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DİJİTAL DEVRİMİN EN 
BÜYÜK YENİLİKLERİNDEN 

BİRİ FİKİRLERİN YEREL 
VE KÜRESEL OLARAK 

ÇOK DAHA RAHAT 
DOLAŞABİLMESİYDİ. 

BUNA PARALEL OLARAK 
GELİŞEN BLOGGERLIK, 

DÜŞÜNEN, ÜRETEN VE BİR 
MESAJI OLAN HERKESE 
YEPYENİ BİR DÜNYANIN 

KAPILARINI AÇTI. RÜYA 
BÜYÜKTETİK DE BUNDAN 
10 YIL ÖNCE KEŞFETTİĞİ 

BLOG DÜNYASINDA KENDİ 
YOLUNU OLUŞTURAN VE 

KİTLELERE ULAŞMAYI 
BAŞARABİLEN BİR İSİM. 

AYNI ZAMANDA İÇİMİZDEN 
BİRİ. HAL BÖYLE OLUNCA 

KENDİSİYLE BLOGGER 
KAVRAMINI VE TEMELİNİ 

ANABİLİMDEN ALAN 
KARİYER YOLCULUĞUNU 

KONUŞTUK. 
FASHIONONBOARD.NET 

ADRESİNDE MODANIN 
EVRENSEL TRENDLERİNİ 

YORUMLAYAN BÜYÜKTETİK, 
TAKİPÇİLERİ İÇİN ARTIK 

BİR OTORİTE HALİNE 
DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA. 

BLOG DÜNYASI 
BİZLERİ ÇOK DAHA 
ÖZGÜR KILIYOR 

Rüya Büyüktetik

Anabilimle yollarınız nasıl kesişti? O dö-
neme ait neler hatırlıyorsunuz?
Anabilim ile yollarımız ortaokula başladığım 
sene kesişti ve liseden mezun olana kadar da 
bu serüven devam etti. O zaman okulumuz 
Kozyatağı’ndaki binasındaydı. Tüm öğret-
menler, tüm öğrenciler birbirlerini tanırdı. 
Adeta büyük bir aile gibiydik. Böyle bir okul 
ortamında büyümek beni her zaman çok 
olumlu yönde etkiledi. Hem bizler hem de 
okulumuz beraber büyüdük sanırım. Şim-
diki kampüsümüz bir harika ve bahsettiğim 
aile ruhunun kaybolmamış olması ise büyük 
bir şans. Okul yılları ile ilgili birbirinden 
güzel anlar zihnimde canlanıyor. Ama itiraf 
etmeliyim ki en çok Hülya Hocam ile Sema 
Hocam’ın derslerini özlüyorum.

Üniversite tercihinizden ve o yıllardan 
bahseder misiniz? 
Lisede Türkçe-Matematik bölümünü seç-
miş, bir sene zor dayanmış, sonrasında 
hemen çok sevdiğim İngilizce’nin izinden 
giderek Yabancı Dil sınıfına yatay geçiş 
yapmıştım. Hedefim Amerikan Kültürü ve 
Edebiyatı Bölümüydü. Onu da kazandım. 
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğraf-
ya Fakültesinde okudum. Benim için çok 
iyi bir deneyimdi. Alıştığım çevreden çıkıp 
başka hayatları keşfederek çok şey kattım 
kendime. Ayrıca hayattaki en yakın dostum 
da üniversitedeki yurt arkadaşım oldu. Üni-
versiteyi bitirip İstanbul’a geri döndüğüm-
de Amerika merkezli bir insan kaynakları ve 
liderlik danışmanlığı şirketinde çalışmaya 
başladım.
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Ve blogger olmak… Ne zaman ve nasıl yazmaya başla-
dınız? İlk yazınızın konusu neydi ve neler hissetmiş-
tiniz? 
Blog dünyasını ilk olarak 2006-2007 yıllarında üniver-
sitedeyken keşfettim, ancak uzun bir süre sade-
ce bir blog okuyucusu olarak hayatıma devam 
ettim. İlk yazımın konusunu hatırlamıyorum 
ancak ilk yorumu babamın bıraktığını hatır-
lıyorum. Çok gülmüştüm! Modaya ilgim her 
zaman vardı. Neredeyse tüm markaların, 
tasarımcıların koleksiyonlarını ezbere bile-
cek kadar bu işe ilgiliydim. Blog gibi özgür 
bir mecranızın olması ise o zamanlar için 
çok büyük bir yenilikti. O dönem moda 
ile ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız 
ya dergilerde çalışmalıydınız ya da ta-
sarımcı olmalıydınız. Moda blogları ise 
sektöre müthiş bir yenilik ve gelenek-
sel medyaya apayrı bir kan getirmişti. 
O dönem dijital pazarın bu denli bü-
yüyeceğini birçok kişi öngöreme-
mişti. Şimdi ise sadece dijital olarak 
yaşıyoruz. Akıllı telefonsuz bir saat 
dahi geçiremez hale dönüştük. 

Bloğunuzu ne zaman açtınız? fas-
hiononboard.net adresinde neler 
var? Yazarken öncelikleriniz 
nelerdir? 
Haziran 2011’de açtım. Bu işe 
çok emek ve mesai harcadığımı 
içtenlikle söyleyebilirim. Son-
rasında işler büyüdü. İki buçuk 
sene Türkiye’nin en çok oku-
nan gazetelerinden birinin moda 
köşe yazarlığını yaptım. İngiliz kökenli 
global bir derginin Türkiye’deki kurulumu zama-
nında genel yayın yönetmenliği görevini üstlen-
dim. E-ticaret yapan bir markaya iki sezon kolek-
siyon hazırladım. Bu esnada kurumsal hayatımı 
2015 yılının başında noktalandırdım ve o zaman-
dan bu yana sadece blog yazıyorum. Blog ağırlıklı 
olarak moda üzerine odaklansa da lifestyle ve gü-
zellik konularını da bulabileceğiniz bir alan.

Bu artık bir meslek ve göründüğü gibi kolay bir iş de-
ğil, siz blogger olmak isteyenlere neler söylemek is-
tersiniz? Bu işin incelikleri nelerdir? 
Bana göre her işin inceliği öncelikle işinizi ciddiye al-
mak. Evet, bu kolay bir iş değil. Evet, çok emek isteyen 
bir iş. Ve eğer tatiliniz, hafta sonunuz, seyahatiniz ol-
sun, ben bir gün güncel bir içerik gireyim devamında-
ki on gün bir şey yapmayayım diyorsanız bu dünyada 
var olmanız imkânsız. Düzen ve disiplin bu işte çok 
önemli. Yaratıcı olmanız, belli bir estetik algınızın ol-
ması şart. Ve tabii ki sabırlı olmalısınız. Hiçbir başarı 
bir anda kazanılmıyor.

Takip ettiğiniz blogerler kimlerdir? Hangi 
özelliklerini beğenirsiniz? 
Türkiye’de takip ettiğim ve stilini çok be-
ğendiğim arkadaşlarım Billur Saatçi, Me-
riç Küçük, Nil Ertürk, Nil Ninat gibi isimler 
var. Bu isimler hakikaten özgün, stil sahibi 
ve çok üretkenler. Dünyada takip ettiğim, 
blogger değil “influencer” olarak nitelendi-
rebileceğim Miroslava Duma, Olivia Palermo 
gibi isimler mevcut. Ayrıca ilham almak için 
eski görsellere, film sahnelerine, şu anda ha-
yatta olmayan stil ikonlarının fotoğraflarına 
mutlaka bakarım. İlhamın nereden geleceği 
asla belli olmaz, gözü hep açık tutmak lazım.

Bir blogger için güven çok önemli değil mi? 
Denemediğiniz ya da beğenmediğiniz bir 
şeyi yazmıyor ya da önermiyorsunuz. Do-
layısıyla takipçileriniz size ve önerilerinize 
güveniyor. Bu konuyla ilgili neler söylemek 
istersiniz?
Kesinlikle! Farklı mecraların ister istemez 
bir reklam kaygısı olduğu için bir ürünü 
olumlu ya da olumsuz eleştirme konusun-
da bir noktada ellerinin kollarının bağlı ka-
labildiğini biliyoruz. Blogger ise tamamen 
özgür. Birçok insan bir ürünü satın alma-
dan veya bir mekâna gitmeden önce blogları 
açıp okuyor, kararını ona göre veriyor. Tabii 
burada şu soru akla geliyor; bloggerlar da iş 
birliği yaptıkları markaları övmüyorlar mı? 

Kendi adıma şunu söyleyebilirim; 
önceliğim mutlaka sevdiğim, beğen-
diğim ve kullandığım bir ürünü ta-
kipçilerimle buluşturabilirim. Bunca 
yıl içerisinde kazandığım güveni boşa 
çıkartmayı asla istemem ve bu güveni 
herhangi bir parayla değiş tokuş et-
mem mümkün olamaz.

Peki, sizin için moda nedir? 
Türkiye’de modaya bakış açısı nasıl 
ve sonbahar-kış aylarında bizi bek-
leyen renkler, tarzlar neler? 
Tepeden tırnağa bir markaya bürün-

mek, en son, en yeni çıkan modelleri satın al-
mak sadece alım gücünüzün yüksekliğini gös-
terir ancak stil sahibi olmak bunun tam tersi 
istikamette gidebilmektir. Bunun için Jane 
Birkin, sepet çantasıyla hafızalara kazınmış 
bir ikondur; Loulou de La Falaise Yves Saint 
Laurent’in ilham perisidir. Moda bugün gözde 
olandır, stil ise sizi zamansız kılandır. İçi dolu 
olmayan her şey havada kalmaya mahkûmdur. 
Dolayısıyla daha önce de dediğim gibi önce 
kendinizi, içinizi, beyninizi donatın, stil ar-
dından gelir. Ama bana yine de bu sezon neler 
alalım, nasıl modaya ayak uyduralım diyorsa-
nız, size lurex kumaşlardan pırıltılı kıyafetleri, 
rugan etekleri, kadife elbiseleri, diz üstü çiz-
meleri sepetinize eklemenizi önerebilirim.

Blogger dünyasına yönelik hedefleriniz ya da 
hayalleriniz nelerdir?  
Türkiye’de iyi işler yapıyoruz; başarılı tasarım-
cılarımız, gelişen markalarımız bulunuyor ve 
burada dinamik bir pazar var. Bunu dünyaya 
duyurmak istiyorum. Bu kapsamda yaklaşık üç 
senedir dünyadaki moda haftaları kapsamında 
gerçekleşen defilelere katılıyor, markalarla ya-
kın temaslarda bulunuyorum. Sektörümüze ne 
kadar yatırım yapabilirsek o kadar iyi. Bireysel 
olarak ise kendi adımla çıkartacağım markam 
üzerinde çalışmalarımı yoğunlaştırıyorum. 
Ürünün ne olacağı ise şimdilik sürpriz olarak 
kalsın.

KARİYERİM

“MODA BUGÜN GÖZDE 
OLANDIR, STİL İSE SİZİ 
ZAMANSIZ KILANDIR. İÇİ DOLU 
OLMAYAN HER ŞEY HAVADA 
KALMAYA MAHKÛMDUR. 
DOLAYISIYLA ÖNCE KENDİNİZİ, 
İÇİNİZİ, BEYNİNİZİ DONATIN, 
STİL ARDINDAN GELİR.”

Anabilimde ortaokul ve lise yıllarında 
edindiğim sorumluluk bilinci, olumlu düşünce 
ve başarı odaklılık hem üniversite hayatımda 

hem de kurumsal dünyada her zaman 
önümü açtı. Özellikle okulda öğrendiğim 

İngilizcenin katkısını ve ayrıcalığını hayatımın 
her döneminde ve her alanında hissettim, 

hissetmeye de devam ediyorum. 

KARİYERİMDE 
ANABİLİMİN 

GÜCÜNÜ HEP 
HİSSETTİM 

BANA GÖRE HER İŞİN İNCELİĞİ ÖNCELİKLE 
İŞİNİZİ CİDDİYE ALMAK. EVET, BU KOLAY 
BİR İŞ DEĞİL. EVET, ÇOK EMEK İSTEYEN BİR 
İŞ. VE EĞER TATİLİNİZ, HAFTA SONUNUZ, 
SEYAHATİNİZ OLSUN, BEN BİR GÜN GÜNCEL 
BİR İÇERİK GİREYİM DEVAMINDAKİ 10 GÜN 
BİR ŞEY YAPMAYAYIM DİYORSANIZ BU 
DÜNYADA VAR OLMANIZ İMKÂNSIZ.
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