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DENİM YIKAMA TEKNİKLERİ 

1870’lerde madenciler ve kovboylar 
için iş kıyafeti olarak kullanılan denim, 
günümüzde hazır giyim alanında büyük 
bir yer kaplıyor. Farklı yıkama teknikleri 
ve çeşitli terbiye işlemleriyle geliştirilerek 
form ve süslemelerle sürekli yenileniyor. 
Oldukça zor ve deneyim gerektiren 
aşamalardan geçirilen bir denim ürünü, 
“denim yıkama işlemi’’ ile karakteristik 
özellik verilerek son görünümüne 
kavuşturuluyor.
Denim kumaşının özelliğinden 
başlayarak denim üretiminin yapılış 
aşamalarını ve yıkama işlemlerini 
uygulamalı olarak deneyimleyeceğiniz 
bu program ile aynı zamanda güncel 
denim yıkama trendlerini de öğrenecek, 
kazandığınız beceriler ile denim 
sektöründe üretim, pazarlama ve satışa 
kadar farklı yönetim pozisyonlarında 
kariyer olanakları yakalayabileceksiniz.

PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA

•  Elyaftan denim giysi oluşturmaya kadar
   temel tekstil bilgilerine hakim olacak
•  Denim üretimi, yıkama çeşitleri
   ve güncel yıkama uygulamalarını
   deneyimleyecek
•  Denim yıkama süreçlerindeki risk
   faktörlerini ve denim
   boyama tekniklerini öğrenecek
•  Denim yıkama dünyasındaki
   trendi belirleyen önemli markalar
   hakkında fikir sahibi olacak
•  Sektör profesyonellerinin
   deneyimlerinden faydalanarak
   network oluşturacaksınız

PROGRAM İÇERİĞİ

Temel Tekstil ve Denim Bilgisi

Bu modülde, yönetici adaylarının temel 
tekstil ve denim bilgisini kavraması 
hedeflenir.

•  Elyaf ve çeşitleri
•  İplik üretimi ve iplik numaraları
•  Denim kumaş üretim aşamaları
•  Denim apre ve bitim işlemleri
•  Kumaş hataları ve kumaş testleri
•  Denim nasıl üretilir?
•  Denim üretim planlama
•  Denim üretiminde kesim, dikim
   ve fit bilgisi
•  Denim genel kültürü
•  Denim yıkama ve konfeksiyon
   üretim ihtiyaçlarını belirleme

T E K N O L O J İ  V E  Ü R Ü N  G E L İ Ş T İ R M E



Yıkama Uygulamaları

Kuru İşlem

•  Zımpara
•  Bıyık
•  Rodeo
•  Eskitme ve yıpratma, destroy
•  Islak ı̇şlemler
•  Ön yıkama
•  Taş yıkama
•  Enzim yıkama
•  Ağartma
•  Normal yıkama
•  Buz yıkama
•  Kar yıkama
•  Kimyasal sprey ve lokal
   uygulamalar

Güncel Yıkama Trendleri ve Boyama 
Teknikleri

Denim yıkama işlemleri uygulama, 
denim boyama teknikleri uygulama 
ve güncel denim yıkama teknikleri ile 
ilgili uygulamalı bilgi içerir. Bitmiş ürün 
üzerinde teorik derste aktarılan içerik 
katılımcılar ile beraber gerçekleştirilir.

•  Parça boyama trendleri
•  Parça boyama teknikleri
•  İndigo boyama teknikleri

Sürdürebilir Denim

•  Denim sektöründe
   sürdürülebilirlik ile ilgili ürün ve
   uygulamalar
•  Sürdürülebilir markalar ve pazar
   bilgisi
•  Sürdürülebilir denim alanındaki
   inovasyonlar ve geleceğe dönük
   yaklaşımlar

Süre

2,5 ay (54 saat)

Gün ve Saat

Cumartesi
10:00 – 17:00

Program Dili

Türkçe

Başvuru ve Kayıt 

Katılımcılar mülakatla seçilir.



+90 212 219 41 41
istanbulmodaakademisi.com

info@istanbulmodaakademisi.com
facebook.com/istanbulmodaakademisi

instagram.com/istanbulmodaakademisi
twitter.com/imaacademy


