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İMA
TASARIM 

MODA

EĞİTİM     

KATMA 
DEĞERHazırgiyim ve 

konfeksiyon, 
ülkemize en 

fazla net döviz 
girdisi sağlayan 

sanayi sektörleri 
arasında. 

Sektörün daha 
yüksek katma 
değerli üretim 

yapabilmesi 
için ‘tasarım 

ve moda’da 
güçlenmek şart. 

İstanbul Moda 
Akademisi (İMA) 

bu yöndeki 
gelişimin en 
güçlü eğitim 

kurumu olarak 
öne çıkıyor. 

TÜRKİYE
EKONOMİSİNİN 

LOKOMOTİFİ

HAZIR GİYİM ve
KONFEKSİYON

2013 yılı  
ihracatı 

17.4 
milyar dolar

2014 yılı 
ihracatı

18.7 
milyar dolar 

Üretimde 
çalışan sayısı

490
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24 $
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ihracatının 
dolar değeri

İmalat sanayi 
üretiminin 

% 6.3’
ünü 

yapıyor

İmalat sanayi 
istihdamındaki 
payı 

% 16 
Türkiye genel 
ihracatının 

% 13’
ünü

2.9%

Türkiye GSYH 
içindeki payı

gerçekleştiriyor
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TÜRKİYE’nin, gündemi ne kadar değişirse 
değişsin büyük hedefler için yılmadan 
çalışmak zorundayız. Hazırgiyim ve 

konfeksiyon sektörümüz, uluslararası pazarlarda 
en iddialı olduğumuz, yüzümüzü dışarıya en çok 
döndüğümüz sektörlerden biri. Yıllık 18.7 milyar 
dolar ihracat ve yüzde 3.4 pay ile dünyanın 7. büyük 
hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatçısıyız. Bu başarıyı 
yakalamamızda, eğitim ve tasarım altyapısına önem 
vermek ve bu konuda sürekli yatırım yapmamızın 
büyük payı var. Sektörde daha yüksek katma değerli 
üretim için ‘tasarım ve moda’ alanında çok daha fazla 
çalışmamız gerekiyor. İstanbul Moda Akademisi 
(İMA), hak ettiğimiz katma değerli ürünlere 
ulaşmamız için gerekli ‘tasarım ve moda’ eğitiminde 
her geçen gün kendini geliştirerek yola devam ediyor.  

FARKLILAŞARAK DEĞER YARATIYORUZ
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar 

Birliği (İHKİB Başkanı Hikmet Tanrıverdi, bu konuda 
şöyle konuşuyor: “Sektörümüz için eğitim ve tasarım 
çok büyük önem taşıyor. Çünkü biz katma değeri 
yüksek hazırgiyim ve konfeksiyon ürünleri üreterek 
200’ü aşkın ülkeye ihraç ediyoruz. Bu ürünlerde 
en yüksek katma değer ‘tasarım’ ve nitelikli insan 
gücü ile yaratılabiliyor. Kimsenin aklına gelmeyen 
kumaş ve malzemeleri kullandığınızda, 
kimsenin düşünemediği motifler, 
kesimler yarattığınızda,  bu topraklarda 
yaşamış medeniyetlerin izlerini 
kumaşlara ve giysilere yansıttığınızda, 
diğer bir ifadeyle kültürü, tarihi ve 
bilgiyi sanatla buluşturduğunuzda 
”fark” yaratıyorsunuz. Bu farkın 
sonucu yüksek katma değer, birim 
fiyatı daha yüksek ihracat ve daha fazla 
döviz getirisi oluyor. Hazırgiyim ve 
Konfeksiyon Sektörü eğitimde de ilkleri 
başarmanın haklı gururunu yaşıyor.  Sektörümüz bu 
durumu yıllar önce fark etti.  Moda tasarımına önemli 
yatırımlar yapıldı. Altyapıyı kuvvetlendirmek üzere 
ciddi adımlar atıldı. Bu adımlar sayesinde uluslararası 
piyasalarda rekabet şansımızı arttırdık. 

İMA’YI SEKTÖR YÖNETİYOR
İMA bu anlamda attığımız en ciddi adımlardan 

biri.  İMA, Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün 
uluslararası rekabet gücünü tasarım anlamında 
desteklemek üzere 2007’de kuruldu. İMA’nın London 
College of Fashion, Polimoda gibi dünya çapında 
tanınmış kurumlarla stratejik işbirlikleri, Türkiye’nin 
tasarım eğitiminde çığır açtı. Hazırgiyim ve 
konfeksiyon sanayiinde konvansiyonel ürünlerden 
tasarım ürünlerine giden yol, farklı birikim, tecrübe, 
yetkinlik ve vizyon gerektiren engellerle dolu. 
Uluslararası ticarette rekabet edebilmek için bu yolu 
kat etmek zorundaydık. İHKİB olarak İMA’yı moda  
eğitimi konusunda sektörü zirveye taşıyacak bir 
öncü misyonuyla yapılandırdık. Ülkemizin ilk moda 
akademisini sektöre kazandırmış olmak bizim için 
ayrı bir övünç kaynağı.

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMLER
Hazırgiyim ve konfeksiyon 

sanayicileri olarak, gerek üretim 
gerekse tasarım açısından eğitimi 
önemli görüyoruz. Tasarım bir ölçüde 
kişisel yetenek ve birikim işi  ama 
eğitimli tasarımcıların bizi dünya 
podyumlarında daha iyi temsil edeceğine 
inanıyoruz. İMA’da öğrencilerimize 

Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans Programı 
başta olmak üzere lisansüstü eğitimler veriyoruz. 
Ayrıca profesyonel gelişim programları, kurumsal 
eğitimler ve danışmanlıklar ile tasarımcı adaylarına 
uluslararası arenada rekabet edebilecek altyapıyı 
ve vizyonu kazandırmaya çalışıyoruz. İnanıyoruz 
ki tasarıma ve eğitime verdiğimiz önem, kanalize 
ettiğimiz kaynaklar, 2023 Türkiye İhracat Stratejisi 
çerçevesinde hazırgiyim sektörünün 60 milyar 
dolarlık ihracat hedefine bizi ulaştıracak.” Bu sayfa, İHKİB’in desteği ile hazırlanmıştır.

HÜSEYİN ÇAĞLAYAN
Moda Tasarımcısı

Türkiye’de modayı hem 
akademik hem deneysel bir 
şekilde ilerletebilmek için İMA 
gibi bir eğitim kurumunun 
varlığı şarttı. Sadece 

Türkiye’den değil yurt dışındaki önemli moda 
okullarından gelen deneyimli kişilerin bakış 
açısı, öğrencilerin sadece tasarlamayı değil 
modayı farklı şekillerde görebilmelerini sağlıyor. 
İMA’nın, LCF (London College of Fashion) ile iş 
birliği bunun çok iyi bir örneği. Yeni neslin, 
İMA’nın farklı eğitim sistemi ile Türkiye’nin 
elinde bulunan kaynakları çok daha başka ve 
ileri bir noktaya taşıyacağını düşünüyorum.
BORA AKSU
Moda Tasarımcısı

İMA kavramsal anlamda 
bilinen ama içerik olarak 
henüz tam aydınlatılmamış 
modayı deneyerek öğrenme 
adına çok önemli bir platform 

sunuyor. Özellikle vizyon sahibi kadrosu ve 
endüstrinin farklı yönlerinde kendini kanıtlamış 
profesyonellerin desteği ile gençlere sadece 
eğitim değil, gerçek endüstrinin tadını da 
vermeyi başarıyor.  Ben İMA’nın özellikle kendi 
yolunu bulup araştırma yapan ve dünyanın her 
yerinde ayakta durabilen gençler yetiştireceğine 
inanıyorum. Deneysel tasarım, yeni düşünce ve 
araştırma sistemleri, tasarımcının görsel olarak 
kendini ifade edebilme yolları, araçları bulması 
ve uygulayabilmesi, İMA’nın moda eğitim 
sisteminin anahtarı olmalı diye düşünüyorum.
ECE EGE
Moda Tasarımcısı

Senelerdir Türkiye’nin ihtiyacı 
olan gerçek moda eğitimi 
sistemini yaratan İMA genç 
jenerasyon moda 
tasarımcılarına yepyeni, 

modern ve bugünün gereksinimleri 
doğrultusunda gerçekçi bir tasarım ve teknik 
eğitim sunuyor; bu gençlerin sektöre en doğru 
ve yararlı şekilde katılmalarına yol göstererek, 
geleceğin yeni modacılarının yetişmelerine 
destek oluyor.
ATIL KUTOĞLU
Moda Tasarımcısı

İMA, kuruluşundan bugüne 
gerek uluslararası arenanın en 
önemli moda okulları, gerekse 
Türkiye perakende sektörünün 
önde gelen firmalarıyla 

yürüttüğü çalışmalarla büyük bir eksikliği 
tamamlıyor. Her biri alanında çok değerli 
eğitmen kadrosu ve dünyadaki diğer moda 
okullarının müfredatıyla paralel bir çizgide 
hazırlanan eğitim programları da İMA’yı 
farklılaştırıyor. Moda sektöründe kariyer 
hedefleyen ya da bu sektöre geçiş yapmak 
isteyenlere, dünya standartlarında bir eğitim 
alırken aynı zamanda sektör iş birlikleriyle de 
deneyim kazanma imkânı sunan İMA’nın, Türk 
moda endüstrisini çok daha ileriye taşıyacağına 
ve adını dünyaya kanıtlayan nice moda 
tasarımcıları yetiştireceğine yürekten 
inanıyorum.
HAKAN YILDIRIM
Moda Tasarımcısı

Türkiye’de modanın hızla 
gelişmekte olduğu bir 
dönemin başlangıcındayız. 
Böyle bir dönemde en önemli 
konu, tam donanımlı moda 

eğitimi verebilen okullarla, moda alanında 
yetenekli öğrencilerin buluşuyor olması. Bugüne 
kadar Türkiye’de güzel sanatlar eğitimi veren 
birkaç üniversite dışında bu alanda bir okulun 
bulunmaması; olanların da teknik donanımda 
eksiklikler yaşaması, öğrencilerin iyi çizim 
yapmanın ötesine geç(e)memesine yol açıyordu. 
Buna ek olarak, okulda yoğun kalıp ve dikim 
dersleri alamayan öğrenciler, ancak iş hayatına 
başladığında bu konuda gelişebiliyordu. İMA’nın 
açılması ile Türkiye’de ilk kez tam donanımlı bir 
moda akademisi ile tanıştık. Bu çok önemli bir 
atılımdır. 
ZEYNEP TOSUN 
Moda Tasarımcısı

İstanbul Moda Akademisi, 
moda, tekstil ve perakende 
alanında markalarla gençleri 
bir araya getiren ve sektöre 
büyük katkı sağlayan bir 

platform oluşturdu. Londra gibi modanın önemli 
merkezlerinden biri ile yakın ilişkisi, Türkiye’de 
diğer sektör STK’ları ile ortak hareket etmesi 
İMA’yı, bu alana gönül veren gençlerin 
faydalanabileceği büyük bir değer haline geldi.  
Moda fotoğrafçılığından, moda editörlüğüne 
kadar farklı alanları tek bir çatı altında 
toplayarak İstanbul’da modanın merkezi 
Nişantaşı’ndaki lokasyonu ile doğru moda 
eğitiminin öncülerinden biri oldu.  
İstanbul Moda Akademisi’nin, Türkiye’de 
modanın ileride çok güzel noktalara  
geleceğinin bir göstergesi olduğunu 
düşünüyorum.

TÜRKİYE’NİN ‘EN İYİ 
MODA OKULU’ OLMAK
İSTANBUL Moda Akademisi (İMA), moda 
ve modayla ilgili tüm alanlarda yenilikçi 
ve modern bir yaklaşımla eğitim 
faaliyetlerini yürütüyor. En önemlisi 
de uluslararası platformlarda kabul 
görmüş, Türkiye’nin ilk ve en yetkin 
moda okullarının başında geliyor olması. 
Avrupa Birliği, Ekonomi Bakanlığı ve 
İHKİB işbirliği ile kurulan ve İstanbul 
Moda Haftası’nda defile düzenleyip 
öğrencilerini sektöre ve basına tanıtan 
tek moda okulu İMA, 2007 yılından 
bu yana sektörün geleceğine yön 
verecek yaratıcı ve yenilikçi işgücünü 
kazandırmak için çalışıyor. Türkiye’nin 
moda, tasarım ve sanat bilinci yüksek, 
uluslararası pazarları bilen  moda 
tasarımcıları bu okuldan yetişiyor. 

ULUSLARARASI KURUMSAL YAPI
Uluslararası Moda Okulları 

Birliği (IFFTI) üyesi İMA, dünyada 
kabul görmüş bir eğitim programı 
sunuyor. Akademik alanda stratejik 
ortağı 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 işbirliğiyle uluslararası moda 
okullarında eğitim görme, markalara ve 
tasarımcılara ulaşma imkânı sunuyor.

YENİLİKÇİ EĞİTİM YAKLAŞIMI
İMA için modaya global bakan gençler 

yetiştirmek çok önemli. Teorik altyapıyı 
uygulamalı projelerle destekleyen 
İMA, öğrenci deneyimi odaklı eğitim 
anlayışıyla ayrıcalıklı bir moda eğitimi 
veriyor. Endüstriye dair her aşamayı 
öğrencilere aktaran, teorik bilgileri 
ünlü tasarımcılar ve sektörün ileri 
gelen firmaları ile bir araya getirirek 
uygulama fırsatı sunan eğitimlerin 
sonucunda öğrencilere yaratıcılıklarını 
hayata geçirebilme fırsat tanıyor; kendi 
ürettiklerini sunma şansı veriyor. 

SEKTÖRDEKİ İŞ İMKÂNLARI
İMA kurulduğu günden bu yana 

5.300 öğrenci mezun vererek sektöre 
çeşitli alanlarda iş gücü istihdamı 
sağladı. Mezunların işe yerleşme oranı 
yüzde 77 oldu. Sektör bağlantıları ile 
sektörde hangi pozisyonlarda açık 
olduğunu araştıran İMA, doğrudan bu 
pozisyonlara insan kaynağı sağlıyor. 
Hazır giyim alanında yapılan yarışmalar 
ve farklı projelerin hayata geçmesine 
katkı sağlayan İMA, moda tutkusuyla 
kariyerini bu yönde geliştirmek isteyen 
gençleri destekliyor ve kariyerlerinde 
bir dönüm noktası oluyor. İMA’da 
moda tasarımı eğitimini tamamlayan 
mezunların koleksiyonlarını moda 
profesyonelleri ile buluşturdukları 
Mercedes-Benz Fashion Week 
Istanbul’da gerçekleştirilen NEW GEN 
defileleri bu kapsamda yürütülen 
çalışmaların başında geliyor.

İMA 300’ün üzerinde endüstri deneyimi olan  
yerli ve yabancı tecrübeli  akademisyenlerden; 
sektör profesyonelleri ile moda 
tasarımcılarından oluşan kalabalık akademik 
kadrosu ile  4 alanda eğitim veriyor: 

Moda Tasarımı
Teknoloji ve  Ürün Geliştirme
Moda Yönetimi
Moda İletişimi ve Medya 

EĞİTİM ALANLARI

Akademik Programlar
Lise eğitimi sonrası moda alanında sağlam 
bir altyapı edinmek isteyen ve mesleğini 
moda tasarımcısı olarak belirlemiş 
öğrencilere yönelik olup, hazırlık, lisans ve 
lisans üstü endüstriye geçiş düzeyindedir.

 Portfolyo Hazırlık Programı 
 Moda Tasarımı ve Teknolojisi Lisans 
Programı (Kadın ve Erkek Giyim)
 Deri Ayakkabı ve Aksesuar Tasarımı 
Lisansüstü Diploma Programı
 Moda Tasarımı ve Yönetimi Lisansüstü 
Diploma Programı 
 Moda Tasarımında Kalıp ve Model 
Geliştirme Programı

Moda Tasarımı ve Teknolojisi  
Lisans Programı 
University of The Arts London/London 
College of Fashion (LCF) işbirliğinde 
yürütülen ve LCF müfredati ile uyumlu 
3 yıllık bir programdır. İlk iki yılı İMA’da 
başarıyla tamamlayan öğrencilere,  
üçüncü yılı London College of  
Fashion’da okuyarak Avrupa’nın en 
prestijli tasarım üniversitesinden diploma 
fırsatı sunuyor.

Profesyonel Gelişim Programları 
Moda sektöründe çalışan veya kariyer 
değişikliği yaparak sektöre giriş yapmak 
isteyen profesyonellere, kısaca moda ile 
ilgilenen herkese yönelik kurgulanmış, 
hafta içi akşam saatlerinde ya da hafta 
sonları devam eden, yarı zamanlı eğitim 
programlarından oluşuyor.

  Moda Tasarımı Diploma Programı
 Moda Yönetimi 
 Moda Satın Alması 
 Moda Perakendesinde  Merchandising 
 Görsel Mağazacılık ve Vitrin Tasarımı 
 Global Pazarlarda Markalaşma 
 Moda İletişimi ve PR 
 Stil Danışmanlığı 
 Moda Fotoğrafçılığı 
 Moda Editörlüğü 
 Styling 
 Modada Blog Yazarlığı ve Sosyal Medya 
 Moda Tasarımında Photoshop ve  

      Illustrator 
 Moda İllüstrasyonu 
 Dijital Baskı Teknikleri
 Koleksiyon Planlama ve Oluşturma

EĞİTİM PROGRAMLARI

ÖĞRENCİLER YETENEK SINAVIYLA SEÇİLİYOR
Moda tasarımı lisans ve lisansüstü 
programları için üniversite giriş sınavı 
zorunluluğu yok. Tüm adaylarda en az 
lise mezuniyeti aranıyor. Öğrenciler 
mülakat ve yetenek sınavı ile seçiliyor. 
Yetenek sınavı, katılımcıların 
becerilerini ve yeteneklerini tanımak 

için yapılıyor. Mülakatta adayların 
modaya olan ilgileri ve daha önce 
yapmış oldukları çalışma örnekleri 
veya portfolyoları değerlendiriliyor. 
Öğrencilerini bu şekilde özenle seçen 
İMA, Nişantaşı’nda Sadrazam Sait Paşa 
Konağı’nda hizmet veriyor.

TASARIMCI GÖRÜŞLERİ

GÖZDE NADİRE BIÇAKLI - İSTANBUL MODA AKADEMİSİ MODA 
TASARIMI VE YÖNETİMİ LİSANSÜSTÜ DİPLOMA PROGRAMI 2014 
MEZUNU MBFWI Ekim 2014

İREM BARKAN - 
İSTANBUL MODA 
AKADEMİSİ MODA 
TASARIMI VE 
TEKNOLOJİSİ LİSANS 
PROGRAMI 2014 
MEZUNU-MBFWI  
Ekim 2014

ELİF YAVUZ - İSTANBUL MODA 
AKADEMİSİ MODA TASARIMI VE 
YÖNETİMİ LİSANSÜSTÜ DİPLOMA 
PROGRAMI  2014 MEZUNU-MBFWI 
Ekim 2014

GÖZDE NADİRE 
BIÇAKLI 

PELİN ILIKAN - İSTANBUL 
MODA AKADEMİSİ MODA 
TASARIMI VE TEKNOLOJİSİ 
LİSANS PROGRAMI 2014 
MEZUNU - MBFWI Ekim 
2014


