I AM A MODEL:
MANKENLİK EĞİTİMİ
Profesyonel Gelişim
Programları

MODA İLETİŞİMİ VE MEDYA

I AM A MODEL: MANKENLİK EĞİTİMİ
İstanbul Moda Akademisi, Moda
Tasarımcıları Derneği ve
Mercedes–Benz Fashion Week Istanbul
moda dünyasına yeni mankenler
kazandırmak amacıyla bu programı
oluşturmuştur. Programda uygulamalı
olarak yapılacak duruş, podyum
yürüyüşü, tavır, makyaj ve fotoğraf
çekimi kurallarına ilişkin derslerin
yanında mankenlerin mesleki çalışma
terimlerini ve görevlerini öğrenerek
manken olma yolundaki ilk adımı
atacaksınız. Program kapsamında
uygulamalı seminerle verilecek
eğitimler ile Türkiye’nin en önemli
moda tasarımcıları, mankenlik
ajansları, moda fotoğrafçıları ve defile
organizasyonu ile ilgili profesyonellerle
bir araya geleceksiniz.

PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA

Mercedes-Benz Fashion Week
Istanbul, sadece Türkiye’nin değil,
bölgenin de en büyük uluslararası
moda etkinliğidir. Uluslararası moda
takvimi doğrultusunda her yıl iki
kere düzenlenen etkinlik, marka
ve tasarımcılara koleksiyonlarını
sunma fırsatı sağlıyor ve Türkiye’de
tasarımın ve hazır giyimin global
ölçekte konumlandırılmasına katkıda
bulunuyor.

Moda Genel Kültürü

Sektöre yeni yüzler kazandırmayı
hedefleyen bu programı başarı ile
tamamlayan katılımcılara, MercedesBenz Fashion Week Istanbul
kapsamında düzenlenen defilelerde
yer almak üzere seçmelere katılma,
defilelerde mankenlik yapma ve
portfolyo oluşturmak üzere moda
çekimlerine katılma fırsatı sunar.

• Mankenlik hakkında geniş bir
bilgi sahibi olacak
• Mesleki kariyerinizi mankenlik
üzerine şekillendirebilecek
• Doğru bir duruş ve yürüyüş tarzı
kazanacak
• Etkili ifade şekilleri ile podyumda
nasıl yürünmesi gerektiğini
öğrenecek
• Mercedes–Benz Fashion Week
Istanbul defilelerinde manken
olarak yer alabilecek
• Moda çekimlerine katılma fırsatı
elde edeceksiniz
PROGRAM İÇERİĞİ
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Moda Dünyasına Giriş
Moda tarihi ve gelişimi
Moda sektörünün işleyişi
Modanın kilit oyuncuları
Moda takvimi ve etkinlikler
Moda haftaları ve moda başkentleri
Modada stratejik gelişmeler
Tasarımcı markaları
Tasarım markalarının çalışma
prensipleri
• Mankenlik mesleği ve mesleki terimler

Mankenlik Uygulamaları

Final ve Değerlendirme

- Podyum Yürüyüşü ve Koreografi
• Duruş
• Müzikli / müziksiz hareket
• Ritmik müzikle dönüşler ve duruşlar
• Poz verme, temel duruş ve ifade
şekilleri,
mimik çalışmaları, beden dilinin doğru
kullanımı
• Koreografi oluşturma ve uyum: sayılı
adımlar ve dönüşler
• Podyumda giysi sunumu ve aksesuar
kullanımı
• Kulis düzeni ve disiplini
• Global markaların defilelerinin
izlenmesi
ve yorumlanması

•
•
•

Fotomodellik Uygulamaları
- Moda Fotoğrafçılığı
• Fotoğraf çekimleri ve tanıtımı
• Çekim çalışmaları: ışık ve teknik
terimler
• Fotomodellik
• Makyaj teknikleri ve saç biçimleri
• Vücut ve stil analizi

Sektöre Hazırlık
Casting
Portfolyo oluşturma
Ajans görüşmeleri ve ajans
sözleşme prensipleri
• Çekim
• Mercedes-Benz Fashion Week
Istanbul için sunum ve
değerlendirme

Süre
1 ay (48 saat)
Gün ve Saat
Salı - Cuma
10:00 – 17:00
Program Dili
Türkçe

Başvuru ve Kayıt
Katılımcılar mülakatla seçilir.

Başvuru Kriterleri
Kadınlarda: Boy 1.70 cm ve üzeri
Erkeklerde: Boy 1.80 cm ve üzeri

+90 212 219 41 41
istanbulmodaakademisi.com
info@istanbulmodaakademisi.com
facebook.com/istanbulmodaakademisi
instagram.com/istanbulmodaakademisi
twitter.com/imaacademy

