
	

	
	

İstanbul	Moda	Akademisi	
Moda	Tasarımı	lisans	ve	yüksek	lisans	mezunlarının	koleksiyonları	
podyuma	çıktı	
	

İMA	MEZUNLARI,	
NEW	GEN	KARMA	DEFİLESİ	İLE	
SEKTÖRE	İLK	ADIMINI	ATTI	
	
İstanbul	 Moda	 Akademisi’nin	 “Moda	 Tasarımı	 Programı”	 ile	 “Moda	 Tasarımı	 ve	
Yönetimi	 Lisansüstü	 Diploma	 Programı”	 mezunlarını,	 moda	 dünyasına	 kazandırmak	
misyonuyla	düzenlediği	New	Gen	karma	defilesi	Karaköy	Antrepo	1’	de	yapıldı.	

	

New	 Gen	 Karma	 defilesinde	 İMA	 2014-15	 “Moda	 Tasarımı	 Programı”	 mezunları	
arasından	ön	jüri	değerlendirmesi	sonucu	seçilen	9	genç	tasarımcı	Nazlı	Tamer,	Seçkin	
Piriler,	 Saadet	 Yüksel,	 İris	 Süloş,	 Sezgi	 Tüzel,	 Mariya	 Ryadchenko,	 Şebnem	 Günay,	
Ceren	Burunsuz	ve	Merve	Derya’nın	54	tasarımı	sunuldu.	

	

Karma	 defilede	 ayrıca	 Koza	 Genç	 Moda	 Tasarımcıları	 finalistlerinden	 Ayşegül	
Baydemir,	Bihter	Tırpan	ve	Gökhan	Yavaş’ın	 tamamladıkları	 İMA	 “Moda	Tasarımı	 ve	
Yönetimi	 Lisansüstü	 Diploma	 Programı”	 eğitiminin	 ardından	 hazırladıkları	
koleksiyonlarından	18	tasarımı	sergilendi.		

	

Defileyi	aralarında	İMA	Yönetim	Kurulu	Başkanı	Jale	Tuncel,	İMA	Direktörü	Seda	Lafçı,	
İTKİB	Genel	 Sekreter	Yardımcısı	 Cemal	Bayazıt,	Moda	Tasarımcıları	Derneği	Başkanı	
Mehtap	 Elaidi,	 İzzet	 Öz,	 IMG	 Direktörü	 Banu	 Bölen,	 Gizia	 Yönetim	 Kurulu	 Başkanı	
İsmail	Kutlu,	manken	Meral	Kaplan,	moda	tasarımcıları	Giray	Sepin,	Gökay	Gündoğdu,	
Niyazi	Erdoğan	ve	Özlem	Kaya	ile	çok	sayıda	davetli	izledi.	

	
	

İMA	Direktörü	Seda	Lafçı	 “İMA’da	deneyimleyerek	öğrenme	çerçevesinde	geliştirilen	
ve	 yaratıcılığı	 destekleyen	metodolojimiz	 kapsamında	 teorik	 ve	pratik	 pek	 çok	 farklı	
eğitim	 veriliyor,	 bunun	 sonucunda	 gençlere	 hayalindeki	 moda	 kariyeri	 için	 bir	 çok	
fırsat	 sağlanıyor.	 Mezun	 olan	 öğrencilerin	 koleksiyonlarını	 böylesine	 büyük	 bir	
defileyle	sergilemeleri	de	örneklerden	biri	ve	harika	bir	deneyim”dedi.	

Detaylı	bilgi	için;	0212	219	41	41	(1105)	

www.istanbulmodaakademisi.com	
	

facebook.com/istanbulmodaakademisi	

twitter.com/imaacademy	

	



	

	

	

Basın	İletişimi		 	

Golin/Rekta	İletişim	Danışmanlığı		 	 0212	291	3636		
Işıl	Alakuş	Kavaklı		 	 	 	 0533	296	6110				isilk@rekta.com.tr	
Pelin	Özdemir	 	 	 	 	 0534	860	7335	 		pozdemir@golin.com	
	
	

	

	

New	Gen	Hakkında	

New Gen, yetenekli ve gelecek vaat eden moda tasarımcılarına profesyonel kapsamda destek vermek amacıyla İstanbul 
Moda Akademisi tarafından kurulmuş bir platformdur.  

Moda Tasarımı eğitimini tamamlamış, kendi markalarını geliştirme potansiyeline sahip genç yetenekleri moda dünyasına 
adım atmaya hazırlar; yaratıcılıklarını, bilgilerini ve yönetimsel becerilerini üretim dünyası ile birleştirme becerisi 
kazandırarak profesyonel koleksiyon hazırlaması, kendi markasını bulması ve sürdürülebilir olmaları konularında 
destekler. 

New Gen’de yer alan genç yetenekler, koleksiyonlarını Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da gösterme fırsatı 
yakalar. New Gen defilesinde yer alacak tasarımcılar her yıl sektörün uzman isimlerinden oluşan jüri değerlendirmesi 
sonucu seçilir ve ilkbahar – yaz, sonbahar – kış koleksiyonlarını sunmak üzere MBFWI’un 2 sezon takviminde yer alır.  

İstanbul	Moda	Akademisi	Hakkında	

Bugünün	ve	geleceğin	moda	profesyonellerinin	buluşma	noktası	

İstanbul	Moda	Akademisi	 (İMA),	moda	ve	modayla	 ilgili	 tüm	alanlarda	yenilikçi	ve	modern	bir	yaklaşımla	
eğitim	 faaliyetleri	 yürüten,	 uluslararası	 platformlarda	 kabul	 görmüş,	 Türkiye’nin	 en	 yetkin	 moda	
okullarından	biridir.	

Avrupa	Birliği,	Ekonomi	Bakanlığı	ile	İstanbul	Hazırgiyim	ve	Konfeksiyon	İhracatçıları	Birliği	(İHKİB)	işbirliğiyle	
2007	yılında	kurulan,	Uluslararası	Moda	Okulları	Birliği	 (IFFTI)	üyesi	olan	ve	akademik	alanda	University	of	
Arts	 London/London	College	of	 Fashion	 ile	 stratejik	 ortaklığı	 yürüten	 İMA,	moda,	 tasarım	ve	 sanat	bilinci	
yüksek	 uluslararası	 pazarlar	 farkındalığı	 olan	 moda	 tasarımcıları	 yetiştirmeyi,	 Türkiye’nin	 en	 temel	
endüstrilerinden	 tekstil	 ve	 hazır	 giyim	 alanına,	 sektörün	 geleceğine	 yön	 verecek	 yaratıcı	 ve	 yenilikçi	
işgücünü	kazandırmayı	amaçlar.		

Ayrıcalıklı	 bir	 eğitim	 kurumu	 olan	 İMA,	 eğitim	 programlarının	 teorik	 altyapısını	 ve	 uygulamalı	 endüstri	
projelerini,	arkasına	aldığı	sektör	desteğiyle	besler.	Moda	endüstrisinde	profesyonel	tecrübesi	bulunan	yerli	
ve	 yabancı	 uzmanlardan	 oluşan	 deneyimli	 eğitim	 kadrosu,	 endüstrinin	 ihtiyaçları	 paralelinde	 kurgulanan	
güncel	 eğitim	müfredatı,	 son	 teknolojiyle	 donanmış	 eğitim	 binası	 ve	 bünyesinde	 yer	 alan	 Türkiye’nin	 en	
geniş	 moda	 kütüphanesi	 İMA’yı	 moda	 eğitiminde	 dünyanın	 seçkin	 okulları	 arasına	 sokan	 özelliklerden	
sadece	birkaçıdır.	

		

	


