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Türkiye’nin 

ünlü moda 

blog ve 
blogger’ları

Günümüzde modayı 
İnternet’ten 
(moda blogları 
aracılığıyla) 

izleyenlerin sayısı hiç de 
az değil. 2006’dan beri 
yayında olan moda blogları, 
özellikle gençler ve moda 
sektöründeki markalar 
tarafından oldukça ilgi 
görüyor. Hatta artık modaya, 
moda bloglarının yön 
vermeye başladığını iddia 
edenler de var.  Öyle ki, moda 
blogları moda dergilerinden, 
moda bloggerları da moda 
yazarlarında çok daha fazla 
okunur ve izlenir hale geldi. 
Bloglarıyla modaya yansıtan 
bloggerlardan bazıları 
geleneksel medyanın da 
dikkatini çekti. 

Moda gündemi ve kendi stilini anlatan yazılar yazan fotoğraflar çeken bloggerlardan kimisi 
geleneksel medyada yer alıp kendisine ait köşesinde modayı yansıtmaya, gazete, dergi ve TV 
programlarında yer almaya hatta programlar yapmaya başladı. Aralarında beğeni ve tarzına 
uygun bulduğu ürünlerin satışını yaptığı on-line mağazası olanlar bile var.Ve alışverişi, 
modayı, indirimi ve güncel bilgileri yansıtan moda bloglarında büyük bir artış ve rekabet 
yaşanıyor.
 
Moda bloglarının tamamına yakını özgün görsellerini kendileri çekerken kimisi profesyonel 
fotoğraf sanatçılarıyla çalışıyor,  özellikle mekânları özenle çekiyor. Genellikle metinleri 
kopyala-yapıştır yapmadıklarından içerik olarak bir zenginlik taşıyorlar. Kendi tasarımlarını 
yayınlıyorlar.  Ancak bazı bloglar, modacıların yeni sezon trendleri ve defile fotolarını 
kopyala-yapıştır şeklinde vermeleri ve televizyon dizilerindeki oyuncuların kıyafetlerine 
abartılı yorumları nedeniyle eleştiriliyor.
 
İnternet’e damga vuran ünlü moda blog ve bloggerlarına İnternet’ten ulaşıp dergimizde 
yansıtmak üzere bilgi almaya çalıştık. Ancak hiçbirinden geri dönüş sağlayamadık. Onlarca 
popüler moda blogundan bazılar şunlar:

 Off Ne Giysem - http://www.offnegiysem.com
 IconJane - http://www.iconjane.com
 Moda Cadısı - http://modacadisi.blogspot.com
 Zet Fashion  - http://www.zetfashion.com 
 Nil Ertürk - http://www.nilerturk.net 
 Salıncakta İki Kişi - http://www.salincaktaikikisi.com 
 Alışveriş Cini - http://www.alisveris-cini.com
 StyleBoom - http://style-boom.blogspot.com
 Fashion By Siu - http://www.fashionbysiu.com
 Deniz Baran - http://www.denizbaran.net
 Fashion4u - http://www.fashion4-u.blogspot.com 
 Styleseeking Zurich - http://styleseekingzurich.blogspot.com
 Ozan Alçın - http://www.ozanalcin.com
 Stil Direktörü - http://www.stildirektoru.com
 Nur Karaata - http://nurkaraata.blogspot.com
 Kanka Nerdeyim Ben - http://kankanerdeyimben.blogspot.com
 Yeliz’in Dünyası - http://www.yelizindunyasi.com
 Hesionka - http://www.hesionka.com
 Dilay Kemer - http://www.dilaykemer.com
 Jojik Moda - http://jojikmoda.blogspot.com
 Nice Things For Nice Boys - http://nicethingsforniceboy.blogspot.com
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