İMA
FAALİYET RAPORU 2015

İçindekiler
İSTANBUL MODA AKADEMİSİ

Burs Desteği

Kariyer Desteği
KALİTE ÇALIŞMALARI

2015 YILI FAALİYETLERİ BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER
EĞİTİM PROGRAMLARI

ULUSLARARASI/ULUSAL
BAĞLANTILAR VE PROJELER
İş Birlikleri
Projeler

EĞİTİM ALANLARI
Akademik Programlar
Hazırlık Programları

Lisans Programları
Lisansüstü Programlar;
Endüstriye Geçiş Programları
Akademik Programlar 2015
Yılı Eğitim Projeleri
Akademik Programlar
Öğrenci Sayıları
Sürekli Eğitim Programları

Profesyonel Gelişim Programları
Profesyonel Gelişim Programları
2015 Yılı Eğitim Projeleri
Profesyonel Gelişim Programları
Öğrenci Sayıları
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İMA’ya Kısa Bir Bakış
İMA Yönetim Organları
2015 Ajanda
İstanbul Moda Akademisi
Misyon ve Vizyon

EĞİTİM DESTEKLERİ

Kısa Eğitimler
Kısa Eğitimler Öğrenci Sayıları
Kurumsal Eğitimler ve Danışmanlık
Kurumsal Eğitimler Öğrenci Sayıları
Yaz Okulu

ETKİNLİKLER
Mezuniyet

2015 Mezuniyet Sergisi
New Gen Defile
Seminerler ve Workshop‘lar
Fuarlar ve Sergiler
Tanıtım Günleri
Unimoda
Moda Kulübü
Liselerle Workshop‘lar
Kariyer Günleri
Moda Sohbetleri
Keşif Atölyesi
Portfolyo Day
Open Day
İMA’ya Ziyaretler

KÜTÜPHANE

İMA SEKTÖR BULUŞMALARI

BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

SOSYAL MEDYADA İMA

Eğitim ve Teknolojik Altyapı
IT Room
Atölyeler

İMA Blog

İMA Web Sitesi
İSTANBUL FASHION INCUBE

10
KURUMSAL FİRMA
E Ğ İ T İ M İ Ö Ğ R E N C İ S AY I S I

431

KURUMSAL FİRMA,
D E R N E K , B İ R L İ K E Ğ İ T İ M İ S AY I S I
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YA Z O K U L U
Ö Ğ R E N C İ S AY I S I

266

KISA EĞİTİMLER
Ö Ğ R E N C İ S AY I S I

PROFESYONEL GELİŞİM
P R O G R A M L A R I Ö Ğ R E N C İ S AY I S I

362

AKADEMİK EĞİTİM
P R O G R A M L A R I Ö Ğ R E N C İ S AY I S I

İstanbul Moda Akademisi, 2015 yılı açtığı
eğitim programlarıyla moda sektörüne katkıda
bulundu.
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İMA’YA

KISA BİR BAKIŞ

5

İMA

YÖNETİM ORGANLARI
İTKİB EĞİTİM ARAŞTIRMA VE DANIŞMANLIK
HİZMETLERİ DESTEK A.Ş.

YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı
Jale Tuncel
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Cemal Bayazıt
Yönetim Kurulu Üyeleri
Güven Karaca
Mustafa Gültepe
Nilgün Özdemir
DENETİM KURULU
Denetim Kurulu Üyeleri
Birol Sezer
Ümit Özüren

İMA YÖNETİMİ
Okul Direktörü
Seda Lafcı
Okul Müdürü
Leyla Özdemir
Tekstil ve Moda Tasarımı
Bölüm Başkanı
Gülin Girişmen
Sürekli Eğitim Programları ve Sektörel
İlişkiler Yöneticisi
İpek Artüz
Pazarlama ve İletişim Yöneticisi
Hesna Şahin
Kütüphane ve Öğrenim
Kaynakları Yöneticisi
Funda A. Köprülü

İMA

2015 AJANDA

Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans
Programı 1. sınıf öğrencileriyle
BİLSAR ‘’Beyaz Gömlek Projesi’’
OCAK

Moda Sohbetleri
OCAK / HAZIRAN

Moda Fotoğrafçılığı öğrencileri ve
mezunları ile “L’APPART PR İSTANBUL
Moda Haftası Çekim Projesi”
MART

The Core İstanbul
MART / EKİM

Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans
Programı 1. sınıf öğrencileriyle
BORA AKSU “Tasarımcı Projesi”
NİSAN

Bahar Dönemi Moda Yönetimi
öğrencileri ile “MAID IN LOVE
Projesi”
HAZİRAN

Mezuniyet Sergisi
HAZİRAN - TEMMUZ - AĞUSTOS

New Gen Defilesi
KASIM

Bahar/Güz Dönemi Görsel Mağazacılık
ve Vitrin Tasarımı öğrencileri ile
EMPORIO ARMANI Projesi
NİSAN / ARALIK

Londra Moda Turu
MAYIS

Keşif Atolyesi
HAZİRAN - TEMMUZ

Portfolyo Day
MAYIS - HAZIRAN - TEMMUZ AĞUSTOS - EYLÜL

Moda Fotoğrafçılığı öğrencileri ve
mezunları ile “PSM ZORLU CENTER
Backstage Çekimleri”
KASIM / ARALIK

Open Day
MAYIS - HAZIRAN - TEMMUZ AĞUSTOS - EYLÜL

Sektör Buluşmaları
AĞUSTOS

Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans
Programı 2. sınıf öğrencileriyle
“Tailoring Projesi’” KİMTEX İş birliği
EKİM - KASIM - ARALIK

Moda Editörlüğü Dergi Çekimleri
ARALIK

BR

A

N

D

BO

TO

X

Styling Çekimleri
OCAK

Moda Tasarımı Diploma Programı
2. sınıf öğrencileriyle GAMZE
SARAÇOĞLU“ Tasarımcı Projesi”
ŞUBAT

Brand Botox
OCAK

Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans
Programı 2. sınıf öğrencileriyle
“Endüstri Projesi; KOTON-CITY
OCAK / ŞUBAT

Şehirlerarası Tur
MAYIS / HAZİRAN

Not Just A Label
MAYIS
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İSTANBUL MODA AKADEMİSİ
İSTANBUL MODA AKADEMİSİ (İMA), MODA VE MODAYLA İLGİLİ
TÜM ALANLARDA YENİLİKÇI VE MODERN BİR YAKLAŞIMLA
EĞİTİM FAALİYETLERİ YÜRÜTEN, ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ OLAN,
TÜRKİYE’NİN İLK VE EN YETKİN MODA OKULLARINDAN BİRİDİR.
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;
Türkiye’nin en temel endüstrilerinden
tekstil ve hazır giyim alanına, sektörün
geleceğine yön verecek yaratıcı ve
yenilikçi iş gücünü kazandırmaktır. Bu
hedef ve misyonla yeni nesil moda
tasarımcıları yetiştirirken, okuldan
uluslararası podyumlara uzanan
mesafeli bir o kadar da 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
the Arts London/London College of
Fashion’ın yanı sıra Polimoda, Institut
Français de la Mode, Nottingham Trent
University, Strzemiński Academy of
Fine Arts Łódź ile iş birliği içinde olan
İMA, dünyaca ünlü bu moda okullarıyla
eşzamanlı bir eğitim programı takip
eder, öğrencilerine uluslararası
moda okullarına, markalarına 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 tasarım anlayışlarını geliştirmek,
çeşitlendirmek; görsel ve entelektüel
altyapılarını beslemek amacıyla
akademik ile 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
ziyaretleri 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 Programları’ndan 400’e
yakın; Profesyonel Gelişim Programları
kapsamındaki eğitim ve kısa
eğitimlerden ise 4.300’e yakın öğrenci
mezun ederek sektöre katkı sağlamıştır.
Mezuniyet sergileri, İstanbul’un en
prestijli moda etkinliklerinden biri
olan İstanbul Moda Haftası (MBFWI)
kapsamında gerçekleştirilen mezuniyet
defileleri, pek çok global moda dergisi
ve moda markalarıyla yapılan proje
iş birlikleri ile öğrencilerinin moda
platformundaki yerlerini almalarına
yardımcı olan İMA, sektörün geleceğine
yön verecek yaratıcı ve yenilikçi iş
gücünü kazandırmaya devam ediyor.

İMA, University of the Arts London /
London College of Fashion,Polimoda,
Institut Français de la Mode,
Nottingham Trent University,
Strzeminski Academy of Fine Arts
gibi okullarla iş birliği içindedir.
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MİSYON
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; “Bugünün ve Geleceğin Moda
Profesyonelleri”ni yetiştirmek, girişimcilik ve
kariyer belirlemelerine destek vermek.

VİZYON
• 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 tasarım anlayışlarını güçlendirmek,
görsel ve entelektüel altyapılarını
geliştirmek
• Teorik eğitimi mesleki uygulamalar ile
güçlendirerek yaratıcı, dinamik ve
yenilikçi kimlik oluşturmak

13

2015 YILI
FAALİYETLERİ BİLGİ VE
DEĞERLENDİRMELER

EĞİTİM
PROGRAMLARI
İstanbul Moda Akademisi eğitimleri Akademik Programlar,
Sürekli Eğitim Programları ve Yaz Okulu olarak 3 bölüm
altında toplanmıştır. Temel eğitim alanları Moda Tasarımı,
Moda Yönetimi, Teknoloji ve Ürün Geliştirme, Moda
Medya ve İletişimi’dir. Bu 4 temel başlık çerçevesinde tüm
eğitim programları kurgulanarak seminerler, workshoplar
ve projelerle desteklenirler.
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Akademik Programlar
Moda Tasarımı
MODA TASARIMI VE TEKNOLOJİSİ
LİSANS PROGRAMI - KADIN GİYİM
(LCF İş birliği)
MODA TASARIMI VE TEKNOLOJİSİ
LİSANS PROGRAMI - ERKEK GİYİM
(LCF İş birliği)
MODA TASARIMI VE YÖNETİMİ
LİSANSÜSTÜ DİPLOMA PROGRAMI
DERİ AYAKKABI VE AKSESUAR TASARIMI
LİSANSÜSTÜ DİPLOMA PROGRAMI
MODA TASARIMI DİPLOMA PROGRAMI

EĞİTİM
ALANLARI

KOLEKSİYON PLANLAMA VE
OLUŞTURMA
GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK VE
PORTFOLYO PROGRAMI

Teknoloji ve Ürün Geliştirme

MODA TASARIMINDA KALIP VE MODEL
GELİŞTİRME
MODA TASARIMINDA PHOTOSHOP VE
ILLUSTRATOR
MODA İLLÜSTRASYONU
DİJİTAL BASKI TEKNİKLERİ
KALIP VE UYGULAMA HAZIRLIK
PROGRAMI

Moda Yönetimi
MODA YÖNETİMİ
MODA PERAKENDESİNDE
MERCHANDISING
GÖRSEL MAĞAZACILIK VE VİTRİN
TASARIMI
GLOBAL PAZARLARDA MARKALAŞMA

Moda İletişimi ve Medya
MODA FOTOĞRAFÇILIĞI
MODA EDİTÖRLÜĞÜ
STYLING
STİL DANIŞMANLIĞI
MODA İLETİŞİMİ VE PR
MODADA BLOG YAZARLIĞI VE
SOSYAL MEDYA

Moda alanında profesyonel kariyer
hedefleyen 16 yaş ve üzerine yönelik
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
Lisansüstü Programlar; Endüstriye
Geçiş Programları
olarak 3’e ayrılır.

HAZIRLIK PROGRAMLARI
KALIP VE UYGULAMA HAZIRLIK
PROGRAMI
Kalıp ve Uygulama Hazırlık Programı,
Kalıp ve Uygulama Teknikleri alanında
temel teknik bilgilerin yanı sıra bireysel
becerilerin geliştirimesini ve katılımcının
ürün kalitesi hakkında bilgi sahibi olmasını
hedefleyen bir programdır. Program
yaratıcı çözümler ürettirmeyi ve pratik
eğitimlerde nihai ürünün en iyi şekilde
oluşturulmasına odaklanmış bir eğitim
anlayışı içerir.
GÜZEL SANATLARA HAZIRLIK VE
PORTFOLYO PROGRAMI
Güzel Sanatlar Faküelerine giriş için
hazırlık yapan, 16 ile 21 yaş aralığındaki
gençlere, lise 3. ve 4. sınıf öğrencilerine
ve lise mezunlarına özel kurgulanan 6
aylık bir eğitimdir. Bireylere sağlam bir alt
yapı sağlama amacıyla açılan bu program;
sanatsal düşünmeyi, doğru görmeyi,
algılamayı, yorumlamayı ve aktarmayı
öğrenebilecekleri içerikleri sağlamanın
yanı sıra, teorik bilgilerle desteklenmiş
donanımlı bir eğitim sunar. Programın
içeriği, Temel Tasarım, Temel Çizim,
İmgesel Tasarım/ Figüratif Mekansal
Tasarım, Desen, Anatomi, Görsel Zeka,
Sanat Tarihi, Genel Kültür derslerinden

oluşur. Bu program öğrencileri, Portfolyo
Tasarımı, Moda Tasarımı, Tekstil Tasarımı,
Grafik Tasarımı, Sanat Yönetmenliği,
Görsel İletişim ve Tasarımı, Sanat ve
Tasarımı, Takı Tasarımı, İç Mimarlık
ve Çevre Tasarımı, Resim gibi çeşitli
bölümlere hazırlıyarak Üniversitelerin
Güzel Sanatlar Fakülteleri’nin sınavlarına
hazır hale gelmelerini sağlar.

LİSANS PROGRAMLARI
MODA TASARIMI VE TEKNOLOJİSİ
LİSANS PROGRAMI - KADIN GİYİM
(LCF İŞ BIRLİĞİ)
MODA TASARIMI VE TEKNOLOJİSİ
LİSANS PROGRAMI - ERKEK GİYİM
(LCF İŞ BIRLİĞİ)
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’da, 3. yıl ise
öğrencilerin yeterliliklerine ve tercihlerine
göre LCF’de veya İMA’da devam eder.
Sektörel yeniliklere ve gelişmelere göre
sürekli içeriğini yenileyen “Moda Tasarımı
ve Teknolojisi Lisans Programı”, 2014
yılında kadın giyim ve erkek giyim olarak
iki farklı alanda uzmanlaşma imkanı
sunmaya başladı. Erkek giyim tasarımına
olan yoğun ilginin yanı sıra erkek giyim
koleksiyonlarının stil ve klasikliğin dışına
çıkma anlamında gelişiyor olması,
sektörün ihtiyaçlarını yakından takip
edip değerlendiren bir eğitim kurumu
olan İMA’nın tasarım programını Moda
Tasarımı ve Teknolojisi Kadın Giyim ve
Erkek Giyim Lisans Programı olarak
ayrıştırmasının altındaki en önemli
nedenlerden biridir.

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR;
ENDÜSTRİYE GEÇİŞ
PROGRAMLARI
MODA TASARIMI VE YÖNETİMİ
LİSANSÜSTÜ DİPLOMA PROGRAMI
Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisansüstü
Diploma Programı, genç tasarımcılara

17

Sektörde yer alan önemli firmaların
burs desteği ile 2014-2015 Güz Eğitim
Dönemi’nde başlayan ikinci programa,
Meslek Liseleri Giyim Üretim Teknolojileri
Bölümü’nden 9 mezun kabul edilmiş,
9 ay süren kapsamlı bir eğitimin
ardından Haziran 2015’te mezun ederek
profesyonel iş hayatına adım atmaları
sağlanmıştır.

sektöre giriş aşamasında eksik kaldıkları
alanlarda destek vererek onları sektöre
hazırlamak, endüstrinin ihtiyaç duyduğu
nitelikleri kazandırmak ve moda dünyasına
adım atmalarını sağlamak amacı ile
yola çıkan ileri düzey bir programdır.
Akademiden endüstriye köprü
niteliğindeki programın amacı, 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 tamamlamak üzere olan
öğrencilerin ve mezunlarının katılacağı

2015-2016 Güz Eğitim Dönemi‘nde 10
öğrenci Ile eğitime devam eden İMA
“Moda Tasarımında Kalıp ve Model
Geliştirme Programı” ile yetenekli
gençlerin mesleki bilgi ve becerilerinin
ileri seviyede geliştirilmesine yönelik
çalışmalarına devam ediyor. Bu
kapsamda 2015 yılında 18 Meslek
Lisesi ziyaret edilmiş, 700’ün üzerinde
öğrenciye ve bu alanda eğitim veren
öğretmenlere ulaşılarak program
hakkında detaylı bilgi verilmiş ve
farkındalık sağlanmıştır. Bununla birlikte
12 adet Meslek Lisesi’nin 11. ve 12. sınıf
öğrencileri ile Bölüm Başkanları’nın yer
aldığı 300’e yakın ziyaretçi ağırlanmış,
İstanbul Moda Akdemisi ‘nin eğitim
programları hakkında bilgi verilerek
tanıtımı sağlanmıştır.

7 aylık bir programdır.

xxxxxx

MODA TASARIMINDA KALIP VE
MODEL GELİŞTİRME PROGRAMI
Bu program, hazır giyim 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 (3 boyutlu) 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. Program kapsamında sektörün
dedesteği alınarak burslu öğrencilerin
sektöre kazandırılması sağlanır. 20132014 yılında başlayan programda, ilk
eğitim döneminde sektörün de değerli
katkılarıyla 8 mezun verilmiş ve bu
mezunlar stajlarını tamamladıktan sonra
profesyonel iş hayatına atılmışlardır.

xxxxxx

DERİ AYAKKABI VE AKSESUAR
TASARIMI LİSANSÜSTÜ DİPLOMA
PROGRAMI
Deri, Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı
Lisansüstü Diploma Programı
deri sektörüne kaliteli, yaratıcı ve
ihtisaslaşmış tasarımcı yetiştirmek
amacıyla oluşturulmuştur. 3 aylık olan
program, uygulamalı projeler; sektörden
ve Londra’dan gelen konularında uzman
ziyaretçi eğitmenler ve konuşmacılar
ile zenginleştirilir. Dersler programın
ihtiyaç duyduğu her türlü teknik
altyapı ve kaynakların bulunduğu Deri
Stüdyosu’nda devam eder.
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TASARIMCI PROJESİ; BORA AKSU
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans
Programı 1. sınıf öğrencileriyle
gerçekleştirildi.
Bora Aksu liderliğinde gerçekleştirilen
projede Istanbul’un tarihi ve sokak
dokusundan yola çıkılarak koleksiyon
hazırlayan öğrenciler, Tasarım Geliştirme
ve Koleksiyon Planlama üzerinde
yoğunlaşarak 3 boyutlu çalışmalar
gerçekleştirerek mini bir koleksiyon
tasarladılar.
ENDÜSTRİ PROJESİ; KOTON CITY
WOMEN

New Gen, 2015

Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans
Programı 2. sınıf öğrencileriyle
gerçekleştirildi.
Proje kapsamında öğrenciler ‘’Koton
City’’ markası için 12 parçalık bir kadın
koleksiyonu tasarladılar. Projeleri
boyunca Koton’dan gelen profesyonel
bir ekiple çalışma ve kritiklere katılma
imkanı elde ederek gerçek bir endüstri
projesi hayata geçiren öğrencilerin
tasarımlarından birer parça üretildi.

Akademik Programlar 2015 Yılı
Eğitim Projeleri
MODA TASARIMI VE TEKNOLOLJİSİ LİSANS PROGRAMI
KADIN VE ERKEK GİYİM (LCF İŞ BİRLİĞİ)

TAILORING PROJESİ; KİMTEX İŞ BİRLİĞİ
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans
Programı 2. sınıf öğrencileriyle
gerçekleştirildi.
‘’Moda ve Mimari İlişkisi’’ konulu
Tailoring Projesi KİMTEX iş birliğinde
gerçekleştirıldi. Teorinin yanı sıra pratik
altyapı da kazandırmayı hedefleyen
“Tailoring Projesi” kapsamında
öğrenciler görsel araştırmalardan tasarım

değerlendirmesi sonucu seçilen 3 Moda
Tasarımı koleksiyonları Kasım 2015’te New
Gen Defilesi ile sektörle buluştu.

DERİ AYAKKABI VE AKSESUAR
TASARIMI LİSANSÜSTÜ DİPLOMA
PROGRAMI

Program süresince ayakkabı tasarımının
anlatıldığı workshoplar düzenlendi. Ürün
geliştirme ve portfolyo çalışmaları yapıldı.
Öğrencilerin belirledikleri konseptlerle,
kendi imzalarını taşıyan ayakkabı ve çanta
tasarımları üretilerek sergilendi.

FİNAL PROJESİ
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans
Programı 2. sınıf öğrencileriyle
gerçekleştirildi.
Final Projesi’nin hedefi öğrencilerin iki
yıl boyunca eğitimlerinden aldığı beceri
setlerini uygulayarak kendi imzasını
taşıyan, tasarımcı adayı olarak yaklaşımını
ve izlemek istediği yolu yansıtan bir
koleksiyon oluşturmasıdır. 2015 Eğitim
Dönemi Final Projesi kapsamında her
öğrenci, kendi belirlediği konsept
çerçevesinde 12 kombinden oluşan
bir koleksiyon hazırladı. Koleksiyon
içerisinden seçilen kombinler üretilerek
katalog çekimleri gerçekleştirildi ve İMA
Mezuniyet Sergisi’nde 3 ay süresince
sergilendi.
’’Sektör Buluşması’’ organize edilerek
sektörün önde gelen firmaları
davet edildi. Firmaların üst düzey
yöneticileri ve tasarım ekipleriyle bir
araya gelen öğrenciler, hazırladıkları
koleksiyonlar hakkında bilgi verme
şansı yakaladı. Bununla birlikte
sektörün uzman isimlerinden oluşan
ön jüri değerlendirmesi sonucu seçilen
koleksiyonlar, Kasım 2015’te NEW GEN
defilesi ile sektörle buluştu.

Endüstri Projesi

Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans
Programı 1. sınıf öğrencileriyle
gerçekleştirildi.
Beyaz gömlek projesi, öğrencilerin ilk
tasarımlarını deneyimledikleri ilham verici
bir projedir. Bilsar iş birliğinde yürütülen
proje, öğrenciye tasarladığı ürünün satışa
sunulması şansı verir. Bilsar Markası’nın
Tasarım Yöneticisi tarafından verilen brief
doğrultusunda öğrenciler birer gömlek
tasarladılar. Projenin finalinde program
öğrencilerinden Neslihan Çömez’in
tasarımı seçilerek Bil’s mağazalarında
satışa sunuldu.

geliştirmeye, malzeme seçiminden
numune üretimine kadar gerçek bir
tasarım süreci deneyimlediler.
KİMTEX’in kumaş sponsorluğuyla
gerçekleşen proje kapsamında
öğrenciler, tasarımda kumaşın yeri ve
önemini içeriden bir gözle inceleme
ayrıcalığına sahip oldu. 16 öğrencinin
katılımı ile gerçekleşen projede, her bir
öğrenci kendi imzasını taşıyan 6 parçalık
koleksiyon tasarladı. Her bir koleksiyon
içinden seçilen 1 tasarım KİMTEX
sponsorluğunda üretildi.

MODA TASARIMI VE YÖNETİMİ
LİSANSÜSTÜ DİPLOMA
PROGRAMI
FİNAL PROJESİ

Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisansüstü
Diploma Programı 2014 yılının Kasım
ayında başladı. Programa Koza
Genç Moda Tasarımcıları Yarışması
finalistlerinden oluşan 7 kişilik öğrenci
grubu katıldı. 7 ay süren program
süresince öğrenciler 12 parçalık
koleksiyon oluşturdular. Sektörün
uzman isimlerinden oluşan ön jüri

Tasarımcı Projesi-Bora Aksu

BEYAZ GÖMLEK PROJESİ;
BİLSAR İŞ BİRLİĞİ
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Moda Portfolyosu Hazırlık (3 ay): 9
Moda Tasarımı ve Teknolojisi
Lisans Programı: 30

2013/73 ÖĞRENCİ
Moda Portfolyosu Hazırlık (3 ay): 5
Moda Tasarımı ve Teknolojisi
Lisans Programı: 33
Deri Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı
Lisansüstü Diploma Programı: 12
Moda Tasarımı Kalıp ve Yönetimi
Lisansüstü Diploma Programı: 15
Moda Tasarımında Kalıp ve Model
Geliştirme Programı: 8

2015/46 ÖĞRENCİ
Moda Tasarımı ve
Teknolojisi Lisans Programı: 16
Deri Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı
Lisansüstü Diploma Programı: 5
Moda Tasarımı Kalıp ve Yönetimi
Lisansüstü Diploma Programı: 9
Moda Tasarımında Kalıp
ve Model Geliştirme Programı: 9

Kalıp ve Uygulama Hazırlık Programı: 7

Moda Tasrımı Fast Track :10

Sürekli Eğitim Programları, moda sektöründe
çalışan profesyonellerden sektörde profesyonel
olarak yer almayı hedefleyenlere, kendi işini
kurmayı düşünen ya da kariyer değişikliği
planlayanlardan kişisel gelişim amaçlayanlara,
kurumsal eğitim ihtiyaçlarını gidermek
isteyen kurumlara kısacası moda ile ilgilenen,
uzmanlaşmak isteyen herkese yönelik
kurgulanmış eğitim programlarıdır.

2009/26 ÖĞRENCİ
Moda Portfolyosu Hazırlık (9 ay): 13
Moda Tasarımı ve Teknolojisi
Lisans Programı: 13

2010/41 ÖĞRENCİ

Sürekli Eğitim Programları kendi içinde:

Moda Portfolyosu Hazırlık (9 ay): 12

Profesyonel Gelişim Programları
Kısa Eğitimler
Kurumsal Eğitim ve Danışmanlık
olarak 3’e ayrılır.

Moda Portfolyosu Hazırlık (3 ay): 16
Moda Tasarımı ve Teknolojisi
Lisans Programı: 13

2012/54 ÖĞRENCİ
Moda Portfolyosu Hazırlık (3 ay): 7
Moda Tasarımı ve Teknolojisi
Lisans Programı: 31
Deri Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı
Lisansüstü Diploma Programı: 16

2014/61 ÖĞRENCİ
Moda Tasarımı ve
Teknolojisi Lisans Programı: 27
Deri Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı
Lisansüstü Diploma Programı: 7
Moda Tasarımı Kalıp ve Yönetimi
Lisansüstü Diploma Programı: 18
Moda Tasarımında Kalıp
ve Model Geliştirme Programı: 9

xxxxxx

Moda Portfolyosu Hazırlık (9 ay): 8

A KADE MİK PR OGRAML A R ÖĞ RENC İ S AY I L AR I

2011/47 ÖĞRENCİ

Sürekli Eğitim Programları

2008/10 ÖĞRENCİ
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Temel amaçlarından biri; moda
endüstrisinin ihtiyaç duyduğu alanlarda,
uzman insan kaynağını en kısa sürede,
en konsantre bilgi ile donatarak sektöre
hazırlamaktır. Öğrencilere ilgili alanda
güçlü bir temel sağlamanın yanı sıra,
gelişmekte olan son akımları içeren çeşitli
seminerler, sektörden konuşmacılarla
sohbetler, workshop’lar ve projelerle
desteklenir.
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. Her programda
konusunun uzmanı profesyonelleri konuk
konuşmacı olarak yer alır; deneyim ve
sektör bilgilerini program öğrencileriyle
paylaşarak onların geniş sektörel bakış açısı
kazanmalarını sağlar.

2014/2015 EĞİTİM DÖNEMİNDE
AÇILAN PROFESYONEL GELİŞİM
PROGRAMLARI
Moda Tasarımı
Moda Yönetimi
Moda Perakendesinde Merchandising
Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı
Global Pazarda Markalaşma
Koleksiyon Planlama ve Oluşturma
Moda Fotoğrafçılığı
Moda Editörlüğü
Styling
Stil Danışmanlığı
Moda İletişimi ve PR
Modada Blog Yazarlığı ve Sosyal Medya
Moda Tasarımında Photoshop ve
Illustrator
Moda İllüstrasyonu
Dijital Baskı Teknikleri
2015 Yılında TC. Ekonomi Bakanlığı
Tarafından Desteklenen Eğitim
Programları
Moda Tasarımı

Moda Perakendesinde Merchandising
Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı
Moda Tasarımında Photoshop ve
Illustrator

2008 yılından beri verilmekte olan bu
destekten, toplamda 405 firmadan 1280
öğrenci faydalanmıştır.

PROFESİYONEL GELİŞİM PROGRAMLARI
Hafta içi akşam saatlerinde ya da haftasonları gerçekleşen, yarı zamanlı eğitim programlarıdır...

Profesyonel Gelişim Programları’nda yer alan belirli eğitim
programlarına T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından “Eğitim ve
Danışmanlık” desteği verilir. Bakanlık tarafından belirlenen
kriterlere uygun firmaların eğitim bedelinin %70’i desteklenir.
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PROFESYONEL GELİŞİM
PROGRAMLARI 2015 YILI
EĞİTİM PROJELERİ
Sektör ile yapılan iş birlikleri İMA’nın
benimsediği iş temelli öğrenim
sisteminin bir parçası olmasının yanı
sıra öğrencilere deneyim kazandırmayı
amaçlar. Eğitim programları
kapsamında gerçekleştirilen reel
projeler ile öğrenciler teorik bilginin
yanı sıra uygulama becerisi geliştirerek,
endüstriye dair derin bilgi sahibi olur.
Programın konusuna ve ihtiyaçlarına
göre şekillendirilen projelerin
öğrenim çıktılarıyla program içeriğini
desteklenmesi ana hedeflerin başında
gelir. Projeler, endüstriye önderlik
eden firmalar ve tasarımcılar ile
gerçekleştirilir.

MODA TASARIMI
DİPLOMA PROGRAMİ
MODA

Tasarımı Diploma Programı’nın temel
öğesi olan uygulamalı eğitimin en
iyi örnekleri bu projelerde görülür.
Öğrenci, 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, bir markaya
tasarım yapmanın prensiplerini, renk
ve form kullanımlarını, hedef pazar
ve müşteriye yönelik koleksiyon
çalışmanın kurallarını öğrenir.
ENDÜSTRİ PROJESİ; KOTON CITY
WOMEN
Moda Tasarımı Diploma Programı 2.
sınıf öğrencileriyle gerçekleştirildi.
Projenin amacı, Koton City Women

Marka Müdürü ve Tasarımcıları’nın
verdiği temalar ve brief doğrultusunda,
Koton City Women markası için, İMA
Moda Tasarımı Diploma Programı
öğrencileri tarafından yaratıcı
tasarımların hayata geçirilmesidir.
Öğrenciler, marka için 12 parçalık
birer koleksiyon hazırladı ve hazırlanan
koleksiyonlar ön elemeden geçerilerek
en iyi 10 koleksiyon Koton Üst
Yönetimi’ne sunuldu. Koton Üst
Yönetimi koleksiyonlarını beğendiği
öğrencilere freelance tasarımcı olarak
çalışmalarına yönelik teklifte bulundu.
TASARIMCI PROJESİ; GAMZE
SARAÇOĞLU
Moda Tasarımı Diploma Programı 2.
sınıf öğrencileriyle gerçekleştirildi.
Moda Tasarımcısı Gamze Saraçoğlu
ile gerçekleştirildi. Bağımsız tasarımcı
olmayı deneyimlemek üzere
gerçekleştirilen bu proje kapsamında
öğrenciler, tasarım sürecinde bir dizi
çizim, örnekler ve denemeler yaparak
bir fikri, 2 boyuttan 3 boyutlu hale
dönüştürebilmeyi deneyimlediler.
Detaylı bir brief sonrasında, Moda
Tasarımcısı Gamze Saraçoğlu
gözetiminde geçen 10 haftalık
süre sonunda öğrenciler, mini birer
koleksiyon oluşturdular.
FİNAL PROJESİ
Moda Tasarımı Diploma Programı 2.
sınıf öğrencileriyle gerçekleştirildi.
Final Projesi’nin hedefi öğrencilerin
iki yıl boyunca eğitimlerinden aldığı
beceri setlerini uygulayarak kendi
imzasını taşıyan, tasarımcı adayı olarak
yaklaşımını ve izlemek istediği yolu
yansıtan bir koleksiyon oluşturmasıdır.
2015 Eğitim Dönemi Final Projesi
kapsamında her öğrenci

kendi belirlediği konsept
çerçevesinde 12 kombinden oluşan
birer koleksiyon hazırladı. Koleksiyon
içerisinden seçilen kombinler
üretilerek katalog çekimleri
gerçekleştirildi ve İMA Mezuniyet
Sergisi’nde 3 ay süresince sergilendi.
’’Sektör Buluşması’’ organize edilerek
sektörün önde gelen firmaları
davet edildi. Firmaların üst düzey
yöneticileri ve tasarım ekipleriyle bir
araya gelen öğrenciler, hazırladıkları
koleksiyonlar hakkında bilgi verme
şansı yakaladı. Bununla birlikte
sektörün uzman isimlerinden oluşan
ön jüri değerlendirmesi sonucu
seçilen koleksiyonlar, Kasım 2015’te
NEW GEN defilesi ile sektörle
buluştu.

MODA YÖNETİMİ
Markaların algısını güçlendirmek, yeni
markalar oluşturmak ya da var olan
markalar için yeni çizgiler geliştirmek
amacıyla pazar araştırmaları, mağaza
konumlandırması, pazarlama aktiviteleri,
görsel mağazacılık uygulamaları, detaylı
araştırma ve çekimlerin gerçekleştiği
projeler, öğrencilerin sektör tecrübesi
edinmesi ve sektörün öncü firmalarıyla
network oluşturmaları bakımından
oldukça yararlıdır.
2015 BAHAR EĞİTİM DÖNEMİ ‘’ MAID
IN LOVE PROJESİ’’
Projenin amacı, İstanbul Fashion Incube
tasarımcılarından Hande Çokrak’ın
‘’Maid in Love’’ markasının doğru
konumlandırılması ve yönetimidir.
Bu projede marka konumlandırması
daha net çizgilerle belirtilirken,
marka yönetimi, ürün, iletişim ve
satış konularında güncel koşullara
daha uygun bir hale getirilmiştir.
Proje kapsamında öğrenciler, Maid
in Love markasının marka prizmasını
oluşturarak marka konumlandırmasının
güçlendirilmesi, koleksiyon içeriği ve
ürün gamının geliştirilmesi üzerinde
çalıştılar ve yeni fikirler ürettiler. Yaratıcı
iletişim konusunda marka için strateji
ve uygulamalar geliştirdiler. Çeşitli
pazarlama araçlarını kullanarak özellikle
yurt dışı pazarlarda satış arttıracak
uygulamaların yanı sıra online ve offline
showroom’larda yer alma vb. gibi tespit
ve planlamalar yaptılar. Hande Çokrak’ın
bizzat katıldığı projeden Maid In Love
için kullanacağı, uygulanabilir birçok fikir
çıktı. Öğrenciler ise eğitimleri boyunca
teorik olarak öğrendikleri tüm bilgileri
gerçek bir tasarımcı ve gerçek bir sorun
üzerinden uygulama fırsatı buldu.

GÖRSEL MAĞAZACILIK
VE VİTRİN TASARIMI
Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı
Programı Projesi kapsamında
öğrencilere bir tema verilir ve bu tema
çerçevesinde, markanın konseptine

uygun olarak, vitrin ve mağaza içi
görsel düzenleme uygulamaları
gerçekleştirmeleri istenir. Gruplar
halinde sunuma hazırlanan Görsel
Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı Programı
öğrencileri, markanın imajını, pazar
araştırmalarını ve rakip analizlerini de
göz önüne alarak vitrin tasarımlarını
yansıtan bir maket çalışması yapar.
Hazırladıkları maketleri, markanın üst
düzey yöneticileri ve İMA eğitmenlerine
sunan öğrenciler, sektöre bir adım daha
yaklaşırken, markanın da gerçekleştirilen
proje kapsamında fikirlerden
faydalanması sağlanır.
2015 BAHAR VE GÜZ EĞİTİM DÖNEMİ
‘’EMPORIO ARMANI PROJESİ’’
Proje kapsamında Emporio Armani
markasının konseptine uygun olarak,
içinde bulunulan sezonun vitrin, vitrin
önü ve mağaza içi görsel düzenlemeleri
gerçekleştirildi. Bu doğrultuda öğrenciler
marka tarafından paylaşılan ‘’markanın
vizyonu, misyonu, marka imajı, hedef
kitlesi, pazar araştırmaları, rakip
analizleri ve projenin gerçekleşeceği
sezonun vitrinlerini’’ inceleyerek kendi
belirledikleri tema doğrultusunda bir
proje sunumu hazırladılar. Hazırladıkları
bu sunumda proje için belirlenen
temaya, esin kaynaklarına, kullanacakları
malzemelere ve styling uygulamalarına
yer verdiler.
Program sonunda Doğuş Perakende
Grubu üst düzey yetkililerinin ve İMA
Eğitmenleri’nin katıldığı ‘Proje Sunum
Toplantısı’nda önerilerini aktardılar.
Seçilen vitrinler ve styling’ler İstinye
Park Emporio Armani Mağazası’nda
uygulandı. Teorik eğitimlerde
öğrendikleri tüm bilgileri pratikte
uygulayarak uluslararası lüks bir markanın
vitrin görselini ve iç reyon uygulamalarını
gerçekleştirme şansı elde eden
öğrencilerin hazırladıkları vitrin maketleri,
Doğuş Perakende Grubu Merkez
Binası’nda tüm grup çalışanları için 15
gün, 2015 İMA Mezuniyet Sergisi’nde ise
3 ay süresince sergilendi.

STYLING
FİNAL PROJESİ EDİTORİAL STYLING
ÇEKİMİ
Editoryal çekimlerin amacı stylist’lerin,
moda fotoğrafçıları, saç, makyaj
uzmanları ve modellerden oluşan
uzman bir ekiple birlikte çalışma
prensiplerini profesyonel bir şekilde
öğrenmelerini sağlamaktır. Moda
markaları iş birliğinde gerçekleştirilen
bu çekimlerde öğrenciler gerçek bir
çekim ortamı deneyimleme imkanı
bularak portfolyolarına ekleyebilecekleri
görsellere sahip olurlar.
Styling Projesi kapsamında öğrenciler,
eğitmenlerin verdiği temalar
doğrultusunda önce mood board’larını
hazırlar, daha sonra ise İMA’da
toplanan ve projeye destek olan
kurum ile markalardan alınan yüzlerce
parça kıyafet, ayakkabı, çanta ve
aksesuarı kombinleyerek, hazırladıkları
mood board’lara uygun kombinlerini
yaparlar. Yapılan kombinler, İMA’nın
tam donanımlı Fotoğraf Stüdyosu’nda
fotoğraflanır. Eğitim bitiminde çekimler,
eğitmenler tarafından değerlendirilir
ve İMA Mezuniyet Sergisi’nde sektörle
buluşur
Destek olan markalar:
Ürün Tedarik: Morhipo
Saç Tasarımı: Toni&Guy, Makas
Nişantaşı
Profesyonel Makyaj: MAC, Make Up
Forever
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MODA FOTOĞRAFÇILIĞI
Moda Fotoğrafçılığı Programı
kapsamında öğrenciler, stüdyo ve
moda fotoğrafçılığını; temel fotoğraf
eğitiminden başlayarak hem teorik hem
pratik uygulamalı atölye çalışmaları,
stüdyo ve dış mekân moda çekimleri ve
kültürel projelerle deneyimlerler. Zaman
zaman konuk eğitmenlerin katılımları ile
de sektöre dair bilgiler alan öğrenciler,
program sonunda kendi projelerini
üretebilecek bilgi ve beceriye sahip olur,
bitirme projesi gerçekleştirirler. Bitirme
Projesi için yapılan çekimlerde, İMA’ya
destek veren markaların gönderdikleri
ürünler kullanılır. Stylistler’in yardımlarıyla,
mankenler, saç ve makyaj ekipleri ile
gerçek bir çekim atmosferi yaratılır. Eğitim
bitiminde çekimler eğitmenler tarafından
değerlendirilir ve İMA Mezuniyet
Sergisi’nde sektörle buluşur.
Destek olan markalar:

Ürün Tedarik: Morhipo
Saç Tasarımı: NO 21
Profesyonel Makyaj: MAC
MODA FOTOĞRAFÇILIĞI ÖĞRENCİLERİ
VE MEZUNLARI İLE “L’APPART PR
İSTANBUL MODA HAFTASI ÇEKİM
PROJESİ”
2015 Bahar Eğiitim Dönemi’nde, Moda
Fotoğrafçılığı öğrenci vemezunları
Mercedes Benz Fashion Week
Istanbul süresince L’appart PR’ın
resmi fotoğrafçıları oldular. Çekilen
fotoğraflar, L’appart PR tarafından
online ve offline mecralarda kullanıldı.

MODA EDİTÖRLÜĞÜ
DERGİ PROJESİ
Öğrenciler 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, yaratıcı sayfa
yönetimi, kapak tasarımı çalışmalarını da

yapan öğrenciler A’dan Z’ye bir dergi
yaratmanın dinamiklerini uygulamalı
olarak öğrenirler.

2008 Eğitim Yılı Profesyonel Gelişim
Programları
Moda Tasarımı

2014/2015 Güz Eğitim Dönemi’nde
çıkarılan dergiler;
CORNER
LE CIEL
LAX

2015 yılı iletişim planı hazırlamayı
tecrübe eden program öğrencileri
aynı zamanda sektörün ileri gelen
profesyonelleriyle network sağladılar.

Moda Yönetimi

Moda Tasarımında Kalıp ve Model
Geliştirme

Moda Tasarımında Photoshop
ve Illustrator

Lüks Marka Yönetimi

Moda Yönetimi
Photoshop ve Illustrator
Moda Çizim Teknikleri

FİNAL PROJESİ;
L’APPART PR İŞ BİRLİĞİ
L’appart PR iş birliği ile gerçekleşen
projenin amacı; hem uluslararası bir
marka olan Miu Miu’nun hem de Moda
Tasarımcıları Aslı Filinta, Mehtap Elaidi,
PROFESYONEL GELİŞİM
Niyazi Erdoğan markalarının 1 yıllık
PROGRAMLARI ÖĞRENCİ SAYILARI:
iletişim planlarının hazırlanmasının tecrübe
edilmesidir.Proje kapsamından öğrenciler,
yeni kurulan markaların tanınırlığını
58
2008
sağlamak, var olan markalar için yeni
iletişim ve PR aktiviteleri geliştirerek
marka algılarını kuvvetlendirmek amacıyla
228
pazar ve rakip araştırmalarından,
2009
pazarlama aktivitelerine; yıllık iletişim
planlarının oluşturulmasından, etkinlik
yönetimine kadar detaylı araştırma ve
278
2010
çalışmalar gerçekleştirdiler.
Bu çalışmalar neticesinde oluşturdukları
fikirlerini, hazırladıkları bir sunumla
353
2011
markaların üst düzey yöneticileri ve İMA
eğitmenleriyle paylaştılar.
2012

2012

Uluslararası Pazarlar İçin Moda
Marka Yönetimi
2009 - 2010 Eğitim Yılı Profesyonel
Gelişim Programları
Moda Tasarımı

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

Moda Fotoğrafçılığı
Moda Yönetimi
Moda Tasarımında Photoshop
ve Illustrator
Moda Çizim Teknikleri
Uluslararası Pazarlar İçin
Moda Marka Yönetimi

306

Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı
Perakende Yönetimi

344

Styling
Yaratıcı Kalıp Teknikleri

2012

2012

PGP TOPLAM

Perakende Yönetimi - İleri Düzey

335

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 Eğitim 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 Eğitim Yılı Profesyonel
Gelişim Programları
Moda Tasarımı

Moda Fotoğrafçılığı
Moda Yönetimi
Moda Satın Alması
Moda Tasarımında Photoshop
ve Illustrator
Moda İllüstrasyonu

362

Uluslararası Pazarlarda
Moda Marka Yönetimi

2264

Moda Editörlüğü

Moda ve Tekstil Yönetimi

Moda Fotoğrafçılığı ve Styling

MODA İLETİŞİMİ VE PR

Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı

Moda Fotoğrafçılığı

Moda Tasarımı

Ürün Tedarik: Morhipo
Saç Tasarımı: Toni&Guy, NO:21
Profesyonel Makyaj: MAC

Moda Tasarımı

Yaratıcı Drapaj ve Prova Teknikleri

Moda Fotoğrafçılığı ve Styling
2008 - 2009 Eğitim Yılı Profesyonel
Gelişim Programları

Destek olan markalar:

2011 - 2012 Eğitim Yılı Profesyonel
Gelişim Programları

Moda Perakendesinde
Merchandising ve Satın Alma
Styling

Modada Dijital Pazarlama

2014 - 2015 Eğitim Yılı Profesyonel
Gelişim Programları
Moda Tasarımı

Moda Fotoğrafçılığı
Moda Yönetimi
Moda Satın Alması
Moda Tasarımında Photoshop
ve Illustrator
Moda İllüstrasyonu
Global Pazarlarda Markalaşma
Moda Perakendesinde Merchandising
Styling
Stil Danışmanlığı
Moda İletişimi ve PR
Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı
Moda Editörlüğü
Modada Dijital Pazarlama
Dijital Baskı Teknikleri
Modada Blog Yazarlığı ve Sosyal
Medya
Moda Girişimciliği
2015 - 2016 Eğitim Yılı Profesyonel
Gelişim Programları
Dijital Baskı Teknikleri

Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı
Koleksiyon Planlama ve Oluşturma
Moda Editörlüğü
Moda Fotoğrafçılığı
Moda İletşimi ve PR
Moda İllüstrasyonu
Moda Perakendesinde Merchandising
ModaTasarımı
Moda Tasarımında Photoshop
ve Illustrator
Moda Yönetimi
Modada Blog Yazarlığı ve
Sosyal Medya
Stil Danışmanlığı
Styling

29

KISA EĞİTİMLER
Kısa Eğitimler, Sürekli Eğitim Programları’nın
bir alt çalışmasıdır ve sektör profesyonellerinin
kısa süreli eğitim ihtiyaçlarını karşılamak,
sektöre giriş yapmayı planlayan adayların sektör
bilgilerini güçlendirmek amacıyla açılır. En
önemli özelliklerinin başında sektörün ihtiyaçları
öngörülerek planlanmış, çalışanlara yönelik
uygun 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, Teknoloji ve Ürün Geliştirme, Moda
Yönetimi, Moda İletişimi ve Medya ile Genç
Yaratıcı Atölyeleri olmak üzere 5 ana kategori
altında toplanmıştır. Bu kategoriler kapsamında
yer alan farklı başlıklarda her ay düzenli olarak
açılır.
2015 Yılında Açılan Kısa Eğitimler

Modada Merchandising ve Satın Alma
Başlangıç ve Orta Düzey
Moda Çizim Teknikleri
Başlangıç ve Orta Düzey
Range Planning
Başlangıç ve Orta Düzey
Moda Genel Kültürü
Bir Moda Markası Yaratmak

KISA EĞİTİMILER ÖĞRENCİ SAYILARI:

2008

2009

2010

2011

2012

2012

2012

Kumaş ve Lifler
Mücevher Çizimi
Stil Danışmanlığına Giriş
Temel Fotoğrafçılık
Trend Takibi ve Analizi

2012

TOPLAM

KURUMSAL EĞİTİMLER VE
DANIŞMANLIK
Firmaların sektördeki konumlarını güçlendirmek
üzere, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda, talep
edilen alanda belirlenen katılımcı profiline yönelik,
moda alanında uzman eğitmen ve danışmanlarla
hazırlanan özel eğitim projelerini kapsar. Firmaların
kurumsal yetkinlik ve ihtiyaçlarına yönelik, firma
yetkilileri ve uzman eğitmenlerle birlikte yapılan
toplantılar neticesinde hazırlanan eğitimler İMA’da
veya firma merkezinde gerçekleştirilir.

48
134
113

Kurumsal eğitimler farklı kuruluşlara yönelik
düzenlenlenir.
Tekstil Firmaları

128

Hazır Giyim Firmaları
Perakende Firmaları
Sourcing Firmaları / Temsilcilikler ve
Satın Alma Ofisleri

414

Sektörel Dernekler ve Kurumlar
Türkiye Genelinde İhracatçı Birlikleri

473

2015 Yılında Verilen Kurumsal Eğitimler
Diksiyon ve Etkili Konuşma

349

Görsel Mağazacılık ve Styling
Hedeflerle Yönetim ve Finansal Farkındalık
İleri Seviye Photoshop ve Illustrator Eğitimi

266

İleri Seviye Tasarım Eğitimi
Kişisel İmaj Prensipleri

1925

2015 yılında

Liderlik ve Motivasyon Yönetimi
Mağazacılık
Marka Yönetimi ve Mağazacılık
Perakende Yönetimi
Range Planning
Stil Danışmanlığı
Trend Analizi
Trend Takibi ve Güncel Trendler

1

TİCARET ODASI
OLMAK ÜZERE

9

FİRMA

TOPLAMDA
431 ÖĞRENCİYE
ÇEŞİTLİ KONULARDA
EĞİTİM VERİLMİŞTİR.

1

3

DERNEK

BİRLİK

31

2015 Yılında Eğitim Verilen Firmalar

ANKARA GİYİM SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

ASKON
AYDINLI GRUP
BEYMEN
BİRLEŞMİŞ MARKALAR DERNEĞİ (BMD)
BOYNER & BEYMEN
DEFACTO
EKOTEKS
GREYDER

Danışmanlık
Firmaların ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen
özel danışmanlık projeleri kapsamında
marka kimliği analizi, tasarım danışmanlığı
ve koleksiyon geliştirme, ürün yönetimi ve
perakende deneyimi alanlarında detaylı
çalışma yürütülür.

2008 / 2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ
2015 yılında gerçekleştirilen danışman
projelerinin yanısıra 2008/2 Sayılı Tasarım Desteği
Hakkında Tebliğ kapsamında projeler geliştirildi.
Tasarım desteğine başvuru sürecinde firmaları
yönlendirmek ve ihracat konusunda rekabet
avantajı sağlamaları için sektör firmalarını davet
edilerek, devlet desteği konusunda bilgilendirme
ve başvuru sürecinde yol gösterme amaçlı bir
toplantı gerçekleştirildi.

MARKS & SPENCER
MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI
TRUVA TEKSTİL
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ZORLU HOLDING / TAÇ LINENS

İMA VE MAAD RETAIL STUDY CENTER
(MRSC) İŞ BİRLİĞİNDE EĞİTİMLER
2015 yılı içerisinde uluslararası eğitim projeleri
oluşturulması hedeflendi, bu hedef doğrultusunda
İran tekstil sektöründeki firma ve bireysel
katılımcıları eğitim vermek üzere yeni bir eğitim
projesine imza atıldı. İMA ile MAAD retail Study
Center arasında imzalanan anlaşma kapsamında
3 yıl boyunca, İran pazarında yer alan üretici ve
perakendeci firmalar ile bireysel katılımcılara
eğitimler verilmesi kararlaştırıldı. Projenin ilk
yılında, moda yönetimi, perakende yönetimi ve
tasarım geliştirme olarak 3 farklı alanda, belirlenen
ihtiyaçlar doğrultusunda kısa eğitimler geliştirildi.
5 – 8 Ekim 2015 tarihleri arasında Tahran
Üniversite’sinde ilki gerçekleştirilen “Compressed
MBA in Fashion Management” eğitiminde;
üretici firmaların firma sahipleri ve yöneticilerinden
oluşan bir gruba moda yönetimi, merchandising,
koleksiyon geliştirme, tedarik süreci, stil ve
trendler gibi pek çok önemli konularda eğitimler
verildi. Bünyelerinde tasarım departmanları
oluşturarak tasarım alanında gelişmeyi, dünyaca
ünlü markaların üretim merkezi haline gelmeyi,
kendi markalarını inşa etmeyi, geliştirmeyi ve
mağazalaşarak etkili bir perakende yönetimi
yapmayı hedefleyen firmalar katıldıkları bu eğitim
ile moda işletmelerinde yönetim stratejileri,
marka algısı, sektör trendleri, trend takibi, pazar
araştırmaları, tüketici davranışları, rekabet analizi,
ürün yönetimi, planlama, kritik yol haritası,
koleksiyon planlama, fiyatlama, üretim planı ve
tedarik zinciri konularında kapsamlı bir eğitim
aldılar.
İMA & MAAD İş birliği kapsamında İran
tekstil sektöründe faaliyet gösteren üretici ve
perakende firmalarına özel danışmanlık hizmetleri
geliştirilmesi ve talep eden firmalara profesyonel
destek verilmesi hedefleniyor.

KURUMSAL EĞİTİMLER ÖĞRENCİ SAYILARI:

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

TOPLAM

50
410
585
626

1897
568
431

4567
33

2015 Yaz Okulu
14-17 Yaş Grubu
Tasarım Fabrikası
Kağıttan Elbiseler
Ayakkabı Tasarımına Giriş
Kendi Kombinini Yarat
18-25 Yaş Grubu
Moda Tasarım Atölyesi
Kendi Sandaletini Tasarla
Sokak Fotoğrafçılığı
Moda Pazarlamasına Giriş
2015 yılında, 10 kişilik katılımla
“Tasarım Fabrikası” eğitimi açıldı.

Yaz Okulu
Yaz Okulu, 14-17 ve 18-25 yaş gruplarındaki gençlere moda sektöründeki kariyer seçeneklerini görmelerini
ve geliştirmelerini sağlayacak eğlenceli, dinamik ve uygulama temelli eğitimlerden oluşur. Haziran, Temmuz
ve Ağustos aylarında devam eden Yaz Okulu; moda tasarımı ve moda pazarlaması alanında gençlerin ileride
alacakları eğitimlere temel oluşturur. Yaratıclıklarını arttırmalarına, eğlenerek öğrenmelerine destek verir.

Yaz Okulu, moda tasarımı ve moda
pazarlaması alanında gençlerin ileride
alacakları eğitimlere temel oluşturur.
Yaratıclıklarını arttırmalarına, eğlenerek
öğrenmelerine destek verir.
35

KÜTÜPHANE
İMA eğitim felsefesinde, öğrencilerin
kişisel araştırma ve öğrenme metotlarını
etkin kullanımı hedeflenir. Bu doğrultuda
İMA Moda 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, 5447 kitap, 6 iMac
bilgisayar, 55 belirli aralıklarla çıkan dergi,
454 çoklu ortam materyali, 6 adet trend
tahmin yayını ayrıca elektronik dergi ve
veritabanları olmak üzere yaklaşık olarak
7500 yayın yer alır. Kütüphanedeki yayınlar,
Dewey Ondalık Sınıflandırma sistemine
göre konusal olarak düzenlenmiştir.

Kitap Koleksiyonu
İMA Kütüphanesinde yer alan kitapların
“içindekiler” sayfasının taranabilir bir alan
olarak kataloğa eklenmesi işlemi devam
etti. 2015 yılında kataloğa 342 kitap
kütüphane içindekiler sayfasına eklenerek,
toplamda 1471 kitabın içindekiler sayfası
taranabilir hale getirildi. Eklenen kitaplarla
birlikte kitap sayısı elektronik ve basılı
olmak üzere 5601’ e erişti.

Süreli Yayın Koleksiyonu
Kütüphane 2015 yılında toplam 59 adet
dergiye abone oldu. Nelly Rodi Ajansı
tarafından basılan moda öngörüsü (trend
tahmin) kitapları 6 başlık altında iki sezon
olarak satın alındı. Mayıs ayında
Sonbahar/Kış 2016-17, Eylül ayında da
İlkbahar/Yaz 2017 sezonlarına ait kitaplar
temin edilerek tüm tekstil ve moda
sektörünün kullanımına sunuldu. Dergilerin
2015 yılına ait sayıları ciltlendi ve
toplamda 88 adet cilt koleksiyona katıldı.
Bu şekilde ciltli dergi koleksiyonunun
sayısı 642‘ye yükseldi.

E-Kaynaklar
Moda öngörüsü, esinlenme kaynakları
ve ipuçlarını içeren, web üzerinden
erişilen Stylesight ile WGSN birleşti; bu
iki kaynağın aboneliği WGSN adı altında
devam ediyor. 2015 yılında, basılı olarak
satın alınan bir kısım dergilerin eski
sayılarına elektronik olarak erişim sağlandı.
Bunlar:
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 açık
erişim ortamındaki tezler ile elektronik
ortamda erişilen tez sayısı toplam 42 oldu.
Tüm elektronik kaynakların toplamı ise
2015 yılında 73’e ulaştı. Görsel Dijital Arşiv
Çalışmaları 2008 yılından itibaren İMA
içinde ve dışında yapılan etkinlik, eğitim,
seminer çalışmaları, öğrenci projeleri,
açılış ve toplantı görselleri kütüphane
otomasyon sisteminde taranabilir hale
getirildi.

Moda Dosyaları Çalışması
Moda ve ilgili konulardaki gazete
kupürleri, 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 taranır ve belli başlı kurumsal ve
bireysel web sayfaları izlenir.

Kitap Dışı Yayınlar
7 adet yeni DVD kütüphane koleksiyonuna
eklendi, kütüphane koleksiyonunda toplam
DVD sayısı 196’ya yükseldi. Kitap eklerinden
oluşan 1 adet CD-Rom kaydı yapılarak
toplam CD-Rom sayısı 255’e yükseldi. İMA
dijital arşivi 2015 yılında 94’e ulaştı.

İMA Moda Kütüphanesi yaklaşık
7500 yayına ulaşan koleksiyonu ile
Türkiye’nin ilk en kapsamlı moda
kütüphanesidir.
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İstatistikler

6138

Yayın Sayısı

Kullanıcı Sayısı
6138

KİTAP

KİTAP

59

SÜRELİ YAYIN

642

CİLT DERGİ

255

OCAK

ŞUBAT

MART

642

CİLTLİ DERGİ

NİSAN

566

TEKLİ SAYI

MAYIS

CD-ROM

196

DVD

94

255

CD-ROM

HAZİRAN

DİJİTAL ARŞİV KAYDI

ELEKTRONiK KAYNAK

94

TEMMUZ

73

TOPLAM

AĞUSTOS

7827

DİJİTAL ARŞİV
KAYDI

73

ELEKTRONİK
KAYNAK

59
SÜRELİ
KİTAP

EYLÜL

EKİM

Kütüphane Kullanımı

KASIM

Üye kullanıcı: 2395 kişi
Ziyaretçi kullanıcı: 1380 kişi

2395 kişi / 64%

1380 kişi / 36%

Üye kullanıcı

Ziyaretçi kullanıcı

ARALIK

315
252
390
349

276
299
253
125
173
406

448
489

Çalışma saatleri
Eğitim öğretim dönemleri içinde
kütüphane haftada 63 saat açıktır.
Resmi ve dini bayramlarda kapalı olan
kütüphane, yaz döneminde
(Temmuz - Eylül) 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 – 18.00
Kütüphane Kullanımı
İMA tam ve yarı zamanlı eğitim
programlarına kayıtlı öğrenciler
kütüphaneden yayın ödünç alabilirler.
Kütüphane tüm dış kullanıcılara açıktır.
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BİLGİ VE TEKNOLOJİK
KAYNAKLAR
Eğitim Ortamı ve
Teknolojik Altyapı
Tarihi Sadrazam Sait Paşa
Konağı’nda eğitim veren İMA,
öğrencilerine teknolojik açıdan
gelişmiş, sosyal ve kültürel açıdan
maksimum düzeyde çeşitliliğe sahip
farklı olanak ve etkinliklerle dolu bir
eğitim ortamı sunar. Son teknoloji
ile desteklenmiş dinamik eğitim
ortamı ve geniş uygulama alanlarına
sahip İMA’da eğitimler, SMART
eğitim teknolojisiyle yürütülür.
Eğitimler plazma TV ve projeksiyon
ile donatılmış tasarım stüdyoları
ve sınıfların yanı sıra, Fotoğraf
Stüdyosu, CAD-CAM Stüdyosu,
Swarovski uygulama odası, PC ve
MAC Stüdyoları ile Dikiş, Kalıp,
Deri ve Dijital Baskı Atölyeleri’nde
gerçekleşir.

IT Room
Bilgisayar odası, güncel teknoloji
ürünleri ile donatılarak her
öğrencinin kolaylıkla kullanabileceği
şekilde düzenlenmiştir. Öğrenciler,
bilgisayarlarında yer alan ve moda
endüstrisinin sıkça tercih ettiği
Adobe uygulamaları ile sunum
hazırlayabilir, grafik ve baskı
çalışmaları yapabilir, teknik çizim
ve artistik figürler oluşturabilirler.
Ayrıca her öğrencinin masasında
Scanner ve Wacom tablet
mevcuttur. Scanner’larla öğrenciler,
kumaş ve farklı objeleri tarayarak
çalışmalarına eklerken, Wacom
tablet ile artistik ve serbest çizimler
yapabilirler.Bilgisayarda kalıp
hazırlama teknikleri kapsamında
Assyst ve Gerber sistemleri kullanılır.

Atölyeler
Güncel teknolojik donanıma
sahip atölyelerin her biri, eğitim
programlarına ait uygulamaların
temel gereksinimi olan teçhizatlarla

donatılmıştır. Moda Tasarımı
öğrencilerinin derslere etkin şekilde
katılabilmeleri ve uygulamalarını
rahatlıkla yapabilmeleri için; Kalıp ve
Dikiş Atölyeleri’nde her öğrencinin
bireysel kullanımına uygun prova
mankenleri, tam otomatik düz dikiş
makinaları, overlok makinaları, geniş
ve dar paskaralı kazanlı ütüler, kalıp,
kesim ve çizim masaları, tors gibi
teknik ekipmanlar yer alır. Ayrıca
son dönemlerde inovatif markaların
ürün geliştirme süreçlerinde sıklıkla
kullandığı 3D printer da atölyede
yer alır. 3D printer, çizilen herhangi
bir tasarımı özel bir malzemeyle
gerçek bir objeye dönüştüren özel
bir araçtır.

Swarovski Uygulama
Odası
Swarovski, dünyanın sayılı moda
okulları ve üniversitelerinde,
tasarım öğrencilerinin swarovski
aksesuarlarını kullanarak
yaratıcılıklarını geliştirmelerini
sağlamak amacıyla, Swarovski
Uygulama Odası (Swarovski
Application Room) kurar.
Türkiye’de bu amaçla İstanbul Moda
Akademisi’nde Swarovski Uygulama
Odası kurulumu gerçekleştirdi.
Swarovski Genel Merkezi’nden
gelen Swarovski eğitmenleriyle,
kristal uygulamaları konusunda
İMA eğitmen ve öğrencilerine
2 günlük bir workshop yapıldı.
Kristallerin uygulamasına yönelik
tüm teknolojik araç ve gereçleri de
sağlayan Swarovski, yıl boyunca
öğrencilerin çalışmaları için sınırsız
kristal temini de sağlayacak. Trendler
ve yeni ugulamalara ilişkin Swarovski
eğitmelnleri tarafından düzenli
eğitimlerin sürdürülmesi devam
edecek.

Marka iş birlikleriyle, öğrencilerine
sektörü yaşayarak tanıtıyor.
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EĞİTİM DESTEKLERİ
Burs Desteği

Kariyer Desteği

İMA’nın kurum kültüründe, genç yetenekleri keşfetmek, onlara
parlak bir kariyer sunmak önemli yer tutar. Burs olanakları,
gençlere verilen bu desteğin başında gelir.

İstanbul Moda Akademisi sektör ve iş temelli,
bağımsız, araştırmacı eğitim felsefesi ve vizyonuyla
yetiştirdiği öğrencilerle moda sektörüne ciddi katma
değer sağlar. Sektörü yakından takip ederek ihtiyaca
yönelik geliştirdiği eğitim ve stratejilerle yeni istihdam
alanları yaratır.

İMA’da burs süreci oldukça pratik ve şeffaftır. Uluslararası
standartlarda, çok boyutlu bir moda eğitimi almak isteyen öğrenci
adayları burs için başvururlar. Ardından bu burs başvuruları, “Burs
Komitesi” tarafından değerlendirilir ve aranan kriterleri sağlayan
öğrencilerin müracaatları kabul edilir. Böylece gençlerin keyifli
moda yolculukları başlamış olur.
Burs Tipleri
Öğrenim Bursu:
Öğrenim ücretinin %100’ünü kapsar.
Başarı Bursu:
Öğrenim ücretinin %50’sini kapsar.
Destek Bursu:
Öğrenim ücretinin %25’ini kapsar. 2014-2015 öğretim yılında
toplam 12 öğrenciye çeşitli oranlarda burs imkanı sağlanmıştır.

Endüstriden beslenerek yine endüstriye kaynak
yetiştiren bir anlayışla çalışan İMA, etkin insan
kaynağının doğru noktalara yerleşmesi konusunda
sorumluluğu üstlenir. Bu anlayışla verilen kariyer
desteği hizmeti, 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, ‘Özgeçmiş Yazmak’ ve ‘Mülakat
Teknikleri’ vb. etkili iş ve staj arama konularında
bire bir görüşmeler düzenlenir. Kariyer desteği
kapsamında yapılan danışmanlık çalışmalarının
ardından öğrencinin ve mezunun kariyer beklentisiyle
uyumlu bir firmaya yönlendirme yapılır. Firmalardan
gelen personel taleplerine iş ve staj arayan öğrenci
ve mezunları bilgilendirerek destek verilir. Kariyer
desteği kapsamında firmalarla iletişim ve iş birlikleri
her dönem geliştirilerek devam eder.

“Kariyer Desteği Birimi” ile
öğrencilere yol haritası sunuyor.
İMA kariyer desteği ile mezuniyet
sonrasında bile öğrencilerinin yanında
olmaya devam ediyor!
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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
kadrosunun hazırlıklarıyla moderasyon
çalışması yapılır.
London College of Fashion eğitmenleri,
LCF Tasarım Fakültesi Dekanı ile birlikte her
eğitim dönemi için not değerlendirmesi
yapmak ve LCF’de 3. seneye geçiş
mülakatlarını gerçekleştirmek üzere İMA’yı
ziyaret ederler.
Yıl sonunda moderasyon ve dış denetçi
önerilerinin yer aldığı rapor, Eylül ayında LCF
tarafından İMA’ya teslim edilir.
Profesyonel Gelişim Programları arasında yer
alan Moda Tasarımı Diploma Programı’nın
ders içerik ve eğitim değerlendirme
standartlarının denetlenebilmesi için
programın her modülü sonunda İMA
akademik kadrosununun hazırlıklarıyla
moderasyon çalışması yapılır. Eğitmenler
tarafından verilen notlandırmalar ve proje
çıktıları İMA akademik kadrosu tarafından
değerlendirilir.
İMA kurum kalite çalışmaları çerçevesinde
LCF yetkilileri belirli periodlarla, kurum
kalitesi ve akademik gelişim konularında,
İMA’yı ziyaret ederek yıllık raporlar hazırlarlar.
Bu raporlar doğrultusunda kurum ihtiyaçları
belirlenerek kurumun, gerek altyapısı gerekse
eğitimleri bakımından gelişimi sağlanır.

KALİTE ÇALIŞMALARI ÇERÇEVESİNDE
UYGULANAN FAALİYETLER:
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.
Eğitim Talep Formu: Yeni açılması
hedeflenen veya kapanması öngörülen
eğitim programları için, ilgili departmanların;
açılma veya kapanma nedenleri, hedef
kitlesi, eğitim süresi, pazarlama ve iletişim
faaliyetleri vb. gibi detayları belirterek
doldurdukları bir ön talep formudur.
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’, ‘Program Çizelgesi’ ve
‘Eğitmen El Kitabı’ dokümanlarını kapsar.
Öğrenci Paketi: Eğitim içeriklerinin ve
çıktılarının detaylandırılması için emsalleri
örnek alınarak oluşturulmuş ilgili
“Eğitim El Kitapçığı” ve “Öğrenci El Kitabı”
dokümanlarını kapsar.
Kalite Takvimi Yıl boyunca yapılacak
tüm kalite çalışmalarını kapsar. Takvim yıl
içerisinde yapılan kalite çalışmalarını etkin,
organize ve bütünlükçü bir şekilde sunar.

İMA tasarımcı ve marka işbirlikleriyle
öğrencilerini profesyonel hayata
hazırlıyor.
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ULUSLARARASI / ULUSAL
BAĞLANTILAR VE PROJELER
İş Birlikleri

Projeler

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

ZORLU CENTER PERFORMANS
SANATLARI MERKEZİ SAHNE ARKASI
FOTOĞRAF ÇEKİMİ
İstanbul Moda Akademisi, Zorlu
Performans Sanatları Merkezi ile
gerçekleştirdiği işbirliği ile PSM’de
sahnelenen müzikal, konser, gösteri,
tiyatro performanslarını “Moda
Fotoğrafçılığı” öğrencilerinin objektifinden
fotoğraflıyor. Zorlu PSM’de 2015
yılında Olivier Ödülleri’nde “En İyi
Komedi Oyunu” seçilen “Yoldan Çıkan
Oyun” ile Off Broadway’de en uzun
süre sahnelenen müzikal olan “Seni
Seviyorum, Mükemmelsin, Şimdi Değiş”
#İMAZorluPSMsahnearkasında projesiyle
fotoğraflandı.

London College of Fashion
– Londra, İngiltere
Polimoda
– Floransa, İtalya
Institut Français de la Mode
– Paris, Fransa
Nottingham Trent University
– Nottingham, İngiltere
Strzeminski Academy of Fine Arts Lodz
– Polonya
2007 yılından itibaren İMA ve London
College of Fashion (LCF) aralarında
gerçekleşen uzun vadeli işbirliği
çerçevesinde; akademik danışmanlık, lisans
düzeyindeki eğitimlerin İMA’da hayata
geçirilmesi, özel projeler, öğrenci ve eğitim
kadrosu değişimi konularında ortak çalışırlar.
University of the Arts London - London
College of Fashion iş birliğinde yürüttüğü
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans
Programı ile kariyerini moda sektöründe
sürdürmek isteyen öğrenciler için dünyanın
en prestijli tasarım üniversitesiyle uluslararası
standartlarda moda eğitimi sunar.

İstanbul Moda Akademisi, sektöre moda kültürünü
bilen, çağdaş modayı takip eden, araştırmacı ve yaratıcı
alanlarda güçlü, girişimci bireyler yetiştiriyor.

Kadın ve erkek giyimi alanında profesyoneller
yetiştiren 3 yıllık program, ilk iki yılı İMA’da
başarıyla tamamlayan öğrencilere, üçüncü yılı
London College of Fashion’da bir yıl daha
okuyarak University of the Arts London lisans
diplomasına sahip olma fırsatı sunar.
İMA, Uluslararası Moda Okulları Birliği
‘IFFTI’ International Foundation of Fashion
and Technology Institutes) üyesidir. Her
yıl düzenlenen IFFTI Yönetim Komitesi
(Executive Committe) toplantısına katılırak
dünya moda endüstrisindeki yenilikleri,
güncel moda eğitimi ile ilgili uygulamaları ve
moda teknolojileriyle ilgili tüm gelişmeleri
yakından takip eder. BMD, MTD, OTİAD,
LASİAD, MESİAD, TGSD gibi dernek ve
kurumlarla sektörel işbirlikleri gerçekleştirir.

THE CORE İSTANBUL
The Core İstanbul, İstanbul Moda
Akademisi (İMA), İstanbul Hazır Giyim
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
(İHKİB), Moda Tasarımcıları Derneği
(MTD) iş birliğiyle gerçekleşen bir
moda organizasyonudur. Marka ve
tasarımcıların koleksiyonlarını ticari
faaliyete dönüştürmek ve katma değeri
yüksek ihracat sağlamak amacıyla 3.sü
14, 15 ve 16 Ekim’de Tarihi Bomonti
Bira Fabrikası’nda gerçekleştirildi. The
Core Istanbul, 40 ülkeden 500’ü aşkın
satınalmacıya 22 tasarımcı ve 32 markanın
koleksiyonlarını sundu.
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ETKİNLİKLER

Seminerler ve
Workshoplar

Mezuniyet
2015 MEZUNİYET SERGİSİ
2014-2015 eğitim döneminin
tamamlandığı İMA’ da, Moda Tasarımı
bölümlerinden mezun olan öğrencilere
diplomaları verildi.
25 Haziran 2015 tarihinde ‘’DREAM
IT, MAKE IT, SHARE IT’’ temalı
Mezuniyet Sergisi açılışı yapıldı. Açılışa
İMA’nın Yönetim Kurulu ve Akademik
Kadrosu‘nun yanı sıra sektörün
tanınmış isimleri, tasarımcılar ile
moda ve tekstil dünyasının ileri gelen
profesyonelleri katıldı. Mezuniyet
Sergisi’nde yarı ve tam zamanlı Moda
Tasarımı öğrencilerinin sketchbook’ları,
tasarımları ve katalog çekimleri, Moda
Editörlüğü öğrencilerinin dergileri,
Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı
öğrencilerinin vitrin tasarımlarının
maketleri, Moda Fotoğrafçılığı ve Styling
öğrencilerinin çekimlerinden fotoğraflar,
Moda Tasarımında Kalıp ve Model
Geliştirme öğrencilerinin yıl içinde
yaptıkları çalışmalar sergilendi.
NEW GEN DEFİLE
İstanbul Moda Akademisi Moda
Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı
ile Moda Tasarımı Diploma Programı
ve Koza Genç Moda Tasarımcıları
Yarışması finalistlerinin de eğitim aldıkları
Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisansüstü
Diploma Programı mezunlarının İstanbul
Moda Haftası’nda koleksiyonlarını
sergiledikleri defilelerin adıdır. Her yıl
sektörün uzman isimlerinden oluşan
ön jüri değerlendirmesi sonucu seçilen
yeni mezun tasarımcılar İstanbul Hazır
Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği
(İHKİB) sponsorluğunda ‘‘New Gen’’
adıyla iki defile ile Istanbul Moda Haftası
takviminde yer alırlar. İstanbul Moda
Akademisi Moda Tasarımı Lisans ve
Lisansüstü mezunlarını, moda dünyasına

kazandırmak misyonuyla düzenlediği
New Gen karma defilesi Karaköy
Antrepo 1’de yapıldı.
New Gen Karma defilesinde
İMA 2014-15 “Moda Tasarımı
Programı” mezunları arasından MTD
Başkanı Mehtap Elaidi, İMA Direktörü
Seda Lafçı, Moda Tasarımcıları Hakan
Yıldırım ile Niyazi Erdoğan, İMA
Akademik Yöneticisi Eda Dorman, Moda
Fotoğrafçısı Aslı Girgin ve Elle Türkiye
Moda Direktörü Melis Ağazat’ın yer
aldığı ön jüri değerlendirmesi sonucu
seçilen 9 genç tasarımcı Ceren Burunsuz,
İris Süloş, Mariya Ryadchenko, Merve
Derya, Nazlı Tamer, Saadet Yüksel,
Seçkin Piriler, Sezgi Tüzel ve Şebnem
Günay’ın toplamda 54 parçadan oluşan
koleksiyonları sunuldu.
Karma defilede ayrıca Koza Genç
Moda Tasarımcıları finalistlerinden
Ayşegül Baydemir, Bihter Tırpan ve
Gökhan Yavaş’ın tamamladıkları İMA
“Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisansüstü
Diploma Programı” eğitiminin ardından
hazırladıkları koleksiyonlar yer aldı.
Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması
finalistlerinin de katıldığı Moda Tasarımı
ve Yönetimi Lisansüstü Diploma
Programı öğrencilerinin aldıkları eğitim
süresince hazırladıkları ilk koleksiyonlar
final jürisi tarafından Haziran ayında
değerlendirilmişti. London College
of Fashion Eski Dekanı ve Tasarım
Danışmanı Roy Peach, web-platform Not
Just A Label Kurucusu Stefan Siegel, İMA
Direktörü Seda Lafçı, İMA Akademik
Yöneticisi Eda Dorman ve Moda
Tasarımcısı Gamze Saraçoğlu’nun jürisi
olduğu etkinlik kapsamında 5 öğrencinin
koleksiyonları değerlendirilerek NEW
GEN Defilesi’nde koleksiyonlarını
gösterecek öğrenciler belirlendi.

BRAND BOTOX
20 Ocak 2015 tarihinde Begüm
Gülfidanlı, Dr. Bilgen Coşkun,
Güneş Güner Işık’ın konuk olduğu
Brand Botox Semineri düzenlendi.
Seminere pazarlama ve moda yönetimi
profesyonelleri davet edildi. Seminerde
moda yönetimi alanındaki gelişmeler
değerlendirildi, güncel tüketici ve pazar
değişimleri ele alındı ve sektör trendleri
tartışıldı.
NOT JUST A LABEL
‘Deisgner Hunter’ olarak bilinen
Stefan Siegel’in konuk konuşmacı
olarak yer aldığı seminerde, Siegel’in
2008 yılında kurduğu ‘Not Just A
Label’ platformunun doğuş hikayesi
yer aldı. Geçen 7 sene içerisinde
moda dünyasının en saygı duyulur
markalarından biri haline gelen bu
platformu kısa süre içerisinde bu denli
güçlü yapan kilit noktalarından, dijital
mecraların başarıya giden yolda nasıl
verimli şekilde kullanılabileceğine;
lüks segmentinin geleceğinden,
moda girişimciliğine dair tüm sorular,
‘2015 Koza Genç Moda Tasarımcıları
Yarışması’nın finali kapsamında 28
Mayıs’ta, Raffles Hotel’de cevap buldu.

NELLY RODI TREND SEMİNERİ
Dünyanın önde gelen trend ajansı Nelly
Rodi’nin Kreatif Yöneticisi Tiphaine
Beaurpere tarafından sunulan ‘İlkbahar
– Yaz 2016 Trend Semineri’, 28 Mayıs’ta
Diş Ticaret Kompleksi’nde İHKİB
üyelerinin; ‘Sonbahar – Kış 2015/16
Trend Semineri’ ise aynı gün İstanbul
Moda Akademisi’nde OTİAD üyelerinin
katılımıyla gerçekleşti.
WGSN TREND SEMİNERİ
WGSN’nin ‘Lifestyle & Interior - Mobilya
ve Dekorasyon Trend Sunumu’na
ev sahipliği yapan İMA, Endüstriyel
Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK)
üyelerini ağırladı. 3 Kasım’da
gerçekleşen trend seminerinin ilk
oturumu profesyonellere yönelik olup
ikinci oturum İMA öğrencileri için
düzenlendi.

2008 /2 SAYILI TASARIM DESTEĞİ
TEBLİĞİ SEMİNERİ
Firmalarda tasarım ofislerinin kurulması
ile tasarım ve ürün geliştirme projelerine
yönelik devlet desteklerine dair bir
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
20 Mayıs 2015’de gerçekleşen
ve sektörde yer alan kurumları
bilgilendirmeye yönelik yapılan
bu toplantıda İMA Direktörü Seda
Lafcı, ‘2008/2 Sayılı Tasarım Desteği’
kapsamındaki yeni uygulamalar hakkında
bilgi verdi. Toplantıya konuk konuşmacı
olarak katılan Tasarım Danışmanı
Güneş Güner Işık ‘Tasarım Departmanı
Yönetimi’ hakkında önemli bilgiler
paylaşırken, yeni bir tasarım departmanı
oluşturulurken nelere dikkat edilmesi
gerektiğinin altını çizdi.
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FUAR VE SERGİLER
ALEXANDER MCQUEEN:
SAVAGE BEAUTY SERGİSİ
Teorik bilgiyi pratikle her daim
harmanlayan ve bunu eğitim
düsturunun temeline koyan İstanbul
Moda Akademisi, bu kez öğrencilerini
modanın kalbine Londra’ya götürdü.
16 - 19 Mayıs tarihleri arasında moda
dolu 4 gün geçiren İMA öğrencileri gezi
süresince Lee Alexander McQueen’in
Londra ile ilişkisini sorgulayan ve
tasarımlarına retrospektif bir bakış
sunan Victoria & Albert Müzesi’ndeki
“Alexander McQueen: Savage Beauty”
sergisini görme, Barbican Centre’daki
Magnificent Obsessions: The Artist
as Collector’ı gezme fırsatı buldular.
Londra’nın ünlü merkezlerini de
gezen İMA öğrencileri, Londra gezisi
dolayısıyla Bora Aksu’nun stüdyosunu
da görme ve tasarımcıyla sohbet
etme şansı yakaladılar. Devamında
ise moda dünyasında etkili bir başka
isim olan, DKNY, Chloé gibi markalara
Kreatif Direktörlük yapan, kendi
markasının yanında Çin merkezli bir
moda markasına da danışmanlık veren
Avshalom Gur’un stüdyosunu gezen
öğrenciler Londra’yı kendi pusulaları
doğrultusunda da deneyimleme şansı
buldular. Tate Modern’i gezme ve
Oxford Street’te alışverişe de vakit
bulan öğrenciler, son günde ziyaret
edilen LCF’de yapılan sunumun
ardından moda kampüsünün yer aldığı
Curtian Road’daki ikinci binayı da
dolaştılar.
İSTANBUL MODA AKADEMİSİ 8. TGSD
KONFERANSI’NDA
Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği’nin
ev sahipliğinde, moda dünyasının
lider isimlerini bir araya getiren 8.
İstanbul Moda Konferansı & 31.IAF
Dünya Moda Kongresi, birçok ülkeden
çok sayıda temsilcinin katılımı ile
14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleşti.
İstanbul Moda Akademisi Kreatif Ekibi
tarafından tasarlanan sergi konseptiyle
2015 Koza Genç Moda Tasarımcıları
Yarışması’nda finale kalan 10 finalist
ile birlikte IAF Uluslararası Tasarım
Yarışması birincisinin koleksiyonu
sergilendi.

TANITIM GÜNLERİ
İMA’nın Tanıtım Günleri modayla ilgili
disiplinlerde eğitim almak isteyen
gençlere, moda alanında bilgilendirmek,
eğitim programlarını tanıtmak
ve deneyimletmek üzere yapılan
etkinliklerden oluşur. Tanıtım Günleri
kapsamında yıllık olarak planlanan
etkinlikler, Unimoda, Lise Öğrencileri
ile ‘Genç Yaratıcılar Projesi’, Kariyer
Günleri, Şehirlerarası Moda Turları,
Moda Sohbetleri, Seminerler ve Keşif
Atölyesi gibi gençlerin hem kendilerini
deneyimleyebilecekleri hem de sektör
profesyonellerini yerinde ziyaret
edip sohbet etme şansı buldukları
organizasyonları kapsar.
UNİMODA
UNİMODA, iş dünyasına hazırlanan
üniversite öğrencilerine yönelik
geliştirilmiş seminerler dizisidir.
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.
MODA KULÜBÜ; SAINT MICHEL
FRANSIZ LİSESİ
Türkiye’de moda ve tasarım eğitimi
konusunda global düzeyde kabul
edilir bir algı yerleştirmek üzere farklı
çalışmalar yürüten İMA, gençlerdeki
yaratıcılığı açığa çıkarmak ve kendilerini
tasarlayacakları bir ürün üzerinden
ifade etmelerini sağlamak amacıyla,
lise öğrencilerine yönelik çeşitli
projeler geliştirmiştir. Moda Kulübü
bunlardan biridir. İki yıldır St. Michel
Fransız Lisesi’nde gerçekleştirilen
Moda Kulübü’nde, “moda tasarımı”,
“konsept”, “mini koleksiyon hazırlama”,
“sketchbook” ve “stylingboard
hazırlama” gibi konular işlenir.
Moda Kulübü’ne ayrıca, alanında önde
gelen isimler konuk konuşmacı olarak
eğitime katılır ve modaya dair deneyim
ve vizyonlarını öğrencilerle paylaşırlar.

Öğrenciler Moda Kulübü’nde;
Yaratıcılıklarını keşfeder,
Modaya olan ilgilerini ölçer,
Kariyer hedeflerini belirler,
Modaya ilişkin genel bir fikir edinir,
Ve ilham verici bir moda deneyimi,
yaşarlar.

LİSELERLE WORKSHOP‘LAR
Modaya geniş bir bakış açısıyla
yaklaşarak geleceğin moda
profesyonellerini yetiştirmeyi hedefleyen
İstanbul Moda Akademisi, tasarım
ve moda alanlarında genel kültürün
oluşmasına katkıda bulunmak ve
yenilikçi düşünceyi ve gelişime açıklığı
teşvik etmek üzere yoğun çalışmalar
yürütür. İMA, bu çalışmalar kapsamında
gerçekleştirdiği “Genç Yaratıcılar
Projesi” ile tasarıma ilgi duyan lise
öğrencilerine yönelik çeşitli atölye
çalışmaları yapar ve workshoplar
düzenler.
2015 Genç Yaratıcılar Projesi’ne
katılan eğitim kurumları:
Özel İtalyan Lisesi
Özel Tarhan Lisesi
İstanbul Erkek Lisesi
KARİYER GÜNLERİ
Gençleri moda alanında bilgilendirmek
ve bu alandaki meslek gruplarını
tanıtmak üzere İMA, liselerin ve
üniversitelerin ‘’Kariyer Günü’’
etkinliklerinde yer alır; bu etkinliklerde
İMA ve eğitim programları hakkında
bilgi verirken moda alanındaki meslek
gruplarına yönelik farkındalık yaratır.
2015 yılında ‘Kariyer Günü’
düzenleyen eğitim kurumları:

Erenköy Işık Lisesi

British International School
MEF Lisesi

başlayıp bugün geldiği nokta süresince
atılan kritik adımları konuşan ikilinin
sohbetinden sonra katılımcılar
Abbasoğlu ve Türkili’ye merak ettikleri
soruları sorma fırsatı buldular.
STYLIST VE MODA FOTOĞRAFÇISI
İLIŞKİSİ / 12 MART 2015
Stylist Ceylan Atınç ve Moda
Fotoğrafçısı Aslı Girgin’in konuk olduğu
söyleşide Styling ve Moda Fotoğrafçılığı
hakkında detaylı bilgiler ve bir moda
çekiminin perde arkası aktarıldı.
Asistanlar, moda editörleri, modeller,
saç ve makyaj sanatçılarından oluşan
moda çekimi setinde kalabalık bir
grupla çalışma psikolojisi ve stresiyle baş
etmenin püf noktaları söyleşinin en ilgi
çekici bölümüydü.
GLOBAL MODA SATIN ALMASI VE
TEDARİK YÖNETİMİ / 16 NİSAN 2015
LC Waikiki İK Koordinatörü Edward
David Southall ‘’Global Moda Satın
Alması ve Tedarik Yönetimi’’ konulu bir
sunum gerçekleştirdi. Golabal düzeyde
satın alma yöntemlerinin tartışıldığı
söyleşide tedarik zincirinde dikkat
edilmesi gereken noktalar üzerinde
duruldu.

trendlerini ve denimin geleceğini
detaylı bir sunumla katılımcılara anlatan
Lucia’nın ardından, Hamit Yenici,
denimdeki tüm inovasyonları, yeni
kumaş, malzeme ve üretim şekillerini
paylaştı. Denimin hayatın her alanına
girmesinin altını çizen Yenici, yenilikçi
atılımlar arasında denim yoga/pilates
taytı gibi ürün gamlarının hayatımıza
girme olanağından ve modaya etki
eden alanları adapte ederek talepleri
nasıl karşıladıklarından bahsetti.
Konuşmacılar, tüm bu profesyonel
gözlemlerini kişisel hayatlarıyla
organik bağlarından da bahsettiler.
Lucia Rosin’in kendi tasarım ve moda
danışmanlık ajansını kurma süreci ve
öncesi, çocukluğundan beri doğayla
iç içe oluşu ve küçük yaşlarından beri
doğayı gözlemlemesinin profesyonel
hayatına etkileri de konuşma konuları
arasındaydı. Doku ve kumaş alanında
doğaya yönelmenin öneminden de
bahsedilen sohbete Çalık Denim’in yurt
içi ve yurt dışı ekipleri de katıldı.

DENIM MANIA / 7 MAYIS 2015
Sonbahar-Kış 16/17 trendleriyle birlikte
güncel denim inovasyonlarını, trend
analizi tekniklerini ve danışmanlık
yolunda ilerlemenin inceliklerini
odağına alan İMA, ‘’Moda Sohbetleri’’
kapsamında düzenlenen söyleşiye
konuşmacı olarak Çalık Genel
Müdürü Hamit Yenici’yi ve Koleksiyon
Danışmanı Lucia Rosin’i ağırladı. Denim

MODA SOHBETLERİ
Modaya ilişkin sektörel ve mesleki
konuların, alanında uzman moda
profesyonelleri tarafından yorumlandığı
sohbetlerdir. Hafta içi akşam saatlerinde
düzenlenen bu etkinliklerle konusunda
uzman sektör profesyonelleri gençlerle
buluşturulur.
MARKA OLUŞUMU VE GELİŞİMİ /
8 OCAK 2015
Beymen Artistik Direktörü Murat
Türkili ve Beymen Tasarım Yöneticisi
Aslı Abbasoğlu etkinliğe konuşmacı
olarak katıldı. Beymen Academia
koleksiyonunun doğuş hikayesinden
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KEŞİF ATÖLYESİ
Keşif Atölyesi, moda tasarımı alanında
eğitim almak isteyen gençlere yönelik
hazırlanmış 1-3 günlük bir programdır.
Program kapsamında gençlerin
kendilerini deneyimleyebilecekleri
mini bir tasarım eğitiminin yanı sıra
ünlü bir moda tasarımcısının, moda
fotoğrafçısının atölyesini ya da bir moda
dergisini ve moda haftasını düzenleyen
organizasyon firmasını ziyaretler de yer
alır. Bu ziyaretlerde sektörün önde gelen
profesyonelleriyle tanışır, deneyimlerini
ve görüşlerini kendilerinden dinleme
şansına sahip olurlar.
15 OCAK 2015
Bir günlük yapılan etkinlikte İMA, eğitim
programları ve akademik kadrosunun
tanıtılmasının ardından katılımcılarla
birlikte İstanbul Fashion Incube ziyaret
edildi. 2014’ün ödüllü tasarımcısı ve
Maid in Love’ın yaratıcısı Hande Çokrak
geleceğin tasarımcıları için deneyimlerini
anlattı. Etkinlik İstanbul Fashion Incube
ziyareti ile sonlandı.
21 ŞUBAT 2015
İMA’da başlayan 1 günlük yolculuğun
ilk yarım gününde katılımcılar İMA
akademik kadrosu ile tanıştılar, İMA’nın
eğitim ortamını gezip tüm eğitim
programları hakkında detaylı bilgiye
sahip oldular. Ardından ‘Yaratıcı Kolaj
ile Moda Figürü Oluşturmak’ isimli bir
workshop ile katılımcılar kolaj tekniklerini
kullanarak moda figürleri ve silüetler
geliştirdiler, renk kombinleri yaptılar.
Çok temel bir metot ile yaratıcılıklarını
su yüzüne çıkardılar.Günün ikinci
bölümünde ise İstanbul Moda Haftası
organizasyonunu gerçekleştiren IMG
Türkiye Ofisini ziyaret ettiler. IMG
Moda Direktörü Banu Bölen ve ekibi
ile tanıştılar. İstanbul Moda Haftası’nın
perde arkasının tüm detaylarını dinleme
fırsatı yakaladılar. Banu Bölen, keyifli
ve samimi anlatımıyla İstanbul moda
haftalarının dünü ve bugününü, IMG’nin
organizasyonu üstlenmesiyle gerçekleşen
değişiklik ve gelişmeleri, global moda
haftası takvimlerinde yer almamızı vb
gibi detayları katılımcılarla paylaştı.
Ayrıca sektörün kalkınması için sektörün
tüm oyuncularının iş birliği içinde hareket
etmesinin önemini, eğitim ve kuvvetli bir
altyapının şart olduğunun altını çizdi.

ŞEHİRLERARASI MODA TURU
18 MART 2015
Bir günlük yapılan etkinlikte İMA, eğitim
programları ve akademik kadrosunun
tanıtılmasının ardından katılımcılarla birlikte İstanbul Moda Haftası ziyaret edildi.
Katılımcılar İstanbul Moda Haftası’ndaki
atmosferi deneyimleme ve defilelerden
sürpriz birini izleme şansı yakaladılar.

İstanbul dışında yaşayan, modayla
ilgili alanlara ilgi duyan gençlere ilgili
alanlarda bilgi vermek üzere yapılan
etkinliklerdir. Ziyaretler İzmir, Ankara,
Adana, Bursa gibi illere düzenlenir.
Şehirlerarası tur programında gençlerin
kendilerini deneyimleyecebilecekleri
çeşitli workshoplarla birlikte portfolyo
değerlendirme kritikleri de yer alır.

PORTFOLYO DAY 3 / 28 TEMMUZ 2015

5 Mayıs 2015’te başlayan ve son durağı
6 Haziran 2015 tarihinde tamamlanan
tanıtım etkinlikleri Adana, Ankara, Bursa
ve İzmir’de gerçekleştirildi. Tam gün
planlanan etkinliklerin ilk oturumunda
İMA’nın tüm eğitim programlarının
aktarılırken ikinci oturumunda öğrenciler,
yaratıcı bir workshop’la moda tasarımını
deneyimlediler.

Jüri:
Eda DORMAN / Akademik Yönetici
Raf STESMANS / Moda Tasarımı Eğitmeni
Atıl Kutoğlu / Moda Tasarımcısı
Burcu Yıldırım / Moda Tasarımı Eğitmeni

PORTFOLYO DAY
Portfolyo Day, modaya ilgi duyan, güzel
sanatlar fakültelerine hazırlanan ve
kariyerini moda alanda yapılandırmak
isteyenlere yönelik düzenlenen
portfolyo değerlendirme günleridir.
Moda tasarımında kariyer yapmak
isteyen gençlerin çizimlerini ve kolaj
çalışmalarının değerlendirildiği bu
organizasyonda İMA Akademik Kadrosu
ile birlikte ünlü moda tasarımcılarının yer
aldığı bir jüri oluşturuldu. Katılımcılar,
İMA’da ya da başka bir sanat okulunda
eğitime başlamadan evvel kendilerini
profesyonellerle birlikte değerlendirme
fırsatı bulurken, İMA hakkında detaylı bilgi
aldılar.

Jüri:
Eda DORMAN / Akademik Yönetici
Raf STESMANS / Moda Tasarımı Eğitmeni
Hakan Yıldırım / Moda Tasarımcısı
Burcu Yıldırım / Moda Tasarımı Eğitmeni

PORTFOLYO DAY 4 / 10 AĞUSTOS 2015

PORTFOLYO DAY 5 / 25 AĞUSTOS 2015
Jüri:
Eda DORMAN / Akademik Yönetici
Raf STESMANS / Moda Tasarımı Eğitmeni
Mehtap Elaidi / Moda Tasarımcısı
Burcu Yıldırım / Moda Tasarımı Eğitmeni

PORTFOLYO DAY 1 / 26 MAYIS 2015
Jüri:
Eda DORMAN / Akademik Yönetici
Raf STESMANS / Moda Tasarımı Eğitmeni
Prof. Roy Peach / Moda Tasarımı Eğitmeni
Özgür Masur / Moda Tasarımcısı
PORTFOLYO DAY 2 / 19 HAZİRAN 2015
Jüri:
Eda DORMAN / Akademik Yönetici
Raf STESMANS / Moda Tasarımı Eğitmeni
Niyazi Erdoğan / Moda Tasarımcısı
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2007’den bu yana
yaklaşık 5300 mezunu
sektöre kazandıran
İMA’da
diplomadan çok daha
fazlası var!
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OPEN DAY

İMA SEKTÖR BULUŞMALARI

Teorik bilgiyi pratikle her daim har Open Day, her
Cuma 15.00 – 17.00 saatleri arasında, düzenli olarak
yapılan tanıtım günüdür; adaylara ilgilendikleri
eğitim programları hakkında detaylı bilgi verilir,
İMA’nın eğitim ortamı gezdirilir ve eğitmenler ile
tanışma fırsatı sunulur.

2014 – 2015 Tasarım Bölümünü tamamlayan
öğrencilerin çalışmalarını Nişantaşı’ndaki
binasında “Mezuniyet Sergisi” ile sunan İMA,
mezunlarını sektörün önemli isimleriyle bir araya
getirdi.

İMA’YA ZİYARETLER
Gençleri moda alanında bilgilendirmek ve eğitim
programlarını tanıtmak üzere yurt içinden ve yurt
dışından düzenlenen İMA ziyaretlerini kabul eder.
Bu ziyaretlerde İMA ve eğitim programları kapsamlı
bir şekilde tanıtılır, okul turu düzenlenerek eğitim
sistemi hakkında bilgi aktarılır.
2015 YILINDA İMA’YI ZİYARET EDEN EĞİTİM
KURUMLARI:
Saxione University Ziyareti
Die Wimo Avusturya Meslek Lisesi
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Kadıköy Meslek ve Anadolu Teknik Lisesi
Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Rüştü Uzel Mesleki ve Anadolu Lisesi

Moda alanında yetenekli ve bu alanda kariyer
yapmayı hedefleyen gençleri, donanımlı bir moda
eğitimi ile geleceğe hazırlayan İstanbul Moda
Akademisi, sektör buluşmaları kapsamında; Park
Bravo Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Özçoban
ve Tasarımcı Özlem Kaya, Bilsar Yönetim Kurulu
Başkanı Selman Bilal, Tasarımcı & Yaratıcı Direktör
Ceren Taşkent, Defacto Satınalma Direktörü
Hatice Önder Başardı ve Kadın Giyim Yaratıcı
Direktörü Şila Zor, LC Waikiki Yaratıcı Müdürü
Tarana Suri, Erkek Giyim Satınalma ve Koleksiyon
Müdürü Luis Sousa, Erkek Giyim Yaratıcı Direktörü
Joan Querol gibi sektörün önemli isimlerini
İMA’da ağırladı.
Marka yöneticileri hem İMA’nın mezuniyet
sergisini dolaştı, tasarımları inceledi hem de
öğrencilerle tanışarak onları kendilerinden dinledi.
Genç tasarımcılarla bir araya gelerek mezunların
yıl boyunca yaptığı çalışmaları değerlendirdiler.

İHKİB Kağıthane Meslek Lisesi
İstanbul Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
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SOSYAL MEDYADA İMA
İMA, Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin,
Youtube ve Vimeo sosyal medya hesaplarını
aktif olarak kullanır. Aralık 2015 itibariyle 58K
takipçi sayısına ulaşan İMA Facebook sayfasında,
İMA’dan duyurularla birlikte, moda ile ilişkili
güncel duyurular, Fashion Facts, Designer
Inspiration, Fashion Inspiration, konseptlerinde
post girişleri yapılır, İMA Blog haberleri arasından
ağırlıklı olarak The Alternate yazı dizisi, İMA
Kitaplık ve röportaj içerikleri paylaşılır.

İMA Facebook
Sayfası Takipçi
Sayısı 58K

İMA Twitter
Hesabı Takipçi
Sayısı 7K

İMA Instagram
Hesabı Takipçi
Sayısı 8,5K

Aralık 2015 itibariyle 7K takipçi sayısına ulaşan
İMA Twitter hesabında, Facebook ile paralel bir
içerikte postlar girilir ve İMA’nın seçili etkinlikleri
ve konferanslarından anlık post girişleri sağlanır.
Ayrıca retweetler ve mention’larla Twitter postları
hareketlendirilir. Takipçi bildirimleri çoğunlukla
yönlendirmeli mekan check-in’lerinden oluşur.
Aralık 2015 itibariyle 8,5K takipçi sayısına ulaşan
İMA Instagram hesabı, yıl içinde hızlı bir büyüme
ivmesi yakaladı. Hesapta Facebook ile paralel
içerikte girilen postların yanı sıra Instagram’a özel
hashtag yarışmaları yapılır, trend içerikleri ve anlık
paylaşımlar gerçekleştirilir. Ayrıca Instagram’da
15 saniyelik videolar paylaşılır ve kullanılan
içeriklere uygun etiketler belirlenir. Aralık 2015
itibariyle, İMA Linkedin hesabında 500+ takipçi
bulunmakta. İMA hesabında, Facebook ve İMA
Blog ile paralel olarak eğitim içerikleri paylaşılır.
İMA’nın etkinlik, sunum, spot, eğitim içerikleri
ve tüm röportaj videoları Vimeo hesabında yer
alır; web sitesi, blog ve sosyal medya hesapları
üzerinden Vimeo linki verilerek paylaşılır.

İMA Linkedin
Hesabı Takipçi
Sayısı 500+

İMA Blog
İstanbul Moda Akademisi’nin blog’u,
İMA Blog moda dünyasındaki
gelişmeleri takip eden, sektörün
alternatif tarafına mercek tutan ve
modanın geçmişiyle bugünü arasındaki
bağı irdeleyen bir platform. Türk
moda sektörünün içerisindeki önde
gelen isimlerin yazılarına yer vererek
sektördeki farklı sesleri de bünyesinde
birleştiren blog aynı zamanda
öğrencilerinin seslerine kulak veriyor ve
onların yazılarını da paylaşmaktan geri
durmuyor. İMA Blog, İstanbul Moda
Akademisi’nin sunduğu teorik ve pratik
eğitimi ile birlikte entelektüel altyapıyı
destekleyen bir alan felsefesiyle hayatına
devam ediyor.

İMA Websitesi
İMA Web Sitesi, Ana Sayfa’nın yanı sıra
İMA, Eğitimler, Etkinlikler, Kütüphane,
Galeri, İMA Sektör, Mezun, Başvuru ve
İletişim olmak üzere 10 ana sekmeden
oluşur. İMA’nın ana sayfasında, en
güncel etkinliklerin yanı sıra önemli
duyurumlara da yer verilir. Ajanda
bölümünde ise yakın tarihli eğitimler
duyurulur.
İMA Web Sitesi, İMA’nın eğitim
metadolojisine dair tüm güncel ve
önemli kaynakları barındıran, ana
başvuru kaynağıdır. Ziyaret oranları
her geçen gün artarak devam eder.
Kullanım kolaylığı ve en etkin bilgiyi en
hızlı şekilde sağlamak üzere yıl içerinde
düzenli olarak güncellemelere tabi
tutulur.
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TWITTER

FACEBOOK

INSTAGRAM
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İSTANBUL FASHION INCUBE
İstanbul Fashion Incube, yetenekli ve
gelecek vaat eden 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
artırılmasını hedeflemektedir. Faaliyetleri
2014 yılı itibariyle İstanbul Hazır Giyim
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)
tarafından desteklenen İstanbul Fashion
Incube, İHKİB yürütücülüğünde ve İstanbul
Kalkınma Ajansı desteğiyle Ocak 2013’te
hayata geçmiş ve tasarımcılar için bir yaşam
kozası olarak tasarlanmıştır.
360° MODA DANIŞMANLIĞI
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
farklılaşmakta, Avrupa’nın en önemli üç
moda inkübasyon merkezinden biri olarak
anılmaktadır.
TASARIMCI MARKALARINA
PROFESYONEL DESTEK
Merkez’e katılan tasarımcılara yönelik
oluşturulan Yeni Moda Girişimcileri
Programı ile tasarımcılara koleksiyon
planlama, marka stratejileri geliştirme,
pazarlama, uluslararası fuarlar ve satın
alma süreçleri, defile/sunum hazırlama
teknikleri gibi konularda profesyonel
danışmanlık desteği sağlanmaktadır.
Merkezde ayrıca tasarımcıların iş modeli
gelişimlerini yakından takip eden mentorluk
(koçluk) desteği verilmektedir. 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 oldular. Katılımcılar,
İstanbul Fashion Incube desteğiyle
hazırladıkları koleksiyonlarını program
sonunda İstanbul Moda Haftası’nda ve
uluslararası moda fuarlarında da sergileme
olanağı buldular. Böylece markalarının
bilinirliklerini artırarak uygun alıcılar ile
buluştular.
GELECEĞİN TASARIMCILARI
2013 yılında hayata geçen ve İHKİB
tarafından desteklenen İstanbul Fashion
Incube, yeni dönemde bünyesine kattığı
tasarımcılar dahil olmak üzere toplam
16 girişimci moda tasarımcısına bire bir
destek sağladı. Ikinci dönemde Merkez
destek programına seçilen girişimci moda
tasarımcıları; Giray Sepin, Gülçin Çengel,
Selim Baklacı, Tolga Turan, Tuba Ergin ve
Zeynep Devooght, bir önceki dönemden
destek programına devam eden moda
tasarımcıları ise; Ece Gözen, Hande Çokrak,
Burçe Bekrek ve Niyazi Erdoğan’dır.
Yıl boyunca süren danışmanlık programları
ve marka iletişim faaliyetleri ile tasarımcılar
markalarını doğru yerde, doğru alıcı ile
konumlandırarak girişimcilik kapasitelerini
ileri taşıdılar.

İstanbul Moda Akademisi, sektöre
moda kültürünü bilen, çağdaş
modayı takip eden, araştırmacı ve
yaratıcı alanlarda güçlü, girişimci
bireyler yetiştiriyor.
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