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TEKSTİL
TEKNOLOJİLERİ
VE TASARIMI
FAKÜLTESİ
İnsanoğlunun örtünme ihtiyacı ile başlayan
tekstil serüveni, bugün hayatımızı kolaylaştıran,
yaşam kalitemizi yükselten ve hatta birçok
günlük faaliyetimizi bizim için yapabilen
işlevsel ve akıllı tekstillere kadar uzanıyor.
Tekstil ürünlerinin tasarım sürecini, üretimde
verimlilik, kalite kontrol, güvenlik ve çevresel
etki gibi tamamlayıcı parçalarla bütünleştiren
Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültemizde;
Tekstil Mühendisliği, Tekstil Geliştirme ve
Pazarlama (UOLP) ve Moda Tasarımı (UOLP)
olmak üzere üç program yer alıyor.
www.tekstil.itu.edu.tr

TEKSTİL
MÜHENDİSLİĞİ
İstanbul’un ilk tekstil
mühendisliği olan programımız,
geleneksel tekstil ürünlerinin
yanı sıra; işlevsel ve akıllı tekstil
ürünlerinin tasarım, geliştirme
ve üretim aşamalarını yöneten,
tekstil sektörüne hem yerel
hem de küresel açıdan bakarak
değişimleri analiz edebilen,
üretimde kaliteyi ve verimliliği,
çevresel etkileri de sürece dâhil
ederek öngörebilen nitelikli
mühendisler yetiştiriyor.
Gelişmiş araştırma ve
uygulama altyapısına sahip
tekstil laboratuvarlarına ev
sahipliği yapan fakültemizde,
öğrencilerimiz uygulamalı
derslerin yapıldığı öğrenci
laboratuvarlarına ek olarak
yüksek teknoloji ve cihaz
çeşitliliğine sahip araştırma

laboratuvarlarımızdan da
faydalanıyor. Bunun yanında,
İTÜ Tekstil ve Konfeksiyon
Kalite Kontrol ve Araştırma
Laboratuvarı rekor sayıda
sayılabilecek 33 adet testin Türk
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)
tarafından akredite edilmesiyle
birlikte endüstriye nitelikli ve
kaliteli hizmet sunuyor.
Çalışma hayatına atılan
mezunlarımız, tekstil
fabrikalarının lif, iplik ve kumaş
üretim hatlarında, ulusal ve
uluslararası tekstil firmalarının
müşteri temsilciliklerinde;
ürün geliştirme ve tasarımı
alanlarında, verimlilikle
ilgili konulardaki sorunların
saptanmasında, çözülmesinde
ve kalite kontrol planlamasında
önemli görevler üstleniyor.

www.tekstil.itu.edu.tr

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ

Fakültemizin, 2006’dan
bu yana Tekstil eğitimi ve
araştırmalarında saygınlığını
uluslararası çapta kanıtlamış
üniversitelerden oluşan Avrupa
merkezli kuruluş AUTEX’e üyeliği
sürüyor. Aynı zamanda ABET’e
tam akredite olan programımız,
mezunlarımıza yurtdışı kariyer
planlarında da destek sağlıyor.
Böylece mezunlarımız, dünyanın
dört bir yanında mühendislik
veya akademik kariyerlerini
sürdürebiliyor.

Fakültemiz, tekstil eğitimi ve
araştırmalarında saygınlığını
uluslararası çapta kanıtlamış
üniversitelerden oluşan Avrupa
merkezli kuruluş AUTEX’in
2006 yılından bu yana üyesidir.
www.tekstil.itu.edu.tr

MODA TASARIMI
(UOLP)
Yaratıcılık nedir? Modada,
yeni ihtiyaçlara ve değişen
eğilimlere uyum sağlayacak
çizgiler neler olabilir? Moda
Tasarımı Programımız,
üniversitemizin SUNY- Fashion
Institute of Technology (FIT) ile
yaptığı anlaşma çerçevesinde
Uluslararası Ortak Lisans
Programı (UOLP) olarak
yürütülüyor. Bu bölümde
öğrencilerimiz, 2. sınıfın bahar
ve yaz yarıyıllarını ve 4. sınıfın
tümünü Amerika Birleşik
Devletleri’nde tamamlıyor.
4 yıllık bu maratonun sonunda
ise öğrencilerimiz hem
üniversitemizin hem de SUNYFIT’nin diplomasıyla mezun oluyor.
Programımız, tüm dünyanın
takip ettiği dinamik bir alan olan
moda dünyasına çağdaş, yaratıcı,
araştırmacı, çevreye duyarlı,
sosyoekonomik ve etik değerler
taşıyan, giyimde markalaşma
sürecine katkıda bulunacak ve
bu sürece yön verecek moda
tasarımcıları yetiştiriyor.

www.tekstil.itu.edu.tr

MODA TASARIMI (UOLP)

Ders programımızda; sanat ve
tasarım odaklı derslerin yanı
sıra, drapaj, dikiş teknikleri,
kalıp hazırlama, koleksiyon
maliyetlendirme ve temel tekstil
teknolojileri dersleri de yer alıyor.
Mezunlarımızı çok sayıda
fırsatlarla dolu bir kariyer bekliyor.
Dünyaca ünlü moda tasarımı
ofislerinde, moda ve hazır giyim
şirketlerinde kendilerini gösterme
şansı yakalayan yaratıcı ve
yetenekli genç tasarımcılarımız,
dilerlerse kendi markalarını
oluşturarak veya serbest
tasarımcı olarak hazırladıkları
koleksiyonlarıyla moda dünyasında
kendilerine yer açıyorlar. Her yıl
düzenlenen ve mezunlarımızın
yaptığı tasarımların yer defilede
zorlu bir rekabet sürecini de
yaşayan genç tasarımcılarımız,
çalışmalarını moda ve medya
alanındaki otoritelerden oluşan
jürinin önünde sergileyerek, henüz
öğrenimleri devam ederken, belki
de kariyerlerini belirleyecek ilk
adımı atmış bulunuyor.
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TEKSTİL GELİŞTİRME
VE PAZARLAMA (UOLP)
Üniversitemizin, SUNYFashion Institute of Technology
(FIT) ile yaptığı anlaşma
çerçevesinde yürütülen bir
çift diploma programı olan
Tekstil Geliştirme ve Pazarlama
Programımızda öğrenciler,
eğitimlerinin ilk iki yılını
üniversitemizde, son iki yılını
ise ABD’de tamamlıyor. 4 yıllık
öğrenim sürelerinin sonunda
ise öğrenciler hem SUNY-FIT
hem de İTÜ diplomasıyla mezun
oluyor. Öğrencilerimiz, tekstil
teknolojileri ve pazarlama
teknikleri ile ekonomi ve finans
alanlarında eğitim alıyor, tekstil
alanında ürün geliştirme ve
pazarlama konularında yetkin
kişiler olarak mezun oluyor.
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TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMA (UOLP)

Günümüzde tekstil sektörünün
lokomotifi olan hazır giyim
firmalarında kariyer olanağı
bulan mezunlarımız, katma
değeri yüksek tekstil ürünlerinin
geliştirilmesi ve pazarlanması
konularına, eğitimleri süresince
edindikleri yurt dışındaki
deneyimlerinden de yararlanarak
yenilikçi bir yaklaşım getiriyor.

www.tekstil.itu.edu.tr
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