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Bölüm Tanıtımı
Yaratıcılık ve sanat anlayışıyla birlikte, güncel ve geçmişe 
dayanan tüm alanlardan esinlenerek ‘’haute coture veya 
‘’hazır giyim’’ için özgün tasarımlar ve ürünler ortaya 
koyabilecek meslek dalıdır moda tasarım. Hayal dünyası 
ve yaratıcılıkla harmanlanan, kişinin kendini kumaş, 
aksesuar ve çeşitli yardımcı malzemelerle ifade etme 
biçimi olan moda tasarımı günümüzde önemli meslek 
dallarından biridir ve Çukurova bölgesinde bulunan çok 
sayıda tekstil ve hazır giyim firması Tarsus’u stratejik 
konumundan dolayı moda tasarımı alanında önemli bir 
merkez haline getirmiştir.   Tarsus Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu bünyesinde yer alan Moda Tasarımı 
programı deneyimli, genç ve dinamik kadrosuyla birlikte 
yenilikleri takip eden çağdaş bir anlayış ışığında eğitime 
devam etmektedir. Bu bağlamda Moda Tasarımı 
programında öğrencilere kişiye özel giysi tasarımı, 
deneysel giysi tasarımı, üç boyutlu kalıp tasarımı,  

bilgisayar destekli moda ve kalıp tasarımı, moda resmi 
illüstrasyonu ve proje geliştirme gibi dersler verilerek 
teknik anlamda donanımlı, teknik bilgilerin tasarım ve 
sanat anlayışı ışığında yaratıcılıkta hayalleri hayata 
geçirme imkanı sunulmaktadır. Öte yandan  eğitim 
dönemi içerisinde edinilen bilgilerin sektörel alanda 
deneyimlenmesi amacıyla öğrencilere sektörel staj 
deneyimi ile zenginleştirilmiş bir eğitim sunulmaktadır. 
Mezun olan öğrenciler kişisel marka yaratma imkanıyla 
birlikte, tekstil hazır giyim, ev tekstili alanlarında 
tasarımın ilk fikir aşamasından üretime kadar olan 
süreçte, küçük orta ve büyük ölçekli çok sayıda firmada, 
moda evi ve tasarım atölyelerinde çalışma imkanına 
sahip olacaktır. Mezunlarımız Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 
ile dört yıllık lisans programlarına geçiş yaparak mesleki 
eğitim ve öğrenimlerine devam edebilirler. 

Dünya ekonomisinde ciddi bir paya sahip olan moda ve konfeksiyon sektörü 
Türkiye’de de gerek istihdam gerek gayri safi milli hasıladaki payı gerekse 
mevcut yatırımlar ve yüksek ihracatı ile öncü sektörlerden biridir. Gün 
geçtikçe büyüyen bu sektör içerisinde tecrübeli, yaratıcı ve kendini 
gerçekleştirmiş eleman ihtiyacı da artmaktadır. Tarsus Üniversitesi Moda 
Tasarımı Programı olarak amacımız, moda tasarımı alanında ulusal ve 
uluslararası platformda kendini sözel ve kreatif anlamda ifade edebilecek 
düzeyde gelişmiş, ürettiği ürünler ile sektöre yön verebilecek yeterlilikte 
bireyler yetiştirmektir. 
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Neden Tarsus Üniversitesi?

• İşine tutku ile bağlı, deneyimli ve
dinamik bir akademik kadroya sahip,

• Öğrenci odaklı,

• Teknoloji ve çağın değişen beklentileriyle
uyumlu ve uygulamalı eğitim destekli bir
müfredat sunan,
• Araştırma-geliştirme ve girişimcilik ruhu
kazandıran,
• Kişisel ve mesleki gelişiminize yön veren,

• Hayal ve tutkularınızı çoğaltan,

• Kendinizi keşfedeceğiniz
                                  bir üniversite...

moda.myo.tarsus.edu.tr

Hayallerime iyi ve doğru bir eğitim ile 
adım adım yaklaşacağımı biliyordum. 
Kısa bir sürede bölüme ve üniversiteye 
uyum sağlamamı bölümümüzün 
başarılı ve donanımlı danışman 
hocalarına ve akademisyenlerine 
borçluyum. Aldığım eğitim doğrultusunda 
moda tasarım bölümü ile ilgili birçok 

dalda kendimi geliştirme imkânı bulacağıma inanıyorum. 
Bizlerle paylaştıkları bilgi ve tecrübeleri için hocalarımıza 
teşekkürlerimi sunarım.

Uğur Görkem KORKMAZ
( 1. sınıf öğrencisi)

Moda tasarımı okumayı çok 
istememe rağmen tercih aşamasında 
kararsızdım. Şimdi doğru tercih 
yaptığımı düşünmekteyim. Öğrenim 
aşamasında deneyimli akademi-
syenlerimiz sayesinde bir kez daha 
doğru tercih yaptığımı anlamış 
bulunmaktayım.  Hocalarımızın ilgi ve 

yönlendirmeleri sayesinde bana bölümümü daha çok 
sevdirdikleri için her birine çok teşekkür ediyorum.

Özlem KİPRİ ( 1. sınıf öğrencisi)

Moda tasarım alanında iyi bir alt yapı 
şarttır. Özellikle materyal bilgisi en 
önemlisi bence. Şanslıyım ki alanında 
deneyimli akademisyenlerden moda 
tasarımına yönelik teorik ve uygulamalı 
bilgileri en iyi şekilde öğrenme imkanı 
buldum. İyi bir eğitimle desteklenen 
yurtiçi ve yurtdışı sektör deneyimi beni 

bugün kendi markamın ürünlerini üretmeye kadar getirdi.

Seçil LAZOĞLU YARKADAŞ 
( Mezun öğrenci)


