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İSTANBUL MODA AKADEMİSİ
İstanbul Moda Akademisi (İMA), moda ve modayla 
ilgili tüm alanlarda yenilikçi ve modern bir yaklaşımla 
eğitim faaliyetleri yürüten, uluslararası platformlarda 
kabul görmüş, Türkiye’nin en yetkin moda 
okullarından biridir.

Avrupa Birliği, Ekonomi Bakanlığı ile İstanbul Tekstil 
ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) iş birliğiyle 
2007 yılında kurulan İMA’nın hedefi; modayı tüm
yönleriyle ele alan uluslararası seviyedeki eğitim 
anlayışı ile moda, tasarım ve sanat bilinci yüksek 
uluslararası pazarlar farkındalığı olan moda 
tasarımcıları yetiştirmek ve Türkiye’nin en temel 
endüstrilerinden tekstil ve hazır giyim alanına, 
sektörün geleceğine yön verecek yaratıcı ve 
yenilikçi işgücünü kazandırmaktır. Bu hedef ve 
misyonla  yeni nesil moda tasarımcıları yetiştirirken, 
okuldan uluslararası podyumlara uzanan mesafeli 
ve meşakkatli yolun her aşamasında onlarla birlikte 
yürür.  
     
Dünya çapında başarısı kanıtlanmış sistem ve yapıları 
bünyesine adapte eden İMA, Uluslararası
Moda Okulları Birliği (IFFTI) üyesidir. Akademik 
alanda stratejik ortağı olan University of Arts 
London/London College of Fashion’un yanı sıra 
Polimoda, Institut Français de la Mode, Nottingham 
Trent University ile iş birliği içinde olan İMA, dünyaca 
ünlü bu moda okullarıyla eşzamanlı bir eğitim 
programı takip eder, öğrencilerine uluslararası moda 
okulları, markaları ve tasarımcılarına ulaşma 
fırsatı sunar. Akademik içeriğini gerçek hayatla 
buluşturan İMA, ayrıcalıklı bir moda eğitimi 
kurumudur. Eğitim programlarının teorik altyapısını 
ve uygulamalı endüstri projelerini, arkasına aldığı 
sektör desteğiyle besler. Moda endüstrisinde 
profesyonel tecrübesi bulunan yerli ve yabancı 

uzmanlardan oluşan deneyimli eğitim kadrosu, 
endüstrinin ihtiyaçları paralelinde kurgulanan güncel 
eğitim müfredatı, son teknolojiyle donanmış eğitim 
binası ve bünyesinde yer alan Türkiye’nin en geniş 
moda kütüphanesi İMA’yı moda eğitiminde dünyanın 
seçkin okulları arasına sokan özelliklerden sadece 
birkaçıdır.

İMA, öğrencilerinin moda, sanat ve tasarıma 
yaklaşımlarını geliştirmek ve çeşitlendirmek, görsel 
ve entellektüel altyapılarını beslemek amacıyla 
akademik ve sürekli eğitimlerinin yanı sıra sanata ve 
modaya dair değerli organizasyonlara da katkıda 
bulunarak ev sahipliği yapar. İMA’nın tüm eğitim 
programlarının içerikleri, modanın geleceğini 
öngörür ve sektördeki güncel ihtiyaç ve konulara 
cevap verir nitelikte kurgulanır. Eğitim içerikleri; 
uygulamalı projeler, vaka çalışmaları ve endüstri 
profesyonellerinin konuklukları ile desteklenir. 
Böylelikle İMA öğrencileri, eğitimleri esnasında 
aktif olarak endüstrinin işleyişini deneyimleme, 
proje çıktıları elde etme  ve endüstrinin ileri gelen 
temsilcileri ile bağlantılar geliştirme ayrıcalığı yakalar.
Tüm bu altyapı ve hedeflerle bugüne kadar moda 
tasarımı alanındaki akademik programlarından
230’un üzerinde; profesyonel gelişim programları 
kapsamındaki eğitim ve workshoplarından ise 
5000’e yakın öğrenci mezun ederek sektöre katkı 
sağlamıştır. Mezuniyet sergileri, İstanbul’un en 
prestijli moda etkinliklerinden biri olan Mercedes-
Benz Fashion Week’te mezuniyet defileleri, 
Vogue Türkiye ve Elle gibi önemli dergilerle proje 
işbirlikleri ile öğrencilerinin moda platformundaki 
yerlerini almalarına yardımcı olan İMA, sektörün 
geleceğine yön verecek yaratıcı ve yenilikçi işgücünü 
kazandırmaya devam ediyor.
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VİZYON MİSYON
Moda ve tekstil alanında Türkiye’nin önde gelen 
uzman eğitim kurumu olmak. 
Sektörün küresel rekabet edebilme gücünün    
kuvvetlendirilmesine katkı sağlamak üzere yaratıcı, 
yenilikçi ve risk alabilen moda tasarımcıları ile moda    
profesyonelleri yetiştirmek.
360 derece eğitim anlayışı ile modanın her alanında,    
her kesimden öğrenciye yönelik uluslararası kalite ve 
standartlarda eğitim fırsatları sunmak. 
Eğitimin yanı sıra öğrencilerinin moda, sanat ve 
tasarıma yaklaşımlarını güçlendirmek, görsel ve 
entellektüel altyapılarını geliştirmek. 
Teorik eğitimi mesleki uygulamalar ile güçlendirerek 
yaratıcı, dinamik ve yenilikçi kimlik oluşturmak.

Modaya 360 derece bakışla yaklaşan, uluslararası 
kalite ve standartlarda, moda ve iş dünyası 
ile bağlantılı, akademik titizlik ve esneklik ile 
desteklenen, girişimciliği ve istihdam edilebilirliği 
teşvik eden, tasarımı çok boyutlu düşündürten, 
yaşam boyu öğrenme olgusunu esas alan eğitimlere 
ev sahipliği yapmak ve “Bugünün ve Geleceğin Moda 
Profesyonelleri”ni yetiştirmek, girişimcilik ve kariyer 
belirlemelerine destek vermek.
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BÖLÜM 2

EĞİTİM PROGRAMLARI

İstanbul Moda Akademisi eğitimleri Akademik Programlar 
ve Sürekli Eğitim Programları olarak 2 ana başlık altında 
ve 4 temel alanda devam eder. Bu 4 temel eğitim 
alanları Moda Tasarımı, Moda Yönetimi, Teknoloji ve Ürün 
Geliştirme, Moda Medya ve Fotoğrafçılığı’dır.  

Kısa Eğitimler, Yaz Okulu ile Kurumsal Eğitim ve 
Danışmanlık, İMA’nın sunduğu diğer eğitim programlarını 
kapsar. Kısa Eğitimler, modanın farklı ve güncel konularını 
ele alan, alanında uzman konuşmacılar tarafından 
gerçekleştirilen, kısa süreli eğitimler olarak tasarlanır. 
Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık programları firmaların 
sektördeki konumlarını güçlendirmeyi desteklemek üzere, 
ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda oluşturulan özel eğitim 
ve danışmanlık projelerini kapsar. Yaz Okulu ise moda 
tasarımına ilgi duyan 15-18 yaş grubu öğrencilere yönelik 
başlangıç seviyesinde kurgulanmış eğitim programlarıdır. 
Kısa süreli planlanan ve içeriği olabildiğince konsantre 
ancak bir o kadar da nitelikli bu eğitim programları çeşitli 
seminerler, workshoplar ve projelerle desteklenir.

2013 YILI FAALİYETLERİ BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 
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Moda Tasarımı
MODA TASARIMI VE TEKNOLOJİSİ LİSANS PROGRAMI — KADIN GİYİM                 
LCF İş birliği
MODA TASARIMI DİPLOMA PROGRAMI                
MODA PORTFOLYOSU HAZIRLIK PROGRAMLARI
DERİ AYAKKABI VE AKSESUAR TASARIMI DİPLOMA PROGRAMI
LCF İş birliği
MODA TASARIMI VE TEKNOLOJİSİ LİSANS PROGRAMI — ERKEK GİYİM                
LCF İş birliği (Başlangıç Ekim 2014)
PROFESYONEL PORTFOLYO PROGRAMI 
MODA TASARIMI VE YÖNETİMİ PROGRAMI (İleri Düzey)                

Teknoloji Ve Ürün Geliştirme
MODA TASARIMINDA KALIP VE MODEL GELİŞTİRME
MODA TASARIMINDA PHOTOSHOP/ILLUSTRATOR 
MODA ILLUSTRASYONU 

Moda Yönetimi
MODA YÖNETİMİ 
MODA PERAKENDESİNDE MERCHANDISING VE SATIN ALMA 
GÖRSEL MAĞAZACILIK VE VİTRİN TASARIMI  
MODA SATIN ALMASI
MODADA DİJİTAL PAZARLAMA 

Moda İletişimi ve Medya
MODA FOTOĞRAFÇILIĞI 
MODA EDİTÖRLÜĞÜ
STYLING
MODA İLETİŞİMİ

EĞİTİM ALANLARI
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AKADEMİK PROGRAMLAR

Moda alanında profesyonel kariyer hedefleyen 16 yaş ve 
üzerine yönelik olarak kurgulanmış eğitim programlarıdır. 
Moda alanında sağlam bir altyapı edinmek isteyen 
öğrencilere yönelik olan programlar, hazırlık, lisans ve 
lisans sonrası düzeyindedir. Eğitim içerikleri, dünyanın 
önde gelen moda okulları denkliğinde kurgulanmış olup, 
teorik yaklaşımlar uygulama ve projelerle desteklenir.  
Akademik Eğitim programları kendi içinde:
Hazırlık Programları, Lisans Programları ve
Endüstriye Geçiş Programları olarak 3’e ayrılır. 

Hazırlık Programları
Portfolyo Hazırlık Programı
Temel Sanat ve Portfolyo Hazırlık Programı
Profesyonel Portfolyo

Lisans Programları
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı

Endüstriye Geçiş Programları
Deri Giyim, Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı
Moda Tasarımı ve Yönetimi Diploma Programı
Kalıp ve Model Geliştirme Programı

Temel Sanat ve 
Portfolyo Hazırlık Programları

Temel Sanat ve Portfolyo Hazırlık Programı ile  Moda 
Portfolyosu Hazırlık Programı, gerek İMA 
gerekse benzeri yurt içi/yurt dışı moda okullarında 
okumak isteyen öğrencilere yönelik olup moda 
portfolyosu hazırlığını destekleyen 3 ila 6 ay arasında 
değişen programlardır. Öğrencilerin sanat ve tasarım 
alanlarında güçlü bir farkındalığa erişmesini ve yüksek 
eğitime devam edebilir altyapıda olmasını amaçlayan 
programlarda, öğrencilere, çalışmalarını profesyonelce 
hazırlayacakları projelerle yapılandırılmış bir ortam 
sağlanması amaçlanır. Programın katılımcıları lise 
çağındaki öğrencilerden oluşur. Program her sene Ekim 
ayında 6 aylık, Şubat ayında ise 3 aylık olarak açılır. 
Bu eğitim programı; yeni bir yaklaşımla öğrencilere 
sanat ve tasarım konusunda altyapı oluşturacak şekilde 
yeniden düzenlenmiştir.
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Moda Tasarımı ve 
Teknolojisi Lisans Programı

Lisans düzeyindeki Moda Tasarımı ve Teknolojisi 
Programı University of the Arts London, London 
College of Fashion (LCF) iş birliğinde yürütülür. 3 yıllık 
olan programın ilk 2 senesi İMA iş birliğinde İstanbul’da 
3. yıl LCF Londra’da devam eder. İlk 2 yıl İMA’da eğitim 
gören öğrenciler dilerlerse İMA’dan mezun olarak iş 
hayatına direk atılabilir, dilerlerse ve kendilerinden 
istenen İngilizce yeterlilik ve başarı seviyesini 
gösterdikleri takdirde üçüncü sene LCF’de eğitimlerine  
Bayan Giyim veya Erkek Giyim alanında  devam ederek 
University of the Arts London lisans diplomasına 
(BA Hons) hak kazanabilirler. Program her sene Ekim 
ayında açılır. Eğitim İMA ve LCF eğitmenleri tarafından 
Türkçe ve İngilizce olarak verilir. Eğitim içeriği ağırlıklı 
olarak uygulamalı gerçek projelerden oluşur. Projeler 
ünlü tasarımcılarla ve sektörde yer alan önemli firma 
işbirlikleri ile hayata geçer. Programın Londra ayağına 
öğrencileri hazırlamak ve programın kalite yönetimini 
sağlamak amacıyla yıl boyunca her üç aylık periyodlar 
sonucunda LCF’den gelen bağımsız bir denetçi öğrenci 
çıktılarını izler, önerilerde bulunur ve denetleme 
raporunu İMA ile paylaşır. Eğitimin sonunda yer alan 
bitirme projesi kapsamında hazırlanan öğrencilerin 
koleksiyonları Mercedes-Benz Fashion Week 
İstanbul’da bir defile ile sektöre tanıtılır.

Moda Tasarımı ve Teknolojisi  Lisans Programı 2. Sınıf 
öğrencileri 2013 güz eğitim dönemine 
London College of Fashion’ın Yaratıcı Direktörü Rob 
Philipps’in hazırladığı Tasarım Araştırması 
konulu workshop’a katılarak başlamıştır.
2013 eğitim yılında Moda Tasarımı ve Teknolojisi  
Lisans Programı 1. ve 2. sınıf öğrencileri Tina Fox, 
Belgin Vehbi, Michela Carraro, Serkan Delice, Alina 
Moat, Bora Aksu gibi uzmanlardan eğitim almış, çeşitli 
seminer ve workshoplara katılmış, Tasarım Projeleri, 
Ürün Geliştirme ve Portfolyo çalışmaları yapmıştır. 
1.sınıf öğrencileri, Bora Aksu eşliğinde  3. dönem 
Tasarımcı Projelerini gerçekleştirmişler, Tarihsel ve 
Kültürel Çalışmalar dersleri kapsamında  ÇEKÜL Vakfı 
iş birliğinde ‘Kültürel Miras ve Yaratıcı Yol Haritası  
Workshopları’ na katılmışlardır. 

Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı 2.Sınıf 
öğrencileri,  2012  yılı Güz  döneminde başlayan Moda 
ve Mimari konulu projeleri 2013 Kış döneminde Uludağ 
İhracatçılar Birliği üyelerinin malzeme ve kumaş 
desteği ile hazırlamışlar ve proje çıktısı ürünlerini  
Mart 2013 Texbridge Fuarı’nda sergilemişlerdir. 
2.sınıf öğrencileri aynı zamanda Mudo FTS ile bir 
Endüstri Projesi’ne imza atmış, Mini Koleksiyonları İMA 
Disorientation temalı Mezuniyet Sergisi’nde yer 

almış, bir jüri değerlendirmesi ile seçilen 10 öğrencinin 
koleksiyonu, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’da 
İMA Defilesi’nde sektöre sunulmuştur. Programdan 
mezun 4 öğrenci LCF Bridging Programı’na katılmaya 
hak kazanmış, mezunlardan 2’si eğitimlerine Londra’da 
devam etmeye karar vermiştir. 
 
2013/2014 Eğitim Dönemi Ekim ayında başlamıştır. 
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı 
1. ve 2. Sınıf olmak üzere 2 sınıf açılmıştır ve 
programlara toplam 33 öğrenci devam etmektedir.
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Deri Giyim, Ayakkabı ve 
Aksesuar Tasarımı

Deri Giyim, Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı Diploma 
Programı deri sektörüne kaliteli, yaratıcı ve ihtisaslaşmış 
tasarımcı yetiştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Program 
LCF iş birliğinde devam eder. 7 aylık olan Program 
uygulamalı projeler, sektörden ve London College of 
Fashion’dan gelen ziyaretçi eğitmenler ve konuşmacılar 
ile zenginleştirilir. Dersler programın ihtiyaç duyduğu 
her türlü teknik alt yapı ve kaynakların bulunduğu 
bir deri stüdyosunda devam eder, gerekli teknik 
donanımlar öğrencilerin kullanımına açıktır. Öğrenciler 
program sonunda İMA Sertifikası ve London College of 
Fashion’dan katılım belgesi almaya hak kazanır.

2012 yılında İDMİB Deri Yarışması finalistleri için 
çalışmalarının başlatıldığı Deri Giyim, Ayakkabı 
ve Aksesuar Tasarımı Programı 2013 Ocak ayında 
başlamış, program süresince  Deri Giyim, Aksesuar 
ve Ayakkabı kategorilerinde seminer ile workshoplar 
gerçekleştirilmiştir. 2013 Yaz Döneminde Volker Koch 
ile Deri Çanta yapımı ve El Saraç Dikişi tekniklerinin 
anlatıldığı workshop düzenlenmiş, Belgin Vehbi, Oliver 
Ruiger, Volker Koch, Nafi Mustafa, Hetty Rose ve Dai 
Rees ile Tasarım Projeleri, Ürün Geliştirme ve Portfolyo 
Çalışmaları yapılmıştır. Program kapsamında öğrencilerin 
teknolojik açıdan desteklenmeleri için IT Stüdyosunda ‘3 
Boyutlu Modellemede’ kullanmak  üzere RHINOCERUS 
yazılımının eğitimleri başlatılmış, bununla birlikte ‘3 
Boyutlu Modelleme’de ürün prototipleri oluşturmak 
amacıyla Deri Stüdyosunda 3D printer programı 
desteklemek amacı ile kullanıma açılmıştır. Teknolojik 
yenilikler ile öğrencilerin buluşturulduğu bir stüdyo 
hazırlanmıştır. Bu program çerçevesinde Deri Giyim, 
Ayakkabı ve Aksesuar alanlarında eğitim vermek 
üzere Türkiye’den iki eğitmen istihdam edilmiş, 
program süresince London College of Fashion’dan 
gelen eğitmenler ile içerik yoğunlaştırılmıştır. Programı 
başarıyla tamamlayan öğrenciler İMA Sertifikası ile 
birlikte LCF katılım belgesi almaya hak kazanmıştır.

Programa 15 öğrenci katılmış, program sonunda bu 
öğrencilerden 3’ü yurtdışında 1 ay eğitim görme hakkı 
kazanmış, 1’i ise İMA’da hazırladığı  Final Portfolyosu’nun 
değerlendirilmesi sonucunda  London College of 
Fashion’da MA Fashion Artifacts Programı’na katılmaya 
uygun görülmüştür. 2014 Eğitim yılında program Deri 
Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı Programı şeklinde 
güncellenmiş olarak devam edecektir.

Moda Tasarımı ve Yönetimi
Diploma Programı

Türkiye’de moda tasarımı eğitimi alan çok sayıda öğrenci 
aldığı eğitimlerin genel kapsamda olması nedeniyle 
profesyonel hayata geçiş sürecinde sıkıntı yaşıyor.  
Yaşanan sıkıntıların başında uygulamadaki yetersizlikler 
yer alıyor. Koleksiyon hazırlamadan sunumuna ve satış 
kanallarına ulaşılmasına kadar olan süreçte zorluk 
yaşayan yeni mezunlar sektörü tanıma, ilk kapsamlı 
koleksiyonlarını hazırlama, hazırladıkları koleksiyonları 
sunma, sektörle çalışma ve iş birliği, kendi markalarını 
yaratma ve sürdürülebilir olması konularında yardıma 
ihtiyaç duyuyor. 

Moda Tasarımı ve Yönetimi Diploma Programı, genç 
tasarımcılara yetersizlik yaşadıkları alanlarda destek 
vererek onları sektöre hazırlamak üzere geliştirilmiş, 
onlara endüstrinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazandıran 
ve moda dünyasına adım atmaya tam anlamıyla 
hazırlayan ileri düzey bir programdır. Akademiden 
endüstriye köprü niteliğindeki programın amacı, 
tasarımdan üretime, endüstrinin ihtiyaç duyduğu tüm 
nitelikleri öğrenciye kazandırmak; iş temelli bir eğitim 
anlayışı ile moda endüstrisine, sektörü global anlamda 
anlayabilen ve kişisel yaratıcılığı bu anlayış ile aynı 
potada eritebilen tasarımcılar yetiştirmektir.  Program, 
moda tasarımı eğitimini tamamlama aşamasına gelen, 
üniversitelerin moda ve tasarım bölümlerinde okuyan 
3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ve mezunlarının katılacağı 7 
aylık bir programdır.

Yeni bir program olan Moda Tasarımı ve Yönetimi 
Diploma Programı 2013  yılının Aralık ayında başlamıştır. 
Programa Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması 
finalistlerinden oluşan 10 kişilik öğrenci grubu katılmıştır.
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Moda Tasarımında Kalıp ve
Model Geliştirme Programı

Bu program tekstil ve moda endüstrisinin ileri düzey 
kalıp ve uygulama bilen profesyonel teknik eleman 
ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanmış mesleki 
bir eğitim programıdır. Program teknolojik altyapıyla 
yetişmiş, 3D çizim yapabilen, yenilikçi, güncel 
uygulamalara hakim profesyonel modelistler/kalıpçılar 
yetiştirmeyi hedefler. Bu program ile öğrencilerin elde  
kalıp çıkarma konusunda becerilerinin ileri düzeye 
ulaştırılması ve bilgisayarda kalıp çıkarma konusunda 
yetkin hale gelmeleri amaçlanır.  

Sektörde yer alan önemli firmaların burs desteği 
ile Ekim 2013’te başlayan programa Meslek Liseleri 
Giyim Üretim Teknolojileri bölümü mezunları kabul 
edilmiş, burs desteği sağlanan öğrencilerin seçimi 
kalıp çıkarma ve dikiş konularını kapsayan bir sınav ile 
yapılmıştır. Programda %75 burs oranı ile eğitim gören 
8 Meslek Lisesi öğrencisi mevcuttur. Bu programa her 
yıl, bir sınav ile seçilen Meslek Liseleri Giyim bölümü 
mezunlarının katılması öngörülmektedir.

AKADEMİK PROGRAMLAR KATILIMCI SAYILARI

20092008 2010 2011 2012 2013
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Sürekli Eğitim Programları profesyonellere ve 
sektörde profesyonel olarak yer almayı
hedefleyenlere yönelik kurgulanmış, hafta içi akşam 
saatlerinde ya da haftasonları gerçekleşen, 
bir kaç ay ya da 2 yıla kadar uzanan sürelerde devam 
eden, yarı zamanlı eğitim programlarıdır.

Sürekli Eğitim Programları’nın temel amaçlarından 
biri; moda endüstrisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, 
uzman insan kaynağını en kısa sürede, en konsantre 
bilgi ile donatarak sektöre hazırlamaktır. 

Sürekli eğitim Programları kendi içinde:
Profesyonel Gelişim Programları
Kısa Eğitimler
Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık olarak 3’e ayrılır.

SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI
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Moda sektörüne giriş yapmak isteyen ya da bu 
sektörde kendini geliştirmek isteyen kişilere 
yönelik bu programlar, katılımcılara ilgili alanda güçlü 
bir temel sağlamanın yanı sıra, gelişmekte 
olan son akımları içeren çeşitli seminerler, sektörden 
konuşmacılarla sohbetler, workshoplar ve 
projelerle desteklenir.

PROFESYONEL GELİŞİM 
PROGRAMLARI
Moda Tasarımı
Moda Yönetimi
Moda Perakendesinde Merchandising ve Satın Alma
Moda Satın Alması
Modada Dijital Pazarlama
Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı
Uluslararası Pazarlarda Moda Marka Yönetimi
Moda Fotoğrafçılığı
Moda Editörlüğü
Styling
Moda Tasarımında Photoshop ve Illustrator
Moda İllüstrasyonu
Yaratıcı Drapaj ve Prova Teknikleri
Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme

2008 yılından bu yana Güz ve Bahar dönemlerinde 
açtığı eğitimlerle faaliyet göstermeye 
devam eden Profesyonel Gelişim Programları, her 
dönem sektörün ihtiyacına yönelik alanlarda 
eğitim programları geliştirir.
Moda Satın Alması Programı 2013 yılında ilk defa 
açılmış ve yoğun talep görmüş eğitim 
programlarından biridir. Profesyonel Gelişim 
Programları çatısı altında bulunan tüm eğitim 
programları teorik bilginin yanı sıra çeşitli reel 
projelerle desteklenmiş uygulamalı bir eğitim içeriğine 
sahiptir. Eğitim Programının içeriğinde yer alan 
bu reel projeler sektörün ileri gelen firmalarıyla iş 
birliği içerisinde gerçekleştirilir. Bununla birlikte her 
programda konusunun uzmanı profesyoneller konuk 
konuşmacı olarak yer alır, deneyim ve sektör bilgilerini 
program katılımcılarıyla paylaşarak sektörel bilgi 
sağlayacak nitelikte geniş bakış açısı kazanmalarını 
sağlar.

2012/2013 Eğitim döneminde firmalarla yapılan iş 
birliği ile gerçekleşen eğitim sonu bitirme 
projelerinde katılımcılar gruplar şeklinde; ‘Görsel 
Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı’ projesinde vitrin 
maketleriyle sunumlar yapmış, ‘Styling’de ve ‘Moda 
Fotoğrafçılığı’nda profesyonel bir ekip ile 
çekimler gerçekleştirmiş,  ‘Moda Editörlüğü’nde birer 
dergi oluşturmuş, ‘Moda Yönetimi’nde

markaya yönelik bir soruna çözümler üretmiş, 
Moda Tasarımı Diploma Programında ise bireysel 
olarak mini bir koleksiyon hazırlamışlardır.

2013 yılında Profesyonel Gelişim Programları 
bünyesinde yer alan eğitim programlarında 344 
öğrenci eğitim almıştır.
Her yıl olduğu gibi 2013 yılında da Profesyonel Gelişim 
Programları’nda yer alan bazı eğitim
programlarına T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından 
verilen “Eğitim ve Danışmanlık” desteği 
uygulanmış, sektörde yer alan firmaların yoğun talep 
gösterdiği bu destek planından 2013 yılı 
içerisinde 88 firmadan 196 katılımcı faydalanmıştır. 
2008 yılından beri verilmekte olan bu destek 
kapsamında  339 firmadan 1053 katılımcı 
faydalanmıştır.
T.C. Ekonomi Bakanlığı belirlenen kriterlere uygun 
firmaların eğitim bedelinin  % 70’ni 
destekler.

Desteklenen Eğitim Programları;
Moda Tasarımı 
Moda Yönetimi
Moda Satın Alması
Moda Perakendesinde Merchandising ve Satın Alma 
Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı 
Moda Tasarımında Photoshop ve Illustrator
Moda İllüstrasyonu
Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme
Yaratıcı Drapaj ve Prova Teknikleri
Uluslararası Pazarlarda Moda Marka Yönetimi

T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen, diğer bir 
“Eğitim ve Danışmanlık” desteği olan 
Turquality kapsamına girmek için gerekli çalışmalar 
başlatılmış olup, kabulu durumunda 
Turquality’e üye firmaların Ekonomi Bakanlığı’ndan 
hibe desteğiyle, İMA’dan eğitim alabilmeleri 
sağlanacaktır.
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2008 – 2013 PROFESYONEL GELİŞİM PROGRAMLARI KATILIMCI SAYILARI

2008 – 2013 SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMLARI KATILIMCI SAYILARI 
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2008-2009 Yılı Profesyonel Gelişim Programları
Moda Tasarımı
Moda Fotoğrafçılığı ve Styling
Moda ve Tekstil Yönetimi

2008-2009 Yılı Profesyonel Gelişim Programları
Moda Tasarımı
Moda Fotoğrafçılığı ve Styling
Moda Yönetimi
Photoshop & Illustrator
Moda Çizim Teknikleri
Uluslararası Pazarlar İçin Moda Marka Yönetimi

2009-2010 Yılı Profesyonel Gelişim Programları
Moda Tasarımı
Moda Fotoğrafçılığı ve Styling
Moda Yönetimi
Photoshop & Illustrator
Moda Çizim Teknikleri
Uluslararası Pazarlar İçin Moda Marka Yönetimi
Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı
Perakende Yönetimi

2010-2011 Yılı Profesyonel Gelişim Programları
Moda Tasarımı
Moda Fotoğrafçılığı
Moda Yönetimi
Moda Tasarımında Photoshop ve Illustrator
Moda Çizim Teknikleri
Uluslararası Pazarlar İçin Moda Marka Yönetimi
Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı
Perakende Yönetimi
Styling
Yaratıcı Kalıp Teknikleri
Perakende Yönetimi İleri Düzey

2011-2012 Yılı Profesyonel Gelişim Programları
Moda Tasarımı
Moda Fotoğrafçılığı
Moda Yönetimi
Moda Tasarımında Photoshop ve Illustrator
Moda Illustrasyonu
Uluslararası Pazarlar İçin Moda Marka Yönetimi
Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı
Perakende Yönetimi
Styling
Yaratıcı Kalıp Teknikleri
Perakende Yönetimi İleri Düzey
Görsel Mağazacılık 

2012-2013 Yılı Profesyonel Gelişim Programları
Moda Tasarımı
Moda Fotoğrafçılığı
Moda Yönetimi
Moda Tasarımında Photoshop ve Illustrator
Moda İllüstrasyonu
Uluslararası Pazarlarda Moda Marka Yönetimi
Moda Perakendesinde Merchandising ve Satın Alma
Styling
Yaratıcı Drapaj ve Prova Teknikleri
Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı
Moda Editörlüğü
Deneyimsel Pazarlama/Non Visual Merchandising

2013-2014 Yılı Profesyonel Gelişim Programları
Moda Tasarımı
Moda Fotoğrafçılığı
Moda Yönetimi
Moda Satın Alması
Moda Tasarımında Photoshop ve Illustrator
Moda İllüstrasyonu
Uluslararası Pazarlarda Moda Marka Yönetimi
Moda Perakendesinde Merchandising ve Satın Alma
Styling
Yaratıcı Drapaj ve Prova Teknikleri
Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı
Moda Editörlüğü
Moda Tasarımında Kalıp ve Model Geliştirme
Modada Dijital Pazarlama
Lüks Marka Yönetimi
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Kısa Eğitimler Sürekli Eğitim Programlarının bir alt 
çalışması olup yine sektör profesyonellerinin kısa süreli 
eğitim ihtiyaçlarını karşılamak ve sektöre giriş yapmayı 
planlayan profesyonel adaylarının sektör bilgilerini 
güçlendirmek amacıyla açılır. En önemli özelliklerinin 
başında sektörün ihtiyaçları öngörülerek planlanmış; 
çalışan katılımcılara yönelik zaman dilimlerinde ve 
oldukça kısa sürede tamamlanabilir olmalarıdır. Bu 
eğitimlerle daha fazla kişiye ulaşarak eğitim verme 
hedeflenirken, Profesyonel Gelişim Programları’na 
temel oluşturulması sağlanır.
Kısa Eğitimler Moda Tasarımı, Moda Yönetimi Teknoloji 
ve Ürün Geliştirme, Moda iletişimi ve Medya, Genç 
Yaratıcı Atölyeleri olmak üzere 5 ana kategori altında 
toplanmıştır ve bu kategoriler kapsamında yer alan 
farklı başlıklarda her ay düzenli olarak açılır.

2013 Yılı Kısa Eğitimler

Sinema ve Televizyon İçin Kostüm Styling’i 
Moda Çizim Teknikleri Orta Düzey
Trend Takibi ve Araştırma Metotları
Stil Danışmanlığı Başlangıç Düzey 15
Koç Üniversitesi Modada Merchandising ve Satın Alma

Stil Danışmanlığı Orta Düzey
Koç Üniversitesi Stil Danışmanlığı
Ayakkabı Tasarım Serüveni
Dikiş Teknikleri Başlangıç Düzey
Stil Danışmanlığı Başlangıç Düzey 16
Perakendeciler İçin Temel Finans
Sinema ve Televizyon İçin Kostüm Styling’i
Studio and Fashion Lighting
Stil Danışmanlığı Başlangıç Düzey 17
Modada Stratejik Pazarlama ve Uygulamaları
Temel Fotoğrafçılık
Trend Takibi ve Araştırma Metotları
Stil Danışmanlığı Başlangıç Düzey 18
Bir Moda Markası Yaratmak
Moda Çizim Teknikleri Başlangıç Düzey
Stil Danışmanlığı Uygulama

KISA EĞİTİMLER

2008 – 2013 KISA EĞİTİMLER KATILIMCI SAYILARI
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Firmalarının sektördeki konumlarını güçlendirmeyi 
desteklemek üzere, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda; 
tasarım, ürün geliştirme, üretim, görsel düzenleme, 
moda marka yönetimi ve perakendede ürün yönetimi 
gibi konularda oluşturulan özel eğitim ve danışmanlık 
projelerini kapsar. 

Sürekli Eğitim Programları bünyesinde yapılan düzenli 
firma ziyaretleri ile firmalara tanıtım yapılarak eğitimler 
hakkında bilgi aktarılırken sektörde ihtiyaç hissedilen 
eğitim alanları tespit edilir, Profesyonel Gelişim 
Programları bünyesinde yer alan eğitim programları 
kapsamında iş birlikleri geliştirilir. Düzenlenen firma 
ziyaretleri ve firmalarla yapılan iş birlikleri sayesinde 
İMA’nın sektörle olan bağları her geçen gün daha da 
güçlenmektedir.

2013 yılında 129 firmaya ve  6 fuara ziyaret 
yapılmış, firma eğitimleri alanında yeni projeler 
gerçekleştirilmiştir. 18 firma ve 1 derneğe olmak üzere 
1877 katılımcıya çeşitli konularda eğitim verilmiştir.

2013 Yılında Verilen Kurumsal Eğitimler

Trend Takibi ve Araştırma Metotları 
Perakende Yönetimi
Adobe Illustrator 
Moda Yönetimi 
Mağaza Yönetici Ekipleri Geliştirme
Moda Tasarımı Süreçleri 
Yaratıcı Drapaj 
Satış Eğitimi 
Kumaş ve Lifler 
Moda Perakendesi Trendleri 
Stil ve Styling 
İletişim 

Eğitim Verilen Firmalar

Ayaydın Miroglio Grup markaları ; İpekyol, Machka, 
Twist 
Beymen
Aymarka
Koton 
Garanti Bankası
Finansbank 
Trendyol
Ekoteks
Mudo
Deichmann
We Connor
Defacto
Butik Triko
Dule Tekstil
Moda İlgi
Desen Örme
GHISA
Kayra Giyim
AGSD

Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ile 3 ay devam 
eden toplam 60 saatlik bir eğitim programı 
gerçekleştirilmiştir.

Beymen ile ‘Beymen Mağazacılık Sertifikasyon 
Programı’nın ikincisi ve ‘Beymen 
Yönetici Geliştirme Programı’nın ilki başarıyla 
tamamlanmış ve yeni proje ‘Beymen 
Marka Projesi’ 269 marka ile devam etmiştir. Beymen 
için gerçekleştirilebilecek yeni projeler 
üzerinde çalışmalar devam etmektedir.

KURUMSAL EĞİTİMLER VE 
DANIŞMANLIK

2008 – 2013 FİRMA EĞİTİMLERİ KATILIMCI SAYILARI

FİRMA EĞİTİMİ KATILIMCI
TOPLAM:3568
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Sektör ile yapılan iş birlikleri İMA’nın benimsediği iş 
temelli öğrenim sisteminin bir parçası olmasının yanı 
sıra katılımcılara deneyim kazandırmayı amaçlar. Eğitim 
programları kapsamında gerçekleştirilen reel projeler 
ile öğrenciler teorik bilginin yanısıra uygulama becerisi 
geliştirerek, endüstriye dair derin bilgi sahibi olur. 
Programın konusuna ve ihtiyaçlarına göre şekillendirilen 
projelerin öğrenim çıktılarıyla program içeriğini 
desteklemesi ana hedeflerin başında gelir. Projeler 
endüstriye önderlik eden firmalar ve tasarımcılar ile 
gerçekleştirilir.

İMA bünyesinde proje yapılan eğitim programları

Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı
Moda Tasarımı ve Yonetimi Diploma Programı
Deri Giyim, Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı Diploma
Programı
Moda Tasarımı Diploma Programı
Moda Yonetimi
Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı
Moda Editörlüğü
Styling
Moda Fotoğrafçılığı

Program bünyesinde gerçekleştirilen projeler dışında
endüstri firmaları ve tasarımcılarla geliştirilen bağımsız 
projelerde de katılımcıların yer alması teşvik edilir.

Moda Fotoğrafcılığı – Vogue Fashion Week
Çekim Projesi
Moda Tasarımı – İstanbul Tasarım Vakfı Desen
Atölyesi Projesi
Moda Tasarımı – Bilgi Universitesi İletişim Fakültesi
‘Marka Girişimciliği ve İletişimi’ Projesi
Moda Tasarımı – Tchibo Uniforma Tasarım Projesi
Moda Tasarımı – Teşvikiye ROOM Showroom Projesi
Moda Tasarımı – İSKO- ISkool Denim Projesi
Moda Fotoğrafçılığı ve Styling – New Balance
Styling ve Çekim Projesi bu projelerden bazılarıdır. 

Moda Yönetimi Projeleri 

Markaların algısını güçlendirmek, yeni markalar 
oluşturmak ya da var olan markalar için yeni 
çizgiler geliştirmek amacıyla pazar araştırmalarından, 
mağaza konumlandırmasına, pazarlama 
aktivitelerinden, görsel mağazacılık uygulamalarına 
detaylı araştırma ve çalışmaların gerçekleştiği 
proje sunumlarında katılımcılar, gruplara ayrılarak 
çalışmalarını ve fikirlerini markanın üst düzey 
yöneticileri ve İMA eğitmenleriyle paylaşır. Bu 
paylaşımlar, gerek katılımcıların sektör tecrübesi 
edinmesi, gerekse sektörün öncü firmalarıyla network 
oluşturmaları bakımından oldukça yararlı projelerdir.

EĞİTİM PROJELERİ
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Gerçekleştirilen Projeler

2013 Güz - Shopigo
2013 Bahar – Lee Cooper 
2012 Güz – Mudo Collection
2012 Bahar – Meridian Group – Scotch & Soda
2011 Güz – Ay Marka – Fabrika
2011 Bahar – Koton – Koton Plus
2010 Güz – Penti – Miss Form
2010 Bahar – Koton – Ole Ev Giyim
2009 Güz – Bilsar Tekstil – Bil’s Remix
2009 Bahar – Aydınlı Grup – Pierre Cardin Marka İmaj Çalışması
2008 Güz – Ayaydın Miroglio Grup – İpekyol
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Moda Tasarımı Projeleri

Moda Tasarımı programının temel öğesi olan 
uygulamalı eğitimin en iyi örnekleri bu projelerde 
görülür. Katılımcı, bu projeler sayesinde, gerçek bir 
tasarım brief’i ile çalışmayı ve bu süreci 
yönetirken nelere dikkat edilmesi gerektiğini kavrar 
ve moda endüstrisine hem serbest bir tasarımcı, 
hem de bir markanın tasarımcısı olarak bakabilmeyi 
öğrenir. Tasarımdan üretim ve satışa kadar uzanan 
süreci, sektör profesyonelleri ve tasarımcıların 
yönlendirmeleriyle deneyimleme imkanına sahip olur 
ve bir markaya tasarım yapmanın prensiplerini, renk ve 
form kullanımlarını, hedef pazar ve müşteriye yönelik 
koleksiyon çalışmanın kurallarını öğrenir.

Gerçekleştirilen Projeler

I. Endüstri Projeleri
Koton Ole
İsko
Mudo – FTS 64
Orjin Deri
Mavi 
Özak Tekstil – Denim Village
II. Tasarımcı Projeleri
Gamze Saraçoğlu
Bora Aksu
Ece Ege
Hatice Gökçe
Ümit Ünal
İdil Tarzi

Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı Projeleri

Belirlenen tema doğrultusunda, markanın konseptine 
uygun olarak, vitrin ve mağaza içi görsel 
düzenleme uygulamasının gerçekleştiği sunumlarda 
katılımcılar, vitrin tasarımını yansıtan bir maket 
çalışması yaparlar. Gruplar şeklinde sunumlarını 
gerçekleştiren katılımcılar, markanın imajını, pazar 
araştırmalarını ve rakip analizlerini de göz önünde 
bulundurarak, çalışmalarını ve fikirlerini markanın 
üst düzey yöneticileri ve İMA eğitmenleriyle paylaşır. 
Bu paylaşımlar, katılımcıları sektöre bir adım daha 
yaklaştırırken, markanın da gerçekleştirilen proje 
kapsamında fikirlerden faydalanmasını sağlar.

Gerçekleştirilen Projeler

Doğuş Perakende Grubu – Porsche Design
Doğuş Perakende Grubu – Emporio Armani
Ayaydın Miroglio Grup – İpekyol, Twist
Ay Marka– Fabrika, T-Box

Styling Projeleri

Katılımcılar eğitmenlerin belirlediği temalar 
doğrultusunda mood board’larını hazırlarlar ve 
hazırlamış oldukları board’lara uygun editoryal 
çekimlerini gerçekleştirirler.
Çekimler; stylistler, moda fotoğrafçıları, mankenler, saç 
ve makyaj ekipleri ile gerçekleştirilir. 
Styling kombinleri öğrenciler tarafından, İMA’ya destek 
veren markaların gönderdikleri ürünler ile yapılır. 
Eğitim bitiminde çekimler eğitmenler tarafından 
değerlendirilir.

Destek olan firmalar

Makyaj Sponsoru: MAC, Make Up Forever
Saç Sponsoru: Makas Nişantaşı, Toni&Guy
Ay Marka Mağazacılık: Fabrika, T-Box, Divarese
Ayaydın-Miroglio Grubu: İpekyol, Twist, Machka
Beta
Climber
Colin’s
H&M
İnci Deri
Koton
Mavi
Morhipo
Penti
Perspective
Roman

2013 yılının son çeyreğinde, Styling ve Moda 
Editörlüğü programlarına sponsor olarak ürün temini 
sağlayan Boyner Grubu Morhipo ile yeni bir proje 
gerçekleştirilmiştir. Çekim sonucunda ortaya çıkan 
çalışmaları, öğrencilerin künyeleriyle, kendi sitelerinde 
ve bloglarında yayınlayarak, yapılan stylingler 
kapsamında ürünlerini satışa çıkaran Morhipo; aynı 
öğrenci çalışmalarını tüm müşteri datalarına mailing 
yoluyla duyurmuş, mailingte öğrencilerin yaptığı 
kombinleri satın alan müşterilerine %10 ekstra indirim 
sağlamıştır.
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Moda Fotoğrafçılığı Projeleri

İstanbul Moda Akademisi’nin tam donanımlı fotoğraf 
stüdyosunda gerçekleştirilen bu eğitimde katılımcılar, 
stüdyo ve moda fotoğrafçılığını; temel fotoğraf eğitiminden 
başlayarak, hem teorik hem pratik uygulamalı atölye 
çalışmaları, stüdyo ve dış mekân moda çekimleri ve kültürel 
projelerle inceler ve kendi projelerini üretebilecek bilgi ve 
beceriye sahip olur. 

Çekimler; İMA’ya destek veren markaların gönderdikleri 
ürünler kullanılarak İMA styling öğrencilerinin iş birliğinde, 
mankenler, saç ve makyaj ekipleri ile gerçekleştirilir. Eğitim 
bitiminde çekimler eğitmenler tarafından değerlendirilir.

Destek olan firmalar
Makyaj Sponsoru: MAC, Make Up Forever
Saç Sponsoru: Makas Nişantaşı, Toni&Guy
Ay Marka Mağazacılık: Fabrika, T-Box, Divarese
Ayaydın-Miroglio Grubu: İpekyol, Twist, Machka
Beta
Climber
Colin’s
H&M
İnci Deri
Koton
Mavi
Morhipo
Penti
Perspective
Roman

Moda Editörlüğü Projeleri

Katılımcılar eğitim süresince gerçekleştirdikleri editoryal 
styling çekimlerini, röportajları, defile raporlamalarını, 
yazdıkları moda makalelerini ve hazırladıkları alışveriş 
sayfalarını, eğitimin sonunda belirledikleri tema ve konsepte 
göre birleştirerek gruplar halinde bir dergi ortaya 
çıkarırlar. Dergi planlaması, kreatif sayfa yönetimi, kapak 
tasarımı çalışmalarını da yapan katılımcılar A’dan Z’ye bir 
dergi yaratmanın dinamiklerini uygulamalı olarak öğrenirler.

Çıkarılan Dergiler

2012 Güz Eğitim Dönemi

Boomer
F-Sign
Mooda
Inspire

2011 Güz Eğitim Dönemi

Mood
Salt
Wish
Rush
Arion

2011 Bahar Eğitim Dönemi

Kült
Tünel
Nuevo
Kick

Destek olan firmalar
Makyaj sponsoru – MAC, Make Up Forever
Ay Marka – Fabrika, T-Box 
Ayaydın Miroglio Grup – İpekyol, Twist
Beta
Colin’s
H&M
İnci
Koton
Mavi
Divarese
Penti
Perspective
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İMA Kütüphane Birimi, 6000 yayına ulaşan 
koleksiyonu ile Türkiye’nin en kapsamlı ilk moda 
kütüphanesidir. Moda alanında nicelik ve nitelik olarak 
önemli bir eksiği tamamlamak üzere 2008 yılında 
kurulmuştur.

İMA eğitim felsefesinde, öğrencilerin kişisel araştırma 
ve öğrenme metotlarını etkin kullanımı hedeflenir. 
Bu doğrultuda İMA kütüphanesi, tekstil ve moda 
endüstrisinin ihtiyaç duyduğu; moda ve moda 
tasarımcıları, moda tarihi, kalıp, dikiş, moda yönetimi 
ve pazarlaması, moda fotoğrafçılığı, çizim ve tasarım, 
portfolyo teknikleri, sanat, sanat tarihi, yönetim 
bilimleri, kültür ve kültürel çalışmalar gibi alanlara 
dokunan kapsamlı kaynakları bünyesinde bulundurur.
Moda Profesyonellerinin ve sektörün kullanımına açık 
olan kütüphanede, 5260 kitap, 59 belirli aralıklarla 
çıkan dergi, 362 çoklu ortam materyali, 9 adet trend 
tahmin yayını ayrıca elektronik dergi ve veritabanlarını 
kapsayan koleksiyona sahip olan kütüphanede yayınlar, 
Dewey Ondalık Sınıflandırma sistemine göre konusal 
olarak düzenlendi.

Moda endüstrisinin güncel yayınları ve yeni eklenen 
yayınlar ile İMA kütüphanesinin koleksiyonu her geçen 
gün zenginleşmektedir.

Kitap Koleksiyonu

2013 yılında 138 kitap kütüphane koleksiyonuna 
eklendi. Eklenen kitaplarla birlikte kütüphane toplam 
kitap sayısı 4780’e yükseldi. 
Kütüphane koleksiyonuna eklenen kitapların kapak 
görsellerinin sisteme entegrasyonu ve görünürlüğü 
çalışmasına devam edildi. 2012 yılı sonunda katalogda 
2571 kitabın kapak görseli bulunurken, bu sayı 2013 
yılında 2662’ye yükseldi.
2010 yılında başlanan kitapların “içindekiler” sayfasının 
taranabilir bir alan olarak kataloğa eklenmesi işlemi 
devam etti ve 2013 yılı sonunda 714 kitabın içindekiler 
sayfası taranabilir hale getirildi.

Süreli Yayın Koleksiyonu

Kütüphane 2013 yılında toplam 60 adet dergiye abone 
oldu. Bunlar Kültür Pazarlama, Ebsco ve Derpa’dan 
sağlandı.
3 adet gazete  (Dünya, Hürriyet ve International Herald 
Tribune) günlük sağlandı. 
Moda öngörüsü (trend tahmin) kitaplarından Nelly 
Rodi grubunun, 7 başlık altında yılda 2 kez çıkan trend 
kitabı kütüphane yayınlarına eklendi.
Dergilerin 2012-2013 (son altı ay) sayıları ciltlendi. 40 
dergi başlığı altında toplam 100 cilt oluşturuldu. 

KÜTÜPHANE
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Kitap Dışı Yayınlar

7 adet yeni DVD kütüphane koleksiyonuna 
eklendi, kütüphane koleksiyonunda toplam DVD 
sayısı 181’e yükseldi. 
Kitap eklerinden oluşan 9 adet CD-Rom kaydı 
yapılarak toplam CD-Rom sayısı 237’ye yükseldi.
İMA dijital arşiv oluşturma çalışmaları 2013 yılında 
da devam etti. 80 başlık adı altında toplam 4053 
fotoğraf sistemde taranabilir ve görüntülenebilir 
hale geldi.

e-Kaynaklar

Moda öngörüsü, esinlenme kaynakları ve 
ipuçlarını içeren ve web üzerinden erişilen 
Stylesight adlı elektronik kaynağa erişim 2013 
yılında da devam etti.
2013 yılında, basılı abonelik sağladığımız bazı 
dergilerin eski sayılarına elektronik olarak erişim 
sağlandı. Erişim sağladığımız bu dergiler:
Fashion Practice: The Journal of Design, Creative 
Process the Fashion 
Fashion Theory: The Journal of Dress, Body 
Culture 
Textile: The Journal of Cloth and Culture 
PDN: Photo District News
Drapers
Kütüphane koleksiyonuna eklenen taranabilir ve 
download edilebilir 19 elektronik tez kullanıcıların 
kullanımına açıldı. Böylece toplam 35 teze erişim 
sağlanabilir hale geldi.

SERVİS VE HİZMETLER

Çalışma saatleri

Eğitim öğretim dönemleri içinde kütüphane 
haftada 58.5 saat açıktır. Resmi ve dini 
bayramlarda kapalı olan kütüphane, Ağustos ve 
Eylül aylarında 09:00 – 17:30 saatleri arasında 
hizmet verir.

Eğitim döneminde kütüphane çalışma saatleri:
Pazartesi - Perşembe 09:00 - 20:00
Cuma 09:00 - 17:30
Cumartesi 10.00 – 16.00

Kütüphane Kullanımı

Her yeni eğitim döeminde kütüphane kullanımı 
ve kaynaklarına ilişkin olarak “Kütüphane 
Tanıtım Programı” organize edilerek İMA 
öğrencilerine bilgi aktarılır.

İMA tam ve yarı zamanlı eğitim programlarına 
kayıtlı öğrenciler kütüphaneden yayın ödünç 
alabilirler. Bunun yanında tam zamanlı ve 
ziyaretçi eğitmenler, ayrıca idari personel yayın 
ödünç alma hakkına sahiptir. Kütüphane tüm dış 
kullanıcılara da açıktır.  

2013 yılı içinde İMA Moda Kütüphanesini 819’u dış 
kullanıcı olmak üzere toplam 2130 kişi ziyaret
etmiştir.

Sosyal Sorumluluk

İMA Kütüphanesi moda alanında öğrenim 
gören öğrenciler ve sektörde çalışan kişilerin 
bu alandaki kaynak sıkıntısına bir çözüm niteliği 
taşıyan kaynaklarını, kütüphane içinden erişilebilir 
kılar. Moda alanında bilgi sahibi olmak isteyen 
ilköğretim ve lise dengi okullardan gelen 
öğrencileri moda kaynakları konusunda 
bilgilendirir. 2013 yılı Haziran ayında İSTEK 
Semiha Şakir Okulları Moda Tasarım Kulübü 
öğrencileri, kütüphane kaynaklarını incelemek 
ve bilgi almak üzere İMA Kütüphanesini ziyaret 
etmiş, ziyaret eden 21 öğrenciye moda alanında 
merak ettikleri konularda bilgi aktarılarak kaynak 
yardımında bulunulmuştur.

GÖRSEL DİJİTAL ARŞİV 
ÇALIŞMALARI

2010 yılından beri devam eden “İMA görsel 
arşivi” oluşturma çalışmalarına 2013 yılında da 
devam edildi. 2008 yılından itibaren İMA içinde 
ve dışında yapılan etkinlik, eğitim, seminer 
çalışmaları, öğrenci projeleri, açılış ve toplantı 
görselleri kütüphane otomasyon sisteminde 
taranabilir hale getirildi. Bu görsellere sadece İMA 
çalışanları, kurum içinden ve dışından, kullanıcı 
adı ve şifre bilgileriyle erişim sağlamaktadır. 
Görseller ‘kurumsal ortak dosya’ alanında 
yıllara ve belirlenen konu başlıklarına göre 
arşivlenmektedir. Buna göre, 80 başlık adı altında 
toplam 4053 fotoğraf sistemde taranabilir ve 
görüntülenebilir durumdadır.

Moda Dosyaları Çalışması 

Moda ve ilgili konulardaki gazete küpürleri, 
raporlar ve araştırmalar derlenerek, belli konu 
başlıkları altında kütüphanede yer alan askılı 
dosyalarda saklanır. Düzenli yapılan bu çalışma 
için Hürriyet ve International Herald Tribune 
gazeteleri taranmakta ve belli başlı kurumsal ve 
bireysel web sayfaları izlenmektedir.
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İSTATİSTİKLER

YAYIN SAYISI

KULLANICI SAYISI

TOPLAM YAYIN SAYISI

Süreli Yayın 2013 
Abonelikleri
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KÜTÜPHANE KULLANIMI – ÜYE/ZİYARETÇİ (2013)

YILLARA GÖRE KÜTÜPHANE KAYIT İSTATİSTİĞİ 
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EĞİTİM 
DESTEKLERİ

EĞİTİM ORTAMI

İMA, İstanbul’da modanın kalbinin attığı Nişantaşı’nda, 
son teknolojiyle donanmış ve her yıl yenilenmekte olan, 
tarihi Sadrazam Sait Paşa Konağı’nda hizmet verir.  
İMA’da öğrenciler, sektörün ileri gelenleri, ünlü moda 
tasarımcıları, büyük firmalar ile bir araya gelip 
projeler gerçekleştirip yeteneklerini keşfederken, 
endüstriyel bir network geliştirirler ve stajla 
birlikte kendilerine iş fırsatları yaratabilirler. 
Gerçekleştirilen her projede, öğrencilerin sanatsal, 
mesleki ve entellektüel altyapılarının gelişimi hedeflenir 
ve bu hedefe paralel olarak seminerler, geziler, sergiler 
ve sunumlar ile eğitim içeriği desteklenir.

Global uzantıları olan sanat etkinlikerine de ev 
sahipliği yapan İMA; moda, tasarım ve sanat dünyasını 
buluşturan şehrin en önemli kültür platformlarından biri 
halini almıştır. 

Yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan deneyimli 
eğitmen kadrosu 
İMA’nın eğitmen kadrosu uluslararası platformlarda 
eğitim görmüş ve tecrübe kazanmış yerli 
ve yabancı profesyonellerden oluşur.

Güncel, uygulamalı ve kapsamlı eğitim içeriği
İMA eğitim programlarının içerikleri, modanın 
geleceğini öngörür ve sektördeki güncel ihtiyaç 
ve konulara cevap verir nitelikte kurgulanır. Eğitim 
içerikleri; uygulamalı projeler, vaka çalışmaları ve 
endüstri profesyonellerinin konuklukları ile desteklenir. 
Böylelikle İMA öğrencileri, eğitimleri esnasında aktif 
olarak endüstrinin işleyişini deneyimleme, proje çıktıları 
elde etme ve endüstrinin ileri gelen temsilcileri ile 
bağlantılar geliştirme ayrıcalığını yakalar.

Son teknoloji ile desteklenmiş dinamik eğitim ortamı 
ve uygulama alanları 
İMA’da eğitimler, SMART eğitim teknolojisi, plazma 
TV ve projeksiyon ile donatılmış tasarım stüdyoları 
ve sınıfların yanı sıra, Fotoğraf Stüdyosu, CAD-CAM 
Stüdyosu, PC ve MAC Stüdyoları ile Tasarım, Dikiş, 
Kalıp ve Dijital Baskı Atölyeleri’nden oluşan uygulama 
alanlarında; öğrencilerin gelişimini destekleyen 
teknolojik deneyimler sunar. 2013 yılı itibariyle 
IT2 Room sınıfında bulunan 17 adet bilgisayar 
yenilenmiş olup, Adobe Creative yazılımı CS3 
versiyonundan en güncel sürüm olan CS6 versiyonuna 
yükseltilmiştir. Cad-cam yazılımları en üst sürüme 
geçirilerek lisans sayısı 17 adede ulaştırılmıştır. 
Teknolojik donanımın her geçen sene arttırıldığı İMA’da, 
Cad-Cam dersliğine ‘Dijit masası’ kurulmuştur. 

Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı Moda Kütüphanesi
İMA’nın eğitim felsefesinde öğrencilerin kişisel 
araştırma ve öğrenme metotlarını etkin bir şekilde 
kullanmaları hedeflenir. Bu nedenle İMA Moda 
Kütüphanesi’nin zengin ve güncel kaynakları, 
öğrencilerin ve sektörün kullanımına açıktır.
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BURS DESTEĞİ

İMA’da, yetenekli ve başarılı öğrencileri desteklemek 
ve endüstriye kazandırmak amacıyla burs olanakları 
sunulur. Burs başvuruları; İMA Direktörü, İMA 
Akademik Direktörü ve Okul Müdürü’nden
oluşan ‘Burs Komitesi’ tarafından değerlendirilir ve 
aranan kriterleri sağlayan öğrencilerin müracaatları 
kabul edilir.

Burs Tipleri

Öğrenim Bursu: Öğrenim ücretinin %100’ünü kapsar.
Başarı Bursu: Öğrenim ücretinin %50’sini kapsar. 
Destek Bursu: Öğrenim ücretinin %25’ini kapsar.

Burs Kriterleri

Moda alanında yetenekli olmak.
Öğrencinin eğitim bedelini karşılayacak gelirinin 
olmaması (Aile gelir beyanı).
Burs kontenjanı, programın toplam mevcudunun 
%10’unu aşmayacaktır.
Öğrenim ve Başarı Bursu, Akademik Eğitim 
Programları’nda (Moda Portfolyosu Hazırlık Programı 
hariç) uygulanır. Sürekli Eğitim Programları’nda sadece 
Destek Bursu uygulanır.
Disiplin cezası alan, devamsızlık yapan ya da not 
ortalaması düşük olan  öğrencilerin bursları kesilir.

2012 - 2013 Öğretim yılında toplam 16 öğrenciye çeşitli 
oranlarda burs imkanı sağlanmıştır.

KARİYER DESTEĞİ

Endüstriden beslenerek yine endüstriye kaynak 
yetiştiren bir anlayışla çalışan İMA, etkin insan 
kaynağının doğru noktalara yerleşmesi konusunda 
sorumluluğu üstlenir. Bu anlayışla oluşturulan 
‘‘Kariyer Desteği Birimi’’ İMA öğrencilerinin ve 
mezunlarının kendi potansiyellerini, eğilimlerini
keşfetmeleri ve hedeflerini belirlemeleri için gereken 
desteği verir. Öğrenci ve mezunların sektörle
buluşmalarına olanak sağlayan eğitim sistemini 
benimseyen İMA, kariyer yapmayı hedefleyen 
gençlerin bu alandaki girişimlerine yardımcı olur.

Bu kapsamda;
Öğrenci ve mezunlara kariyer planlama danışmanlığı 
yapılır, sektörel tanıtım yapılır, kişisel gelişim 
seminerleri, ‘Özgeçmiş Yazmak’ ve ‘Mülakat Teknikleri’ 
vb. etkili iş ve staj arama konularında workshop ve 
seminerler düzenlenir. Kariyer desteği kapsamında 
yapılan danışmanlık çalışmalarının ardından 
öğrencinin/mezunun kariyer beklentisiyle uyumlu 
bir firmaya yönlendirme yapılır. Firmalardan gelen 
personel taleplerine iş/staj arayan öğrenci/mezunları 
bilgilendirerek destek verilir. Kariyer desteği 
kapsamında firmalarla iletişim ve iş birlikleri her 
dönem geliştirilerek devam eder.

2013 yılı içerisinde ‘İMA Moda Tasarımı Mezunları’nın 
Sektörle Buluşması’ adlı etkinlik gerçekleştirilmiş, 
Moda Tasarımı öğrencilerinin mezuniyet sonrasında 
önemli tekstil firmalarının İK ve Tasarım Departmanı 
Yöneticileri ile buluşması sağlanmıştır. 

2013 yılı içerisinde kariyer deseteği kapsamında 
gereçekleştirilen bir diğer çalışma ise Teşvikiye 
ROOM ile iş birliği olmuş bu kapsamda İMA Moda 
Tasarımı mezunlarının tasarımlarının ROOM’da 
sergilenmesi sağlanmıştır.

İMA Moda Tasarımı bölümü mezunları; Asu Aksu, 
Bilgen Karabiber, Dilek Öztürk ile Oğuz Baykal’ın 
katılımıyla ‘Tchibo Üniforma Tasarımı’ projesi 
gerçekleştirilmiştir. Tchibo iş birliğinde düzenlenen 
üniforma tasarım yarışmasının kazananı, Tchibo 
Türkiye Genel Müdürü ve Tchibo Türkiye Departman 
Yöneticileri’nin katılımlarıyla gerçekleşen jüri 
sunumunda belirlenmiştir. Asu Aksu ve Dilek 
Öztürk’ün tasarımları 1. seçilirken; projeyi kazanan ve 
projeye katılan tüm tasarımcılara ödüller verilmiştir. 
Kazanan tasarım, sahibinin adı ve markasıyla tüm 
Türkiye Tchibo mağazalarında kullanım için üretilirken, 
onaylandığı takdirde Global Tchibo Mağazaları’nda da 
yerini alacaktır.

İstanbul Tasarım Vakfı’nın düzenlemiş olduğu Desen 
Atölyesi eğitim programına İMA Moda Tasarımı 
öğrencilerinin katılımı sağlanmıştır. İstanbul Tasarım 
Vakfı’nın, 09 - 17 Aralık 2013 tarihleri arasında 
Bursa, Gaziantep ve İstanbul olmak üzere 3 kültür 
merkezinde gerçekleşen atölye çalışması, Mimar 
Faruk Malhan küratörlüğünde ‘Tekstil Tasarımı’ üzerine 
gerçekleşmiştir. Vanelli sponsorluğunda yapılan atölye 
çalışması, Leo Emilio Salvatore isimli İtalyan tekstil 
tasarımcısı tarafından yürütülmüştür. 
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Bu atölyeye, tasarımlarında kendi desenlerini 
yaratmış, İstanbul Moda Akademisi mezunları da 
davet edilmiş, sınırlı kontenjan dahilinde; mezunların 
CV’leri ve portfolyolarının değerlendirilmesi 
sonucunda 2013 Moda Tasarımı ve Teknolojisi 
Lisans Programı mezunu Cansu Aktaş bu programa 
katılmaya hak kazanmıştır.  
 
Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık 
Bölümü öğrencileri ile İMA Moda Tasarımı 
mezunları; Asu Aksu, Bilgen Karabiber, Burçin 
Özgen, Dilek Öztürk, Güliz Aydın ve Oğuz Baykal’ın, 
katılımıyla “Marka Girişimciliği ve İletişimi” projesi 
gerçekleşmiştir. Bu kapsamda; kendi markalarını 
kurmak isteyen tasarımcı adaylarını, bu zamana kadar 
Unilever, P&G gibi birçok uluslararası markayla çalışan 

ve proje üreten Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğrencileriyle buluşturup “Bir Moda Markası Kurmak” 
üzerine ortak bir proje yapılandırılmıştır. 

2013 Aralık ayının 2. haftası başlatılıp; 4 haftalık 
bir süreç sonunda sonlanan projenin ana 
koordinatörlüğünü Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Doç Dr. Gresi Sanje üstlenmiştir. Bilgi 
Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden 60 kişilik bir 
ekibin, 6 kişilik seçilmiş ve başarılı Moda Tasarımı 
mezunlarıyla gerçekleştirdiği proje sonunda, her 
ekip kendi tasarımcı müşterisi için geliştirdiği iletişim 
ve pazarlama paketlerini sunmuş, mezun moda 
tasarımcılarına markalarını kurma aşmasında yol 
göstermiştir.
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BİLGİ VE TEKNOLOJİK 
KAYNAKLAR

EĞİTİM VE TEKNOLOJİK YATIRIMLAR

Moda ve tekstil sektörünün ihtiyacına yönelik 
kurgulanan İMA eğitim programları her geçen gün 
artarak devam eder. İMA bünyesinde değişen ve 
artan eğitim programlarını hem profesyonel 
hem de akademik bir yaklaşımla yönlendirebilmek 
üzere yeni eğitmenler istihdam edilir ve 
danışmanlıklar alınır. 2013 yılında yeni oluşturulan 
eğitim programları kapsamında, yeni eğitmen
adayları ile görüşmeler yapılarak İMA eğitmen 
kadrosuna yeni eğitmenler dahil edilmiş, Moda 
Yönetimi ve Moda İletişimi & Kültürel Çalışmalar 
Programları için Program Liderleri atanmıştır.

İMA’da tüm stüdyo ve derslikler SMART eğitim 
teknolojisi, plazma TV ve projeksiyon ile 
donatılmıştır. Tasarım stüdyoları ve sınıfların yanı sıra, 
Fotoğraf Stüdyosu, CAD-CAM Stüdyosu, PC ve 
MAC Stüdyoları, Dikiş, Kalıp ve Dijital Baskı 
atölyelerinden oluşan uygulama alanları; öğrencilerin 
gelişimini destekleyen teknolojik bir öğrenim 
deneyimi sunar. Sınıfların kapasitesi 10 ile 50 öğrenci 
arasında değişen derslikler yeni mobilyalar ile 
döşenmiş ve modern şekilde dekore edilmiştir.

İMA, kapsamlı ekipman ve altyapısı ile Fotoğrafçılık 
derslerini bünyesinde uygulamalı olarak yürütür. 
150 kişi oturma kapasiteli konferans salonu, esnek 
yerleşim düzenine fırsat veren yapısı ile 
konferans dışı etkinliklere de ev sahipliği yapabilir 
durumdadır. Uluslararası toplantılar için simultane 
tercüme imkânı sunar. Toplam 145 metrekarelik sergi 
alanı, ışık alan aydınlık konumu ile şehrin 
merkezinde ilham verici kültürel etkinliklere ev 
sahipliği yapar. 

2013 yılında İMA’da yeni stüdyolar oluşturulmuş, 
kullanılan bilgisayar programları güncellenerek 
program versiyonları yükseltilmiş, Cad-Cam 
dersliğine ‘Dijit masası’ kurulmuştur. Mevcut olan 
stüdyo ve dersliklerde yeni düzenlemelerle çok 
amaçlı kullanım sağlanmıştır.

MOODLE SANAL KAMPÜS ORTAMI

Haziran 2011’de çalışmaları başlatılan Eğitim Yönetim 
Sistemi, açık kaynak kodlu olarak internet 
üzerinden ulaşılan Moodle Sanal Kampüs Programı 
2013 eğitim döneminde de İMA eğitim ve öğretim 
programlarında etkin bir şekilde kullanılmıştır.

Öğrencilerin haftalık olarak müfredat bilgileri, ders ile 
ilgili dokümanlar, okuma listeleri, ders
notları vb. tüm bilgi ve uygulamaları sistem içinde 
bulabildikleri, ders için ön hazırlıklarını 
yapabildikleri, tartışma forumları ile interaktif bir 
eğitim metodu oluşturulan etkin ve zamanında 
iletişim için önemli Moodle uygulaması verimli bir 
şekilde ilerlemektedir.
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KALİTE ÇALIŞMALARI

İMA’da devam eden ve yeni başlatılacak olan 
eğitimlerin standartlarının oluşturulması ve kalite 
yönetimi kapsamında her geçen yıl gelişen 
ve ilerleyen bir sistemde hareket edilir. Farklı 
sistemler incelenerek ve İMA özelinde çözümler 
üretilerek geliştirilen sistem ihtiyaçlara göre 
şekillenip en son halini alır. Sistem içinde kullanılan 
doküman, araştırma, koşul ve standartlar göz 
önünde bulundurularak geliştirilir. Yeni oluşturulan 
kalite çalışmaları ile tüm eğitimlerin sistematik 
olarak kontrolü ve standardize edilmesi hedeflenir.

Akademik Programlar arasında yer alan, London 
College of Fashion iş birliğinde yürütülen Moda 
Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı’nın ders 
içerik ve eğitim değerlendirme standartlarının 
denetlenebilmesi için bu programın her akademik 
dönemi sonunda İMA akademik kadrosununun 
hazırlıklarıyla moderasyon çalışması yapılır. 
London College of Fashion, Eğitim Kalite 
Yönetimi, Uluslararası Eğitim ve Endüstri 
Danışmanı Dr. Lynne Hammond, her eğitim 
dönemi için not değerlendirmesi yapmak üzere, 
Paul Mc Nicholl Bağımsız Dış Denetleme ve 
Moderasyon ve LCF 3. seneye geçiş mülakatları 
için İMA’yı ziyaret eder. Yıl sonunda moderasyon 
ve dış denetçi önerilerinin yer aldığı rapor, Eylül 
ayında LCF tarafından İMA’ya teslim edilir.

Kalite çalışmaları çerçevesinde uygulanan 
faaliyetler:

Kalite Yönetimi Toplantısı – Kalite çalışmaları 
kapsamında sene içerisinde nasıl bir sistem 
yürütüleceği üzerine konuşulduğu, geçen 
sene içerisindeki uygulamalar ve sonuçların 
değerlendirildiği toplantı ilgili yetkililerin katılımıyla 
yılda iki kez yapılır.

Komite Toplantıları – Eğitim programları 
için eğitmenler ve programla ilgili birimlerle 
birlikte dönemde bir kez yapılan toplantılarda 
eğitmenlerin yorumları alınır, geçen dönemin 
sonuçları ve yeni dönemin kararları paylaşılır.
 
Öğrenci İstek Formu – Kalite çalışmaları içerisinde 
öğrencilerin görüş ve isteklerini organize 

bir şekilde toplamak amacıyla geliştirilmiş olan 
form uygulanır.

Ders Gözlem Formu – Eğitimlerin takibi için 
yapılan gözlemlerde objektif ve ölçülebilir veri 
toplayabilmek amacıyla düzenlenir.

Ders Gözlemleri – Eğitimlerin bütünlüğünü 
ve etkinliğini takip etmek için gerçekleştirilen 
ders gözlemleri; yeni eğitmenlerin derslerinin 
gözlemlenmesi ve periyodik ders izlemelerini 
kapsar. Gözlem yapılacak dersler dönem başında 
belirlenip listelenir. Dönem içerisinde takip edilir.

Eğitim Değerlendirme Formu – Eğitimlerin 
içerisinde belirlenmiş bölümlerde ve düzenli 
aralıklarla uygulanan ‘Eğitim Değerlendirme 
Formu’ öğrencilerin geri dönüşlerinin rakamsal 
olarak ifade edilmesini sağlayan bir araçtır. 
Değerlendirmelerin somut verilerle ifade edilmesi 
bir sonraki eğitim planlama aşamasına ışık tutar.

Eğitmen Paketi – Eğitim içeriklerinin ve 
değerlendirme süreçlerinin detaylandırılması 
için emsalleri örnek alınarak oluşturulmuş 
‘Bölüm Açıklaması’, ‘2 Program Çizelgesi’ ve 
‘Değerlendirme Formu’ dokümanlarını kapsar. 

Kalite Takvimi - Yıl boyunca yapılacak tüm kalite 
çalışmalarını kapsar. Takvim yıl içerisinde yapılan 
kalite çalışmalarını etkin, organize ve bütünlükçü 
bir şekilde sunar. 
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İŞ BİRLİKLERİ

İMA, global düzeyde moda eğitimi konusunda ileri 
gelen kurumlarla iş birliği kapsamında anlaşma 
(Memorandum of Understanding) imzalamıştır:

London College of Fashion - Londra, İngiltere
Polimoda – Floransa, Italya
Institut Francais de la Mode – Paris, Fransa
Nottingham Trent University - Nottingham, İngiltere
Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz - Polonya 

2007 yılında imzalanan bir anlaşma ile London 
College of Fashion (LCF), İMA’nın stratejik ortağı 
olarak konumlandı. Bu danışmanlık bağlamında, 
eğitim programlarına yabancı eğitmen desteği, 
eğitim müfredatının kurgulanmasında içerik desteği, 
eğitimde kalite yönetim süreçleri, İMA ve 
LCF’de ortak eğitim programları verilmesi  
konularında çalışmalar yürütülüyor.

2010 yılında İMA’nın lisans düzeyindeki 2 yıllık Moda 
Tasarımı ve Teknolojisi Programı London 
College of Fashion (LCF) tarafından akredite 
edilmiştir. İki yıl İMA’da eğitim gören öğrenciler 
kendilerinden istenen İngilizce yeterlilik ve başarı 
seviyesini gösterdikleri takdirde dilerlerse üçüncü 

sene LCF’de eğitimlerine devam edebilmekte ve 
University of the Arts London lisans diplomasına 
(BA Hons) hak kazanabilmektedirler. 

İMA’nın Uluslararası Moda Teknolojisi Kurumları 
Birliği IFFTI (International Foundation of Fashion 
and Technology Institutes) için üyelik başvurusu 
2009 yılında onaylanmıştır. Her yıl düzenlenen IFFTI 
Yönetim Komitesi (Executive Committe) 
toplantısında İMA’da yerini alır.

Ulusal bağlamda; Işık Üniversitesi’nin 4 yıllık Moda 
ve Tekstil Tasarımı Lisans Programı, 2012 güz 
eğitim dönemi itibariyle İMA iş birliğinde 
yürütülmesi yapılan protokol ile karara bağlanmış ve 
2012/2013 Güz eğitim dönemi ile birlikte eğitimler 
başlatılmıştır. Dünyanın önde gelen moda okulları 
ile stratejik ortaklıkları bulunan İMA, 2013 yılında 
Polonya’nın en önemli üniversitelerden biri 
olan Strzemiński Academy of Fine Arts Łódź 
ile iş birliğine imza atmıştır. İmzalanan anlaşma 
kapsamında ortak eğitim programları, öğrenci ve 
eğitmen değişim programlarının organizasyonu, 
ortak kültürel aktiviteler, projeler, araştırmalar, 
sempozyumlar ve seminerlerin tasarlanması, 
kurumsal yayınların paylaşımı ile sektörü ve 
eğitim kalitesini arttırıcı stratejilerin geliştirilmesi 
alanlarında iş birliklerine gidilmesi kararlaştırılmıştır.

ULUSLARARASI / ULUSAL 
BAĞLANTILAR VE PROJELER
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PROJELER

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) ve Moda 
Tasarımcıları Derneği (MTD) İş Birliğinde 
Gerçekleşen ‘Moda Girişimciliği– Turkish Fashion 
ID’ Projesi

MTD’nin İSTKA ile organize ettiği ve eğitim süreci 
İMA tarafından gerçekleştirilen ‘Moda 
Tasarımında Tek Durak Hizmet Merkezi Projesi’, 
katılımcılara Moda Girişimciliği alanında eğitim 
verilmesi hedeflenen bir projedir. Moda Girişimciliği 
Eğitimi; 60 adet moda tasarımcısına moda 
endüstrisi, pazarlama ve marka yönetimi, iş planı, 
satış ve anlaşmalar, bir tasarımcı markası 
yaratmak, koleksiyon planlama, üretim süreci, 
fikri mülkiyet hakları, finansal yönetim, pazar 
araştırması, koleksiyon sunumu konularında 
verilecek olan eğitim ve danışmanlık programına 
ait hizmetleri kapsar. 

Projenin amacı, İstanbul’un özgünlüğünü geliştiren 
moda ve tasarım alanında yüksek 
katma değer üreterek, bölgede yaşam kalitesinin 
dolayısıyla kentsel mekan kalitesini 
arttırması; moda tasarımcısı bireylerin, girişimcilik 
ve yapabilirlik kapasitelerini geliştirerek, sosyal 
kalkınma odaklı sürdürülebilir büyüme ve global 
rekabet gücünün arttırılmasına katkı sağlamaktır. 
Bu amaca yönelik olarak hedef kitle olarak 
belirlenen moda tasarımcılarına 7 ay sürecek 
eğitimler verilecektir. Tasarımda mesleki 
standartların belirlenmesine de temel teşkil 
edecek bir eğitim olması hedefiyle, yurt dışından 
ve yurt içinden, alanında uzman ve deneyimli 
profesyonellerle, tasarımcı geliştirme süreçleri 
belirlenmiştir. Bu eğitim ile tüm bu süreçler, global 
anlamda değerlendirilecek ve ülkemizin koşulları 
ve endüstri yapısı göz önünde bulundurularak 
katılımcılara yol gösterici bilgiler olarak 
aktarılacaktır.

2013 yılı ikinci yarısında bu eğitim projesinin 
hazırlık süreci ve ilk katılımcı grubunun 
katıldığı 1. eğitim aşaması gerçekleştirilmiştir. 

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği yürütücülüğünde, İstanbul Kalkınma 
Ajansı finansman desteğiyle hayata geçen 
‘Moda Girişimcilik Merkezi – İstanbul Fashion 
Incube’ Projesi

İstanbul Fashion Incube, yetenekli ve gelecek 
vadeden moda tasarımcılarına profesyonel
kapsamda destek vermek amacıyla yola çıkan 
Türkiye’nin ilk moda girişimcilik merkezidir.

Kendi markalarını geliştirme potansiyeline 
sahip genç moda tasarımcılarına yaşamsal güç 
sağlayarak markalaşmalarına destek veren Merkez, 
tasarımcıların ulusal ve uluslararası platformlarda 
rekabet edebilme gücünün arttırılmasını 
hedeflemektedir.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları 
Birliği yürütücülüğünde ve İstanbul Kalkınma
Ajansı desteğiyle Ocak 2013’te hayata geçen 
İstanbul Fashion Incube, tasarımcılar için bir yaşam 
kozası olarak tasarlanmıştır. 

360° Moda Danışmanlığı 

İstanbul’un moda merkezi Nişantaşı’nda yer alan 
binasında sağladığı ofis ve showroom alanları, 
koleksiyon üretim atölyelerinin yanı sıra 
bünyesinde yapılandırdığı materyal kütüphanesi ile 
tasarımcılara özellikli kumaş ve malzemeleri 
yakından inceleme ve araştırma olanağı sunarak 
inovatif çalışmaları desteklemektedir. 

Moda Girişimcilik Merkezi konseptiyle tasarımcılara 
360 derece hizmet vermeyi amaçlayan 
Merkez, yeni jenerasyon moda tasarımcılarının 
ürünlerini bir arada sergileyen showroom alanı ve 
koleksiyon üretim atölyeleri ile de ön plana çıkarak 
uluslararası yapıdaki benzerlerinden 
farklılaşmaktadır.

İstanbul Fashion Incube, sağladığı ofis, sergileme 
ve üretim alanları ile bir yandan İstanbul’da 
moda alanında faaliyet gösteren ve gelişme 
potansiyeline sahip genç yetenekleri bünyesinde 
toplarken, bir yandan da uluslararası moda 
profesyonelleri ve deneyimli uzman kadrosuyla, 
seçilen tasarımcıların işletmelerinin gelişimini analiz 
ederek ihtiyaçlarına en uygun danışmanlık 
programları sunabilmektedir. 
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Genç Tasarımcılara Profesyonel Destek

Merkez’e katılan tasarımcılara yönelik oluşturulan 
Yeni Moda Girişimcileri Programı ile tasarımcılara 
kendi markalarını kurma, marka stratejileri geliştirme, 
koleksiyon planlama, marka iletişimi ve pazarlama, 
uluslararası fuarlar ve sipariş hazırlama süreçleri, 
iş modeli geliştirme ve defile/sunum hazırlama 
teknikleri gibi iş süreçlerini yönetme konularında 
profesyonel destek sağlanmaktadır.

Merkez kapsamında verilen bire bir danışmanlık 
programlarına katılan tasarımcılar, şirket bazında 
gelişimlerini tamamlayan ve ticari olgunluğa erişen 
markalarıyla sektörde ve uluslararası moda 
platformlarında daha güçlü bir yapıyla sahip 
olmuşlardır.

İstanbul Fashion Incube desteğiyle hazırladıkları 
koleksiyonlarını program sonunda İstanbul Moda 
Haftası’nda ve uluslararası moda fuarları 
kapsamında da sergileme olanağı bulan tasarımcılar, 
markalarının bilinirliklerini artırarak uygun alıcılar ile 
buluşmuşlardır.

Geleceğin Tasarımcıları

2013 yılında hayata geçen İstanbul Fashion Incube 
yapısı içinde desteklenen ilk grup girişimci genç 
moda tasarımcıları; Asu Aksu, Ayhan Yetgin, Burçe 
Bekrek, Ece Gözen, Emre Erdemoğlu, Günseli 
Türkay, Hande Çokrak, Nil Kandemir, Niyazi Erdoğan 
ve Songül Cabacı’dır. Yıl boyunca süre gelen 
danışmanlık programları ve marka iletişim faaliyetleri 
ile tasarımcılarımız markalarını doğru yerde, doğru 
alıcı ile konumlandırarak girişimcilik kapasitelerini 
ileri taşımışlar; yurt dışında Paris Sur Mode, Who’s 
Next gibi önemli uluslararası fuarlara katılmışlar, 
yurt içinde ise Mercedes - Benz Fashion Week 
İstanbul kapsamında defile ve stüdyo şovlarıyla 
koleksiyonlarını tanıtmışlardır. 
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İMA, öğrencilerinin moda, sanat ve tasarıma 
yaklaşımlarını geliştirmek ve çeşitlendirmek, görsel 
ve entellektüel altyapılarını beslemek amacıyla 
akademik ve sürekli eğitimlerinin yanı sıra çeşitli 
seminerler, workshoplar, fuarlar ve sergiler vb. gibi 
sanata ve modaya dair değerli organizasyonlar 
düzenler ve ev sahipliği yapar.

Her sene eğitim sonunda mezuniyet töreni ve 
mezuniyet sergi açılışı ile öğrencilerini sektöre 
uğurlar. Ekim ayında gerçekleşen Mercedes 
– Benz Fashion Week İstanbul’a bir defile ile 
katılarak Moda Tasarımı mezunlarının tasarımlarını 
sektöre tanıtır. Sene içerisinde düzenli olarak 
yer verdiği Tanıtım Günü Organizasyonlarında 
uzmanlık alanları ve tecrübelerini paylaşmak üzere 
birbirinden farklı konuklar ağırlar. Sektörel fuar ve 
etkinliklerde katma değer yaratacak projelerle yer 
alır.

Lise ve üniversitelerin Kariyer Günleri’ne 
katılarak moda eğitimine ve sektöre dair gençleri 
aydınlatan seminerler düzenlenir. Tasarım ve moda 
kavramlarının altını doldurmak, bu alanlarda genel 
kültürün oluşmasına katkıda bulunmak, yenilikçi 
düşünceyi ve gelişime açıklığı teşvik etmek 
üzere yoğun çalışmalar yürüten İMA, Türkiye’ye 
moda ve tasarım eğitimi konusunda yepyeni ve 
global düzeyde kabul edilir bir algı yerleştirmeye 
çalışır. Bu vizyonla, gençlerdeki yaratıcılığı açığa 

çıkarmak ve kendilerini tasarlayacakları bir ürün 
üzerinden ifade etmelerini sağlamak amacıyla, 
İMA’nın lise öğrencilerine yönelik olarak geliştirdiği 
‘‘Genç Yaratıcılar Projesi’’ workshopları her yıl 
liseler iş birliğinde devam eder.

MODAYLA TANIŞMA GÜNLERİ; 
İMA OPEN DAY

Her Cuma 15.00 – 17.00 saatleri arasında, İstanbul 
Moda Akademisi’nde düzenlenen tanıtım günleri 
etkinliklerinde, katılımcılar eğitim programları 
hakkında bilgi edinirken, İMA’nın eğitim ortamını 
görme, eğitmenler ile bire bir görüşme fırsatını da 
yakalar. Moda eğitimi almak isteyen öğrencilerle 
tecrübelerini paylaşmak üzere Tanıtım Günleri 
kapsamında yıl içerisinde farklı konuklara 
yer verilir ve katılımcıların eğitim sürecini 
deneyimleyebilecekleri etkinlikler düzenlenir.

İMA gelenekselleşen ‘Moda İle Tanışma 
Günleri’nde 2013 yılında farklı konuklar ağırladı:

Moda’yla Tanışma Günleri Open Day Mart Ayı 
Konuğu; Aslı Girgin
İMA Open Day, moda fotoğrafçısı Aslı Girgin’i 
ağırladı. Eğitimin önemli olduğunu ancak daha 
sonra sahip olunan hayat bilgisinin de insanın yola 
çıktığı serüvene büyük katkıda bulunduğunun 

İLETİŞİM VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ; 
SERGİ, ETKİNLİK VE ORGANİZASYONLAR
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önemini vurgulayan Girgin, tekdüzelikten çıkmanın 
moda fotoğrafçıları için öneminin altını çizerken 
daha kreatif bakış açısı geliştirerek orjinal çalışmalar 
ortaya çıkacağını savundu. Dergilerin moda 
fotoğrafçıları için önemli olduğunu ve bu sayede 
fotoğrafçıların kendilerini tanıtabildiklerini vurguladı.

Moda’yla Tanışma Günleri Open Day Mart Ayı 
Konuğu; Gülden Yılmaz
Koton Yönetim Kurulu üyesi Gülden Yılmaz iş 
hayatındaki deneyimlerini, Koton markasının tüm 
değerlerini, gelecek planlarını katılımcılarla paylaştı.

Moda’yla Tanışma Günleri Open Day Nisan Ayı 
Konuğu; Kevin Long
Defacto Görsel Düzenleme Direktörü Kevin Long, 
Open Day’de görsel mağazacılık alanında gelişen 
ve büyüyen iş kollarının yanı sıra, Türkiye’deki görsel 
düzenleme ve vitrin tasarımının uluslararası arenaya 
göre farklarına değindi.

Moda’yla Tanışma Günleri Open Day Mayıs Ayı 
Konuğu; Aytül Fıratoğlu
Louis Vuitton Türkiye İletişim Müdürü Aytül 
Fıratoğlu, Louis Vuitton mağazalarının iç 
dekorasyonunda mutlaka sanat öğelerine yer 
verildiğini belirterek, marka olarak sanata önem 

verdiklerini vurguladı. Louis Vuitton’un kuruluş 
hikayesinden, uluslararası bir markanın iletişim 
faaliyetlerinin nasıl yönetildiğine değinen Fıratoğlu, 
ürün ve hizmet odaklı olmanın markaya sağladığı 
katma değerden, Louis Vuitton Türkiye’nin 
pazarlama, reklam ve PR çalışmalarından örneklere 
kadar pek çok konudan bahsetti. 

Zeynep Tosun İMA Tanıtım Günleri’ne Konuk Oldu
Ünlü moda tasarımcısı Zeynep Tosun, moda 
tasarımı alanında başarı yakalamak için moda 
tasarımı eğitiminin önemine değindi, genç tasarımcı 
adaylarına tavsiyelerde bulundu.

İMA Tanıtım Günleri Circle Project Workshop
Tanıtım Günleri’nde sektörün ileri gelenlerini 
ağırlamanın yanı sıra, Circle Project Workshop’u 
ile katılımcıların İMA’daki eğitim sürecini 
deneyimleyebilecekleri etkinlikleri de düzenliyor. 
Daire ve farklı geometrik şekillerin, giysiler üzerinde 
yaratıcı uygulamalarla üç boyutlu dizaynının 
deneyimlendiği workshop’ta katılımcılar, İMA’yı 
ve eğitmenleri daha yakından tanıyarak, moda 
tasarımıyla ilgili merak ettikleri soruların yanıtlarını 
bulma şansı yakaladılar.
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LİSE ÖĞRENCİLERİ İLE ‘GENÇ 
YARATICILAR PROJESİ’ 2013

Tasarım ve moda kavramlarının altını doldurmak, 
bu alanlarda genel kültürün oluşmasına katkıda 
bulunmak, yenilikçi düşünceyi ve gelişime açıklığı 
teşvik etmek üzere yoğun çalışmalar yürüten 
İstanbul Moda Akademisi, Türkiye’de moda ve tasarım 
eğitimi konusunda yepyeni ve global düzeyde 
kabul edilir bir algı yerleştirmeye çalışır.

Bu vizyonla, gençlerdeki yaratıcılığı açığa çıkarmak ve 
kendilerini tasarlayacakları bir ürün üzerinden 
ifade etmelerini sağlamak amacıyla, İMA’nın lise 
öğrencilerine yönelik geliştirdiği ‘‘Genç 
Yaratıcılar Projesi’’ workshopları 2013 yılında da 
devam etti.

İMA Akademik Direktörü Eda Dorman, İMA eğitmeni 
Raf Stesmans liderliğinde gerçekleşen workshoplar, 
gençlerden büyük ilgi gördü.

‘Genç Yaratıcılar Projesi’ ile, öğrenciler kendilerine bir 
tema seçerek, bu temayla bağlantılı görsel araştırma 
yaptılar ve workshop esnasında seçtikleri imajı, 3 
boyutlu fonksiyonel bir ürüne aktararak serbest bir 
tasarım çalışması gerçekleştirdiler. Ürünü, boyama 
gibi farklı tekniklerle yeniden yorumladılar, bunun 
yanında kolaj, basit el dikiş teknikleri ve baskı 
teknikleri de kullandılar. 

‘2013 Genç Yaratıcılar Projesi’ne katılan eğitim 
kurumları:

Özel Tarhan Lisesi ‘Circle Project Workshop’u
Istanbul Erkek Lisesi ‘Çanta Workshop’u

UNİMODA

UNİMODA, iş dünyasına hazırlanan üniversite 
öğrencilerine yönelik geliştirilmiş seminerler dizidir.   
UNİMODA etkinlikleri moda perakendesi, moda 
tasarımı ve tekstil sektörünü, üniversite gençlerine 
tanıtmak ve bu alanda kariyer yapmaları için 
kendilerini bilgilendirmeyi amaçlar. Etkinlikler, sektör 
profesyoneli tanınmış bir isim ve konusunda uzman 
konukların katılımı ile gerçekleşir.

2013 yılında sistematik olarak üniversiteler ile iş 
birliği sağlamak amacıyla ziyaretlere başlanmış, 
Koç Üniversitesi başta olmak üzere, Galatasaray 
Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, 
Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi’yle 
ilişkiler geliştirilerek ortak eğitimler planmış, öğrenci 
kulüpleri bazında workshoplar düzenlenerek sektörle 
ilgilenen öğrencilerin katılımıyla yeni bir kitleye 
ulaşılmıştır. İstanbul’daki diğer üniversitelere ziyaret 
gerçekleştirilerek UNİMODA etkinliklerinin çeşitliliğinin 
sağlanması, daha fazla üniversiteye ulaşılması 
hedeflenmektedir.

Üniversiteler bünyesinde gerçekleşen etkinlikler:

Koç Üniversitesi – Stil Danışmanlığı Eğitimi (Başlangıç, 
Orta ve İleri Düzey) Şapka Tasarımı 
Arel Üniversitesi - Tekstil Sektör Günü’nde ‘Moda 
Perakende Sektörü’ konulu söyleşi
Koç Üniversitesi – İMA Eğitim Programları Tanıtım 
Günü
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KARİYER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ

Gençleri moda alanında bilgilendirmek ve eğitim 
programlarını tanıtmak üzere İMA, liselerin ve 
üniversitelerin kariyer günü etkinliklerinde moda 
tasarımı seminerleri ile yer aldı. Seminerler İMA 
Akademik Direktörü Eda Dorman ve Moda Tasarımı 
Eğitmeni Raf Stesmans tarafından verildi. 

‘Kariyer Günü’ düzenleyen eğitim kurumları:

Özel Ulus Musevi Lisesi Kariyer Günü
MEF Okulları Kariyer Günü
Kadir Has Üniversitesi Koton Marka Müdürü 
eşliğinde sektör söyleşisi 
İstanbul Teknik Üniversitesi ‘Pazarlama ve Finans 
Günleri’ kapsamında ‘Perakendede Görsel 
Mağazacılığın Önemi’ Semineri
İstanbul Ticaret Üniversitesi - Kariyer Günleri’nde 
İMA Eğitim Programları Tanıtımı 
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SEMİNERLER VE WORKSHOPLAR

MBFWI Mart 2013/İMA Workshop 101: Fashion 
Journey by Mehtap Elaidi & Bora Aksu
Her sene MBFW İstanbul’a moda ve tasarım 
endüstrisinin disiplinlerinden birini konu eden 
seminerlerle katılan İstanbul Moda Akademisi, İMA 
Workshop 101 serisine ‘Fashion Journey by Mehtap 
Elaidi&Bora Aksu’ söyleşisini ekledi. Kendi markalarıyla 
başarıyı yakalamış iki ünlü moda tasarımcısı Mehtap 
Elaidi ve Bora Aksu, ‘İMA Workshop 101’ kapsamında 
bir moda markası yaratmanın hikayesini izleyiciler ile 
paylaştı.

MBFWI Ekim 2013/İstanbul Moda Akademisi 2013 
Mezuniyet Defilesi
İMA Moda Tasarımı mezunlarının tasarımları, her sene 
Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul’da yer alan bir 
defile ile sektöre tanıtır.

Akbank Caz Festivali Kapsamında Workhop: 
Şapkadan Caz Çıktı
23. Akbank Caz Festivali kapsamında, İstanbul Moda 
Akademisi ve ‘Wicked’ tasarım markasının sahibi İpek 
Yaylacıoğlu iş birliği ile ‘Şapkadan Caz Çıktı Atölyesi’ 
gerçekleşti. Atölyede, katılımcılar caz ikonlarının 
kullanıldığı, swing ekolü kostümlerinden hareketle saç 
aksesuarları ve minyatür şapka tasarladılar.

Çanta Workshop’u
Detay Deri Ürünleri Tasarımı Yarışması öncesinde, 
London College of Fashion Aksesuar Tasarımı 
eğitmeni Volker Koch önderliğinde ‘Aklından bir 
Çanta Tut’ isimli bir workshop gerçekleştirildi. İstanbul 
Moda Akademisi’nde gerçekleştirilen workshop’a 
katılanlar arasında moda bloggerları Zelfist ve Moda 
Duygusu da yer aldı. Katılımcılar arasında yer alan 
Deri Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı Diploma Programı 
mezunlarından Cansu Çelikkol’un çantalar üzerine 
yaptığı desenler büyük beğeni kazandı.

Mamut Art Project – Fashion&Art Söyleşisi
Bağımsız ve genç sanatçıları geniş kitlelerle 
buluşturmayı hedefleyen Mamut Art projesi 
kapsamında İMA, moda ve sanatın konuşulduğu 
bir seminer düzenledi. Erkmen Savaşkan’ın 
moderatörlüğünde, Moda Tasarımcısı Ümit Ünal’ın 
katılımıyla gerçekleşen bu seminerde moda, tasarım, 
mimari ve sanat konuşuldu.

İMA ve Markafoni İş Birliğinde ‘Ece Sükan ile Style 
Talk Söyleşisi’
Moda dünyasının önde gelen isimlerinden Ece Sükan, 
İstanbul Moda Akademisi ve Markafoni iş birliğinde 
düzenlenen Style Talk etkinliğinde “Styling, Moda 
Editörlüğü, 2013-2014 modasının öne çıkan başlıkları” 
gibi konuların yanı sıra “Dünyaca ünlü markalar için 

defile stylingi nasıl yapılır?” gibi çeşitli soruların 
cevaplarını da katılımcılarıyla paylaştı.

Sonbahar – Kış 2014/15 Moda Trendleri Semineri
Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşen seminerde, 
dünyanın önde gelen trend tahmin ajanslarından 
WGSN, İlkbahar – Yaz 2014 defile analizlerini katılımcı 
İTKİB üyeleriyle paylaştı, seminerin ikinci bölümünde 
de Sonbahar – Kış 2014/15 Makro Trendlerini, Bayan 
Giyim ile Denim Trendlerini aktardı. 

İlkbahar – Yaz 2015 Moda Trendleri Semineri
Hazır giyim sektöründe tasarım, trend ve tanıtım 
odaklı UR- GE projesi kapsamında, Osmanbey Tekstilci 
İş Adamları (OTİAD) üyelerine moda trend eğitimi 
verildi. Trend tahmin ajansı WGSN danışmanı Ruth 
Marshall – Johnson, İMA’daki seminerde katılımcılara 
İlkbahar – Yaz 2015 moda trendleri ile tüketici ve 
sosyal trendleri aktardı.

ALL, Loves Fashion by Enmoda Sohbetleri 
Enmoda.com ve ALL Dergisi iş birliği ile düzenlenen 
“ALL loves fashion by Enmoda.com” moda sohbetleri 
İMA’da gerçekleşmeye başladı. Her ay farklı 
konuşmacılarla farklı konuların ele alındığı sohbetler 
2014 yılında da devam ediyor olacak. İlkinin Kasım 
ayında, Mert Aslan moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
söyleşiye Burcu Esmersoy, Hakkı Arıkan ve Mehtap 
Elaidi konuşmacı olarak katıldı.
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‘ALL loves fashion by Enmoda.com’ moda sohbetlerinin 
ikincisinde ise İMA, moda tasarımcıları Gamze 
Saraçoğlu, Niyazi Erdoğan ve L’Appart PR İstanbul’un 
sahibi Feride Tansuğ konuşmacı olarak ağırladı.

İMA Medya Konuşmaları
Erkmen Savaşkan moderatörlüğünde gerçekleşen İMA 
Medya Konuşmaları’nın ilk konuğu Bilgi Üniversitesi 
Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gresi 
Sanje idi. Sanje, alternatif tanıtım mecralarının stratejik 
kullanım presnsipleri, hedef kitle, amaç ve mesajın 
tasarım süreci; tanıtım bütçesinin etkin ve bilinçli 
planlaması ve yönetimi konularını ele aldı.
Medya Konuşmaları’nın ikinci konuğu olan Işıl Görmüş, 
sosyal medya ve online satış devrimi ile değişen 
tüketici trendleri ile birlikte Elle Dergisi’nin Türkiye ve 
dünya edisyonlarından verdiği örnekler üzerinden bu 
değişime nasıl uyum sağladığına ve Elle’in değişimi nasıl 
yönettiğine değindi.

Medya Konuşmaları’nın üçüncü konuğu GQ Kreatif 
Direktörü Eray Makal, günümüz görsel dünyasının nasıl 
okunması gerektiği hakkında bilgi verdi. Hızla değişen 
popüler kültürün görsel tasarımı nasıl etkilendiğinden 
bahseden Eray, ayrıca Roland Barthes’ten Testino’ya 
görsellerin nasıl okunması gerektiğine değindi.
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İMA ve MTD İş Birliğinde ‘Talk Mode’ Seminerleri
Talk Mode İstanbul Moda Akademisi ve Moda 
Tasarımcıları Derneği (MTD) iş birliğinde gerçekleştirilen 
seminerler dizisidir. 

MTD üyesi moda tasarımcıları ile birlikte sektör 
uzmanları tarafından verilen seminerler Hazır 
Giyim – Tasarımcı İş Birliği, Uluslararası Markaların 
Çalışma Yöntemleri ve Koleksiyon Süreçleri, Marka 
İş Birliklerinde Satış ve Pazarlama, Kumaş ve Tekstil 
Trendleri, Eko Moda, Deri Tasarımı vb. gibi pek çok farklı 
başlık altında, her ayın 2. ve 4. Perşembeleri, 
19.00 – 21.00 saatleri arasında devam eder.

2013 Yılı Talk Mode Seminerleri

Özlem Kaya / Koleksiyon Süreci, Drapaj ve Teknik 
Anlatım
Gamze Saraçoğlu / Hazır Giyim – Tasarımcı İş Birliği ve 
Danışmanlık
Mehtap Elaidi / Moda Sektöründe Markalaşma Süreci
Tuvana Büyükçınar / Moda Sektöründe Uluslararası 
Markalaşma Süreçleri
Seda Saydam / Kumaş ve Tekstil Trendleri (Teknik)
Nejla Güvenç / Eko-Moda
Simay Bülbül / Deri Tasarımı ve Trendleri

Talk Mode Seminerleri - Özlem Kaya
Talk Mode Seminerleri’nin konuklarından biri olan moda 
tasarımcısı Özlem Kaya’dan koleksiyon oluşturma 
sürecine dair merak ettiklerini öğrenen katılımcılar, 
drapaj teknikleri hakkında da detaylı bilgi edinme fırsatı 
yakaladı. Koleksiyon hazırlama sürecinde metaryalin 
çok önemli olduğuna değinen Kaya, ‘Tasarladığınız 
koleksiyonda bütünlüğün temel parçalarından birini 

materyal seçimi oluşturur’ diyerek üretim aşamasında 
kumaş, malzeme ve desen seçiminin ne kadar önemli 
olduğunu anlattı.

Talk Mode Seminerleri – Gamze Saraçoğlu
Talk Mode seminerlerinin bir diğer konuğu moda 
tasarımcısı Gamze Saraçoğlu oldu. Tasarım süreçleri 
ve markalaşmanın çeşitli başlıklarla ele alındığı 
seminerlerin dördüncüsüne konuk olan Saraçoğlu, 
“Hazır Giyim - Tasarımcı İş Birliği ve Danışmanlık” 
konusunda katılımcıları bilgilendirdi. “Tasarımcının 
bir başka yönü de danışmanlık yapmaktır” diyen 
Saraçoğlu, danışmanlığın disiplin gerektirdiğinin de 
altını çizdi. Türkiye’de kreatif, koleksiyon, üniforma ve 
konsept gibi çok farklı danışmanlık alanlarının olduğunu 
belirten Gamze Saraçoğlu, “Tasarımcılar markalarını 
kuvvetlendirirken başka markalara da koleksiyon 
hazırlayıp, danışmanlık vererek kendi markalarının 
tasarım güçlerini de zenginleştiriyorlar.” dedi.

Talk Mode Seminerleri – Mehtap Elaidi 
Moda tasarımcısı ve Moda Tasarımcıları Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehtap Elaidi’nin moda 
sektöründe markalaşma sürecini masaya yatırdığı, 
katılımcılara moda ve tekstil sektörüne dair dinamikleri 
paylaştığı ve marka olma yolundaki tüm süreçleri 
değerlendiği seminer, katılımcılara bir çok konuda ışık 
tuttu.

Talk Mode Seminerleri – Tuvana Büyükçınar 
Moda tasarımcısı Tuvana Büyükçınar, rekabetin çok 
sıkı olduğu moda sektöründe uluslararası platformda 
markalaşma süreçlerine değindi. Uluslararası fuar 
katılımlarını, marka konumlandırmasını ve iletişim 
çalışmalarını katılımcılara aktardı, kendi deneyim ve 
gözlemlerini paylaştı.
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Talk Mode Seminerleri – Seda Saydam
Kumaş tasarımcısı Seda Saydam, tekstil dünyasındaki 
kumaş trendleri hakkında bilgi verdi. İplik ve kumaş 
çeşitlerine değinen Seda Saydam, önümüzdeki 
sezonlarda hangi kumaş türlerinin trendler arasında 
yer alacağını anlattı, kumaş trendleri hakkında tüyolar 
paylaştı. 

Talk Mode Seminerleri – Nejla Güvenç 
Moda Tasarımcıları Derneği üyesi moda tasarımcısı 
Nejla Güvenç, ekolojik ve organik kumaşların 
kullanımından ekolojik modanın önemine kadar birçok 
konuya değindi. Güvenç, günümüzde büyük önem 
kazanan çevreci yaklaşımlar ile ekolojik eğitimlerin 
moda dahil her alan ve her sektöre sirayet ettiğinden 
bahsetti.

Talk Mode Seminerleri – Simay Bülbül
Deri tasarımlarıyla adından söz ettiren moda 
tasarımcısı Simay Bülbül, deri tasarımı ve trendleriyle 
ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
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İstanbul Moda Akademisi 2013 
Mezuniyet Töreni ve Sergisi
2012-2013 eğitim dönemi moda tasarımı, moda 
editörlüğü, styling, moda fotoğrafçılığı, görsel 
mağazacılık ve vitrin tasarımı bölümü öğrencilerinin 
çalışmalarını kapsamlı bir sergi ile moda severlerin 
beğenisine sundu. Son sınıf öğrencileriniNişantaşı’ndaki 
binasında düzenlenen mezuniyet töreni ve sergi açılışı 
ile sektöre uğurladı. Bilinen biçimleri, yaratıcı gözleriyle 
farklı algılayıp, sıradışı formlara sokan, hayal güçlerini 
geometri ve teknolojinin yardımıyla üç boyuta taşıyan 
geleceğin moda tasarımcıları, tamamlanmış ilk tasarım 
hikayelerini, taptaze bir heyecanla paylaştılar. 2013 
Tasarım Bölümü Mezuniyet Sergisi yaz boyunca 
İstanbul Moda Akademisi’nde, Nişantaşı Sadrazam Sait 
Paşa Konağı’nda ziyarete açık tutuldu.

Texbridge İstanbul Fuarı’nda Tailoring Project Sergisi
İMA Moda Tasarımı 2. sınıf öğrencileri, sektörün önde 
gelen firmalarının sağladığı kumaşlarla 14 ayrı kıyafet 
tasarladı. Bu tasarımlar, Texbridge İstanbul fuarında ve 
Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Türkiye Tekstil 
ve Konfeksiyon Sektöründe V. Uluslararası AR-GE 
Proje Pazarı Zirvesi’nde sergilendi. 

INARTS Fuarı
İMA geleceğin moda profesyonelleriyle Inarts 
Fuarı’nda buluştu. Geleceğin potansiyel moda 
profesyonellerine 360 derece eğitim sunan İMA, 
Türk ve yabancı eğitim kurumlarını bir araya getiren 
Sanat Eğitim Fuarı Inarts’a bu sene de katıldı.

BMD Eğitim Festivali 
Birleşmiş Markalar Derneği, perakende sektöründe 
faaliyet gösteren üye markaların eğitim ihtiyacına 
destek olmak amacıyla, sektöre bireysel ve kurumsal 
bazda hizmet veren eğitim ve danışmanlık firmalarıyla 
markaları BMD Eğitim Festivali’nde bir araya getirdi. 
İstanbul Moda Akademisi 2. kez düzenlenen bu 
etkinlikte, geçen sene olduğu gibi bu sene de sektörün 
eğitim kurumu olarak yerini aldı.

SERGİLER VE FUARLAR
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