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Türkiye’nin en köklü moda markası
VAKKO, dünyanın en köklü ve en etkin
moda okulu ESMOD ile İstanbul’da
buluşarak, Türkiye’de moda
endüstrisinin geleceğini hazırlıyor.
1841 yılında Paris’te kurulan ESMOD,
dünyanın ilk moda okulu olma özelliğini
taşıyor. ESMOD; dünya çapında moda
ve tekstil sektörünün gelişimine öncülük
eden, yaratıcılığı teşvik ederken satış
faktörünü unutmayan eğitim anlayışını,
2013 yılından beri VAKKO işbirliğiyle
İstanbul’da uygulamaya koyuyor.

SEKTÖRDEKİ PROFESYONELLERDEN OLUŞAN DONANIMLI
EĞİTMEN KADROSUNA SAHİP,
MODANIN BIR HAYAT BİÇİMİ OLARAK ALGILANDIĞI VE MARKA
BİLİNCİNDE OLAN YARATICI KİŞİLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLEYEN,
SEKTÖRLE ÇOK YAKIN İLİŞKİDE ÇALIŞAN VE İLK GÜNDEN
ÖĞRENCİLERİ MODA ENDÜSTRİSİ ILE TANIŞTIRAN,
SEKTÖRDEKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDEN,
MÜŞTERİ GEREKSİNİMLERİNİ VE TALEPLERİNİ DOĞRU
DEĞERLENDİREBİLEN,
VE MARKALARINI DOĞRU YÖNDE BAŞARIYA YÖNLENDİREN
YARATICI PROFESYONELLER YETİŞTİRİR.
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MODA TASARIMI VE YARATIMI
DİPLOMA PROGRAMI 1. YIL

Moda Tasarımı ve Yönetimi
Diploma Programı’nın koleksiyon
hazırlama ve sunumuna yönelik
son yılında öğrenciler eğitmenler
rehberliğinde; ancak, daha
bağımsız çalışırlar. Sektörün
deneyimli tasarımcılarının
oluşturduğu beş ayrı grup jüri,
yıl içinde öğrencileri yakından
takip eder ve koleksiyonlarını
geliştirmelerine katkıda bulunur.
Programın son yılında
öğrencilerden, ilk 2 yıl aldıkları
eğitime dayanarak
koleksiyonlarının pazarlama
aşamasını da planlamaları istenir.
Program kapsamında, her
öğrencinin koleksiyonunu
sunarken hedef kitle analizini
yapmış, satış noktalarını
belirlemiş, başlangıç bütçe planı
ve pazarlama stratejilerini
oluşturmuş olması hedeflenir.

Çeşitli moda
markalarıyla ortaklaşa
yürütülen yarışma
projelerine hazırlık
yapılır. Fabrika, müze
ve fuar ziyaretleri
düzenlenir.

Yıl içinde, öğrencilerin temel
modellerden başlayarak ileri seviyede
modellere uzanan farklı kreasyonlar
hazırlamalarını destekleyen projeler
gerçekleştirilirken; eğitimlerinde
endüstri ile yakın çalışmalar yapılmasını
esas alan VAKKO ESMOD MODA
AKADEMİSİ’nden söz konusu projelerin
pek çoğunu, sektörün önde gelen
markalarıyla ortaklaşa düzenlenen
yarışmalar oluşturur. Bu yarışmalarda
birinci gelen öğrencilere ait
kreasyonlar, mağazalarda kendi
isimleriyle satılır. Yarışmalarda görev
alan jüri üyeleri, yine sektörün
deneyimli profesyonelleri arasından
seçilir. Bu sayede, öğrencilerin
profesyonel yorumlar alarak, moda
endüstrisine hazırlanmaları sağlanır.

PROGRAM İÇERİĞİ
• Sektörün kadın, erkek, çocuk giyimi, iç giyim, plaj
giysileri, örme grubu ya da aksesuar gibi seçilen özel
bir alanı üzerine uzmanlaşma
• Kişisel yaratıcı dünyanın geliştirilmesi
• Seçilen uzmanlık alanında hazırlanan koleksiyon
projesinin pazarlama ve pazarlama iletişimi yönetimi
• Öğrencilerin yıl sonu koleksiyon projelerinin, stil
dosyası ve pazarlama etüdü doğrultusunda hazırlanması

3. yil

2 Yıllık Sertifika
programına katılan
öğrenciler yıl
içerisinde mini bir
kapsül koleksiyon
yaratır. Yıl sonu defilesi
ile sunulur.

PROGRAM İÇERİĞİ

PROGRAM İÇERİĞİ

• Ceket / Tayyör - Moda Tasarımı Projeleri
• Ceket / Tayyör - Modelizm Projeleri
• Drapaj eğitimi 2
• Moda yönetimi ve pazarlaması
• Bilgisayar destekli tasarım - Bilgisayarda kalıp eğitimi
• Koleksiyon planının hazırlanması ve metodları
• Baskı ve kumaş tasarım çalışmaları 2
• Uygulama metodları
• Koleksiyon hazırlamada trend, tema, konsept analizi
ve yaklaşımı
• Teknik bilgilerin belirli ürün grupları üzerinde
uygulanması
• Kişisel modellerin yaratılması ve yapımı

• Temel teknik çizim dersleri
• Moda silüeti oluşturma
• Renkler / Renk teorisine kısa giriş / Ayrıntılı renk
skalası hazırlanması
• Etek / Gömlek / Elbise - Moda Tasarım Projeleri
• Etek / Gömlek / Elbise - Modelizm Projeleri
• Drapaj eğitimi 1
• Koleksiyon oluşturma
• Tekstil ve kumaş bilgisi
• Baskı ve kumaş tasarım çalışmaları 1
• Moda tarihi ve kültürü
• Bilgisayar destekli tasarım - Illustrator, Photoshop,
Bilgisayarda kalıp eğitimi
• Styling, editörlük, üretim şefliği, mağaza müdürlüğü
gibi moda sektörünün farklı branşları ile tanışma

2, yil
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