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MARMARA ÜNİVERSİTESİ 

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU 

TASARIM BÖLÜMÜ 

MODA TASARIMI PROGRAMI 

DERS İÇERİKLERİ 

 

1.Sınıf I. Yarıyıl Dersleri         (T+U) ECTS 
 

1. TRD 121 - Türk Dili I          (2+0) 2 

Dil, Diller ve Türk Dili / Dilin İnsan Hayatındaki önemi, Dillerin Doğuşu ve Dilin Özellikleri / Dil Bilgisi, Sözcük, 

Cümle / Yazılı Anlatımda Başarılı Olmanın Yolları / Kelime Türleri, Kelimelerin Ses ve Şekil Yapısı / İsim, Fiil, Zarf 

ve Edatların Türleri ve Bunların Türkçede Kullanılışları / Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri / Düzgün ve Etkili 

Konuşmanın Temel İlkeleri. 

 

2. YDZI 121 - İngilizce I           (2+0) 2 

Konuşma: Selamlaşma, Hatır Sorma, Kendini Tanıtma / Direktif Verme, Rica ve İsteklerde Bulunma / Bilgi Almak İçin 

Soru Sorma / Sorulan Sorulara Cevap Verme / Önerilerde Bulunma, Önerilere Cevap Verme / Zaman veya Yer Sorma 

ve Bu Tür Sorulara Cevap Verme / Miktar veya Sayı Sorma ve Bildirme / Telefonla KonuşmaTekniği / Gereklilik, 

Tavsiye Bildiren İfadeler/ 

Geçmişte Yer Alan Olaylardan Bahsetme./Dinleme ve Anlama: Mesleki Konularda Dinlediğini Anlama ve 

Cevaplandırma, Dinleme Tekniği. Yazma: Dilbilgisi Kurallarına Uygun Cümle Kurma / Olayların ve Bilgilerin önem 

ve Oluş Sırasına Sırasına Göre Sıralanması / CV Yazma, Kişisel Bilgiler Verme / Kişisel Mektup veya Mesaj Yazma / 

Bir Cismi, Mekanı veya Kişiyi Sıfatlar Kullanarak Tanımlama / Davetiye Yazma. Okuma-Anlama: Yabancı Dilde 

Okuyabilme ve Okuduğunu Anlayabilme. 

3. MDY 1001 - Tekstil Teknolojisi        (3+2) 4 

Bu ders sonunda öğrenciye tekstil ham maddelerini tespit edebilme tekstil kumaş yapılarını ve onlara kazandırılabilecek 

yapısal ve estetik özellikleri tespit edebilme yeterliği kazandırılacaktır. Lif çeşitleri, lif karışımları, liflerin kullanım ve 

bakım özellikleri, iplik üretim teknolojileri ve iplik numaralandırma sistemleri, dokuma kumaş üretim teknolojisi, örme 

kumaş üretim teknolojisi, dokusuz kumaş üretim teknolojisi, tekstil terbiyesi, boyama yöntem ve teknolojileri ve baskı 

yöntem ve teknolojileri ile ilgili teorik bilgiler verilir. 

4. MDY 1003 – Moda Sanat Tarihi         (2+0) 2 

Bu ders ile öğrenciye, Tarih Çağları ve Batı Sanatı Tarihini inceleyerek dönemlere ait eserleri ikonografik ve plastik 

çözümlemesini yapabilme, Türk Sanatını ve Çağdaş Türk Sanatını inceleyerek dönemlere ait eserleri ikonografik ve 

plastik çözümlemesini yapabilme  yeterlikleri kazandırılması amaçlanmaktadır. Sanat ve sanat tarihi ile ilgili temel 

kavramlar, prehistorik çağlardaki sanat eserlerinin incelenmesi, Mezopotamya, mısır sanatının incelenmesi, anadolu 

uygarlıklarının incelenmesi, yunan, roma sanatının incelenmesi, erken ortaçağ ve ortaçağ avrupa sanatının incelenmesi, 

rönesans dönemi sanatının incelenmesi, manierizm ve barok dönemi sanatının, rokoko dönemi sanatının incelenmesi, 

neoklasizm ve romantizm dönemi sanatının incelenmesi bu dersin konuları arasındadır.  
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5. MDY 1005 - Temel Sanat Eğitimi I         (2+2) 7 

Bu ders ile öğrenciye; yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Öğrenciye nokta-çizgi, açık-koyu, ışık-gölge, form çağrışımları ve kompozisyon, doku, renk, strüktür ve perspektif 

ilkelerine uygun çizim yapmak yeterlikleri kazandırılacaktır. 

6. MDY 1007 - Deneysel Giysi Tasarımı         (2+2) 7 

Bu ders ile öğrenciye; insan vücudu ve özelliklerini tanıma, yaratıcılık ve yeteneklerini ortaya çıkarabilme, malzeme, 

biçim, renk, yapı, işlev ilişkilerini kurarak yaratıcı ve özgün öneriler oluşturmasını sağlama yeterliliklerini 

kazandırmak amaçlanmıştır. Bu amaçla geleneksel dikiş ve kalıp teknikleri zorunlu kılınmadan, kumaş, kâğıt, elyaf, 

ofis malzemeleri gibi doğal veya sentetik tekstil malzemeleri ile tekstil ve drapaj yöntemi kullanılarak,  deneysel giysi 

tasarımı çalışmaları yapılacaktır. 

 

7. Seçimlik Ders – 1   

8. Seçimlik Ders – 2   

9. Seçimlik Ders – 3  

 

1. Sınıf II. Yarıyıl Dersleri         (T+U) ECTS 

 

1. TRD 122 - Türk Dili II          (2+0) 2 

Yazılı ve Sözlü Anlatım Türleri: Yaratıcı Yazma, Öğretici Yazma, Hazırlıklı Konuşma, Hazırlıksız Konuşma / Planlı 

Yazma Çalışmaları, Kısa Hikaye Yazma, Kısa Fikir Yazıları Oluşturma / Yazıların İncelenmesi / Hazırlıklı Konuşma, 

Konferans, Münazara, Mülakat, Okuduğu Bir Eseri Tanıtma / Sağlam, Dengeli, Hür ve Sistemli Düşünme Alışkanlığı 

İle Araştırma, Tartışma, Değerlendirme ve Oluşturma Gücü Kazandırma / Noktalama ve Yazım Kuralları / Anlatım 

Bozuklukları. 

2. YDZI 122 – İngilizce II         (2+0) 2 

Konuşma : Yön Sorma, Yön Tarif Etme / Tercih Yapma, Tercih Sorma / Bir İşlemin, işin Nasıl Yapıldığını Sorma, 

Anlatma / Bir Ürünün Avantajı, Alanı ile İlgili İşlerin Kıyaslanması / Gelecekten Bahsetme, Gelecekle ilgili Tahminde 

Bulunma / İhtimallerden ve Tahminlerden / Bir Durumu, işlevi Edilgen Yapı Kullanarak Anlatma / Geçmişte Olmuş, 

Ancak Etkisi Süren Veya Geçmişte Başlamış Hala Devam Eden Durumlar / Bir işin, İşlemin Amacının Açıklanması / 

Benzerlik ve farklılıkların İfade Edilmesi / Sebep, Sonuç Sorma ve İfade Etme. Dinleme-Anlama : Alanı ile İlgili 

Konularda Dinlediğini Anlama ve Cevap Verme / Dinlenen Cümlelerdeki Vurgu ve Tonlamaların Fark Edilmesi / 

Dinlenen Cümleler veya Kelimelerdeki Kısaltmaların Anlaşılması / Kelime Başlarına veya Sonlarına Gelen Yapım 

Eklerinin Anlaşılması / Belirli Bir Bilgiyi Edinmek için Dinleme / Genel Bir Konuyu Anlayabilmek İçin Dinleme ve 

Değerlendirme. Yazma : Dinleme ve Okuduklarını Not Alma / Alanı ile İlgili Formları, Tabloları ve Şemaları Doldurma 

/ İş Mektupları Yazma / Bir İşlemi Edilgen Yapı Kullanarak Yazma / Okunan Veya Dinlenen İfadelerin Dolaylı 

Biçimde Aktarılması. Okuma-Anlama : Zıtlık Bildiren İfadeler / Relatİve Clause Yapıları / "Post Modifier" Kısaltılmış 

Relative Clause Yapılan / "Noun Clause" Yapıları / "Infinitive-Gerund Yapıları / Genel 'Bir Fikir Edinmek için Okuma 

Tekniğinin Geliştirilmesi / Belirli Bir Bilginin Edinilmesi için Okuma Tekniğinin Geliştirilmesi. 

3. MDY 1002 - Konfeksiyon Üretim Teknolojisi        (3+0) 3 

Bu ders ile öğrenciye; konfeksiyon üretim sürecini tanımak ve konfeksiyon üretiminde iş akışı ve kullanılan 

teknolojileri tanımak, konfeksiyon ürününe uygun malzemeleri seçmek yeterlilikleri kazandırılacaktır. Konfeksiyon 

üretimi ve özellikleri, konfeksiyon işletmelerinde organizasyon yapısı ve temel iş akışı, ürün geliştirme bölümünde iş 

akışı, kesim bölümünde iş akışı ve kullanılan makine ve aletler, dikim bölümünde iş akışı ve kullanılan makine ve 

aletler, ütü, paket işlemleri ve kullanılan makine ve aletler, konfeksiyon üretiminde kullanılan taşıma sistemleri ile ilgili 

bilgiler verilir. Ayrca konfeksiyon ürünlerinde kullanılan yardımcı maddeler; Astar ve tela, dolgu ve destek 

malzemeleri, dikiş ipliği, kapama gereçleri, aksesuarlar, süsleme gereçleri, etiketler ve ambalaj ile ilgili bilgiler verilir. 

 

 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
Evrak sorgulaması https://turkiye.gov.tr/ebd?eK=5709&eD=BSPK9NDTM5&eS=342301 adresinden yapılabilir. (PIN:02772)

Evrak Tarih ve Sayısı: 17888970-105.03.01.01.01.01-342301-17.08.2022



 3 

4. MDY 1004 - Moda Resmi ve İllüstrasyonu        (2+2) 5 

Bu ders ile öğrenci; basit geometrik formları, cansız modelleri ve canlı modelden insan figürünü gözlemleyip 

inceleyerek, ölçü-oran ve kompozisyon ilkelerine uygun çizme yeterlilikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca 

giyimde modanın yeri ve önemini belirleme, moda resminde siluet hazırlama, siluet üzerinde çizimlerle model 

oluşturma ve geliştirme yapabilecektir. Öğrenciye, giyim ve modayı tanıtabilme, moda öncülerinin desen örneklerinin 

incelemesini yapabilme, canlı modelden çizilmiş insan vücudu üzerinden moda resmi için siluet elde edebilme, basılı 

kaynaklardan değişik duruşlarda kopya moda silueti elde edebilme, moda resminde siluet analizi yapabilme,  kumaş ve 

giysi çizimleri yapabilme, temel giysi formlarını moda resmi ile anlatabilme, modelden model geliştirebilme, geliştirilen 

giysi formlarını tamamlayan aksesuarları çizebilme ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir. 

5. MDY 1006 - Temel Sanat Eğitimi II        (2+2) 7 

Bu ders ile öğrenciye; yaratıcı güçlerini geliştirme ve temel çizimler yapma yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır. 

Öğrenciye nokta-çizgi, açık-koyu, ışık-gölge, form çağrışımları ve kompozisyon, doku, renk, strüktür ve perspektif 

ilkelerine uygun çizim yapmak yeterlikleri kazandırılacaktır. 

6. MDY 1008 - Kalıp Tasarımı I         (2+2) 5 

Bu ders ile öğrenciye ölçü alma, temel etek ve model uygulamalı etek kalıpları, basit tişört kalıbı ve penssiz temel 

beden kalıbı hazırlama yeterlikleri kazandırılacaktır. Ölçü alma, düz dar etek kalıbı hazırlama, temel etek kalıpları 

hazırlama, model uygulamalı etek kalıpları hazırlama, penssiz temel beden kalıbı hazırlamaya ilişkin bilgi ve 

becerileriler kazandırılır. 

7. MDY 1012 Moda Pazarlama         (2+0) 2 

Tekstil hazır giyim sektöründe pazarlama araştırmaları, ürün oluşturma ve marka çalışmaları ve fiyatlandırma 

çalışmaları, moda pazarlamada dağıtım kanallarını tutundurma çalışmaları ve Türk hazır giyim sektörünün moda 

pazarlama yapısı ve stratejilerinin incelenmesi ve moda ürünün pazarlanması. 

8. Seçimlik Ders – 4    

9. Seçimlik Ders – 5   

 

2.Sınıf  I. Yarıyıl Dersleri        (T+U) ECTS 

 

1. ATA 121- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I        (2+0) 2 

İnkılap Kavramı / Bölümleri / Diğer Kavramlar / Dersin Konusu ve Ana fikri / Osmanlı Devletinin Genel Yapısı / 

Çöküş Nedenleri / Osmanlı Devletindeki Reform Hareketleri / Tanzimat Dönemi / Meşrutiyet Dönemi / Trablus ve 

Balkan Savaşları / I. Dünya Savaşı / Fikir Akımları / Mondros Mütarekesi / Anadolu'nun Paylaştırılması ve İzmir'in 

İşgali / İstanbul'un işgali / Milli Demekler / Azınlık Demekler/Yeni Türk Devletinin Kuruluşu/Atatürk'ün Samsun'a 

Çıkışı/Amasya Genelgesi/ Erzurum Kongresi / Sivas Kongresi / Amasya Görüşmeleri/Son Osmanlı Meclisi/Misak-ı 

Milli / T.B.M.M. Açılışı / Meclis Yapısı/ İç Ayaklanmalar/ Sevr Antlaşması/ I. ve II. İnönü Savaşları / Eskişehir — 

Kütahya Savaşları/ Sakarya Meydan Savaşı / Büyük Taarruz/ Mudanya Mütarekesi ,/ Lozan Antlaşması 

2. MDY 2001 - Giysi Tasarımı I         (2+2) 5 

Öğrenci bu ders sonunda tema belirleyebilecek, hikaye ve renk panosu hazırlayabilecek, seçilen herhangi bir modelin 

artistik ve teknik çizimini yapabilecektir. Öğrenci bu modül sonunda seçilen herhangi bir modelin artistik ve teknik 

çizimini yapabilecektir. Öğrenci bu modül sonunda seçilen herhangi bir modelin kalıbını çıkarabilecek, örnek bir ürün 

ve gerçek ürün hazırlayabilecektir. 

3. MDY 2003 - Giysi Üretim Teknikleri I        (2+2) 7 

Bu ders sonunda öğrenciye; kesim, makinede düz dikiş, overlok, ütüleme ve etek dikmek yeterlikleri kazandırılacaktır. 

Kesim yapma, makinede düz dikiş dikme, overlok dikişi yapma, ütüleme yapma, etek dikmeye ilişkin bilgi ve becerileri 

kazanma. 

4. MDY 2009 - Kalıp Tasarımı II         (2+2) 5 

Bu ders ile öğrenciye ölçü alma, temel etek ve model uygulamalı etek kalıpları, basit tişört kalıbı ve penssiz temel 

beden kalıbı hazırlama yeterlikleri kazandırılacaktır. Pensli temel beden kalıbı, model uygulamalı bluz kalıbı, temel 

kadın pantolon kalıbı, model uygulamalı pantolon kalıbı hazırlamaya ilişkin bilgi ve becerileri kazanma. 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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5. YDI 2005 - Mesleki İngilizce I         (2+0) 2 

Bu derste öğrenciye; temel mesleki kavram ve tanımları ile temel mesleki dil bilgisi yeterliklerinin kazandırılması 

amaçlanmıştır. Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak, doğru telaffuz ile konuşabilme. Mesleği 

ile ilgili konularda daha ileri düzeyde yabancı dilde dinlediğini anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda 

yazışmalar yapabilme ve okuduğunda anlayabilme. 

6. MDY 200 Staj Uygulaması          (0+0) 2 

 

7. Seçimlik Ders – 6 

8. Seçimlik Ders – 7  

9. Üniversite Seçimlik Ders  

 

2. Sınıf  II. Yarıyıl Dersleri        (T+U) ECTS 

 

1. ATA 122 - Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II       (2+0) 2 

Saltanatın Kaldırılması / Cumhuriyetin İlanı / Halifeliğin Kaldırılması / Kıyafet Düzenlenmesi / Şapka İnkılabı / Harf, 

Dil, Tarih İnkılabı ve Soyadı Kanunu / Tarikatların Kaldırılması / Tekke, Türbe ve Zaviyelerin Kapatılması / Takvim, 

Saat Ölçü Sistemindeki Değişiklikler / 1921 ve 1924 Anayasaları ve Hukuk İnkılabı / Kadın Haklan ve insan Hakları 

Kavramları / Eğitim İnkılabı, Önemi / Türk İnkılabının Yeri, Eğitimde Uyulması Gerekli İlkeler / Eğitim Aksaklıkları / 

1924 Devrim Yasalarının önemi / Şeyh Sait, Menemen ve Suikast Girişimi / Çok Partili Dönem / Terakkiperver ve 

Serbest Fırka / Parti Tanımı Demokrasi Kavramı / Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Laiklik, İnkılapçılık, Devletçilik, 

Halkçılık, İlkeleri / Milli Bağımsızlık / Milli İrade / Milli Beraberlik / Yurtta ve Dünyada Barış / Atatürkçü Düşünce 

Sistemi / Atatürk Devri Dış Politikası/Montrö Boğazlar Sözleşmesi/ Balkan Antantı / Hatay Sorunu. 

2. MDY 2002 - Giysi Tasarımı II          (2+2) 5 

Öğrenci bu ders sonunda tema belirleyebilecek, hikaye ve renk panosu hazırlayabilecek, seçilen herhangi bir modelin 

artistik ve teknik çizimini yapabilecektir. Öğrenci bu modül sonunda seçilen herhangi bir modelin artistik ve teknik 

çizimini yapabilecektir. Öğrenci bu modül sonunda seçilen herhangi bir modelin kalıbını çıkarabilecek, örnek bir ürün 

ve gerçek ürün hazırlayabilecektir. 

3. MDY 2004 - Giysi Üretim Teknikleri II         (2+2) 5 

Bu ders sonunda öğrenciye bluz, elbise ve pantolon dikme yeterlikleri kazandırılacaktır. 

4. MDY 2022 - Bitirme Projesi           (0+2) 5 

Moda tasarımında tasarım alternatifleri ve model geliştirmeye yönelik yazılım programları da kullanarak projeler 

geliştirmeyi amaçlar. Bunun yanı sıra moda koleksiyonuna yönelik sunum tekniklerini bilgisayar ortamında geliştirir. 

Bu ders ile proje planlayabilme ve hazırlayabilme yeterliği kazandırılacaktır. Öğrenciler, tek ya da gruplar olarak alana 

ilişkin bir konuyu uygun yöntem ve teknikleri kullanarak araştırır ve bir proje/ürün ortaya çıkarır.  

5. YDI 2006 - Mesleki İngilizce II         (2+0) 2 

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak, doğru telaffuz ile konuşabilme. Mesleği ile ilgili 

konularda daha ileri düzeyde yabancı dilde dinlediğini anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda yazışmalar 

yapabilme ve okuduğunda anlayabilme. 

6. THU 100 Topluma Hizmet Uygulamaları        (0+2) 1 

Marmara Üniversitesi Topluma hizmet uygulamaları dersi yönergesi kapsamında Uygulama esasları bağlı olarak ders 

uygulanır. Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin amacı; öğrencinin toplumsal sorumluluk bilincini arttırmak, 

toplumsal sorunların çözümünde aktif rol almasını sağlamak, toplumsal gerçekliklere ait farkındalığını geliştirmek, 

toplum ile işbirliği, dayanışma ve iletişim içinde olmasını sağlamak ve özdeğerlendirme becerisini geliştirmektir. 

7. Seçimlik Ders – 8    

8. Seçimlik Ders – 9  

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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SEÇMELİ DERSLER 

 

1.Sınıf  I. Yarıyıl  Seçmeli Dersleri       (T+U) ECTS 

 

1. BLY 1002  -  Bilgi ve İletişim Teknolojisi        (2+0) 2 

Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. 

İnternet ortamında iletişim kurmak, internet ortamında iş başvurusu yapmak, sayısal verileri düzenlemek ve hazır şablon 

ile tanıtım materyali hazırlamak yeterlikleri kazandırılacaktır. 

2. ILT 1013 -  İletişim           (2+0) 2 

İletişim ile ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, modern toplum-kitle toplumu, kitle iletişim araçları ve 

kitle iletişimin toplumsal işlevleri, iletişimin temel fikirleri, konuları ve gelişimi, kitle iletişimin anlamı, kitle iletişimin 

sosyal fonksiyonlarını kavrar. 

 

3. MDY 1011 -  Moda Eğilimleri          (2+0) 2 

Öğrenci bu ders sonunda iyi bir gözlem yaparak, piyasa araştırması yapabilecek; hedef kitleyi belirleyerek, hedef 

kitlenin özelliklerini tespit edebileceklerdir. Trendleri belirleyerek; moda olan renkleri, kumaşları, aksesuarları, süsleme 

tekniklerini tespit edebilecek ve trendlere uygun giysi formlarını belirleyebilecektir. Aynı zamanda üretilen yeni tekstil 

malzemelerini, tekstil makinelerindeki teknolojik gelişmeleri ve giysi üretimindeki yeni yöntemleri araştırabilecektir.   

4. MDY 1021 – Moda Araştırma Teknikleri        (2+0) 2 

Bu derste öğrenciye; araştırma yapma, araştırma raporu hazırlama ve araştırmayı sunma yeterliklerini kazandırmak 

amaçlanmaktadır. 

5. MDY 1023 - Moda Stilistliği          (2+0) 2 

Moda stilistliğinin tanımı, işlevi, içeriği ve stil, tarz, detay, hakkında bilgi verilerek; yerli ve yabancı tanınmış moda 

stilistlerinin çalışmaları incelenecek, kişisel, kurumsal, ticari, fotoğraf vb. konularda farklı bir stil oluşturulması 

çalışmaları hakkında bilgi verilecektir. 

6. YON 1081 – Toplam Kalite Yönetimi         (2+0) 2 

Bu derste; kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır. Kalite yönetim 

sisteminin altyapısını oluşturmak ve kalite standartlarını uygulamak bu dersin konuları arasındadır. 

 

1.Sınıf  II. Yarıyıl  Seçmeli Dersleri      (T+U) ECTS 

 

1. ISL 1082 – Moda İşletmeciliği         (2+0) 2 

Bu dersin amacı öğrenciye; İşletme kurma ve işletmeyi geliştirme işlemleri ile ilgili yeterlikleri ile işletme yönetimi, 

üretim, pazarlama ve mali işler ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırmaktır. Temel ekonomik göstergeleri analiz etmek, iş 

yeri kurma fikrini oluşturmak, iş yeri kuruluş işlemlerini yürütmek, iş yerini faaliyete açmak, işletmenin yönetim 

işlevlerini yerine getirmek, insan kaynaklarını yönetmek, üretim sürecini yönetmek, pazarlama faaliyetlerini yönetmek, 

işletmenin mali yapısını yönetmek bu dersin konuları arasındadır. 

2. MDY 1010 - Giysi Tarihi          (2+0) 2 

Bu derste öğrenci giysinin tarihsel gelişim süreçlerinin incelemesini yapabilecektir. Bu dersin sonunda öğrenci; giysiyi 

medeniyetlere, coğrafi özelliklere, kültürel özelliklere göre inceleyebilecektir. Türk giysi tarihinde Selçuklu dönemini, 

Osmanlı dönemini, Cumhuriyet dönemini inceleyebilecektir. 

 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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3. MDY 1022 - Konfeksiyonda Kalite Kontrol         (2+0) 2 

Bu ders sonunda öğrenciye malzeme kontrolü yapma ve üretim kontrolü yapma yeterlikleri kazandırılacaktır. Kalite 

kavramlarını, kalite kontrol yöntemlerini ve toplam kalite yönetimini tanıyarak giysi tasarımında tasarım kalitesinin 

oluşturulması, ürün kalite parametrelerini belirleme, üründe ve üretim sürecinde kalite kontrolü yapabilmek için gerekli 

bilgileri kavrar.  

4. MDY 1024 - Moda Sunum Teknikleri         (2+0) 2 

Öğrenci bu modül sonunda elektronik ortamları kullanarak, fuar-sergi vb katılarak, defile hazırlayarak, vitrin 

hazırlayarak ve katalog hazırlayarak ürün sunumu yapabilecek portfolyö türünü ve malzemesini seçebilecek, yaratıcı 

portfolyö tasarımı yapabilecek ve hazırladığı portfolyönün sunumunu yapabilecektir. Elektronik ortamları kullanarak 

sunum yapma, fuar, moda günleri, sergi vb. bilinçli bir şekilde katılma, defile hazırlama, vitrin hazırlama, katalog 

hazırlama.   

 

2.Sınıf  III. Yarıyıl  Seçmeli Dersleri      (T+U) ECTS 
 

1. MDY 2013 - Mesleki Teknik Çizim         (3+0) 3 

Bu ders ile öğrenci; teknik çizim özelliklerine göre siluet çizimleri ve giysi teknik çizimleri yapabilecektir. Öğrenciye, 

Ön-arka-yan duruşta teknik çizim özelliklerine göre siluet çizmek. Siluette ölçü yerlerini belirleyebilme, giysi ve 

detaylarının teknik çizimleri, siluete giysi giydirme özelliklerini çizmek ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Bu 

dersin sonunda; teknik çizim özelliklerine göre siluet çizme ve giysi teknik çizimleri yapma yeterlikleri 

kazandırılacaktır. 

2. MDY 2019- Üretim Planlama          (3+0) 3 

İmalat teknikerleri için gerekli olan işletme, yönetim, üretim yönetimi ve üretim planlama yöntemlerinin temel ilkelerini 

kavrar. 

3. MDY 2021 - Süsleme Teknikleri         (3+0) 3 

Bu derste öğrenciye; süslemenin tanımı ve tarihçesi, süslemede kullanılan araç ve gereçler, işleme tekniği ile yapılan 

süslemeler, dikiş tekniği ile yapılan süsleme teknikleri tanıtılarak, giysi türüne ve malzemeye uygun süsleme yapmaya 

ilişkin bilgi ve becerileri kazandırılır. 

4. MDY 2023 - Üç Boyutlu Kalıp Tasarımı        (3+0) 3 

Üç boyutlu kalıp hazırlama yöntemi olan drapaj tekniğinin tanımı, giyimdeki yeri ve önemi, drapaj çalışmayı gerektiren 

durumlar, drapaj çalışmasında kullanılan malzeme ve araç gereçler, drapaj çalışmasında ön hazırlık işlemleri: manken 

ve malzemeleri kullanıma hazırlama işlemleri, drapaj çalışırken dikkat edilecek noktalar ile farklı modellerde etek, bluz 

ve elbise kalıplarının hazırlanması. 

5. MDY 2025- Ev Tekstili Tasarımı         (3+0) 3 

Öğrenciye, ev tekstiline ilişkin kulanılan ürün grupları, özellikleri, malzemeleri, ölçüleri hakkında bilgi verilerek, 

öğrenciden bir temaya uygun olarak hazırlanan, estetik ve fonksiyonel değerleri ön planda olan, farklı malzeme ve 

teknikleri araştırması ve belli bir konuda özgün ürünler tasarlaması beklenir.  

6. MDY 2027 - Çağdaş Moda Akımları        (3+0) 3 

Bu derste öğrenciye; modanın tanımı ve oluşum nedenleri, moda ve toplum ilişkisi, moda ile ilgili terimler, moda 

ürünün özellikleri ve yaşam dönemleri, moda ürünlerin hazırlanışı ve piyasaya sürülüşü, yüzyıllara göre modanın 

gelişimi, modaya yön veren ünlü dünya ve Türk modacıları, hayatları, çizgileri, stilleri hakkında bilgi kazandırılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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2.Sınıf  IV. Yarıyıl  Seçmeli Dersleri      (T+U) ECTS 

 

1. MDY 2014 - Müşteri Odaklı Giysi Tasarımı        (2+2) 5 

Öğrenci bu dersin sonunda müşteri odaklı giysi tasarımının hangi amaçla kullanılacağını tespit edebilecek, müşterinin 

özel isteklerini belirleyebilecek, müşteri firmanın veya kişinin özel istekleri istekleri doğrultusuda model 

belirleyebilecek, tasarımın çizimini ve illüstrasyonunu yapabilecek, hazırlanan tasarım müşteriye sunularak fikrini 

alabilecek, onaylanan tasarımının amacına uygun kumaş tipini belirleyebilecek ve amaca uygun aksesuarları 

belirleyebilecektir 

2. MDY 2020 - Bilgisayar Destekli Tekstil Tasarımı       (2+2) 5 

Öğrenci bu ders sonunda bilgisayar destekli tasarım programlarında geometrik çizim komutlarını, düzenleme 

komutlarını, renklendirme komutlarını ve kaydetme komutlarını, dokuma yapılarını oluşturma komutlarını, örme 

yapılarını oluşturma komutlarını, baskı/nakış deseni oluşturma komutlarını, giydirme komutlarını kullanabilir ve 

hazırladıkları çizimler üzerinde yüzey efekt görünümleri oluşturabileceklerdir.   

3. MDY 2024 - Baskı Tasarımı          (2+2) 5 

Öğrenci bu dersin sonunda; kumaş yüzeyine yapılan baskı yöntemleri, bu yöntemlerin endüstriyel boyutları (pano, film-

druck, rotasyon, transfer baskı, kabartma baskı, rezerve baskı) desenlendirme çalışmaları özellikleri, raport çeşitleri; 

düz-tam, soter, diagonel, negatif desen çalışması; ana desen ve kombin desen çalışmaları, varyant çalışmaları hakkında 

bilgi ve beceri sahibi olabilecektir.   

4. MDY 2026 - Moda Aksesuar Tasarımı         (2+2) 5 

Öğrenciye, giysiyi tamamlayan takı, ayakkabı, çanta, şapka, eldiven gibi tamamlayıcı unsurlarla estetik ve fonksiyonel 

değerler katan aksesuarların deneysel bir anlatım içinde incelenmesi, bir temaya uygun olarak hazırlanan, farklı 

malzeme ve tekniklerin öğrenci tarafından araştırılması ve belli bir konuda özgün ürünler tasarlanması bilgi ve becerisi 

kazndırılır. 

5. MDY 2028 -  Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı       (2+2) 5 

Bilgisayar ortamında giysi kalıbı hazırlayabilmek amacıyla sistemi tanıma, özelliklerini bilme, menüleri ve toolları 

kullanma; kalıpları hazırlayabilmek için parametreleri oluşturma, seri tablosu hazırlama, kalıp dijitize etme, sisteme 

aktarılan kalıpları inceleme ve düzeltme, kalıbı ekranda serili görebilme, pastal hazırlama ve pastal çizmeye ilişkin bilgi 

ve becerileri kazanma. Kalıp hazırlama programları ile bilgisayar ortamında temel kalıp, model uygulama ve modellerin 

kesim kalıbına dönüştürür. Üretim verileri doğrultusunda kesim planının hazırlanması ve çıktılarının alınması. 

6. MDY 2032- Bilgisayar Destekli Giysi Tasarımı        (2+2) 5 

Öğrenci bu ders sonunda bilgisayar destekli tasarım programlarında geometrik çizim komutlarını, düzenleme 

komutlarını, renklendirme komutlarını ve kaydetme komutlarını kullanabilecek; bilgisayar ortamında insan figürü 

çizebilecek, giysi illüstrasyonu yapabilecek, çizimler üzerinde dokulandırma ve renklendirme yaparak, teknik çizim 

özelliklerine göre siluet çizimleri ve giysi teknik çizimleri yapabilecektir. Ayrıca ön-arka-yan duruşta teknik çizim 

özelliklerine göre siluet çizebilecek, siluette ölçü yerlerini belirleyebilcek, giysi ve detayların teknik çizimlerini ve 

siluete giysi giydirme özelliklerini yapabilecektir. 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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ÜNİVERSİTE SEÇİMLİK DERSLER      (T+U) ECTS 

 

1. Fotoğrafçılık            (2+0) 3 

Bu derste öğrenciye; fotoğrafçılığa ilişkin genel kavramlar, fotoğrafçılıkta kullanılan araç ve gereçleri öğrenerek, 

fotoğrafçılık alanına uygun şartları oluşturmak ve bu alandaki temel yöntemleri dikkate alarak çekim uygulamaları 

yapabilme bilgi ve becerisi kazandırılır. 

2. İlk yardım            (2+0) 3 

İlk yardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk yardım, 

diğer acil durumlarda ilk yardım ve taşımalar ile ilgili yeterlikleri kazandırmaktır. İlk yardımın temel ilkelerini 

uygulamak, temel yaşam desteği sağlamak, yaralanmalarda ilk yardım uygulamak, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilk 

yardım uygulamak, diğer acil durumlarda ilk yardım uygulamak, hasta veya yaralıları taşımak bu dersin konuları 

arasındadır.                        

3. Meslek Etiği             (2+0) 3 

Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, 

mesleki etik ilkelerine uymak ders konuları arasındadır. 

4. İletişim            (2+0) 3 

İletişim ile ilgili temel kavramlar, iletişimin kökeni ve gelişimi, modern toplum-kitle toplumu, kitle iletişim araçları ve 

kitle iletişimin toplumsal işlevleri, iletişimin temel fikirleri, konuları ve gelişimi, kitle iletişimin anlamı, kitle iletişimin 

sosyal fonksiyonlarını kavrar.  

5. Şehir Akvaryumları           (2+0) 3 

Şehir akvaryumlarının planlanması, ünitelerin tanıtılması ve kurulması, akvaryum canlılarının yaşam ortamlarının 

hazırlanması ve yerleştirilmesi, akvaryum canlılarının tanıtılması, Türkiye ve dünyadan bazı örnek şehir akvaryumları. 

Akvaryum ve şehir akvaryumlarının tanımı, şehir akvaryumları tasarımı, şehir akvaryumlarının kısımları, bulunan 

canlılar, şehir akvaryumlarının yönetimi, dünya ve türkiyeden örnek şehir akvaryumları gösterilmektedir. 

Bu belge, güvenli elektronik İmza ile imzalanmıştır.
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