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Giriş
Arama çubuğuna girilen her sorgu, bize kullanıcıların düşünceleri 
ve amaçlarıyla ilgili ipucu verir. En çok yapılan aramaları derleyerek, 
nüfusu doğru temsil eden bir fotoğraf elde edebilir ve bu nüfusun 
davranışına ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olabiliriz.

Google Moda Trendleri Raporumuzun ikincisinde, birden çok 
pazara ait verileri sunmaktan heyecan duyuyoruz. Bu rapor, her iki 
pazarda da trendlerin nasıl yayıldığının ve davranışların nasıl ortaya 
çıktığının daha iyi anlaşılması için ABD ve Birleşik Krallık'taki moda 
trendlerine odaklanmıştır.

Bu raporu paylaşmaktan gurur duyuyoruz ve yorumlarınızı 
bekliyoruz.

Olivier Zimmer | Trendler Veri Analizi Uzmanı
Yarden Horwitz | Trendler Marka Stratejisi Uzmanı



Metodoloji
Moda sektöründeki doğru trendlerin bir listesini hazırlamak 
için, giyim kategorisiyle alakalı en yüksek hacimli sorguları 
aldık ve bu sorguların Mayıs 2014 - Mayıs 2016 arasındaki 
aylık hacimlerini inceledik. İlk olarak sezon etkisini devre 
dışı bıraktık ve ardından her arama sorgusu için yıldan 
yıla artışı, hızı ve ivmeyi ölçtük. Bu metriklere bağlı olarak 
sorguları benzer trend modellerine göre sınıflandırdık. 
Sonra da en belirgin trendleri seçerek davranıştaki ilginç 
değişimleri özetledik.
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Trend Kategorileri

Belli başlı trendleri tespit etmek 
için, geçmişe ait verileri benzer 
davranışlara göre altı farklı 
kategoriye ayırdık. Bu bölüm, 
dikkatle izlenmesi gereken trendler 
ile önemsenmemesi gereken 
trendleri ayrıştırmaktadır.
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Sezonluk 
Yükselenler

Yükselen 
Yıldızlar

Sürekli
Yükselenler

Önceki yıllarda istikrarlı 
bir şekilde yükseliş 
gösteren bu trendlere 
güvenle yatırım 
yapılabilir.

Daha güçlü bir şekilde 
tekrar yükseliş gösterme 
ihtimali olan sezonluk 
trendler.

Önceki aylarda hızlı 
yükseliş gösteren 
bu trendler kalıcı 
olmayabilir.

Yükselenler



Yükselenler

Sürekli Yükselenler
Bisikletçi Pantolonları

Yırtık Kotlar

Sezonluk Yükselenler
Kimono Elbisesi 

Tulum

Uzun Hırka  

Uzun Bluz

Pilot Montu

Boho Elbisesi (Yalnızca ABD)

Yükselen Yıldızlar
Düşük Omuzlu Bluz

Body

Bağcıklı Bluz (Yalnızca ABD) 

İnce Sütyen

Coord (Yalnızca Birleşik Krallık) 

Dashiki Elbisesi

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD, Ocak 2014–Şubat 2016.



Sezonluk 
Düşenler

Kayan
Yıldızlar

Sürekli
Düşenler

Önceki yıllarda istikrarlı 
bir şekilde düşüş 
gösteren bu trendler 
kayboluyor.

Her geçen yıl talebin 
büyük olasılıkla 
azalacağı sezonluk 
trendler.

En popüler oldukları 
noktaya zaten ulaşmış 
ve şimdiden hızlı bir 
düşüşe geçmiş, gelip 
geçici trendler.

Düşenler



Düşenler

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD, Ocak 2014–Şubat 2016.

Sürekli Düşenler
Şalvar Pantolonlar
Transparanlar
Asitle Yıkanmış Kotlar
Kısa Gecelikler

Sezonluk Düşenler
Asimetrik Etek 
Kolsuz Yelek (Yalnızca Birleşik Krallık)
Korse
Maksi Etek (Yalnızca ABD)

Kayan Yıldızlar
Süet Etek
Bağcıklı Bluz (Yalnızca Birleşik Krallık) 
Burkini (Yalnızca Birleşik Krallık)
Kolsuz Elbise (Yalnızca Birleşik Krallık)
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Ayrıntılı İnceleme

Askeri Şıklık Özgür Ruhlu Giy ve Çık Kıyafetler



Ayrıntılı İnceleme

Askeri Şıklık Özgür Ruhlu Giy ve Çık Kıyafetler



Askeri Şıklık: Trendi Yükselişte  
Olanlar

pilot montu

yırtık kotlar

bisikletçi kotları

pilot montu

yırtık kotlar

kamuflajlı mont

kamuflajlı eşofman

bisikletçi kotları

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mart-Mayıs 2016.

Arama hacmine göre sıralı:

Pilot montu, yırtık kotlar ve bisikletçi kotları gibi 
bisikletçi trendleri hem Birleşik Krallık hem de ABD'de 
yaygınlaşmış olsa da, Birleşik Krallık'ta kamuflajlı mont 
ve eşofman trendleri daha fazla ilgi görüyor.

ABD
Birleşik Krallık

ABD ve Birleşik Krallık arasındaki benzerlikleri gösterir



pilot montu
Ayrıntılı İnceleme



Pilot Montu
2015 yazı, pilot montu trendinin yükselen bir yıldız haline geldiği bir dönüm 
noktasıydı. Tam bu dönemde, Birleşik Krallık'ta pilot montuyla ilgili aramalar 
daha güçlü bir büyüme gösterdi.

Aramalar 2016 yılında artmaya devam etti. Bu Nisan'da, pilot montları 
Birleşik Krallık'ta yıllık %297 ve ABD'de yıllık %612'lik bir artışa ulaştı. Trend 
hız kazanmaya devam ederken, aramalar yıl boyunca artış gösterdi ve 
baharda her zamankinden daha belirgin bir ani yükseliş gerçekleşti.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, “pilot montu”nun Mayıs 2010'daki arama hacmine göre endekslenmiştir, Mayıs 2010–Mayıs 2016.
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Amerika Birleşik Devletleri

Birleşik Krallık



En Fazla İlişkilendirilen Anahtar  
Kelimeler
“Pilot montu” terimiyle birlikte aranan kelime öbekleri (“nasa”  
ve “beyzbol” stilleri için bile) ABD ve Birleşik Krallık'ta benzerdir.
Bebeklerden yetişkinlere kadar, pilot montu herkese uygun bir trend.

kadın

erkek

hanımlar

kız çocuklar

çocuklar

geniş beden

erkek çocuklar

bebek

yürümeye başlamış bebek

uzun

hafif

ters giyilebilir

büyük beden

yakalı

dolgulu 

kırpık

ince

ma1 

nasa 

ordu 

beyzbol 

üniversite 

uçuş 

izci 

pilot

japon 

işlemeli 

çin 

asyalı 

kore

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, ilişkilendirmeler "pilot montu" terimiyle birlikte aranan kelime  
öbekleri olarak tanımlanmıştır, 
Mart–Mayıs 2016 - Mart–Mayıs 2015 karşılaştırması.



En Fazla İlişkilendirilen Ünlüler  
(Birleşik Krallık)
David Beckham Mart 2015'te Birleşik Krallık'ta bu trendle çok yoğun 
şekilde ilişkilendirilmişti. Gigi Hadid 2016'nın başında Birleşik Krallık'taki 
pilot montu aramalarıyla en fazla ilişkilendirilen kişi oldu.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, Birleşik Krallık, ilişkilendirmeler "pilot montu" terimiyle birlikte aranan kelime öbekleri olarak tanımlanmıştır, 
Ocak 2013–Mayıs 2016.

2013 2014 2015 2016

David Beckham

Noel Gallagher

Gigi Hadid

Kim Kardashian

Kylie Jenner



En Fazla İlişkilendirilen Ünlüler (ABD)
Kanye, ABD'de pilot montuyla en fazla ilişkilendirilen ünlüler listesinin 
başında geliyor. Kanye ve Kim geçtiğimiz birkaç yıldır sezonluk olarak 
bu trendle ilişkilendirilmiştir. Gigi Hadid ise bu trendle Birleşik Krallık'taki 
ilişkilendirilmesine benzer şekilde yalnızca kısa bir süre önce, Aralık 
2015'te ilişkilendirilmiştir.

Kaynak: Google'ın kendi verileri, Ocak 2013–Mayıs 2016, Amerika Birleşik Devletleri. İlişkilendirmeler "Pilot Montu" terimiyle birlikte aranmış kelime 
öbekleri olarak tanımlanmıştır. 

2013 2014 2015 2016

Gigi Hadid

Kanye West

Kim Kardashian

Kylie Jenner



En Çok Aranan Renkler
Pilot montlarına ilişkin renk aramalarında askeri renkler ağırlıkta, 
ancak pembe pilot montlarına olan ilgi, en çok aranan ilk 10 renk 
arasında her iki pazarda da en fazla artışı gösteriyor.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mart-Mayıs 2016–Mart-Mayıs 2015 karşılaştırması.

siyah
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yeşil

zeytin yeşili

mavi

beyaz

kırmızı

koyu kızıl

donanma mavisi

kahverengi

siyah

haki

yeşil

pembe

donanma mavisi

gri

kırmızı

mavi

beyaz

koyu kızıl

ABD Birleşik Krallık

+%305

+%2662

+%224

+%160

+%465

+%249

+%339

+%496

+%309

+%89

+%159

+%293

+%263

+%3317

+%322

+%341

+%324

+%280

+%153

+%298

Arama hacmine göre sıralı:



En Çok Aranan Desenler
Sert bir askeri görünümü olmasına rağmen, her 
iki pazarda da pilot montlarının kamuflajlıdan çok 
işlemelileri aranıyor. Kamuflaj desenlerinin arama hacmi 
ve artışı Birleşik Krallık'ta ABD'dekinden daha fazla.

Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mart-Mayıs 2016-Mart-Mayıs 2015 karşılaştırması

işlemeli

çiçekli

kamuflajlı

yamalı

güllü

baskılı

çiçek

desenli

işlemeli

kamuflajlı

çiçekli

güllü

baskılı

çiçek

desenli

yamalı

ABD Birleşik Krallık

%2610

%150

%329

%559

%1637

%371

%150

%105

%3465

%942

%495

%5370

%473

%614

%391

%876



En Çok Aranan Kumaşlar
Pilot montlarıyla birlikte en çok yapılan arama hâlâ deri için 
olsa da, saten ve ipek gibi daha hafif malzemeler her iki 
pazarda da en güçlü artışı gösteriyor.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mart-Mayıs 2016–Mart-Mayıs 2015 karşılaştırması.
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saten

ipek
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süet

kot
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kürk

payet

kadife

deri

saten

süet

ipek

muflonlu

kürk

kot

payet

kadife

pamuklu atlas

ABD Birleşik Krallık

+%57

+%876

+%819

+%108

+%190

+%155

+%98

+%120

+%394

+%435

 %37

%1204

%200

%694

%207

%252

%99

%463

%170

%4826



Şehre Göre Arama İlgisi
Pilot montu trendinin dönüm noktası yaşadığı bir 
sırada (2015 Yazı), Birleşik Krallık'ta Birmingham 
ve Londra bu giysi için yapılan aramalarda daha 
yoğun bir ilgi sergiledi.

2016'nın başlarında, bu trend ABD ve Birleşik 
Krallık'taki en gelişmiş şehirlere sıçradı. En yüksek 
arama ilgisi New York şehrindeydi. Ancak pilot 
montu ABD'nin en güney bölgelerinde (ör. Miami) 
fazla ilgi görmüyor.

Dairelerin boyutu arama hacmini, rengin 
parlaklığı ise daha yüksek bir endeksi gösterir.

2016'nın Başları

Yaz 2015

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık,  
Temmuz-Eylül 2015 – Mart-Mayıs 2016 karşılaştırması.



Pilot montu, Askeri Şıklık temasında en çok aranan öğe. Bu trend, yükselişine devam 
ederken mont değişime uğruyor ve yeni biçimler kazanıyor.

Birleşik Krallık'ta başlayarak, pilot montuna ilişkin arama davranışı sezona göre değişiklik 
gösteriyor. Daha sıcak mevsimlerde giyilebilecek pilot montlarına olan ilgisi artan 
tüketiciler bu tarzın farklı çeşitlerini arıyor. Hafif malzemelere ve pembenin tonlarına ilişkin 
aramalar yıldan yıla daha fazla artış gösteriyor.

Sezon sınırları belirsizleşmeye başladıkça, yaş, beden ve cinsiyet ilişkilendirmeleri de aynı 
şekilde ortadan kalkıyor. Arama davranışı, pilot montunun herkese uygun bir görünüme 
sahip olduğunu gösteriyor. En popüler ünlüler, Birleşik Krallık ve ABD'de bu trendin öncü 
kitlelere yayılmasında büyük rol oynuyor.

Markalar ürünün her zaman giyilebilir olmasını sağlamak için farklı renkler ve kumaşlar 
kullanarak yeni sezonluk trendleri yakalama fırsatına sahip. Tüketicilerle kültürel 
referanslar yoluyla bağlantı kuran, tanıtım bakımından nötr içerik stratejileri daha geniş 
kitlelerin ilgisini çekme fırsatı sunuyor.

“Sertliğin” Yeni Yüzü



Ayrıntılı İnceleme

Askeri Şıklık Özgür Ruhlu Giy ve Çık Kıyafetler



Özgür Ruhlu: Trendi Yükselişte  
Olanlar

düşük omuzlu bluz 

düşük omuzlu elbise 

boho elbisesi

açık omuzlu bluz

kimono elbisesi 

düşük omuzlu bluz 

düşük omuzlu elbise 

açık omuzlu bluz

kimono elbisesi 

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mart-Mayıs 2016.

Arama hacmine göre sıralı:

Düşük omuzlu bluz, bu sene her iki pazarda da 
en yüksek hacme sahip “özgür ruhlu” trendi. 
Kimono trendi her iki pazarda da yükselişte, ancak 
boho yalnızca ABD'de yükseliş gösteriyor.

ABD Birleşik Krallık

ABD ve Birleşik Krallık arasındaki benzerlikleri gösterir



düşük omuzlu bluz
Ayrıntılı İnceleme



Düşük omuzlu bluz
2016'dan önce, düşük omuz sezonluk bir trenddi ve arama ilgisindeki artış 
Birleşik Krallık'ta ABD'den daha yüksekti.

Mayıs 2016'ya gelindiğinde düşük omuz, Aralık 2015'le karşılaştırıldığında 
Birleşik Krallık'ta %261 ve ABD'de %347'lik bir artışla yükselen bir yıldıza 
dönüştü.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mayıs 2010'da “düşük omuzlu elbise”, “düşük omuzlu bluz”, “düşük omuz elbise”, “düşük omuz bluz”, 
“düşük omuzlu elbiseler”, “düşük omuzlu bluzlar”, “düşük omuz elbiseler”, “düşük omuz bluzlar” terimlerinin arama hacimlerine göre (birleşik) endekslenmiştir, 
Mayıs 2010–Mayıs 2016.
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Amerika Birleşik Devletleri

Birleşik Krallık



En Fazla İlişkilendirilen Anahtar Kelimeler
Düşük omuz tarzı, bedenlerde, silüetlerde ve giysilerde (bikinilerde bile) 
aranmakta olduğundan, bu trend resmi olsun ya da olmasın herhangi bir 
aktivite veya etkinliğe uyarlanabilir hale geldi. 

Bu görünümü kendine yakıştırmak için ilham arayan tüketiciler coord  
elbiselere ve boğazlı yakalara yöneliyor.

elbise 

üst giyim 

gömlek 

bluz 

süveter tulum 

tulum 

süveter 

body 

bikini

düğün 

mezuniyet 

balosu 

kokteyl 

yaz 

resmi nedime 

akşam 

günlük 

plaj

maksi

uzun kollu

midi

büzgü

bodycon

kırpık

patenci

boho

tunik

fırfırlı

geniş beden 

hamile 

kadınlar 

bebek

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, ilişkilendirmeler “düşük omuzlu elbise”, “düşük omuzlu bluz”, “düşük omuz elbise”, “düşük omuz 
bluz”, “düşük omuzlu elbiseler”, “düşük omuzlu bluzlar”, “düşük omuz elbiseler”, “düşük omuz bluzlar” ile birlikte aranan kelime öbekleri olarak tanımlanmıştır 
(birleşik) endekslenmiştir, Mart 2016–Mayıs 2016.

set

boğazlı

co-ord



En Fazla İlişkilendirilen Ünlüler  
(Birleşik Krallık)
Ünlülerle ilişkilendirmeye ilişkin hacimleri düşük olsa da, düşük omuz 
görünümü Haziran 2015'te Birleşik Krallık'ta Jenna Coleman'la başlayarak 
ünlülerle ilişkilendirildi. Bu trendle en fazla ilişkilendirilen en son ünlüler Kylie 
Jenner ve Alexa Chung oldu.

2013 2014 2015 2016

Jenna Coleman

Alexa Chung

Kendal Jenner

Kylie Jenner

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, Birleşik Krallık, ilişkilendirmeler “düşük omuzlu elbise”, “düşük omuzlu bluz”, “düşük omuz elbise”, “düşük omuz 
bluz”, “düşük omuzlu elbiseler”, “düşük omuzlu bluzlar”, “düşük omuz elbiseler”, “düşük omuz bluzlar” ile birlikte aranan kelime öbekleri olarak tanım-
lanmıştır (birleşik) endekslenmiştir, Ocak 2013–Mayıs 2016.



En Fazla İlişkilendirilen Ünlüler (ABD)
Birleşik Krallık'a benzer şekilde, ABD'de de düşük omuz trendiyle ilişkilendirilen 
ünlülerin arama hacimleri düşük. 

Trendin 2015'teki başlangıcının ardından Kendall ve Kylie Jenner en yüksek 
ilişkilendirme oranına sahip ünlülerdi, ancak Olivia Palermo Nisan 2016'dan 
başlayarak bu unvanı onlardan aldı.

Michelle Obama düşük omuz trendiyle 2013'te zaten ilişkilendirilmişti.

2013 2014 2015 2016

Kendall Jenner

Kylie Jenner

Michelle Obama

Olivia Palermo

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD, ilişkilendirmeler “düşük omuzlu elbise”, “düşük omuzlu bluz”, “düşük omuz elbise”, “düşük omuz bluz”, “düşük 
omuzlu elbiseler”, “düşük omuzlu bluzlar”, “düşük omuz elbiseler”, “düşük omuz bluzlar” ile birlikte aranan kelime öbekleri olarak tanımlanmıştır 
(birleşik) endekslenmiştir, Ocak 2013–Mayıs 2016.



En Çok Aranan Renkler
Yükselen bir dalga tüm dengeleri bozdu: Bu yükselen yıldız trendinde 
tüm renklerde güçlü bir artış var. ABD'de koyu kızıl ve Birleşik Krallık'ta 
gri dışında en çok aranan renkler her iki pazarda da aynı.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mart-Mayıs 2016–Mart-Mayıs 2015 karşılaştırması.
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En Çok Aranan Desenler
Farklı desenlere ilişkin aramalarda güçlü bir artış var. Çiçekli ve 
çizgiliye göre arama hacmi daha düşük olsa da işlemeli her iki 
pazarda da en yüksek artışı gösteren desen.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mart-Mayıs 2016–Mart-Mayıs 2015 karşılaştırması.
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ABD Birleşik Krallık
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En Çok Aranan Kumaşlar
Dantel Birleşik Krallık ve ABD'de en çok aranan kumaş, 
ancak kot ve iki renkli dokumalar her iki pazarda da güçlü 
bir büyüme içinde.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mart-Mayıs 2016–Mart-Mayıs 2015 karşılaştırması.
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ABD Birleşik Krallık
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Şehre Göre Arama İlgisi
Ocak 2016'da, düşük omuz trendine ilişkin arama 
ilgisi ABD veya Birleşik Krallık'taki hiçbir şehirde 
yüksek değildi.

Mayıs 2016'da, düşük omuz trendi ABD ve Birleşik 
Krallık'taki tüm büyük şehirlerde ivme kazanmaya 
başladı. 
Dairelerin boyutu arama hacmini, rengin 
parlaklığı ise daha yüksek bir endeksi gösterir.

Mayıs 2016

Ocak 2016

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Ocak 2016-Mayıs 2016 karşılaştırması.



Boho elbiselerin trendi yalnızca ABD'de yükselirken, düşük omuz ve kimono 
elbiseleri gibi diğer özgür ruhlu tema kapsamındaki aramalar hem ABD hem 
de Birleşik Krallık'ta yükselen bir trend sergiliyor. Düşük omuzlu bluzlar ve 
elbiselerin trendi her iki pazarda da en yüksek hacme sahip. Tüketicinin arama 
ilgisi 2016'da artmaya başladığından beri bu görünüm yükselen bir yıldız 
olarak kabul ediliyor. Yalnızca birkaç ay içinde bu trend her iki pazardaki büyük 
şehirlerde ivme kazandı.

Bu yükselen yıldızın çok yönlü olduğu artık kanıtlanmış durumda. Herhangi bir 
aksesuara, etkinliğe ve yaşa uyabilecek bir tarz. Tüketiciler tüm seçenekleri 
keşfetmekle meşgul. Bu trend herkes tarafından kabul gördü ve her duruma 
uyarlandı. Giysinin hamileler için, geniş beden, deniz için veya çocuklar için 
olmasını önemsemeyen tüketiciler, trend olacak çözümler arıyor.

Çocuklar veya hamile kadınlar gibi niş kitleler üzerinde uzmanlaşmış 
markalar, diğer öncü kitlelerin en güçlü yükselen yıldız trendlerini bünyelerine 
dahil etmeli. Tüketicileri bir trendi her farklı durumda giymenin farklı yolları 
konusunda bilgilendirmek için kampanyalar kullanılabilir.

Her Durum İçin Yükselen Bir Yıldız



Ayrıntılı İnceleme

Askeri Şıklık Özgür Ruhlu Giy ve Çık Kıyafetler



Giy ve Çık: Trendi Yükselişte Olanlar
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tulum

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mart-Mayıs 2016.

Arama hacmine göre sıralı:

Takım kıyafetler her iki pazarda da yükselen bir trend 
gösteriyor. Tulum ABD'de hacim olarak en güçlü trende 
sahip giysi iken, Birleşik Krallık'taki muadili spor elbiseler 
burada hacim olarak ikinci en güçlü trende sahip.

ABD Birleşik Krallık

ABD ve Birleşik Krallık arasındaki benzerlikleri gösterir



tulum/
spor elbise

Ayrıntılı İnceleme



tulum/spor elbise 
İngiliz tüketiciler 2013'te tulum/spor elbise trendinin öncüsüydü, 
ancak Amerikalılar iki yıl sonra bu trendi çok daha geniş bir kapsamda 
benimsedi. 

ABD'de tulum/spor elbiseye olan ilgi 2014-2016 arasında 
kararlı bir sezonluk artış gösterdi.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, “tulum”, “tulumlar”, “spor elbise”, “spor elbiseler”in (birleşik) Mayıs 2010'daki arama hacmine göre  
en-dekslenmiştir, Mayıs 2010–Mayıs 2016.

2016201420122010

Amerika Birleşik Devletleri

Birleşik Krallık



Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, “tulum”, “tulumlar”, “spor elbise”, “spor elbiseler”in (birleşik) Mayıs 2010'daki arama hacmine  
göre endekslenmiştir, Mayıs 2010–Mayıs 2016.

En Çok Aranan Özellikler: ABD - Birleşik  
Krallık Karşılaştırması
Arama davranışına bakıldığında, tulum seksi veya hoş, fantezi veya günlük 
bir görünüme sahip ve yaz veya kış giyilebiliyor. Etkinlik, yaş veya cinsiyet ne 
olursa olsun ihtiyacınıza uygun bir tulum bulabilirsiniz. 
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En Fazla İlişkilendirilen Ünlüler 
(Birleşik Krallık)
Birleşik Krallık'ta spor elbise imajı Michelle Keegan'a ait. Bu trendle ilk 
olarak 2013'te ilişkilendirilmişti ve 2014'te bu giysiyle birlikte en çok aranan 
kişi oldu. O dönemden bu yana arama ilişkilendirmesi düşüş gösterse de, 
Michelle Keegan Birleşik Krallık'ta hâlâ bu trendin öncüsü.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, Birleşik Krallık, “tulum”, “tulumlar”, “spor elbise”, “spor elbiseler”in (birleşik) Mayıs 2010'daki arama hacmine göre  
en-dekslenmiştir, Mayıs 2010–Mayıs 2016.

2013 2014 2015 2016

Michelle Keegan

Kate Moss

Taylor Swift

Kylie Jenner



2013 2014 2015 2016

En Fazla İlişkilendirilen Ünlüler (ABD)
Taylor Swift 2014'te giydiği tulumla tüm gözleri üzerine çevirmişti, ancak o yıldan 
bu yana ivme kaybetti. Artık bu trendle ilişkilendirilme unvanını Kylie Jenner, 
YouTube yıldızı Bethany Mota ve Kate Hudson gibi diğer ünlülerle paylaşıyor.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD, “tulum”, “tulumlar”, “spor elbise”, “spor elbiseler”in (birleşik) Mayıs 2010'daki arama hacmine göre endekslenmiştir, 
Mayıs 2010–Mayıs 2016.

Taylor Swift

Kylie Jenner

Bethany Mota

Kate Hudson



En Çok Aranan Renkler
Tulumlar/spor elbiseler için en çok aranan renklerin tümünde her iki 
pazarda artış var. İlişkilendirilen renkler arasında en yüksek artışı ABD'de 
zeytin yeşili ve yeşil, Birleşik Krallık'ta ise gri ve ten rengi gösteriyor.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mart-Mayıs 2016-Mart-Mayıs 2015 karşılaştırması
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En Çok Aranan Desenler
İşlemeli desen ABD'de Birleşik Krallık'tan daha fazla aranıyor, ancak her iki pazarda da 
en fazla artışı gösteren desenler süslemeliler ve çizgililer. Çizgililerin farklı çeşitleri olan 
damalı ve ince çizgili desenlerde yalnızca Birleşik Krallık'ta büyük artış var.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mart-Mayıs 2016–Mart-Mayıs 2015 karşılaştırması.
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En Çok Aranan Kumaşlar
Payetli, saten, kadife ve ipek gibi daha albenili kumaşların 
kullanıldığı tulumlara/spor elbiselere ilişkin arama ilgisi her 
iki pazarda daha güçlü bir artış gösteriyor.

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mart-Mayıs 2016–Mart-Mayıs 2015 karşılaştırması.
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Şehre Göre Arama İlgisi
ABD'de sezonluk bir trend olmayı sürdüren spor 
elbise/tulum Mayıs 2015'te Omaha, Iowa City ve 
Lubbock gibi şehirlerde zaten yüksek bir arama 
ilgisine sahipti.

Mayıs 2016'da, tulumlar ve spor kıyafetler 
daha çok öncü giysiler haline geldi. Şehirlerde 
bu giysiler için gittikçe daha fazla arama 
yapıldığı halde bunun daha eşit bir yoğunlukta 
gerçekleşmesi nedeniyle arama ilgisi belirli 
pazarlarda daha düşük. Bu nedenle dairelerin 
boyutları daha büyük, ancak renkler genellikle aynı.

Dairelerin boyutu arama hacmini, rengin 
parlaklığı ise daha yüksek bir endeksi gösterir.

Mayıs 2016

Mayıs 2015

Kaynak: Google'ın Kendi Verileri, ABD ve Birleşik Krallık, Mayıs 2015–Mayıs 2016 karşılaştırması.



Takım kıyafetler gardıropların vazgeçilmezi haline geldi. Tulumlar hacim açısından ABD'de 
en güçlü trende sahip. Tatiller, festivaller ve düğünlerin sıklığı kıyafet uydurmaya fazla 
zaman (veya enerji) bırakmıyor. Tüketiciler hem modanın telaşından kaçınmak hem de en şık 
görünümü yakalamak istiyor. 

Onlar için “en iyi”, birçok farklı şeyi içeriyor. Farklı silüetlere ve tarzlara sahip tulumlar ve 
spor kıyafetler arıyorlar. İpek, saten, kadife ve payet gibi kumaşlarla üretilmiş tulumlara/spor 
elbiselere ilgi artarken, en fazla yapılan arama ilişkilendirmeleri "düğün", "resmi" ve "fantezi" 
terimlerini içeriyor. Tüketiciler tulumlar ve spor elbiselerin resmi giysiler olmasını onaylıyor.

Diğer trendlere benzer şekilde, “giy ve çık” trendini de her yaş, beden ve cinsiyetteki tüketiciler 
benimsiyor. 

Tüketiciler, aralarından seçim yapabilecekleri bir çok tarz içeren kolay seçenekler arıyor. 
Kıyafet uyumunu kolaylaştıran ister ürünlerdeki yenilikler ister içerik stratejileri olsun, 
tüketiciler günlük hayatın resmi olan ve olmayan durumları için eksiksiz çözümler arıyor.

Giy ve Çık Tarzı



Çocuklar yetişkin gibi, yetişkinler çocuk gibi giyiniyor. 
En güçlü trende sahip giysiler “bebek”ten “yetişkin”e kadar her yaş için aranıyor. Benzer şekilde, 
aramalar, en güçlü trende sahip giysilerde beden ve cinsiyet sınırlarının da ortadan kalkmaya başladığını 
gösteriyor. Pilot montu, düşük omuzlu bluzlar/elbiseler ve tulumlar/spor elbiseler gibi giysiler herkese 
hitap edecek şekilde uyarlanıyor.

Tüketiciler duruma veya özel güne göre giysi arıyor. 
Festival için bir tulum, deniz tatili için düşük omuzlu bir bikini veya baharda giyilebilecek hafif 
kumaşlardan üretilmiş çiçekli bir pilot montu gibi en güçlü trende sahip giysilerin aramalarını bunların 
giyileceği durumlar tetikliyor.

En güçlü trendler tüketici ihtiyaçlarına göre uyarlanıyor. 
En güçlü trendlerdeki arama davranışı silüetlerde de kırpıktan uzun pilot montlarına, tunikten düşük 
omuzlu body elbiselere ve sıkı elbiselerden harem tulumlarına kadar çeşitlilik talebi olduğunu gösteriyor. 
Tek bir tarz herkese uygun değil.

Trendler farklı yaşam tarzlarına ve ruh hallerine göre değişse de tüketiciler farklı temalarda ortak 
davranışlar sergiliyor. Markalara en güçlü trendleri saptama ve bunları her yaşa, cinsiyete, formata ve 
duruma uyarlama fırsatı doğmuş durumda.

Temalar Arasındaki Ortak Davranışlar
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Şehre Göre Arama İlgisi
Pilot montu trendinin dönüm noktası yaşadığı bir sırada (2015 Yazı), Birleşik 
Krallık'ta Birmingham ve Londra bu giysi için yapılan aramalarda daha yoğun 
bir ilgi sergiledi.

2016'nın başlarında, bu trend ABD ve Birleşik Krallık'taki en gelişmiş şehirlere 
sıçradı. En yüksek arama ilgisi New York şehrindeydi. Ancak pilot montu 
ABD'nin güneyinde (ör. Miami) fazla ilgi görmüyor.ABD Alt Giyim



Sorgu Endeks Artış
pantolonlar 100 129

şalvar pantolonlar 81 -20

kotlar 77 43

şortlar 76 27

maksi etek 75 -14

yırtık kotlar 63 141

boyfriend kotlar 61 -10

yüksek belli şortlar 60 -20

haki pantolonlar 53 15

bürümcük etek 48 -5

etek pantolonlar 48 -3

yüksek belli kotlar 47 4

boru etek 47 -2

etekler 41 -3

kargo pantolonlar 39 19

kargo şortlar 38 19

harem pantolonlar 37 -14

etek 37 35



seksi şortlar 34 -4

bisikletçi kotları 33 162

anne kotları 32 56

maksi etekler 32 -31

uzun deniz şortları 31 3

şort 31 42

midi etek 31 -11

kısa şortlar 28 -3

eskitilmiş kotlar 27 60

bermuda şortlar 26 19

keten pantolonlar 25 18

poodle etek 24 35

kot etek 23 15

kot şortlar 23 31

blucinler 22 17

dar kotlar 22 24

patenci eteği 21 -40

paraşüt pantolonlar 20 5

Sorgu Endeks Artış



kapri pantolonlar 20 30

kadın kotları 19 15

erkek kotları 18 51

beyaz kotlar 18 15

gaucho pantolonlar 18 -8

haki şortlar 18 31

bol pantolonlar 18 51

plili etek 17 33

a line etek 16 21

mini etek 15 15

uzun etekler 15 -1

siyah kotlar 15 56

siyah yırtık kotlar 14 215

Sorgu Endeks Artış



Şehre Göre Arama İlgisi
Pilot montu trendinin dönüm noktası yaşadığı bir sırada (2015 Yazı), Birleşik 
Krallık'ta Birmingham ve Londra bu giysi için yapılan aramalarda daha yoğun 
bir ilgi sergiledi.

2016'nın başlarında, bu trend ABD ve Birleşik Krallık'taki en gelişmiş şehirlere 
sıçradı. En yüksek arama ilgisi New York şehrindeydi. Ancak pilot montu 
ABD'nin güneyinde (ör. Miami) fazla ilgi görmüyor.Birleşik Krallık Alt Giyim



yırtık kotlar 100 104

kotlar 78 9

etek pantolonlar 77 45

maksi etek 67 26

anne kotları 66 111

boyfriend kotlar 65 39

midi etek 64 62

erkek şortları 59 32

erkek kotları 54 23

şortlar 54 15

etekler 54 37

yüksek belli kotlar 51 -5

etek pantolon tulum 49 300

boru etek 47 15

kot etek 44 18

bürümcük etek 44 76

harem pantolonlar 40 -8

yüksek belli şortlar 40 26

Sorgu Endeks Artış



pantolonlar 39 0

iş pantolonları 39 27

şalvar pantolonlar 36 -24

kot şortlar 35 32

bol pantolonlar 35 40

boru pantolonlar 33 33

deri etek 30 44

su geçirmez pantolonlar 29 39

maksi etekler 29 9

keten pantolonlar 29 -5

plili etek 28 93

patenci eteği 27 14

a line etek 27 43

hamile kotları 27 34

kargo şortlar 26 45

beyaz kotlar 26 -34

kısa mezuniyet balosu elbiseleri 25 0

erkek yırtık kotlar 25 205

Sorgu Endeks Artış



dar kotlar 24 5

kısa düğün elbiseleri 23 28

siyah kotlar 23 18

deri pantolonlar 21 21

erkek deniz şortları 21 23

erkek kotları 21 16

siyah yırtık kotlar 21 117

yüksek belli pantolonlar 21 32

pantolonlar 21 3

kargo pantolonlar 20 11

askeri pantolonlar 20 10

yürüyüş pantolonları 19 26

mini etek 18 25

Sorgu Endeks Artış



Şehre Göre Arama İlgisi
Pilot montu trendinin dönüm noktası yaşadığı bir sırada (2015 Yazı), Birleşik 
Krallık'ta Birmingham ve Londra bu giysi için yapılan aramalarda daha yoğun 
bir ilgi sergiledi.

2016'nın başlarında, bu trend ABD ve Birleşik Krallık'taki en gelişmiş şehirlere 
sıçradı. En yüksek arama ilgisi New York şehrindeydi. Ancak pilot montu 
ABD'nin güneyinde (ör. Miami) fazla ilgi görmüyor.ABD Üst Giyim



polo 100 12,6

özel tişörtler 38 7,1

polo gömlekler 35 36,9

gömlekler 34 132,4

tişört bluzlar 31 75,8

pamuklu tişört 29 530,1

tişört tasarımı 24 -8,1

tişört 22 43,9

hırka 19 14,1

özel gömlekler 19 8,5

tişört baskıları 18 6,2

batik gömlekler 14 -17,6

hawaii gömlekleri 12 16,6

bluz 11 22,1

süveter 11 35,7

kendi gömleğini yap 10 -4,3

komik tişörtler 9 -3,5

flanel gömlekler 9 -7,9

Sorgu Endeks Artış



ekose gömlekler 9 15,2

chambray gömlek 8 6,3

kimono hırka 7 78,8

erkek klasik gömlekler 7 14,1

kot gömlek 7 -15,2

hırkalar 6 -12,0

smokin gömleği 6 19,4

dashiki gömlek 5 160,3

sweatshirt bluz 5 665,8

kadın hırkaları 5 127,6

erkek gömlekleri 5 31,8

vintage tişörtler 5 36,2

beyaz tişört 5 20,7

bluzlar 5 17,8

uzun kollu gömlekler 5 126,5

havalı gömlekler 4 32,4

kot gömlek elbise 4 -7,3

Sorgu Endeks Artış



Şehre Göre Arama İlgisi
Pilot montu trendinin dönüm noktası yaşadığı bir sırada (2015 Yazı), Birleşik 
Krallık'ta Birmingham ve Londra bu giysi için yapılan aramalarda daha yoğun 
bir ilgi sergiledi.

2016'nın başlarında, bu trend ABD ve Birleşik Krallık'taki en gelişmiş şehirlere 
sıçradı. En yüksek arama ilgisi New York şehrindeydi. Ancak pilot montu 
ABD'nin güneyinde (ör. Miami) fazla ilgi görmüyor.Birleşik Krallık Üst Giyim



gömlek elbise 68 69

tankini 37 23

tişört baskıları 36 5

polo 25 1

kapüşonlular 23 23

polo gömlekler 23 8

erkek gömlekleri 22 6

tişörtler 19 -6

hırka 17 13

tişört bluzlar 16 54

tişört 16 16

pamuklu tişört 15 192

gömlekler 15 15

kot gömlek elbise 13 50

hawaii gömlekleri 13 33

kot gömlek 12 16

erkek kapüşonlular 10 39

beyaz gömlek elbise 10 69

Sorgu Endeks Artış



bluz 10 39

kolsuz üst 10 11

gömlek elbiseler birleşik krallık 9 561

kişiselleştirilmiş tişörtler 9 1

pamuklu tişörtler 8 23

siyah gömlek elbise 8 92

erkek gömlekler 8 -4

beyaz bluz 8 48

beyaz gömlek 8 32

bluzlar 8 8

kadın hırkaları 7 70

erkek polo gömlekleri 7 19

erkek tişörtleri 7 -21

siyah hırka 6 14

uzun hırka 6 31

gömlek elbise birleşik krallık 6 22

uzun gömlek elbise 6 62

beyaz tişört 6 13

Sorgu Endeks Artış



tişört tasarımı 6 -8

erkekler için kapüşonlular 6 22

kadınlar için kapüşonlular 6 34

maksi gömlek elbise 5 25

tişört baskısı 5 15

flanel gömlekler 5 -2

tişört baskısı birleşik krallık 5 -32

kendi tişörtünü tasarla 5 12

hamile tankinisi 5 17

kısa kollu gömlekler 5 24

siyah gömlek 5 35

özel tişörtler 5 -3

erkek hırkaları 5 16

Sorgu Endeks Artış



Şehre Göre Arama İlgisi
Pilot montu trendinin dönüm noktası yaşadığı bir sırada (2015 Yazı), Birleşik 
Krallık'ta Birmingham ve Londra bu giysi için yapılan aramalarda daha yoğun 
bir ilgi sergiledi.

2016'nın başlarında, bu trend ABD ve Birleşik Krallık'taki en gelişmiş şehirlere 
sıçradı. En yüksek arama ilgisi New York şehrindeydi. Ancak pilot montu 
ABD'nin güneyinde (ör. Miami) fazla ilgi görmüyor.ABD Dış Giyim



blazer ceketler 100 100

pilot montu 77 518

deri montlar 22 34

trençkot 18 26

kot mont 14 61

blucin mont 12 45

pilot montu erkek 10 330

rüzgârlık 9 101

parka 8 8

kadınlar için deri montlar 8 51

kadınlar için blazer ceketler 8 36

yağmurluk 8 61

muşamba yağmurluk 6 43

bahar montlar 6 3

siyah deri mont 5 70

pilot montu kadın 5 159

su geçirmez mont 5 361

anorak mont 5 33
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erkekler için blazer ceketler 5 19

suni deri mont 5 107

kırmızı mont 5 -8

beyaz blazer 5 -2

üniversite montları 5 21

rüzgârlık montlar 5 111

pembe pilot montu 4 bilgi

spor palto 4 23

kamuflajlı mont 4 178

pelerinli blazer 4 37

erkekler için montlar 4 36

ev ceketi 4 18

siyah pilot montu 3 299

bolero ceket 3 30

trençkot kadın 3 84

kadın yağmurluk 3 101

pilot montu 3 66

yeşil mont 3 56
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askeri mont 3 25

takım ceketi 3 71

yelek 3 11

yağmurluklar 3 11

işlemeli mont 3 bilgi

spor palto 3 23

spor ceket 3 28

trençkot erkek 3 22

genel kullanım için mont 3 47

sarı blazer 3 -18
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Şehre Göre Arama İlgisi
Pilot montu trendinin dönüm noktası yaşadığı bir sırada (2015 Yazı), Birleşik 
Krallık'ta Birmingham ve Londra bu giysi için yapılan aramalarda daha yoğun 
bir ilgi sergiledi.

2016'nın başlarında, bu trend ABD ve Birleşik Krallık'taki en gelişmiş şehirlere 
sıçradı. En yüksek arama ilgisi New York şehrindeydi. Ancak pilot montu 
ABD'nin güneyinde (ör. Miami) fazla ilgi görmüyor.Birleşik Krallık Dış Giyim



pilot montu 100 221

deri montlar 30 12

kot mont 25 29

trençkot 24 11

pilot montu kadın 21 72

erkek ceketleri 20 45

paltolar 18 49

pilot montu erkek 16 191

montlar 14 22

deri mont 14 12

kadınlar için montlar 14 62

siyah pilot montu 13 130

haki pilot montu 13 151

pardösü 13 -1

erkek blazer ceketler 12 5

yün ceket 12 6

kadınlar için deri montlar 12 28

erkek deri montları 12 10
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kamuflajlı mont 12 463

kadın pilot montu 11 100

deve tüyü palto 11 10

blazer 11 12

su geçirmez mont 11 330

pembe pilot montu 10 bilgi

yelek 9 -5

kadın montları 9 29

erkek paltoları 9 62

kolsuz mont 9 0

yazlık montlar 8 13

büyük beden kot mont 8 79

kız çocuk paltoları 8 111

yeşil pilot montu 8 175

kaz tüyü mont 8 241

erkekler için montlar 8 39

kamuflajlı mont 8 439

erkekler için deri montlar 7 24
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siyah kot mont 7 98

paltolar ve montlar 7 281

kapitone mont 7 59

blazer elbise 7 264

trençkot kadın 7 37

parka paltolar 7 30

beyaz blazer 7 6

kadın pilot montu 6 284

pilot montu erkek 6 922

kadın paltoları 6 89

süet mont 6 123

dökümlü ceket 6 30

bolero ceket 6 44

Sorgu Endeks Artış



Şehre Göre Arama İlgisi
Pilot montu trendinin dönüm noktası yaşadığı bir sırada (2015 Yazı), Birleşik 
Krallık'ta Birmingham ve Londra bu giysi için yapılan aramalarda daha yoğun 
bir ilgi sergiledi.

2016'nın başlarında, bu trend ABD ve Birleşik Krallık'taki en gelişmiş şehirlere 
sıçradı. En yüksek arama ilgisi New York şehrindeydi. Ancak pilot montu 
ABD'nin güneyinde (ör. Miami) fazla ilgi görmüyor.

ABD Elbiseler 
ve Tek parçalılar



mezuniyet balosu elbiseleri 100 -1

düğün elbiseleri 62,2 20

maksi elbiseler 24,6 5

nedime elbiseleri 22,3 2

geniş beden elbiseler 19,5 0

gelin annesi elbiseleri 17,6 24

kokteyl elbiseleri 15 13

hamile elbiseleri 13,8 28

tulum 12,9 53

resmi kıyafetler 12,6 11

beyaz elbise 12,1 62

yazlık elbiseler 12 -11

çiçek kızı elbiseleri 10,5 5

tişört bluzlar 7,5 76

siyah elbise 7,1 80

küçük siyah elbise 6,7 11

kırmızı elbise 6,3 -8

yazlık elbiseler 6,3 -7
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deniz kenarı düğün elbiseleri 6,2 36

geniş beden mezuniyet balosu elbiseleri 6,2 19

siyah mezuniyet balosu elbiseleri 5,5 72

bodycon elbise 5,4 44

işçi tulumları 5,4 29

beyaz maksi elbise 5 31

kadınlar için tulumlar 4,9 60

iki parçalı mezuniyet balosu elbiseleri 4,9 41

mezuniyet elbiseleri 4,8 14

tulum 4,8 49

seksi elbiseler 4,8 1

geniş beden maksi elbiseler 4,7 25

kırmızı mezuniyet balosu elbiseleri 4,7 27

şık elbiseler 4,5 10

baharlık elbiseler 4,5 29

kot elbise 4,4 61

kısa mezuniyet balosu elbiseleri 4,4 -1

siyah elbiseler 4,3 10
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beyaz dantelli elbise 4,3 35

gece elbiseleri 4,2 -4

kadınlar için beyaz elbiseler 4,2 156

boho elbiseleri 4,1 152

iki parçalı elbiseler 4 65

beyaz tulum 4 32

yarı resmi kıyafetler 3,9 28

patenci elbisesi 3,9 8

vintage elbiseler 3,9 16

dantel elbise 3,8 16

vintage düğün elbiseleri 3,7 18

sarı elbise 3,6 25
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Şehre Göre Arama İlgisi
Pilot montu trendinin dönüm noktası yaşadığı bir sırada (2015 Yazı), Birleşik 
Krallık'ta Birmingham ve Londra bu giysi için yapılan aramalarda daha yoğun 
bir ilgi sergiledi.

2016'nın başlarında, bu trend ABD ve Birleşik Krallık'taki en gelişmiş şehirlere 
sıçradı. En yüksek arama ilgisi New York şehrindeydi. Ancak pilot montu 
ABD'nin güneyinde (ör. Miami) fazla ilgi görmüyor.

Birleşik Krallık Elbiseler 
ve Tek parçalılar



elbiseler 100 9

mezuniyet balosu elbiseleri 90 2

düğün elbiseleri 85 -2

nedime elbiseleri 58 22

maksi elbiseler 47 2

düğün konuğu elbiseleri 41 54

gelin annesi elbiseleri 28 36

yazlık elbiseler 27 3

gece elbiseleri 26 -3

elbise 25 -13

mezuniyet balosu elbiseleri birleşik krallık 25 -30

gömlek elbise 24 69

özel gün elbiseleri 23 29

fantezi elbise 23 -20

tulumlar 22 2

seksi elbiseler 22 13

tulum 19 89

maksi elbise 18 9
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mezuniyet balosu elbisesi 18 20

patenci elbisesi 17 39

siyah elbise 16 117

kokteyl elbiseleri 16 10

beyaz elbise 16 67

bodycon elbise 15 34

kot elbise 15 67

hamile elbiseleri 14 28

spor elbiseler 14 14

çiçek kızı elbiseleri 14 30

midi elbise 14 24

kırmızı elbise 13 60

şık elbiseler 13 27

küçük siyah elbise 13 37

spor elbise 12 54

mezuniyet balosu elbiseleri 2016 11 bilgi

80'ler fantezi elbise 11 16

bandaj elbise 9 33
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vintage elbiseler 8 27

siyah tulum 8 51

kendin dik elbise 8 108

küçük maksi elbiseler 8 24

kombinezon elbise 8 15

küçük elbiseler 8 21

gömlek elbiseler 8 153

kız çocuk elbiseleri 7 32

kadın elbiseleri 7 15

bardot elbise 7 162

etek pantolon tulum 7 300

önlük elbise 7 159

resmi kıyafetler 7 2

siyah elbiseler 7 8

Sorgu Endeks Artış
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