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GELECEĞİN MODA YÖNETİCİLERİNİ
YETİŞTİRME PROGRAMI

Geleceğin Moda Yöneticilerini Yetiştirme 
Programı ile moda alanında kendinizi 
sektöre ve iş yaşamına hazırlayacak, 
beceri ve duyarlılıklarınızı geliştirecek, 
donanımlarınızı arttıracaksınız.

Moda genel kültürü, tedarik zinciri 
yönetimi, perakende yönetimi ve kişisel 
gelişim konularında 4 aylık eğitim 
alacağınız program, size yeni bir vizyon 
ve bakış açısı kazandırarak, sektörde 
donanımlı ve etkili yöneticiler olmanız 
ve kariyerinize güçlü bir başlangıç 
yapabilmeniz için hazırlayacak. 

Eğitiminizin ardından sektörün önde 
gelen firmalarında 4 aylık staj imkanı 
elde edeceksiniz.

PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA

•  Üretime hazırlık aşamalarından
   başlayarak temel koleksiyon
   oluşturma ve planlama
   bilgilerine hakim olacak
•  Hedef pazarı doğru tespit edip,
   hedef pazar istihbarat kanallarını
   doğru kullanmayı öğrenecek
•  Perakende yönetim stratejileri ve
   marka yönetimi konularına
   ilişkin yönetimsel beceri kazanacak
•  Kurum içi ve kurum dışı
   iletişimde “insan yönetimi”
   becerisi kazanacaksınız

PROGRAM İÇERİĞİ 

Moda Genel Kültürü

Moda, tekstil ve trend temel kavramları 
incelenir, tasarım döngüsü ve süreçleri ile 
ilgili altyapı kazandırılır.

•  Moda kültürü: moda tarihi,
   dönemler, modanın kilit oyuncuları ve
   günümüz modası
•  Moda sektörünün işleyişi ve moda
   takvimi
•  Temel lif, dokuma ve örme kumaş
    üretimi
•  Marka algısı
•  Tüketici davranışları
•  Koleksiyon oluşturma ve planlama
•  Range plan

Tedarik Zinciri Yönetimi

Bu modülde katılımcı, tedarik süreçlerini 
öğrenir. Üretime hazırlık aşamasından 
başlayarak ihracat stratejileri konularında 
altyapı kazanır.

•  Üretim planlama ve kontrol
•  Numune ve üretim süreçlerinde
   takvim yönetimi
•  Kritik yol haritası “critical path”
•  İhracata hazırlık ve ı̇hracat çeşitleri
•  Pazar oluşum aşamaları
•  Yurt dışı pazarlarda müşteri bulma
   teknikleri

M O D A  Y Ö N E T İ M İ



Perakende Yönetimi

Bu modülde katılımcı perakende 
yönetimini öğrenir. Perakende Metrikleri 
ve KPI’ları, Kar Marjları ve Fiyatlandırma 
ve Marka Yönetimi konularında yetkinlik 
kazanır.

•  Stratejik yönetim
•  Perakende metrikleri ve KPI’ları
•  Kar marjları ve fiyatlandırma
•  Modada stratejik pazarlama ve
   uygulamaları
•  Moda tüketici davranışları ve
   trend araştırması
•  360 Derece satış
•  Etkili ı̇letişim ile fark yaratmak
•  Yaratıcı ve etkili sunum becerileri

Kişisel Gelişim

Bu modül, katılımcıların ekip içi 
ve dışında etkili iletişim kurmanın 
inceliklerini ve kritik yönetim becerilerini 
aktarmayı amaçlamaktadır.

•  Yönetim becerileri geliştirme ve
   liderlik
•  Çatışma yönetimi ve ı̇kna
•  Etkin ı̇nsan yönetimi
•  Koleksiyon bütünlüğü oluşturma

Staj

Eğitim sonunda planlanan 4 aylık staj 
dönemi, katılımcının program süresince 
edindiği teorik eğitimin sektördeki 
uygulamalarını bizzat yaşayabilmesini 
hedefler.

Süre

4 ay (90 saat)

Gün ve Saat

Salı ve Perşembe
18:30 – 21:30 

Program Dili

Türkçe

Başvuru ve Kayıt 

Katılımcılar mülakatla seçilir.
Milli Eğitim Bakanlığı 5580 sayılı kanun uyarınca katılımcıların en az 
ortaöğretim mezunu  olmaları gerekir.
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