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MODA TASARIMI PROGRAMI 
 

 
 

Genel Bilgi 

Moda Tasarımı alanında, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, hedef kitleyi analiz edebilen, özgün, yeni, yaratıcı, 
estetik giysi ve aksesuar tasarımları üretebilen, malzeme ve üretim teknikleri konusunda bilgi ve beceriye sahip, 
sanat ve tasarım konusunda en son bilgi ve yenilikleri izleyen, ekip çalışmasına yatkın moda tasarımcılarının 
yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  

Araştırma süreçlerini yürütme, koleksiyon hikâye ve renk panolarını hazırlama, temel ve model uygulamalı kalıp 
çizimi, pastal planı ve kesim işlemleri, prototip hazırlama, planlama ve organizasyon, trend takibi ve öngörüsü 
çalışmalarını gerçekleştirebilecek öğrenciler mesleğe ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiyi edinmektedir. Ayrıca 
öğrenciler,  +1 Eğitim Modeli ile bir dönem işletmelerde tam zamanlı çalışarak uygulama etkinlikleri ve projeler 
hazırlayarak alana yönelik iş deneyimi elde etmek fırsatı yakalamaktadır. 

Çalışma Alanları 

Moda Tasarımı Programında yer alan öğrenciler; hazır giyim üreten fabrikalar ve atölyelerin; model-kalıp, 
planlama, tasarım (stilistlik), iş-zaman etüdü, kalite kontrol gibi bölümlerinde çalışabilecek bilgi ve beceriye sahip 
düzeyde kurumumuzdan mezun olmaktadırlar. Moda atölye veya modaevi açmak suretiyle mezunlar kendi 
işyerlerini kurma olanağına sahiptirler. Halk Eğitim Merkezleri ve Belediyelerin düzenlediği giyim alanına 
yönelik kurslarda usta öğretici olarak çalışabilmektedirler. 

Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Bölümleri 

Mezun olan öğrenciler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı' 
nda (DGS) alanıyla ilgili puan türüne göre merkezi yerleştirme esasına dayanarak lisans düzeyinde programlara 
devam edebilmektedir. Ayrıca açık öğretim fakültelerine de dikey geçiş imkânı bulunmaktadır. Dikey geçiş 
yapılabilecek lisans programları her akademik yılın başlangıcında ÖSYM tarafından ilan edilmektedir. Moda 
Tasarımı Programından başarıyla mezun olan öğrenciler, lisans programlarının şartlarını karşılamaları halinde 
istedikleri alanda lisans eğitimi alabilirler. 

 

Çap ve Yan Dal İmkanları 

Tekstil Teknolojisi Programı (ÇAP), 
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Programın Bulunduğu Meslek Yüksek Okulları 

• Ferizli Meslek Yüksekokulu - femyo.subu.edu.tr 
•  

Ders Planları ve İçerikleri 

Eğitim Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden ders planları ve içeriklere ulaşabilirsiniz: ebs.sabis.subu.edu.tr 
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