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STYLING

“Mesleğe başladığım ilk yıllarda 
sektörde tam bir kavram karmaşası 
vardı. Moda dergileri, ‘markalaşmış’ 
markalarımız ve İMA gibi kılavuzlar 
sayesinde artık o günler çok gerilerde 
kaldı. Styling eğitimi günümüzün çok 
sesli moda ortamında okuyucu için 
doğru seçimler ve sıra dışı karışımlar 
yapabilen gözler yetiştirmeyi 
hedefliyor. Stylist tıpkı bir DJ gibi 
kendi bestelemese de müziğe yön 
veren anlam katan kişi rolüne 
bürünüyor…”
 
Yaprak Gerçek
Stylist, Moda Editörü

Yaratıcı bakış açısı, stil ve fotoğraf 
ilişkisiyle görsel bir hikâye yaratmanızı 
sağlayacak bu programda, dergilerden, 
televizyona, katalogdan, defilelere 
styling’in dokunduğu her alanda 
güçlü bir imaj yaratmayı sağlayacak 
prensipleri öğreneceksiniz. 

Sektör profesyonellerinin 
deneyimlerinden ve bilgilerinden 
faydalanacak ve bu alana ilişkin bakış 
açınızı geliştireceksiniz.

Program süresince yapılacak 
uygulamalar ve program sonunda 
gerçekleştirilecek profesyonel çekimler 
ile beceri ve deneyim kazanacak; 
güçlü bir portfolyo’ya giden ilk adımı 
atacaksınız.

PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA 

•  Styling’in temel unsurları,
   stylist’in rolleri, sorumlulukları ve
   çalışabileceği tüm alanlar
   hakkında bilgi sahibi olacak
•  Çekim planlama ve yürütme
   sürecine hakim olacak
•  Prodüksiyon ekibi ve yaratıcı
   (kreatif) ekiple çalışma deneyimi
   yaşayacak
•  Portfolyonuza ekleyebileceğiniz
   profesyonel styling görsellerine
   sahip olacak
•  Sektöre dair geniş bir iletişim ağı
   oluşturabileceksiniz

PROGRAM İÇERİĞİ

Moda Genel Kültürü

Moda tarihinin incelenmesiyle başlayan 
bu modülde, moda endüstrisinin temel 
yapı taşlarını oluşturan etkin kişiler, 
moda markaları, giysilerdeki sembolik 
anlamlar ve renk ve kumaş bilgisi 
konularında altyapı kazandırılır.

•  Moda tarihi ve gelişimi
•  Modanın kilit oyuncuları
•  Renk ve kumaş bilgisi
•  Kıyafetlerde semiyotik

Styling

Dergilere yönelik editoryal styling, dijital 
styling, koleksiyon styling’i, reklam ve 
katalog styling’i, still-life styling, son 
dönemde popülerliği gittikçe artan dizi 
ve sinema için kostüm styling’i, defile 
styling’i ve kişiye özel yapılan İmaj ve stil 
danışmanlığı konuları işlenir. Çekimlere 
yönelik tema doğrultusunda hikâye 
panosu hazırlama; stylist ve moda 
fotoğrafçısı ilişkisi ve bütçe yönetimi bu 
modülde yer alan diğer konu
başlıkları arasındadır.

M O D A  İ L E T İ Ş İ M İ  V E  M E D Y A



•  Editoryal styling
•  Dijital styling 
•  Koleksiyon styling’i
•  Still-life styling
•  Dizi ve sinema için kostüm styling’i
•  Katalog styling’i
•  Reklam styling’i
•  Defile styling’i
•  Stil danışmanlığı
•  Bütçe yönetimi

Stüdyo Çekim Projesi

Programın sonunda, stylist’ler, moda 
fotoğrafçıları, saç stilistleri, makyaj artistleri 
ve modellerden oluşan profesyonel bir 
ekiple çekimler gerçekleştirilir. Moda 
markaları iş birliğinde gerçekleştirilen bu 
çekimlerde katılımcılar gerçek bir çekim 
ortamı deneyimleme imkânı bulurlarken; 
portfolyo oluşturabilecekleri görsellere de 
sahip olurlar.

- Çekim planlama
- Hikâye panosu hazırlama
- Moda fotoğrafı ve styling ilişkisi
- Styling’de saç ve makyaj
- Stüdyo çekimleri
- Görsel seçimi, değerlendirme ve
  Portfolyo oluşturma

Dış Mekan Çekim Projesi

Katılımcılar, dış mekanda gerçekleştirdikleri 
çekim ile, mekanın dokusuyla uyumlu 
styling’in inceliklerini öğrenirler. Portfolyo 
oluşturacakları fotoğraflara sahip olurlar.

Alışveriş Merkezi ve Mağaza Ziyaretleri

Katılımcılar, eğitmenler eşliğinde seçilen 
bir alışveriş merkezine giderek belirli 
mağazaları ziyaret ederler; özellikle lüks 
markaları inceleyerek, temas ederek 
koleksiyon ve styling ilişkisiyle doğan görsel 
hikâyeyi, satış odaklı styling tekniklerini 
öğrenerek mağaza yöneticilerinden 
dinleme fırsatını yakalarlar.

Konuk Konuşmacılar

Moda fotoğrafçıları, sylist’ler, saç, 
makyaj artistleri ya da marka ve 
moda yöneticilerinden oluşan sektör 
profesyonelleri belirli derslere konuk 
olurlar. Katılımcılar; sektör profesyonlleri 
ile bir araya gelerek onlarla tanışma 
fırsatı bulur, tecrübelerini birinci ağızdan 
dinleme ve network oluşturma şansına 
sahip olurlar.

Süre

3 ay (84 saat)

Gün ve Saat

Cumartesi 
10:00 – 17:00

Program Dili

Türkçe

Başvuru ve Kayıt 

Katılımcılar mülakatla seçilir.
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