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PROGRAM
Moda tasarımının tüm süreçlerini 
içeren temel düzeydeki bu program, 
görsel becerilerinizi teknolojiyle 
birleştirerek geliştirmenizi sağlayacak; 
öğreneceğiniz çeşitli araştırma 
metotları ile moda endüstrisindeki 
gelişmeleri takip edecek ve koleksiyon 
sektör ilişkilendirmesi hakkında fikir 
sahibi olacaksınız. PROGRAMI

TAMAMLADIĞINIZDA

•  Teorik ve uygulamalı olarak çizim
    tekniklerini öğrenecek,
•  Tasarım geliştirme ve uygulama,
    koleksiyon planlama ve geliştirme
    metotları hakkında bilgi sahibi
    olacak,
•  Drapaj, kalıp ve dikim teknikleri
    uygulamalarına hakim olacak,
•  Moda pazarlaması hakkında
    altyapı kazanacak,
•  Photoshop ve Illustrator program
    bilgisi ve uygulama becerisi
    kazanacak,
•  Tasarlayacağınız endüstri
    projesiyle gerçek bir marka
    altında kurumsal tasarımcı olma
    deneyimi yaşayacak,
•  Tasarlayacağınız tasarımcı
    projesiyle gerçek bir tasarımcı
    gözüyle tasarım yapabilme
    kabiliyeti kazanacak,
•  Kendi ilk mini koleksiyonunuzu
    oluşturacaksınız,
•  Sektöre dair geniş bir iletişim ağı
    oluşturabileceksiniz.  

SÜRE:
2 yıl (360 saat) 

PROGRAM DİLİ:
Türkçe

GÜN VE SAAT:
Pazartesi ve Çarşamba 18.30 – 21.30 
veya Salı ve Perşembe 18.30 – 21.30 
veya Cumartesi 10.00 – 17.00
(Gün seçenekleri sunulur.)

BAŞVURU:
Katılımcılar mülakatla seçilir.
Cumartesi günleri gerçekleşen 
eğitimde Ekonomi Bakanlığı 
tarafından verilen %70 oranında 
Eğitim ve Danışmanlık desteği 
bulunmaktadır.

0212 219 41 41 (1219-1216)
DETAYLI BİLGİ:



İÇERİK

•  Moda Kültürü: Moda tarihi,
dönemler, modanın kilit
oyuncuları ve günümüz modası
• Moda sektörünün işleyişi ve moda
takvimi
•  Moda haftaları ve başkentleri
•  Moda Terminolojisi: Moda
sektöründe kullanılan kavramlar

•  Pazarlamaya giriş 
•  Stratejik pazarlama
•  SWOT analizi
•  Marka bilgisi
•  Marka yaratma süreçleri
•  Endüstri analizi 
•  Tüketici analizi

•  Kalıp uygulama
•  Temel etek kalıbı
•  Etek kalıbı üzerinde pile, 
büzgü, pens uygulamaları
•  Dikiş teknikleri 
•  Dikiş makinası kullanma 
egzersizleri
•  Temel etek kalıbı kesim ve 
dikim teknikleri
•  Fermuar takma aparatları ve 
dikim teknikleri

MODA GENEL KÜLTÜRÜ

ÇİZİM TEKNİKLERİ

KALIP VE DİKİŞ TEKNİKLERİ

DRAPAJ TEKNİKLERİ

PHOTOSHOP VE 
ILLUSTRATOR

MODA PAZARLAMASI

TASARIM GELİŞTİRME VE 
UYGULAMA

•  Çizim alıştırmaları (figür ve 
desen çizimi)
•  İllüstratif çizim
•  Teknik çizim
•  Teknik föy hazırlamak
•  Model giydirme 
•  Koleksiyon çizimi

•  Tasarım süreci
•  Lifler ve kumaşlar hakkında 
genel bilgi
•  Farklı kumaş türleri
•  Görsel günlük tutulması
•  Hikaye, renk, kumaş panoları 
oluşturma

•  2 boyutlu bir fikri 3 boyuta 
aktarma
•  Yaratıcı model geliştirme 

•  Tasarım ve çizim konusundaki 
yetkinliği bilgisayar programları 
ile geliştirme
•  Koleksiyon teması oluşturma
•  Hikaye ve renk panoları 
hazırlama
•  Desen/ baskı çalışmaları
•  Renk varyantlarıhazırlama
•  Tasarlanmış fikri program 
vasıtası ile görsel olarak 
güçlendirmek
•  Photoshop ve illustrator ile 
tasarım yapma ve görsel arşiv 
oluşturma
•  Boyama ve efekt uygulamaları
•  Portfolyo oluşturulması



0212 219 41 41
istanbulmodaakademisi.com

info@istanbulmodaakademisi.com
facebook.com/istanbulmodaakademisi
instagram.com/istanbulmodaakademisi

twitter.com/imaacademy



Katılımcı bu projeler sayesinde, Moda 
endüstrisine hem serbest bir 
tasarımcı, hem de bir markanın 
tasarımcısı olarak bakabilmeyi 
öğrenir. Tasarımdan üretim ve satışa 
uzanan süreci, sektör profesyonelleri 
ve tasarımcıların yönlendirmeleriyle 
deneyimleme imkânına sahip olur

 
Marka tasarımcısı olmayı 
deneyimlemek üzere gerçekleştirilir. 
Katılımcı pazar araştırması ve marka 
kimliğine paralel ürün planlama ve 
tasarım geliştirme sürecini 
deneyimler.

Bağımsız tasarımcı olmayı 
deneyimlemek üzere gerçekleştirilir. 
Katılımcı tasarım sürecinde bir dizi 
çizim, örnekler, denemeler yaparak bir 
fikrin 2 boyuttan 3 boyutlu hale 
dönüştürebilmeyi deneyimler.

 

Katılımcının, tamamıyla bağımsız 
olarak seçtiği ilham kaynaklarından 
yola çıkarak, tasarımlarını geliştirip 
realize ederek, nihai bir portfolyoya 
dönüştürmesini sağlar. 
Programın bitiminde, eğitim 
süresince hazırlanan proje ve final 
koleksiyon çalışmaları, moda 
endüstrisinin önde gelen firma, 
tasarımcı ve medya temsilcilerine bir 
sergiyle sunulur.

TASARIMCI VE ENDÜSTRİ 
PROJELERİ

ENDÜSTRİ PROJESİ

TASARIMCI PROJESİ

FİNAL KOLEKSİYONU VE
PORTFOLYO

•  Trend araştırmaları
•  Tasarım süreci geliştirme
•  Hedef kitle seçimi
•  Sketchbook, moodboard 
hazırlama
•  Koleksiyon bütünlüğü oluşturma
•  Tasarıma uygun kumaş ve 
malzeme seçimi
•  Üretim ve teknik uygulama

KOLEKSİYON PLANLAMA VE
GELİŞTİRME




