrencilerimiz
BilgeAdam Akademi Katılım Sertifikası 
almaya hak kazanır.

Başarı Sertifikaları
Belirli eğitim programlarının belli saatlerinde 
yapılan uygulama sınavları ve varsa eğitim 
sonunda verilen proje notlarının ortalaması 
ile oluşan mezuniyet notu 80 ve üstünde olan 
öğrencilerimiz BilgeAdam Akademi Başarı 
Sertifikası almaya hak kazanırlar.
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