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Değerli okurlar,

Bildiğiniz gibi pandemi hepimizin hayatını etkiledi. Toplumsal ve ekonomik 
yansımalarıyla adeta dünyayı derinden sarsan bu salgın döneminde Kiğılı olarak çok 

sayıda tedbir ve önlemi hayata geçirdik. Bir yandan salgınla mücadele etmeyi 
sürdürürken bir yandan da yepyeni çalışmalar ortaya koyduk. Gardırop dergimizin 

yeni sayısını da sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.

Yeni koleksiyonlarımızı tıpkı hayal ettiğimiz gelecek günler gibi renklendirmeye 
çalıştık. Kış sezonu için hem Kiğılı hem de Abdullah Kiğılı Exclusive Cut için 

kusursuz koleksiyonlar hazırladık. Doğal renk paletlerimizi canlı tonlarla 
buluşturarak her zevke hitap eden parçalar tasarladık. Sezonun en yeni trendlerini 

ilerleyen sayfalarımızda inceleyebilirsiniz.

Yeni sayımızın kapağında, özel koleksiyonumuz Kiğılı X Oktay Kaynarca’nın reklam 
yüzü olan başarılı oyuncu Oktay Kaynarca var. Keyifli bir söyleşi yaptığımız sevilen 
oyuncuyu bu röportajdan sonra daha yakından tanıyacağınızı söyleyebilirim. Kariyeri 

ve iş birliğimize dair çok keyifli açıklamalarda bulunan Kaynarca’ya bu vesileyle 
teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

Gardırop’un müdavimlerinin en sevdiği dosyalar, bu sayımızda da yine oldukça 
renkli. Milyonları peşinden sürükleyen en popüler dijital oyunları ve hepimizi ekrana 

kilitleyeceğini düşündüğümüz dijital platformların en gözde yapımlarını ilerleyen 
sayfalarda okuyabilirsiniz. Ayrıca dünyanın dört bir yanından etkileyici hikayeleriyle 

öne çıkan markaları ve dünyaya internetten alışverişi öğreten Amazon.com’un 
kurucusu Jeff Bezos’un hayatını sizin için araştırdık.

Gezi tutkunları için her köşesi ayrı cennet olan Karadeniz’de adeta hayali bir seyahat 
düzenledik ve Karadeniz’de mutlaka görülmesi gereken yerleri ve tadılması gereken 
lezzetleri mercek altına aldık. Ünlü gezi blogger’ı Seymen Bozarslan da Karadeniz 

gezisinden notlarıyla dosyamıza katkıda bulundu. Umarım keyifle okursunuz.

Kiğılı Genel Müdürü
Sait Çakıcı
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TREND VİTRİN 

KAŞKOL MEVSİMİ
Renkli iplerle dokunmuş kaşkollar, 
ister kaban ister montlar ile 
kışınızın güzel geçmesini sağlayacak. 
Zorlu hava şartlarına karşı 
yumuşak dokulu, içinizi ısıtacak 
kaşkollar, Abdullah Kiğılı Exclusive 
Cut’ın yeni koleksiyonunda.

ABDULLAH KİĞILI ExCLUSİVE CUT

KEŞİF RUHU
Kapitone detaylar sezonu etkisi altına alıyor. Kiğılı’nın 
şehirli centilmenlere özel ve hareket alanı sağlayan şişme 
montlarıyla keşfe çıkmak, şimdi her zamankinden daha 
konforlu. Doğanın renklerinden ödünç alınan tonlarla gelen 
hafiflik ve rahatlık, bu montta birleşiyor. Yeni özgür 
koleksiyon, hafta sonlarınızı ve seyahatlerinizi 
renklendiriyor.

BAMBAŞKA 
BİR KİMLİK
Yünlü, kemik rengi balıkçı trikolarla şişme kapitone montlar 
yeni sezonun en belirgin trendlerinden. Yeni sezonda 
Abdullah Kiğılı Exclusive Cut koleksiyonunda ekru, kemik, 
bej tonlardaki nötr yorumlar bir arada kullanıldı. Kemik 
rengi ve beyazı kışın da gardırobunuza ve kombinlerinize 
ekleyerek bambaşka bir kimlik yaratmanın tam zamanı!

KİĞILI

Şehirli erkeğin en önemli aksesuarlarından 
biri de cüzdanlardır. Abdullah Kiğılı Exclusive 
Cut’ın klasik cüzdanların yerini alan çok gözlü 
modelleri, her kombininize uyacak kadar 
fonksiyonel. Abdullah Kiğılı Exclusive Cut’ın 
çok seçenekli cüzdan koleksiyonundan 
kendinize uygun modeli seçmekte 
zorlanacaksınız.
Cüzdan - Abdullah Kiğılı Exclusive Cut

Sezonun yenilikçi detayı dokulu kumaşlar, 
Abdullah Kiğılı Exclusive Cut ceket 
koleksiyonlarında hayat buluyor. 
Kombinlerinde monotonluktan kaçanlara yeni 
bir soluk olan kare dokulu ceketleri bir de ince 
triko kazaklarla deneyin. Canvas pantolonlarla 
kombinlerseniz belki ofis ortamında 
özgürleşmeye yeni bir kapı bile açabilirsiniz.
Ceket - Abdullah Kiğılı Exclusive Cut

Canvas pantolonlarla kombinlenebilen 
bomber ceketler yeni sezonda Kiğılı 
tarafından özel detaylarla yeniden 
yorumlandı. Hafta sonlarını özel zevklerine 
ayıranlara hem fonksiyonel hem de zevk 
sahibi seçenekler sunan Kiğılı, bomber 
ceketleriyle konfor odaklı kombinleri 
destekliyor. Bomber ceketlerin sezona özel 
renk seçeneklerini Kiğılı mağazalarında 
keşfedebilirsiniz.
Bomber ceket - Kiğılı

Spor pantolonlarla birleştirildiğinde 
kusursuz bir görüntü yaratan Kiğılı 
kapitone yelekler, rahat giyimin bir 
parçası haline geldi. Geçtiğimiz sezonun 
en hit parçalarından biri olan kapitone 
yelekler, bu kışın da gözdesi. Triko 
kazaklarla ve oduncu gömleklerle 
buluşturabileceğiniz bu yelekleri, 
kapüşonlu sweatshirt’lerle de 
kombinleyebilirsiniz.
Kapitone yelek - Kiğılı

İlhamını doğadan alan ve modası hiç 
geçmeyen Abdullah Kiğılı Exclusive Cut 
v yaka trikoları, kış günlerinize renk 
katacak. Güçlü ve karizmatik bir görüntü 
garantileyen v yaka trikoları ceketlerinizin 
içinde kullanabilir veya desenli 
gömleklerle kombinlerinizi 
hareketlendirebilirsiniz.
Triko kazak - Abdullah Kiğılı Exclusive Cut

Son dönemde rahatlığın simgesi haline 
gelen bağcıklı spor pantolonlar, hafta sonu 
şıklığı için jean’lerin yeni rakibi. Örgü 
desenli triko kazak, denim gömlek ve bot 
kombiniyle hem konforlu hem şık bir 
görüntü elde edebilirsiniz.
Spor pantolon - Kiğılı
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MARKALAR
YILLARA MEYDAN OKUYAN COCA COLA

1886 yılında ilk kez bir eczacı tarafından pirinç çaydanlıkta ilaç yaparken 
keşfedilen Coca Cola, yüz yılı aşan tarihiyle en çok sevilen ve tercih edilen 
içecek olma unvanını koruyor. Formülünün büyük bir sır olması sebebiyle 
neredeyse rakipsiz sayılan içecek, eczacı Dr. John S. Pemberton tarafından 
keşfediliyor. İlk olarak eczanenin bahçesinde satışa sunulan ürün, şimdilerde 
200’den fazla ülkede sevilerek tüketiliyor. 

Adını kolanın yapımında kullanılan coca yaprağı ve kola cevizinin isminden alan 
marka, dünyanın her yerinde en iyi tanınan Coca Cola’nın kimliğini oluşturuyor. 
Eczacı doktor John S. Pemberton iki “c” harfinin yan yana daha etkileyici 
olacağını düşündüğü için kola cevizinin yansıttığı kısmı da "c" harfiyle 
kullanmaya başlıyor. 1886 yılında ise Pemberton’ın muhasebecisi olan Frank 
Robinson kendi el yazısıyla bugüne kadar ulaşacak olan meşhur Coca Cola 
logosunun temellerini atıyor. Coca Cola aynı zamanda efsaneleşmiş logosunu 
Türkiye’de geçirdiği 50 yıl için Türkçeleştirerek Koka Kola haline de getirdi. 

APPLE
Dünyanın en büyük markalarından biri olan Apple, 1976 yılında Steve Jobs ve Stephen Wosniak 
tarafından bir garajda yaratıldı. Oldukça çetrefilli yollardan geçerek günümüze ulaşan şirket, 
henüz kuruluş aşamasındayken Matrix Electronics ve Apple Computer isim seçenekleri arasında 
kalıyor. Tabii sonunda Apple’da karar kılınıyor. 

Daha önce Atari’de çalışan Steve Jobs ilerleyen süreçteki röportajlarında bu kararı “Birincisi 
elmayı çok seviyorum. İkincisi de Apple telefon rehberinde Atari’den önce geliyor.” şeklinde 
açıklıyor. 2007 yılına kadar Apple Computer olarak çalışmalarını sürdüren marka, bu tarihten 
itibaren isminden computer’ı atarak yoluna Apple olarak devam ediyor. 

Wosniak ve Jobs’a göre Apple’ın kurulmasını, Wosniak’ın bilgisayar konusundaki bilgi ve 
yeteneği, Jobs’un ise elektroniğe olan ilgisi ve pazarlama yeteneği sağladı. Bir anda kendini dev 
bir şirketin başında bulan Steve Jobs, daha sonra ilk çevrimiçi Apple Store’un açılmasını sağladı. 
2001 yılının son çeyreğinde iPod ile müzik çalar piyasasına girerken, 2003 yılında ise çevrimiçi 
müzik mağazası olan iTunes Store’u hizmete soktu. Asıl adımını 2007 yılında atan Jobs, Apple’ın 
ilk telefonunu piyasaya sürdü. Böylece Apple artık önüne geçilemez dev bir marka haline geldi.

1893 yılında markalaşarak bir şirket haline gelen Coca Cola, taklitlerinden 
korunmak için reklamlar yaptı ve ücretsiz tadımlar için kupon dağıttı. 
Benzersiz bir şişe tasarımı yaparak ayrışmayı hedefleyen marka, kırıldığında 
dahi tanınabilecek kadar ikonikleşmiş Coca Cola şişelerini tasarladı. 
Dünyadaki ilk patentli ambalaj olan Coca Cola, “Contour Bottle” adı verilen 
tarihi cam şişe yapısıyla marka, tarihinin öne çıkan efsanevi hikayelerinden 
biri olarak her ülkede tanınır bir kimliğin sahibi oldu.

Son yıllarda duygulara hitap eden, hedef kitlesi ile ilişkisini tutkuyla inşaa eden markaların, 
en büyük krizleri bile kolayca atlattığına şahit olduk. Bu ilişki öyle tılsımlı ve sağlam ki, reklam 
müzikleri dahi bizi anılarınızda heyecanlı bir yolculuğa çıkarmaya yetiyor. Hatta alternatifler 

içinde kişiliğimize en yakın bulduğumuz markayı tercih ediyoruz. Yıllara adeta meydan okuyan, 
dünyanın dört bir yanından etkileyici hikayeleriyle öne çıkan markaları sizin için araştırdık.

aKTüEL
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KİĞILI
Türkiye’de perakende sektörünün bugün elde ettiği başarıların 
arkasında yer alan birkaç kahramandan biri de kuşkusuz Abdullah 
Kiğılı… 1938’li yıllarda aile mesleği olan kumaş ticaretini sürdüren 
Abdullah Kiğılı, 1960’lı yıllara kadar erkeklere özel takım elbiselik 
kumaş satan bir mağaza olarak hizmet veriyordu. Daha sonra hazır 
gömlek imalatına başlayan marka, kendi etiketiyle pantolon, takım 
elbise ve palto imalatıyla yoluna devam etti. Türkiye’nin ilk 
perakende markalarından biri olmaya karar veren Abdullah Kiğılı, 
dönemin koşullarına göre oldukça stratejik ve cesur kararlar alarak 
yıllar içerisinde markasının sınırlarını ülke dışına taşımayı da başardı. 
2006 yılına gelindiğinde ise Abdullah Kiğılı Exclusive Cut markasını 
kuran Kiğılı, 80 yıllık tecrübesiyle hem erkek modasına yön veriyor 
hem de yurtdışında yeni mağazalar açmaya devam ediyor.

TWITTER
Twitter uygulaması, kuş simgesiyle farklılık yaratması ve 
fikirleri milyonlarca kişiyle buluşturmasıyla en etkili sosyal 
paylaşım platformlarının başında geliyor. Sosyal medya 
mecraları arasında yeni kavramları hayatımıza neredeyse 
en çok dahil eden uygulama Twitter oldu. Haberler ve 
gündemi yakalamak için ilk bakılan mecra olan uygulama, 
adeta olayları yaşayanların paylaşım yaptığı bir bilgi 
kaynağı haline geldi. 100 milyonu geçen paylaşım sayısıyla 
öne çıkan Twitter, 2006 yılında Jack Dorsey tarafından 
geliştirildikten sonra gelişimine hız kesmeden devam etti. 
Gün geçtikçe daha yoğun bir ilgiyle karşılaşan uygulama 
neredeyse internetin SMS aracı olarak değerlendiriyor. 

Twitter’ın meşhur olmuş kuş logosunun ismi ise Larry. 
Adını Boston Celtics’in efsaneleşmiş isimlerinden olan 
basketbol oyuncusu Larry Bird’den alıyor aslında. 
Twitter’ın kuşu, soy isminden de esinlenerek logosuna 
ilham veriyor.

aKTüEL

LEVI'S
Aslında çadır bezi üreticisi olan Levi Strauss, maden ve petrol işçileri için özel olarak ürettiği 
denim pantolonlarla bir devrime imza atmış oldu. İsyankar tarzı, pratik ve rahat kullanımı 
sayesinde her yaştan insanın 
beğenisini kazanan Levi’s, modern 
giyimin mihenk taşı halini almış 
jean modasıyla da fark yarattı. Levi 
Strauss’un adının tamamı ve 
soyadının ilk harfinden oluşan 
logosuyla moda dünyasında 
herkesin bildiği kot markası haline 
alan Levi’s, tasarımıyla hala akla 
ilk gelen isimlerden biri.

LEGO
Hemen hemen her çocuğun küçükken 
oynadığı Lego, aslında her yaştan insana 
hitap ediyor diyebiliriz. üzerinde bulunan 
girinti ve çıkıntılar sayesinde hayal gücünün 
elverdiği şekilleri oluşturmayı sağlayan 
Lego’nun mucidi marangoz Ole Kirk 
Christiansen, bölgedeki çiftçilere inşa ettiği 
mobilyalarla geçimini sağlıyordu. 
Çocuklarının çıkardığı yangında atölyesi 
yanan Christiansen, daha büyük bir atölye 
inşa etmeyi başardığındaysa ekonomik krizle 
karşılaşıyor. Maliyeti daha düşük olması için 
tasarladığı ürünleri minyatür hale getirmeye 
başlayan Christiansen’ın aklında böylece 
oyuncak üretme konusunda bir ışık yanıyor.

1932 yılında bir marangoz atölyesinde 
başlayan ve tüm dünyanın en sevilen 
oyuncaklarının başlangıcını oluşturan 
maceranın kapılarını böylece aralamış oluyor. 
Dünyanın 5. büyük oyuncak üreticisi olan 
Lego, tasarımıyla ikonikleşerek en temel ve 
basit parçaların oluşturduğu tuğlaların 
yüzyılın oyuncağı olarak sayılmasını sağladı. 
1958 yılında bugünkü halini alan Lego tuğlası, 
hayal gücünün sınırsız ortamında akla 
gelebilecek her şeyi yapabilmeyi mümkün 
kılıyor. Markanın logosu ve ismi olan Lego 
kelimesi ise “iyi oyun” anlamına gelen “les 
godt” kelimelerinin ilk hecelerinin 
birleşmesinden ortaya çıkmış.

BURBERRY
Yalnızca deseniyle dahi her yerde tanınan Burberry, İngiliz lüks modaevi olarak oluşturduğu 
“klasik Burberry ekose” tasarımıyla adına ihtiyaç kalmadan her yerde kendini tanıtmayı 
başarıyor. Taklitleri neredeyse kendisiyle yarışan marka, moda dünyasının ikonu haline gelmiş 
trençkotlarıyla da tüm dünya tarafından çok seviliyor. ününü ekose tasarımına ve 
trençkotlarına borçlu diyebileceğimiz Burberry markası, 1856 yılında Thomas Burberry 
tarafından oluşturuluyor. O yıllarda henüz 21 yaşında olan Thomas, efsaneleşmiş ürünleriyle 
lüks tasarımların temelini atmış oldu. İlerleyen yıllarda outdoor kıyafetlerin yoğun olduğu bir 
marka halini alan Burberry, “gabardin” adını verdiği su geçirmeyen ancak hava alan kumaşı da 
icat etti. Aslında 1914 yılında İngiliz askerleri için savaş koşullarına dayanıklı olan bir kıyafet 
tasarlamak üzere görevlendirilen Burberry, yaptığı trençkot tasarımıyla askerlerin savaş 
kıyafetlerinin günlük hayata yansımasına da neden oldu. Çok sevilen Burberry trençkotlar sivil 
hayatta yerini alırken, 1920 yılında ise moda ikonu halini alan klasik Burberry deseni ortaya 
çıktı. Trençkotların astarlarında kullanılmaya başlayan klasik desen zamanla öyle sevildi ki 
artık ekose veya trençkot denildiğinde akıllara yalnızca Burberry markası gelir oldu.

MERCEDES BENZ
Bütün dünya tarafından ilk görüşte tanınan üç köşeli yıldız logosuna sahip olan 
Mercedes, lüks ve kalite denildiğinde akla gelen ilk markalar arasında yer alıyor. 
Mercedes’in su, hava ve karadaki gücünü temsil eden üç köşeli yıldız, hikayesiyle de 
markanın gelecekte alacağı başarıları yansıtıyor. Mercedes otomobilin mucitlerinden 
olan Gottlieb Daimler, logo markalaşmadan önce öldüğü için detaylıca not aldığı logoyu 
çizme işi çocuklarına kalıyor. Köln’de Mercedes motoru üzerinde çalıştığı ilk yıllarda evin 
her tarafına üç köşeli yıldızı çizen Daimler, eşine bir mektup yazarak amblemin anlamını 
da açıklamış. Mektubunda yaptığı motorların “Havada, karada ve denizde” üç köşeli 
yıldız gibi parlayacağını aktarmış. İcatlarının anısına Mercedes’e amblem olan üç köşeli 
yıldız, 1909’da logo olarak kullanılmaya başlandı. 1910 yılında ise Mercedes 
otomobillerin ön kısmında yer almaya başlayan logoya 1916 yılında birkaç ekleme 
yapıldı. Mercedes şu an modern dünyanın en çok arzulanan arabalarından biri.

GOOGLE
Google serüveni, 1995 yılında iki doktora öğrencisi 
olan Larry Page ve Sergey Brin’in bir araştırma 
projesi olarak başladı. Hayalini kurdukları şirket 
için bir isim arayışına giren ikili arama motorlarına 
ilk olarak “BackRub” adını verdi. Fakat ulaşmak 
istedikleri site sayısı çok fazlaydı ve bu isim 
kullanıma sunacakları site sayısını temsil 
etmiyordu. Böylece akıllarına 1 rakamıyla başlayan 
ve ardından 100 adet 0’ın gelmesiyle oluşan bir 
sayıyı simgeleyen “googol” kelimesi geldi. Böylece 
esin kaynaklarını bulan ikili günümüz Google’ın da 
temellerini atmış oldu. Tabii şirket yıllar içerisinde 
isminin hakkını verdi ve Google şu an tıpkı anlamını 
taşıdığı sayı kadar dev bir şirket.

CHANEL
Fransız modacı Gabrielle Bonheur yani günümüzde bilinen adıyla 
Coco Chanel… Chanel moda evinin kurucusu olarak şatafatlı tarzın o 
yıllardaki temsilcisi olan Paris şehrinde sade ve yalın tasarımlı 
ürünleriyle bir moda devrimi yaptı. Tarihin en büyük 
tasarımcılarından biri olarak anılan Coco Chanel, küçük bir 
yetimhaneden Paris’teki lüks rezidanslara uzanan hayat hikayesiyle 
de dikkat çekiyor. Aubazine yetimhanesinde kaldığı 6 yılda dikiş 
dikmeyi öğrenen Gabrielle Bonheur, terzi olarak iş bulur ve ara sıra 
La Rotonde kabaresinde şarkıcılık yapar. Takma adı Coco’yu da 
söylediği bir şarkıdan alır. Moda dünyasındaki ilklerin altında imzası 
olan Chanel, Chanel No.5 parfümü, küçük siyah elbise tasarımı ve 
2.55 çantasıyla günümüzde de lüks, güç ve ayrıcalık üçlüsünün 
temsilcisi olmaya devam ediyor. Logosuyla da eşsiz tasarımları gibi 
dikkat çekerek meşhur olan Chanel, sırt sırta vermiş iki C harfinden 
ilham alıyor. Coco Chanel’in baş harflerinden tasarlanmış olan 
meşhur logosu Fransa’da yapılan moda devriminin temsili olarak 
günümüzde de moda severleri etkilemeyi başarıyor.
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Hazırladığı videolarla herkesin dikkatini çekmeyi başaran 
Kiğılı, bu yıl da 10 Kasım’a özel bir reklam filmi hazırladı. 
Marka atamızı “Öyle güzel sözler söylemişsin ki, hepsi içimize 
işledi.” diyerek yad etti. Kiğılı filmde, Atatürk’ün yolumuzu 
aydınlatan sözlerini “Çalın Davulları” türküsü eşliğinde 
ceketlere işlerken, özel ceketleri #İçimizeİşledik mottosu ile 
seçili mağazalarında sergilediğini de duyurdu. 

Atatürk’ün ebediyete uğurlandığı yılda kurulan 
Kiğılı, bu film ile çok özel bir mesaj da 
vermiş oldu. Atatürk’ün çizdiği yolda 
durmadan izinden gideceklerini 
belirterek bu ebedi yolun yolcusu 
olduklarını da filminde vurguladı. 
İzleyenlerde derin bir iz bırakan filmin 
seslendirmesi ise markanın reklam yüzü 
olan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’ya ait.

“İÇİMİZE İŞLEDİK”
MOTTOLU 10 KASIM REKLAM FİLMİ 

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Modaya yön veren şık tasarımlarıyla Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, 
erkek giyim trendlerinin belirleyicisi olmayı hedeflediği Oktay Kaynarca 
koleksiyonu ile yepyeni bir serüveni ekranlara taşıdı. Marka bir süredir sosyal 
medya hesaplarından yeni reklam filminin geleceğini #bizeyakışan etiketiyle 
duyuruyordu.

2 günde 4 farklı mekanda çekilen reklam filmi için, pandemi sürecinde 
hayatımıza giren yeni normal kavramına uygun bir set ortamı yaratıldı. 
Oktay Kaynarca, bu serüvende daha önce hiç görmediğimiz en eğlenceli 
halleriyle karşımıza çıkıyor. Hayatına renk katmak isteyen Kaynarca’nın 
farklı hobileri deneyimlediği filmde; kendisinin özel olarak seçtiği 
koleksiyonda yer alan birbirinden farklı kombinler izleyicilerin beğenisine 
sunuluyor. Dünya modasındaki trendlerin hayat bulduğu koleksiyonda, 
klasiklerden vazgeçmeyenlerin de beğeneceği parçalar bulunuyor.

“BİZE YAKIŞAN”
KOLEKSİYONUN 
REKLAM FİLMİ YAYINDA 

Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen 
Türkiye İtibar Endeksi Araştırması’nın sonuçlarına 
göre Kiğılı, Türkiye’nin en itibarlı erkek giyim markası 
oldu. Türkiye’nin ve 30 farklı sektörün birincileri ile 
en itibarlı iş insanlarının ödüllendirildiği tören Yıldız 
Teknik üniversitesi’nde gerçekleşti. Türkiye çapında 
12 bin kişinin oylamasıyla yapılan Türkiye İtibar Endeksi 
Araştırması’nda, erkek giyim kategorisinde Kiğılı bir kez 
daha Türkiye’nin en itibarlı markası seçildi. Ödülü ise 
Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem teslim aldı. 

KİĞILI, TÜRKİYE’NİN 
EN İTİBARLI ERKEK GİYİM 
MARKASI SEÇİLDİ

Kiğılı, Türkiye İtibar Endeksi 
araştırması’nda, erkek giyim 

kategorisinde bir kez daha Türkiye’nin 
en itibarlı markası seçildi.

Oktay Kaynarca, 
yeni reklam filminde 

daha önce hiç 
görmediğimiz en 

eğlenceli halleriyle 
karşımıza çıkıyor.

Kiğılı X Oktay Kaynarca 
filmimize aşağıda yer 
alan QR kod üzerinden 
ulaşabilirsiniz. 
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KİĞILI SOCIAL MEDIA AWARDS TURKEY’DE 
3 BRONZ ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

KİĞILI ALTIN MARKA ÖDÜLLERİ’NE DAMGA VURDU

ŞAMPİYON BAŞAKŞEHİR’E KİĞILI ŞIKLIĞI

KİĞILI “YILIN DAMATLIK 
MARKASI” ÖDÜLÜNE 

LAYIK GÖRÜLDÜ

KİĞILI’YA HAYAT 
MÜŞTEREK 

PROJESİYLE 
3 FELİS VE 3 BAŞARI 

ÖDÜLÜ

Kiğılı, Marketing Türkiye & BoomSonar iş 
birliğiyle yapılan Türkiye'nin en kapsamlı 
sosyal medya yarışması Social Media 
Awards Turkey - Veri Ödülleri’nden 
3 bronz ödülle döndü. Kiğılı, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nde #HayatMüşterek dediği 
videoyla Social Media Awards Turkey’nin 
Viral Video ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
kategorilerinde iki ayrı Bronz Ödül 
kazandı. Aynı zamanda marka endeksi 
sonuçlarını değerlendiren Veri Analitiği 
kategorisinde de 3. bir Bronz Ödül’ün 
sahibi oldu. Yıl boyunca sosyal medyada 
en başarılı performansı gösteren marka 
ve ekiplerin ödüllendirildiği yarışmada 
kazananlar, BoomSonar'ın "Sosyal Medya 
Marka Endeksi" kapsamında topladığı 
verilere göre belirlendi. 

Bu yıl 4.sü gerçekleştirilen İstanbul Marka 
ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri önemli isimleri 
ağırladı. “Türkiye Altın Marka Ödülleri” halk 
oylamasıyla organizasyonun resmi web sitesi 
www.turkiyealtinmarka.com tarafından belirlendi. 
Organizasyonun sunumunu Şenol İpek ve Berat 
Aşıcıoğlu’nun yaptığı gecede Kiğılı, “Yılın Giyim 
Markası”, “Yılın Reklam Filmi” ve “Yılın CEO’su” 
ödüllerini alarak zirveyi sahiplendi.

Organizasyonda ödül töreninden hemen önce 
gerçekleşen “Pandemi Sürecinde Markalaşma, 
Gıda ve Dijital Dünya” panelinde konuşmacı 
olarak yer alan Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem; 
“Öncelikle sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür 
ederiz. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada 
sağlık çalışanları büyük bir fedakarlık ve özveriyle 
çalışıyor. Kiğılı olarak her zaman “önce insan” 
dedik ve bu dönemde insan sağlığının ne kadar 
önemli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Bu 
süreçte Kiğılı Market’i kurarak çalışanlarımızın 
gıda ve temizlik ihtiyaçlarını en hızlı şekilde 
karşıladık, her zaman yanlarında olduk. Kiğılı, 
ülkesi ve ülke ekonomisi için duyarlılık gösteren, 
toplumsal çalışmalara imza atan sosyal bir marka 
olma vizyonuyla yoluna devam ediyor. Korona 

Gelin Damat Dergisi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Gelin 
Damat Dergisi Ödül Gecesi, Pınar Altuğ Atacan ve Burak Törün 
sunuculuğunda Conrad İstanbul Bosphorus’ta görkemli bir davetle 
gerçekleşti. 65 ayrı kategoride ödülün sahiplerini bulduğu geceye sınırlı 
sayıda davet edilen iş, sanat, cemiyet dünyası ve basın ilgi gösterdi. 
Evlilik sektörünün “en”lerinin belirlendiği gecede Kiğılı da “Yılın 
Damatlık Markası” ödülüne layık görüldü. 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde “Hayat Müşterek” dediği projeyle 
Kiğılı; “Dijital”, “Marka Deneyimi” ve “Medya” kategorilerinde 
3 Felis’in sahibi oldu. Aynı zamanda “Ambient Medya Kullanımı”, 
“Paradigma Değiştiren Projeler” ve “Medya İnovasyonunda 
Mükemmellik” kategorilerinde de başarı ödülü kazandı.

Kiğılı, Türkiye’de hazır giyim ve moda alanında söz sahibi 
lider markalardan biri olarak yoluna devam ederken, spora 
ve sporcuya olan desteğini de bırakmıyor. Türk sporunun 
ve sporcusunun gelişmesini destekleyerek sektörde örnek 
bir duruş sergileyen Kiğılı, Süper Lig’in 2019-2020 sezonu 
şampiyonu Medipol Başakşehir’in kıyafet sponsoru oldu. 
Şampiyon takım, Kiğılı’nın özel dikim ürünleriyle tepeden 
tırnağa Kiğılı şıklığını taşıdı.

“Sosyal sorumluluk görevi 
olarak görüyoruz”
Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem de; 
“Futbolcuların şıklığından 
sorumluyuz, bunu aynı zamanda 
sosyal sorumluluk görevi olarak 
görüyoruz. Başakşehir Kulübü'nün 
yanı sıra Fatih Karagümrük Spor 
Kulübü, Göztepe Spor Kulübü, 
Sivasspor ve Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor ile Süper Lig'de 5 takımın 
sponsorluğunu üstleniyoruz. Sponsorluk desteği 
verdiğimiz takımlar arasında ayrıca Bahçeşehir Basketbol 
Takımı ve Balıkesir Spor Kulübü'de yer alıyor. Yakın zamanda 
Türkiye Voleybol Federasyonu ile çok anlamlı bir çalışmaya 
imza attık. Yalnızca ülkemizde değil, global çapta da spora 

ve sporcuya desteklerimizi sürdürüyoruz. 
Yine yakın zamanda Alman takımı Fortuna 
Düsseldorf Futbol Kulübü’nün ve Buz Hokeyi 
takımının resmi kıyafet sponsoru olduk. 
Bu iki sponsorluk Almanya’ya ve bu ülkede 

açacağımız her mağazaya verdiğimiz 
önemi de ortaya koyuyor. Ayrıca 
yurtdışında AFFA Azerbaycan milli 
takım sponsorluğunu da üstleniyoruz.” 
açıklamalarında bulundu.

Kiğılı, 
Social Media 

Awards 2020'den 
3 bronz ödülle 

döndü.

mücadelesinde de aynı duyarlılığı göstermeye ve 
elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz.” dedi.

Kiğılı Yönetim Kurulu Üyesi Sena Suerdem ise 
“Yılın Giyim Markası” ödülünü Kiğılı Yönetim 
Kurulu Başkanı Abdullah Kiğılı’ya atfederek 
teslim aldı. Sena Suerdem; “Süleyman Kiğılı’nın 
1938 yılında kurmuş olduğu Kiğılı’yı, Türkiye’nin 
erkek giyim markası haline getirdiği ve tüketicinin 
güvenini başarıyla kazandığı için dedem Sayın 
Abdullah Kiğılı’ya teşekkür ediyorum. Ödülümü 
kendisine atfediyorum” dedi.
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KİĞILI AZERBAYCAN 
FUTBOL FEDERASYONU VE 

MİLLİ TAKIMI’NA 
SPONSOR OLDU

ABDULLAH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT 
KARTPOSTAL TADINDA 
KOLEKSİYON ÇEKİMİ YAPTI

KİĞILI’NIN YENİ 
KOLEKSİYON 
ÇEKİMLERİ 
TAMAMLANDI

Kiğılı, Azerbaycan’daki marka bilinirliğini ve gücünü Azerbaycan Futbol Federasyonu 
ve Milli Takımı (AFFA) sponsorluğuyla güçlendirdi. Bu hedefle yola çıkarak 2020-2021 
sezonunda, AFFA’nın resmi giyim 
sponsorluğunu üstlendi. Anlaşma 
kapsamında tüm basılı ve online 
çalışmalar ortak yürütülecek. 
5 Eylül’de Azerbaycan’da 
Lüksemburg futbol takımı ile 
gerçekleşen karşılaşma ise 
ilk resmi maç oldu. AFFA’nın 
oynayacağı karşılaşmalar, 
markaya Avrupa Şampiyonası 
elemeleri kapsamında oynayacak 
diğer takımların ülkelerinde de 
tanınırlık kazandıracak.

Kaliteli İtalyan kumaşların, kusursuz terzi işçiliğiyle harmanlandığı 
Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, Sonbahar-Kış 2020/21 sezon çekimini 
tamamladı. ünlü fotoğrafçı Semih Kanmaz’ın objektifinde hayat 
bulan yeni koleksiyonun çekimi, Burhan Cem Dursun’un video 
görüntüleri ile desteklendi. Çekim, Cunda ve Tavuk Adası’nda olmak 
üzere iki ayrı günde tamamlandı. Tarzı ve yaşam felsefesi ile farkını 
sergilemek isteyen erkeklere sunulan özel koleksiyonun çekiminde 
34 kişilik bir ekip çalıştı.

Özel ve teknolojik kumaşlardan oluşan şık koleksiyonlarıyla, 
erkek giyiminin gözdesi haline gelen Kiğılı’nın Sonbahar-Kış 
2020/21 sezon çekimi tamamlandı. ünlü fotoğrafçı Semih 
Kanmaz’ın objektifinde hayat bulan yeni koleksiyonun çekimi, 
Burhan Cem Dursun’un video görüntüleri ile desteklenerek 
toplam iki günde tamamlandı. Marmaris’te gerçekleşen 
katalog çekimimizde 33 kişilik bir ekip çalıştı.

abdullah Kiğılı Exclusive 
Cut’ın tarzı ve yaşam 

felsefesi ile farkını 
sergilemek isteyen 

erkeklere sunduğu özel 
koleksiyonunun çekiminde

34 kişilik bir ekip çalıştı.

KİĞILI, DAĞISTAN 
GÜREŞ MİLLİ TAKIMI’NA 

SPONSOR OLDU
Hazır giyimin öncü markası Kiğılı, Dağıstan Milli Güreş Takımı’na 
giyim sponsoru oldu. Milli sporcular, Kiğılı’nın kendilerine göndermiş 
olduğu kombinlerle fotoğraf çekimleri gerçekleştirdi.

Kiğılı 2020/21 Sonbahar-Kış 
koleksiyonuyla yeni sezona 

damga vurdu.
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KİĞILI ŞIKLIĞI EKRANLARDA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Son dönemin en iddialı dizileri her akşam sırasıyla ekrana 
gelmeye devam ediyor. En sevilen oyuncuların başrollerinde 
yer aldığı dizilerdeki karakterlerin giydiği kıyafetlerse izleyiciler 
tarafından oldukça merak ediliyor. Kiğılı da ekranların en başarılı 
beylerinin şıklığına imzasını atmayı sürdürüyor. 

Fox TV’nin yeni sezon çekimlerinde “Bay Yanlış” dizisinin yakışıklı 
başrolü Can Yaman, “Öğretmen” dizisinin sevilen oyuncusu İlker 
Kaleli, “Zümrüdüanka”nın gözde oyuncuları Alp Navruz, İsmail 
Hacıoğlu’nun yanı sıra Selim Bayraktar ve “Mucize Doktor”un 
başarılı oyuncusu Reha Özcan, Kiğılı şıklığı ile kamera karşısına 
geçti. Ayrıca Star TV’de ekrana gelen “Babil” dizisinin başarılı 
oyuncuları Halit Ergenç ve Onur Saylak’ın, Show TV’nin en 
sevilen dizilerinden Çukur’un yıldızı Barış Arduç’un, “Ramo” 
dizisinin sevilen oyuncuları Murat Yıldırım ve Yiğit Özşener’in, 
“Arıza” dizisinin başrolü Tolga Sarıtaş ve ATV’nin ses getiren 
dizisi “Hercai”nin başrol oyuncusu Akın Akınözü’nün şıklığı 
Kiğılı’ya emanetti. “Yasak Elma” dizisinin karizmatik oyuncusu 
Talat Bulut, son dönemde “Sadakatsiz” dizisiyle dikkatleri çeken 
Caner Cindoruk, “Kırmızı Oda” dizisine “Garip” karakteriyle renk 
atan Celil Nalçakan ve “Sadakatsiz” dizi ekibine yeni katılan 
başarılı oyuncu Burak Sergen de Kiğılı parçalarıyla ekranlarda 
boy gösterdi. "Şans Kapıyı Çalınca" programının ünlü sunucusu 
Emre Altuğ, "Yaparsın Aşkım" yarışmasının sempatik sunucusu 
İlker Ayrık ve Youtube'un en sevilen late night programı "İbrahim 
Selim'le Bu Gece"nin sevilen sunucusu İbrahim Selim'in de 
şıklığında Kiğılı'nın imzası vardı.

KİĞILI İZMİR DEPREMİNİN YARALARINI SARMAK İÇİN 
TEK YÜREK OLDU

ülkece birbirimize kenetlendiğimiz bu 
günlerde İzmir’de meydana gelen depremle 
sarsıldık. Kiğılı ailesi, depremin yaralarını 
sarmak için hep birlikte olmanın ve el ele 
vermenin gücüne inandı. Bu doğrultuda 
Kızılay ile iş birliği halinde, depremden 
etkilenen vatandaşlarımızın ihtiyaçların 
karşılanmasına destek oldu. 

İtalya-Cagliari İtalya-Messina

İtalya-Vicenzaİtalya-Piacenza

Romanya-Braşov

Kosova-Priştine

Erkek hazır giyim sektörünün lider markalarından biri olan Kiğılı, 
Almanya’daki ilk mağazasını Krefeld kentinde açtı. Açılan mağaza 
aynı zamanda Almanya merkez ofis görevi de üstlenecek olup, 
bölgedeki büyümenin ve marka bilinirliğinin artması açısından 
büyük önem teşkil ediyor. Krefeld şehriyle başladığı mağaza atağını 
sürdüren Kiğılı, yakın zamanda İtalya, Romanya, Kosova olmak üzere 
3 büyük ülkede daha yeni mağaza açılışları yaptı. Erkek modasının 
kalbinin attığı İtalya’da 3 günde, Messina, Cagliari, Vicenza, Milano ve 
Piacenza şehirlerinde olmak üzere toplam 5 mağaza açtı. Marka, yıl 
sonuna kadar da Bolonya mağazasını açmayı hedefliyor. Romanya’da 
da 3. mağazasını Braşov şehrinde Coresi Shopping Mall’da açarken, 
Kosova’da ise başkent Priştine’de Dardani Mall’da 2. mağazasında 
hizmete başladı. Sene sonuna kadar 12 mağaza daha açılacak. Kiğılı, 
şu an yurt dışında hali hazırda 125 satış noktasında hizmet sunuluyor.

KİĞILI YURT DIŞINDA BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

Kiğılı, Kızılay ile iş birliği 
halinde ihtiyaçlarının 

karşılanmasına destek oldu. 
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RÖPORTaJ  I  oKtAy KAyNARcA

Oktay
Kaynarca

EKRANLARDA ONU İLK GÖRDÜĞÜMÜZDEN BERİ EN ÇOK SES GETİREN 
YAPIMLARDA YER ALDI. KİMİNDE ROMANTİK BİR AŞIK KİMİNDE CİDDİ 

DURUŞUYLA BİR MAFYA BABASI OLDU. AMA GÜNÜN SONUNDA HER KESİMDEN 
İNSANIN SEVGİSİNİ KAZANMAYI BAŞARDI. ŞU SIRALAR “EŞKIYA DÜNYAYA 

HÜKÜMDAR OLMAZ” DİZİSİNİN HIZIR ÇAKIRBEYLİ’Sİ OLARAK REYTİNGLERİ 
ALT ÜST EDİYOR. AYRICA “KİĞILI X OKTAY KAYNARCA” KOLEKSİYONUNUN 

REKLAM FİLMİYLE DE İZLENME REKORLARI KIRIYOR. EKRANLARIN BAŞARILI 
İSMİ OKTAY KAYNARCA İLE KARİYERİNİ, AKTİF ÇALIŞMALARINI, TARZINI, 

GARDIROBUNU VE KİĞILI İLE İŞ BİRLİĞİNİ KONUŞTUK.

Zirvenin 
değişmeyen ismi:

İ
şçilikten oyunculuğa uzanan 
bir hayat hikayeniz var. 
Oktay Kaynarca’yı bir de 
sizden dinleyebilir miyiz?
İşçilikten geliyorum demek işçilere   

              haksızlık olur aslında ama okul 
hayatı kötü gidince lise döneminde bir 
kamyon fabrikasında çalıştım. Daha sonra 
tekrar okula dönüş yapıp zor da olsa sırf 
konservatuara girebilmek için liseyi bitirdim. 
Sonrası konservatuar ve bildiğiniz 
yolculuğum. İnsanın kendini anlatması bana 
hep boş gelir aslında. Hayatta yaptıkları 
insanın ta kendisidir, o yolculuktan 
anlayabiliriz insanı diye düşünürüm. 

Galiba ben de hiç gizlisi saklısı olmadan 
olduğu gibi ortadayım işte.

Yıllar önce Süleyman Çakır gibi 
çarpıcı bir rol üstlendiniz. Daha 
sonra Hızır Çakırbeyli rolüyle 
fenomen oldunuz. Oyunculuğa dair 
tüm hayalleriniz gerçekleşti mi? 
Sadece bu iki rolü saymak diğer oynadığım 
rollere haksızlık olur. Ben hep farklı şeyler 
denedim oyunculuk yolculuğumda, deniyorum 
da. Bir oyuncu tek kalıp içinde kalmamalı diye 
düşünüyorum. Keza komedi de olmak üzere 
birçok tarz denedim. Bir oyuncunun hayalleri 
bitmez, bitmemeli. Her daim yeni şeyler 

söylemek, yapmak… Hayaliyle yatar kalkar 
oyuncu, aksi halde tükenir işini yapamaz hale 
gelir. Sanat, önce hayal etmekle başlayan 
işlerin başında gelir.

Canlandırdığınız karakterlere 
baktığınızda Oktay Kaynarca’ya en 
çok benzeyen rolünüz hangisiydi?
Ben yaptığım işe inanmazsam yapmam. 
Oynadığım karakterin elbisesini üstüme 
giydiğimde o adam olurum, işim bittiğinde ve 
elbisemi astığımda kendim olurum. Aksi 
deliliktir. Zaten oynadığım bütün roller bana 
yakındır. Yakın değilse ben yakınlaşırım ya da 
rolü kendime yaklaştırırım.
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 
6. sezonuyla yayınlanmaya başladı. 
Yapımın bu kadar başarılı olmasını 
neye bağlıyorsunuz?
Hep söylediğim üzere değişmez dört gerçek var projelerde. 
Senaryo, cast, reji ve prodüksiyon. Bu dört ayak yere 
sağlam basmıyorsa mutlaka bir ayağından çöker. Sanırım 
biz yere basan dört sağlam ayak üzerinde kurduk 
masamızı ve şükür güzel şeyler koyuyoruz masaya.

Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz? Sette artık 
yeni bir deneyimle çalışıyorsunuz değil mi?
Pandemi hepimizi etkiledi ama sanırım bizim sektörün daha 
da dikkatli olması gereken özel bir durumu var. Bir 
fabrikanın patronu veya herhangi bir çalışanı hastalanırsa 
diğer çalışanlar sistemi devam ettirebilir ama ana cast 
oyuncularından birine bir şey olması durumunda çekimler 
durmak zorunda kalır. Sonuç olarak çok dikkat ediyoruz ama 
yine de nereden ne geleceğini bilemez halde işimizi 
yapmaya çalışıyoruz ve yapmalıyız da.

Peki, dijital yapımları sunan platformlar 
hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de 
dijitale yönelik bir şeyler yapmayı 
düşünüyor musunuz?
Ana akım medya yani ulusal televizyonlar bu güne dek çok yük 
taşıdı, hala da bildiğimiz reklam ekonomisi üzerinden devam 
ediyor. Yani mutlaka bir reyting ortalaması ve topluma dair 
bir algı ortalaması da tutturmak üzerine çalışan bir sistem. 

“HEP FARKLI 
ŞEYLER DENEDİM 
OYUNCULUK 
YOLCULUĞUMDA, 
DENİYORUM DA. 
BİR OYUNCU TEK 
KALIP İÇİNDE 
KALMAMALI DİYE 
DÜŞÜNÜYORUM.”

Dijital platformlar ise bu tür zorunluluklardan ve özellikle 
ekonomik baskıdan daha uzak bir yerde. Yani şöyle 
tanımlayabiliriz; hazır elbise almak için Kiğılı’ya girer en 
iyisini alırsınız ama size özel bir şey istiyorsanız Abdullah 
Kiğılı Exclusive Cut’a gider üstünüze göre diktirirsiniz. 
Dijital platformlar daha özgür bir alan. Aynı zamanda 
dünyanın her yerinden insanların seyredebileceği işleri 
izletme açısından da çok evrensel bir yapı. Doğal olarak bu 
mecradan uzak kalmamız mümkün değil.

Kiğılı x Oktay Kaynarca 
koleksiyonlarıyla karşımızdasınız. 
geçtiğimiz sezondan bu yana devam 
eden bu iş birliği nasıl gelişti? 
Hiç mütevazı olmayacağım, tamamen benim fikrimdi  
Sağ olsunlar Abdullah Kiğılı ve Kiğılı Ceo’su Hilal 
Suerdem de düşünüp yapmak istediklerimize koşulsuz 
şartsız harika bir ekiple destek verdiler ve vermeye de 
devam ediyorlar. Koleksiyon fotoğrafları ile başlayan bu 
samimi birliktelik, bu yıl reklam çekimi ve başka 
alanlarda yaptığımız işlerle çok hoş bir şekilde 
yükselerek devam ediyor. Önümüzdeki yıl itibariyle de 
birçok sürprize hazırlanıyoruz.

En son Kiğılı’nın yeni reklam 
filminde de yer aldınız. Film yayına girdi. 
Ne tür yorumlar aldınız?
Reklam filmini daha çekmeye başladığımda anlamıştık 
çok ses getireceğini ve yanılmadığımızı. Zaten 
yayınlandıktan sonra aldığımız tepkilerde de bunu 
gördük. Toplumun her kesiminden çok güzel yorumlar ve 
geri dönüşler aldık. Markanın bu anlayışla reklam 
sektöründeki son zamanlarda kendini tekrarlayan 
sisteminin de cesur bir şekilde dışına çıkması herkes 
tarafından alkışlandı. Ajansın ve sevgili yönetmenimiz 
Serkan Şedele’nin cesur ve doğaçlamaya açık tavırlarının 
da bu başarıda önemli bir etkisi oldu.

RÖPORTaJ  I  oKtAy KAyNARcA

Biraz da stilinizi konuşalım; rolleriniz 
itibariyle sizi hep takım elbise içinde 
görüyoruz. Dolabınızın olmazsa olmaz 
parçası takım elbise midir?
Oyuncu olmam nedeniyle aslında “şu tarzım var, 
bu tarzım var” diyemiyorum, çünkü zaten başka 
tarzlardaki insanları ekrana yansıtıyorum. Setlerde 
çekim yaparken de o rolün tarzında giyinmiş 
oluyorum. üstelik haftanın beş günü kadar. Diğer 
günlerde de kendime ayırabildiğim zamanlarda daha 
çok rahat ve spor giyinmeyi seviyorum.

Yeni sezonda ilk aldığınız parça ne 
oldu? Hangi parçalar vazgeçilmesiniz? 
Hatırlamıyorum dersem yalan olmaz çünkü 
Kiğılı’nın bana tahsis ettiği bir kostüm aracı içi dolu 
bir şekilde benimle birlikte geziyor neredeyse. İşim 
gereği hepsini de kullanıyorum, dolayısıyla bütün 
koleksiyon diyebiliriz.

Aksesuarlarla aranız nasıl?
Saatlerimi ve tespihlerimi çok severim zaten başka 
aksesuar da kullanamıyorum şapkaları saymazsak.
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VİTRİN  

METROpOL STİLİ
Kiğılı’nın tüm çizgileriyle modern şehir şıklığını hissettiren 
rengarenk triko kazakları, bu sezon her erkeğin gardırobunda 
olmayı hak ediyor. Kiğılı ayakkabılarında işçilik ve farklı 
tarzlara özel detaylar aynı potada eriyor. Klasik renkteki 
pantolonlar ise gece ya da gündüz her an favori.

Triko Kazak
KİĞILI

Pantolon 
KİĞILI

Bileklik 
KİĞILI

Kemer 
KİĞILI

Gözlük
RaYBaN

Gömlek
aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT

Kravat
KİĞILI 

Cüzdan 
aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT

Bot 
aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT

VİTRİN 

HER ZAMAN ÇEKİCİ
Kış gardıropları Kiğılı’nın blazer ceketlerinin ve kolaylıkla kombinlenebilen triko 

kazaklarının hakimiyetine girdi. Zamana meydan okuyan bu parçaları spor giyimin yıldızı 
denim pantolonlarla buluşturduğunuzda çekiciliğiniz ikiye katlanacak.

Bileklik
KİĞILI

Gömlek
KİĞILI

Pantolon
KİĞILI

Kemer
KİĞILI

Triko Kazak
KİĞILI

Saat 
TOMMY 
HILFIGER Ayakkabı

aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT

Ceket
aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT
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STİL  I  tREND

BİZE 
YAKIŞAN 

KİĞILI X OKTAY KAYNARCA KOLEKSİYONU'NDA ÜNLÜ OYUNCU 
OKTAY KAYNARCA'NIN ÖZEL OLARAK SEÇTİĞİ BİRBİRİNDEN 

FARKLI KOMBİNLER, KİĞILI ERKEĞİNİN BEĞENİSİNE SUNULUYOR. 
ÖRGÜ DESENLİ BALIKÇI KAZAKLARIN, ODUNCU GÖMLEKLER İLE 

BİR ARAYA GELDİĞİ; AÇIK GRİ, BEYAZ VE EKRU RENKLERDEN 
OLUŞAN CESUR KOMBİNLERİN YER ALDIĞI “BİZE YAKIŞAN” 

KOLEKSİYON, TÜM KİĞILI MAĞAZALARINDA VE ONLINE’DA.

 KOLEKSİYON SEZONA 
DAMGA VURGU
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Ceket, Sweatshirt, Gömlek, 
Pantolon, Ayakkabı, Çanta
KİĞILI x OKTAY KAYNARCA
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DÜNYA MODASINDAKİ 
TRENDLERİN HAYAT 
BULDUĞU KOLEKSİYONDA, 
KLASİKLERDEN 
VAZGEÇMEYENLERİN DE 
BEĞENECEĞİ PARÇALAR 
BULUNUYOR. 

STİL  I  tREND
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Ceket, Triko Kazak, 
Pantolon, Bot, Mendil
KİĞILI x OKTAY KAYNARCA
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Ceket, Triko Kazak, 
Pantolon, Şapka, Kaşkol, Mendil
KİĞILI x OKTAY KAYNARCA



STİL  I  tREND

Kaşkol, Gömlek, Kravat, 
Pantolon, Bot
KİĞILI x OKTAY KAYNARCA

Kaşkol, Ceket, Gömlek, 
Kravat, Pantolon, Ayakkabı
KİĞILI x OKTAY KAYNARCA
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STİL  I  tREND

Ceket, Triko Kazak, Pantolon, 
Şapka, Mendil, Bot, Çanta
KİĞILI x OKTAY KAYNARCA

KİĞILI X OKTAY KAYNARCA 
KOLEKSİYONU'NDA, TAM 
BALIKÇI VE POLO YAKA 
TRİKO KAZAK MODELLERİ, 
KLASİK KESİM CEKETLER, 
SLIM FIT DENİM, KLASİK VE 
SPOR PANTOLONLAR 
YER ALIYOR. 
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VİTRİN  

BİR KLASİK
Sezonun yeniliklerinin birleştiği erkek koleksiyonlarımızda bu sezon da 

vazgeçilmez klasiklere yer açıyoruz, çünkü ikonlar eskimez! Abdullah Kiğılı 
Exclusive Cut'ın blazer ceketleri ve kusursuz kesimleriyle göz dolduran 
gömlekleri, Kiğılı erkeği için bu sezonun olmazsa olmazları arasında.

Ceket
aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT

Pantolon
KİĞILI 

MıCHAEL HUıSMAN

Ayakkabı
aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT

Kol Düğmesi
aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT

Gömlek
aBDULLaH 

KİĞILI 
EXCLUSIVE 

CUT

Kravat ve Mendil
KİĞILI 

Saat
EMPORIO 
aRMaNI

Gözlük
EMPORIO aRMaNI

Yelek 
KİĞILI

YENİ FORMÜL
Kiğılı, durmaksızın değişen moda dünyasında uzun kollu flanel gömlekleri ve spor şıklığın 

sembolü denim pantolonlarla sokak stilini yeniden tanımlıyor.

VİTRİN  

Triko Kazak
KİĞILI 

Bere
KİĞILI

Saat
MICHaEL KORS

Denim 
Pantolon
KİĞILI 

Gömlek 
KİĞILI 

Gömlek 
KİĞILI 

Sneaker 
Ayakkabı
KİĞILI 

DAVİD BECKHAM

Gözlük
RaYBaN
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DÜNYAYA 
İNTERNETTEN ALIŞVERİŞİ 

ÖĞRETEN ADAM 

Amazon.com’un kurucusu olan Jeff Bezos, 200 milyar doları aşan servetiyle dünyanın 
en zengin iş adamları listesinin zirvesindeki yerini koruyor. Girişimciler için ilham 

kaynağı olmaya devam eden Bezos’un ödünç parayla evinin garajında başlattığı girişimi, 
bugün dünyanın en çok kazanan online alışveriş sitesine dönüştü. Hayallerinin peşinden 
koşmaktan asla vazgeçmeyen tutkulu girişimci, sıra dışı yaşamıyla da ilgi odağı olmaya 

devam ediyor. Jeff Bezos’un hayatına gelin biraz daha yakından bakalım. 

PORTRaIT  I  JEFF BEZoS

JEFF 
BEZOS

İ
smini duymasanız dahi 
müşterilerinden olma olasılığınızın 
çok yüksek olduğu biri Jeffrey 
Preston Bezos. Amazon.com’un 
kurucusu ve CEO’su olan Bezos, 

               etkileyici ve başarılarla dolu hayat 
hikayesiyle son dönemin en dikkat çekici 
isimlerinden. Babasından aldığı borç parayla 
başlayan markasının hikayesi şimdilerde onu 
dünyanın en zenginleri listesinin en üst 
sıralarına taşıdı.

Öngörüleri sayesinde interneti oldukça aktif 
kullanan ve Amazon gibi dev bir markanın 
oluşmasını sağlayan Jeff Bezos, başarısının 
kaynağını müşteri memnuniyetine verdiği 
öneme bağlıyor. Şikayet mektuplarını dahi 
kendisinin okumaya özen göstermesi, onu 
dünyanın en büyük online alışveriş 
perakendecisi olan Amazon’un başarısındaki 
başrol yapıyor.

BEZOS, 3 YAŞINDA 
BAŞLAYAN ÜRETKENLİĞİYLE 
HERKESİ ŞAŞIRTTI
12 Ocak 1964 yılında New Mexico’da 
dünyaya gelen ancak Teksas’ta büyüyen Jeff 
Bezos’un ailesi o daha çok küçük 
yaşlardayken ayrılır. Babası Ted John 
Jorgensen, 17 yaşında hamile kalan annesi 
Jacklyn’i aktör olmak için terk eder. 
Jorgensen daha sonra alkol sorunu 
yaşayarak sirklerde çalışmaya başlarken, 
annesi Jacklyn ise Kübalı bir göçmen olan 
Miguel Bezos ile evlenerek yeni bir hayata 
başlar. 4 yaşına geldiğinde Miguel Bezos’un 
nüfusuna geçirdiği Jeff, 10 yaşına 
geldiğinde ise bu zamana kadar ona babalık 
yapmış Bezos’un üvey babası olduğu 
öğrenir. Miquel’in çalışkanlığından ve 
azminden örnekler alarak kendi hayatına 
uyarlamaya devam eder.

Mekaniğe olan yoğun ilgisi bebekliğinde 
başlayan Bezos, 3 yaşına geldiğinde artık 
beşikte uyumak yerine gerçek bir yatakta 
uyumak istediği için eline aldığı bir 
tornavidayla karyolasının parmaklıklarını 
söker. üretmeye daha o yaşlarda başlaması 
sebebiyle de yaz tatillerini geçirdiği büyükanne 
ve büyükbabasının çiftliğindeki bodrum katını 
atölye haline getirir. O dönemlerde hem 
çiftlikteki işlere yardım ederken, aynı zamanda 
bodrum katına kurduğu atölyesinde kendi 
buluşlarını tamamlamak için vakit geçirir. Tam 
bir “Star Trek” hayranı olan Jeff Bezos, aslında 
uzaya olan sonsuz merakını da bu dönemlerde 
kazanır. Hatta öyle ki günümüzde kurmuş 
olduğu Blue Origin adlı uzay havacılığı 
şirketinin ilk temelleri ve ilham kaynağı       
“Star Trek” olur. “Star Trek” filmi sayesinde 
ilham kaynağını bulan Bezos, şirketini 
başarıya sürükleyen fikirlerini hayata 
geçirmeye başlar.

İSMİNİ DUYMASANIZ 
DAHİ JEFF BEZOS’UN 
MÜŞTERİLERİNDEN 

BİRİ OLMA 
OLASILIĞINIZ 
ÇOK YÜKSEK.
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10 YAŞINDA İLK KEZ 
BİLgİSAYAR İLE TANIŞTI
10 yaşına geldiğinde Bezos, ABD Atom Enerjisi 
şirketinde çalışan dedesi sayesinde ilk kez 
bilgisayar ile tanışma fırsatı yakalar. O dönemlerin 
oldukça yavaş ve ağır çalışan bilgisayarları 
karşısında şaşkınlığa uğrayan Bezos, “Star Trek” 
filmindekiyle gerçek hayatta gördüğü bilgisayarı 
karşılaştırmaya başlar. Gördüğü bilgisayar her ne 
kadar hayallerindeki gibi olmasa da onlara olan 
yoğun ilgisini asla kaybetmez. Uzaya gitme 
isteğini hiçbir şekilde bastıramazken, en büyük 
hayallerini ise bir gün bilgisayar sahibi olmak 
oluşturur. Yaşı büyüdükçe dedesinin önerisiyle 
McDonald’s’ta çalışarak yaz tatilini geçirmeye 
başlar. Bu sırada uzaya çıkma isteği hala devam 
eder ve yoğun ilgisi dedesinden büyük destek 
görür. Yeterince sabırlı olması ve çok çalışması 
sonucunda istediklerini yapabileceğini söyleyen 
dedesi sayesinde hayata dair ilk öğütlerini de 
almış olur.

Lise çağına gelmesiyle birlikte eğitimini birincilikle 
bitiren Bezos, üniversite eğitimi almak üzere 
Princeton üniversitesi’ne gider. Bilgisayar Bilimi 

devam eder, ancak işler hayal ettiği gibi gitmez. 
Aynı zamanda ilerleyen dönemlerde CNET’i 
kuracak olan Halsey Minor ile yeni bir girişime 
hazırlanan Bezos, faks üzerinden haber yayını 
yapmayı planlar. Kısa sürede bu fikrinden de 
vazgeçerek çalışmak üzere D.E Shaw adlı bir finans 
şirketine girer. 4 yıl boyunca bu şirkette çalışarak 
genel müdür yardımcılığına kadar yükselmeyi 
başarır. Bu sırada da 1993 yılında yine aynı şirkette 
çalışan iş arkadaşı ve araştırma asistanı olan 
MacKenzie Tuttle ile hayatını birleştirir. 

İNTERNETİN YÜKSELİŞİNİ 
KEŞFEDEREK İLK 
PLANLAMALARINA BAŞLADI
90’lı yıllarda artış gösteren internet ve bilgisayar 
kullanımı bilgi teknolojilerinin gelişmesini sağlar. 
Bilgi teknolojisi alanının devrimi olan ethernetin 
icadı ise bu alanın daha önce yakalayamamış 
olduğu benzersiz bir yükselişi de beraberinde 
getirir. Sürekli artmaya devam eden bu 
yükselişin sonucunda internetten satış artık 
hayal değildir. Fırsatları ve yenilikleri 
kovalamaya devam eden Jeff Bezos, okuduğu bir 
haber sayesinde internetin yılda 2 bin 300 
oranında büyüdüğünü öğrenir. Bu haber 
sayesinde de aklında yeni bir fikrin daha doğması 
kaçınılmaz olur. Hızlıca internetten satışını 
gerçekleştirebileceği 20 ürün bulur ve online 
olarak satışlarına başlar.

BORÇ PARAYLA 
AMAZON.COM’U KURDU
Hayatı boyunca kendisini bir kitap kurdu olarak 
değerlendiren Bezos, kitap okumayı çok sevdiği 
halde her zaman istediği kitapları bulabilme 
şansı yakalayamaz. Bu durum aklına internet 
üzerinden kitap satışı yapma fikrini getirir. Eğer 
planladığı gibi giderse kitap satışlarında yeni bir 
sayfa açarak, isteyen herkesin çok kolay şekilde 
kitaplara ulaşmasını sağlayabilirdi. İşte tam da 
burada hayatının her döneminde idolü olmuş 
babasından aldığı 300 bin dolar borç parayla 

bölümünü okuyan Bezos, eğitiminin hemen 
sonrasında ıntel firmasından iş teklifi alır. Hala 
kendi şirketini kurma hayaliyle yanıp tutuşan Jeff 
Bezos, ilk resmi girişimi olan Fitel’i kurmak isteği 
için iş teklifini reddeder. Kurduğu Fitel girişimiyle 
birlikte yazılım alanında çalışmalar yapmaya 

PORTRaIT  I  JEFF BEZoS

birlikte Seattle’da tuttuğu bir garajda Amazon.
com’un ilk adımlarını atar. İş toplantısı yapmak 
için ise yakınlarda bulunan ünlü kitap zinciri 
Barnes & Noble kafelerini kullanmaya başlar. 
Fakat Amazon.com, zamanla yakaladığı başarıyla 
Barnes & Nobles kafelerinin satışlarının 
düşmesine sebep olur.

İnternette yepyeni bir dönemin başladığı online 
alışveriş sayesinde Amazon.com ilk günlerinde zor 
zamanlar geçirse de sonrasında inanılmaz 
başarılar yakalar. İsmini dünyanın en büyük nehri 
olan Amazon Nehri’nden alan girişim için Jeff 
Bezos “Amazon.com aynı bu nehir gibi coşkuyla 
ilerleyecek ve günün birinde dünyanın en büyük 
online alışveriş sitesi haline gelecek.” 
diyerek yol haritasını da belirlemiş oldu. 
Bezos başarısız olsaydı dahi asla pişman 
olmayacaktı. Çünkü asıl pişmanlığını bu 
girişimi hayata geçirmediğinde 
yaşayacağını biliyordu. Garajda geçirdiği 
ilk günlerde odun sobasıyla ısınırken aynı 
zamanda internet üzerinden gelen 
siparişlere yetişmeye çalışıyordu. 
Başarılı olma ihtimalini yalnızca yüzde 
30 olarak değerlendirdiği halde 
Amazon.com’u geliştirmek adına 
durmaksızın projeler üretiyordu. 
Emekleri boşa çıkmadı ve birkaç ay 
sonra Amazon.com dünyadaki farklı 
ülkelerden de sipariş almaya başladı.

ADANMIŞLIĞI SAYESİNDE 
ONLINE ALIŞVERİŞİN 
STANDARTLARINI 
BELİRLEDİ
Silikon Vadisi yerine Seattle’da kurduğu 
şirket, bilgisayar programları ve yazılım 

alanı için ekonomik açıdan farklı çözümler 
bulmasını gerektiriyordu. 1997 yılında Amazon.
com’un altyapısını güçlendiren Bezos, yeni bir 
değişim gerçekleştirir. Kitap satışlarından 
kazandığı gelir sayesinde de o zamanlar 
kullandığı depoları büyüterek, yenilerini de 
satın almaya başlar. Bir sonraki adımı ise 
Amazon.com’un hislerini halka açarak 
büyümesini sağlamaktır. Dedesinin verdiği 
tavsiyeleri hayatına uyarlar ve böylece çok 
çalışarak birkaç yıl içinde büyük başarı elde 
eder. Adanmışlıkla gerçekleştirdiği çalışmalar 
sayesinde geliştirdiği yeni teknolojiler, online 
alışverişin bugünkü temellerinin ve 
standartlarının oluşmasını sağlar. 

JEFF BEZOS, BABASINDAN ALDIĞI 
300 BİN DOLAR BORÇ PARAYLA 

BİRLİKTE SEATTLE’DA TUTTUĞU 
BİR GARAJDA AMAZON.COM’UN 

İLK ADIMLARINI ATTI.

Başarıları devam ettikçe yeni bir hayata adım atan 
Jeff Bezos, aynı zamanda internet kullanıcılarının 
da hayatına yenilikler getirmeye başlar. 2000’li 
yıllara gelindiğinde Amazon.com net karını 5 
milyon dolar olarak açıklar. Dünyanın en büyük 
online alışveriş sitesi olmayı başaran Amazon.com 
sonrası gelen başarıyla yetinmeyen Jeff Bezos, 
2004 yılında Blue Origin isimli uzay araştırmaları 
şirketini kurar. “Star Trek”le başlayan uzay 
macerasına kaynak bulmasıyla birlikte çalışmalara 
da hız kesmeden başlar. 2013 yılına gelindiğinde 
ise Washington Post gazetesini ve ona bağlı tüm 
yayın organlarını da satın alarak hem kendi 
hayatında, hem de Amazon.com adına bambaşka 
bir dönemin başlamasına neden olur.

 

DÜNYANIN EN ZENgİN 
ADAMI ÇALIŞMALARINA 
DEVAM EDİYOR
Çalışanları için çok farklı bir insan 
olan Jeff Bezos, sağlam bir ekibin 
yalnızca iki pizzayla doyacak 
insanlardan oluştuğuna inanıyor. 
Kalabalık ekiplere inanmamasının 
yanında şirkette eğlenceyi de pek 
sevmiyor. Kişisel güvenliğine çok 
büyük önem atfederek para yatırdığı 
halde çok uzun süre boyunca 4 bin 
dolarlık 1996 model arabası Honda 
Accord’u kullanmaya devam etmişti. 
Kişiliği ve öngörüleriyle bugünkü 
başarısını yakalayan Jeff Bezos, 
garajda başlayan hikayesini bugün 
binlerce ürün sattığı güçlü bir online 
alışveriş sitesi haline getirmeyi 
başardı. Jeff Bezos, her gün 
yenilenerek büyüyen girişimleriyle 
örnek olmaya devam ediyor. 
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STİL  I  tRENDSTİL  I  tREND

SopHISTIcATED 
coMforT 
HER MEVSİMDE ŞIKLIĞI VE RAHATLIĞI BİR ARADA SUNAN KİĞILI, 
GÜNLÜK YAŞAMIN KARMAŞASINA AYAK UYDURABİLECEK, PREMIUM 
VE CASUAL PARÇALARIYLA ÖNE ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR. YENİ 
KOLEKSİYONUNDA RENKLERİ YALIN VE SADE TUTAN KİĞILI, LYCRALI 
ÜRÜNLERİ, RAHATLIĞIN ÖN PLANDA OLDUĞU ŞIK GÖRÜNÜMLÜ ÖRME 
PANTOLONLARI, SWEATPANT’LERİ VE POLO YAKA T-SHIRT MODELLERİ 
İLE TÜM KONFOR BEKLENTİLERİNİ ÖZENLE KARŞILIYOR.

Cekey, Gömlek, Pantolon, 
Kravat, Kemer, Mendil 
KİĞILI
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Kaban, Gömlek,  
Pantolon, Kravat, Bot

KİĞILI

KİĞILI, HOME OFFICE 
HİSSİ VEREN YENİ 
KOLEKSİYONUNDA; 
CLEAN ÇİZGİLER, 
RENKLER VE 
RAHATLIĞI ELE 
ALAN KUMAŞLARLA 
DAHA SMART 
BUSİNESS BİR 
YAKLAŞIM SUNUYOR. 

Ceket, Şişme Yelek, Triko Kazak,  
Pantolon, Mendil

KİĞILI
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STİL  I  tREND

Şişme Yelek, Triko Kazak,  
Pantolon, Kaşkol, Bot
KİĞILI

Şişme Mont, Gömlek, Triko 
Kazak,  Pantolon, Şapka, Bot
KİĞILI
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Ayferi Alkan
Kiğılı Styling Direktörü

aKTüEL

KİĞILI’DAN 
YENİ YILA ÖZEL 
STİL ÖNERİLERİ

Değişim rüzgarları bu sezon sadece renklerde değil, stillerde de kendini gösteriyor. Yeni yıla 
girerken stilimiz dileklerimizle birleşsin diye Kiğılı dostlarına yeni yıla özel birbirinden şık stil 
önerileri hazırladık. Bir üründen öte, yeni bir yaşam stiline hazır olun. 

AYNI DİLİ KONUŞAN PARÇALARI EŞLEŞTİRİN
Bazı parçalar birbirinden uzak gibi görünse de işin sırrı aynı dili konuşan 
parçaları doğru şekilde eşleştirmek. Doğru eşleştirmelerle, alışılmışın 
dışında bambaşka bir kimlik yaratmak mümkün. Örneğin kalın yünlü kemik 
renk balıkçı trikolarla, flanel kruvaze takım elbise bir arada sezonun en 
görünür trendi... Farklı dokuları ve stilleri buluşturan bu trendlere 
hayatınızda yer açın.

YENİ YILDA KEMİK RENK VE BEYAZI 
CESURCA KULLANIN
Gençleşmek ve daha genç bir stile sahip olmaksa amaç, yeni 
yılda renklerden yardım almaya ne dersiniz? Alışılmışın 
dışında ekru, kemik ve bej tonlardaki nötr yorumlar bir arada 
kullanıldığında görünümün gençleşmesine katkı yaptığını 
söyleyebiliriz. Özellikle kemik renk ve beyazı kış aylarında 
kullanırken cesur olmakta fayda var. 

COOL VE RAHAT KOMBİNLERE YER AÇIN
Pandemiden sonra casual stiller ve spor kıyafetler artık günlük 
yaşamımızın ayrılmaz parçaları oldu. Yeni sezonda rahatlık en 
önemli kriterlerden biri. Yani gardırobunda sweatshirt ve eşofman 
takımları olmayanlar elini çabuk tutsun. Yeni yılda gri kapüşonlu 
sweatshirt ve aynı renkte bilekten lastikli belden ipli eşofman altını, 
beyaz sneaker ile kombinleyerek ilgi odağı olmaya hazır olun.

2021 DEĞİŞİMİN YILI OLACAK
Rahat ve renkli stillerin öne çıktığı 2021, pek çok alanda 
değişimin yılı olacak. Bugüne kadar alışık olduğumuz 
giyim kodları da tamamen değişiyor. Yeni yılda temel 
parçalarda canlı renkler kullanmak da yepyeni bir trend 
olarak karşımıza çıkıyor. Renkleri seven ve gücünü 
kullanmak isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat olacak.

EKOSE DESENLERLE gÖRÜNÜMÜNÜZÜ 
TAMAMLAYIN
Kombinlerinizi ekose desenlerle hareketlendirmenin tam zamanı. Çünkü yeni 
yılda ekose içeren kombinler övgüyü sonuna kadar hak edecek. Hem günceli 
yakalamak, hem de çabasız bir şıklık elde etmek isteyen beylere ekose 
desenli parçalar edinmelerini öneriyoruz.

PEKİ HANgİ HEDİYEYİ 
ALALIM?
Yeni yıl yepyeni dilekler ve yepyeni umutlar 
demek. Yani yeni parçalarla onların getirdiği 
yeni enerjilere de hazır olmak gerekiyor. 
Kombinlerin en güçlü tamamlayıcılarından 
çanta, kol düğmesi, kaşkol ve eldivenler en 
favori hediye alternatiflerinden olabilir. 
Eğlenceyi seven beyler için de bir önerimiz 
var. Rengarenk çizgisi ve desen 
seçenekleriyle dikkat çeken çoraplar, tam da 
eğlenceyi seven beylere hitap ediyor.
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VİTRİN  

Bileklik 
KİĞILI 

Kemer 
KİĞILI

MEVSİM NORMALİ
Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, boğazlı triko kazak ve kumaş pantolon 

koleksiyonlarıyla sezonun stil kodlarını yeniden belirliyor. Yakın tonların tek 
bir kombinde buluşturulduğu yeni sezon koleksiyonu, stilinden ödün vermeyen 

beylerin tarzına dinamizm katıyor.

Boğazlı Triko Kazak
aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT

Cüzdan
aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT

Kaşkol 
aBDULLaH KİĞILI 

EXCLUSIVE CUT

Pantolon 
KİĞILI 

Şapka 
KİĞILI

Ayakkabı 
KİĞILI

VİTRİN  

Kol Düğmesi 
KİĞILI

Kemer 
KİĞILI

Evrak Çantası
KİĞILI

ŞEHİRDE 
ÖZGÜRLÜK 
DÖNEMİ
Kiğılı ve Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, değişen 
trendlerin izinden gitmeye devam ediyor ve 
koleksiyonlarındaki casual kombinlerle, iş hayatındaki 
yeni normale yepyeni parçalarla eşlik ediyor. Beylere 
ise yeni sezonda seçtiği sınır tanımaz koleksiyonlarla 
özgürlüğün tadını çıkarmak kalıyor.

Palto
aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT

Eldiven
aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT

Ceket
aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT

Gömlek
aBDULLaH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT
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STİL  I  tREND

rEcoNSTrucTED 
LEgAcY
ERKEK GİYİMDE ŞIKLIĞIN VE TASARIMIN MİMARI ABDULLAH KİĞILI 
EXCLUSIVE CUT, “BOZUK DEĞİLSE TAMİR ETMEYİN, İYİLEŞTİRİN.” 
MOTTOSUYLA GİYSİNİN GELECEĞİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEKİLDE 
YENİDEN YORUMLUYOR. 

“RECONSTRUCTED LEGACY” TEMASI İÇİNDE YER ALAN TASARIMLARDA, 
DOĞAL DEĞERLER VE UZUN ÖMÜR DUYGUSU DESTEKLENİRKEN, DAHA 
FAZLA DEĞİL DAHA İYİ HALE GETİRME DÜŞÜNCESİYLE ÇOĞALTMADAN 
İLERLENİYOR. YARIM FERMUARLI SWEATSHİRT’LER VE AKILLI CEPLİ 
PANTOLONLAR TASARIMLARDA DENGEYİ YAKALIYOR. EKOSE 
GÖMLEKLER İSE VİNTAGE GÖRÜNÜMÜNÜ ORTAYA ÇIKARIYOR.

Kaban, Ceket, Gömlek, Kravat Çanta, Bot, 
aBDULLaH KİĞILI EXCLUSIVE CUT
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Ceket, Triko Kazak,  Pantolon, 
Şapka, Kaşkol, Mendil, 
aBDULLaH KİĞILI EXCLUSIVE CUT

Mont, Triko Kazak, Pantolon, Gözlük
KİĞILI

Şişme Mont, Triko Kazak, Pantolon, Bot, 
aBDULLaH KİĞILI EXCLUSIVE CUT
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STİL  I  tREND

Ceket, Triko Kazak,  Pantolon, Mendil, 
aBDULLaH KİĞILI EXCLUSIVE CUT

Ceket, Gömlek,  Pantolon, Kravat, Mendil, 
aBDULLaH KİĞILI EXCLUSIVE CUT

BİRİNCİ SINIF KUMAŞLARLA 
OLUŞTURULAN KLASİK 
PARÇALARI SPORTİF 
PARÇALAR İLE KOMBİNLEYEN 
ABDULLAH KİĞILI EXCLUSİVE 
CUT, ERKEK MODASINA YENİ 
BİR SOLUK KAZANDIRIYOR. 

52   Gardırop   Gardırop   53                                  kigili.com kigili.com



aKTüEL

EN’LErİ
Karantina döneminde evde kalan herkesin yöneldiği ve başında 
saatlerini geçirdiği yeni hobisi dijital oyun oynamak oldu. 
Oyunseverlerin her zaman favorisi olan oyunların yanında, 
son zamanlarda popüler olmuş birçok oyun da yoğun bir ilgiye 
uğrayarak en çok indirilenler arasında yerleşti. Oyun dünyasına 
yeni kapılmaya başladıysanız sizi çok etkileyecek oyun 
önerilerimize göz atmayı unutmayın. Tasarlanırken üzerinde 
düşünülmüş ince detayları, hikayeleri, grafikleri ve müzikleriyle 
son günlerin en popüler oyunlarını derledik.

OYUN DÜNYASININ

MINECRAFT
2011 yılında oyun piyasasına sürülen Minecraft, yüksek kaliteli piksele sahip 
diğer oyunların yanında 8 bit görüntü kalitesiyle ilk bakışta farklılaşıyor. 
Piyasaya sürüldüğü günden bu yana birçok rekora da imza atan oyun, ilk 
başlarda yalnızca bilgisayarda oynanabilirken, gelen yoğun talep üzerine 
Playstation ve Xbox gibi oyun konsolları için de uyarlandı. Telefonlar da 
dahil olmak üzere her ortamda oynanabilen Minecraft, dünya tarihinde 
piyasaya çıktığı ilk zamandan itibaren en çok satan oyun olma unvanını 
da kazanmış durumda. Oyunun bu kadar sevilmesinin esas nedenlerinden 
biriyse yaratıcılık modu olarak tanımlanan ve oyun içindeki renk ve 
desenlerden oluşan kutularla yeni bir dünya inşa edebiliyor olmak. En 
basit haliyle Lego ve Tetris’in birleşimine benzetilebilen Minecraft'ta ev, 
köprü, tren yolu ve süper kahramanlar oluşturulabiliyor. Kendi kurduğunuz 
dünya haricinde oyunda bulunan hayatta kalma modunu açarsanız seçili bir 
alanda hayatta kalmak üzere kurulu aktiviteleri gerçekleştirerek, görevleri 
başarıyla tamamlamanız gerekiyor. Sanal bir ortamda ister şehir, isterseniz 
de doğa ile ilgili aklınıza gelebilecek her şeyi kurmanıza izin veren oyun, 
oyunseverlerin uzun süre daha gözdesi olacak gibi duruyor.

WORLD OF WARCRAFT
Devesa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu (MMORPG) olarak 
tanımlanan World of Warcraft, aslında 1994 yılına dayanan etkileyici bir 
geçmişe sahip. İlk olarak Warcraft: Orcs & Humans ismiyle yayınlanan 
oyunun dünyasını devasa çoklu oyuncu ortamına taşıyan World of 
Warcraft ise 2004 yılında piyasaya sürüldü. Oyunun konusu ise ilk çıktığı 
günden bu yana hiç değişmedi ve Azeroth adı verilen sanal gezegende 
devam etti. Devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunları içinde 
en popüler olması unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren oyunun 
dünya genelinde 12 milyonu aşan kullanıcısı bulunuyor. World of 
Warcraft, temelinde öncelikle bir avatar oluşturmak, 3. gözden kontrol 
ile harita keşfi sonrasında canavarlarla mücadele etmek ve bu sırada 
görevleri tamamlamak üzerine kurulu. Var olan karakterler ve diğer 
oyuncularla iletişim kurmak ise bu devasa oyunu etkileyici bir dünya 
haline getiriyor. Oyunda, sürü ve ittifak isimli iki savaş tarafı bulunuyor. 
Kullanıcı, seçimlerini tamamladıktan sonra oyun tarzına ve canlandırmak 
istediği karaktere en yakın olan sınıfı ve ırkı seçiyor. Oyun ilerledikçe 
karakter gelişmeye başlıyor ve yetenekler edinerek meslek sahibi oluyor. 
Oyunun çok kişiyle oynanmasıysa gruplar halinde güçlü canavarları 
yenmeyi ve karşısında ödül kazanmayı avantajlı hale getiriyor.

EFOOTBALL PES 2021
Her yıl yenilenerek çıkarılmaya devam eden PES, futbolseverlerin 
favorisi olan bir başka oyun. 2020 Eylül ayında çıkarılan ve ana lig 
üzerinde yeniliklerin yapıldığı oyun kariyer modunda seçtiğiniz kulübün 
oyuncularıyla birebir görüşmeler yapabilme imkanı sağlıyor. Yapılan 
konuşmalar ise etkisiz kalmayarak oyuncunuzun modunu yükseltiyor 
ve daha iyi bir oyun ortaya koymalarını sağlıyor. eFootball PES 2021’de 
oyuncu hareketleri diğer yıllardaki çıkan oyunlara göre biraz daha 
gerçekçi görünüyor ve daha akıcı, doğal hareket ediyor. Özellikle en 
üst zorluk derecesinde oynanıldığında yapay zekanın verdiği isabetli 
kararlar, organize atak geliştirmesi sizi oldukça şaşırtıcı. Çalım atmanın 
oldukça zor olduğu oyunda sürekli pas yaparak rakibin bir hata 
yapmasını beklemek oyunseverleri biraz zorlayacak gibi görünüyor.

FIFA 21
Bu topraklarda en heyecanlandığımız anlar genellikle futbol oyunu ile bağlantılı. 
Fanatikliğimizle futbolu ne kadar sevdiğimizi yansıtmaktan hiç vazgeçmeyiz. 
Bizim gibi olan daha nice futbolseveri birbirine bağlayan ve 1996 yılından bu yana 
hayatımızda olan FıFA, son zamanlarda eleştirilerin hedefi olsa da hala seviliyor. FıFA 
21, diğer oyunlarına göre önemli özelliklerle birlikte oyunseverlerin karşısına çıktı. 
Gerçekçilik üzerine kurulan “Çevik Dribling" isimli sistem sayesinde defans oyuncuları 
artık rahatlıkla ekarte edebiliyor fakat hızlı ayak hareketleri yapmak o kadar da kolay 
değil. FıFA 21'deki oynanış yeniliklerinden bir diğeri de "Yaratıcı Koşular". Bu özellik 
sayesinde FıFA 21'de oyuncular, sunulan seçeneklerle takımlarının topsuz alanda neler 
yaptıklarını yönetebiliyor. Yeni eklenen birçok özellikle etkileyici bir deneyim sunan 
FıFA 21 futbolseverleri eğlendirmeye devam ediyor.

CLASH OF CLANS
Savaş ve strateji oyunu Clash of Clans, köy sahibi olarak başlanan 
bir klanlar savaşını temel alıyor. İksir ve madenlerin çoğaltılmasıyla 
savunma ve saldırı ögelerinin geliştiği oyunda öncelikle klan kalesi inşa 
ediliyor. Klana dahil olan arkadaşlarınızla ortak şekilde oynayabilme 
imkanı sunan oyunda, içinde bulunduğunuz klanın güç durumu oyunda 
kalma durumunuzu yüksek oranda etkiliyor. Telefonlarda oynanan 
oyunlar arasında en çok tercih edilen oyun olan Clash of Clans'da, 
askerleri kendi istediğiniz şekilde ve belirlediğiniz stratejiye göre 
yönlendirebilirsiniz. Oyunun temel amacını ise klanınızın bulunduğu 
köyün seviyelerini tamamlamak ve dünya çapında birinci olmak. 

CALL OF DUTY
First Person Shooter olarak adlandırılan aksiyon oyunlarının uzun soluklu temsilcisi 
olan Call of Duty, 16 yıldır oyunseverlerin hayatında büyük öneme sahip. 2019 yılında 
çıkan Call of Duty: Modern Warfare ise hikayesiyle artık klasikleşmiş Call of Duty 
serilerini bir seviye yukarıya taşıdı. Oyunseverlerin hayranı olduğu Captain Price, 
Modern Warfare oyununda tekrar geri geldi. Kurgusal bir ülke olan Urzikistan'da 
geçen oyunda Rus kuvvetlerinin yaptığı işgal sonrası anlatılıyor. Oyun karakteri ise 
Urzikistan'da ortaya çıkan radikal terörist gruplarla yapılan mücadelede ön sırada yer 
alıyor. İçinde direnişçilerin ve onların lideri Farah Karim isimli bir başka kahramanın 
daha yer aldığı oyunda, etkileyici bir hikayenin etrafında ülkede bulunan işgalcilerle 
savaşılıyor. Yapım kalitesi açısından serideki diğer oyunlara fark attığı söylenen 
Call of Duty: Modern Warfare, bölüm hikayeleri ve satın alındıktan sonra uzun yıllar 
oynanmaya izin veren tasarımıyla oyunseverlerin ilgisini üzerinde tutmayı başarıyor.
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SINIRLARI 
ZORLAYAN 
REKORLAR

İNANILMASI GÜÇ DENEMELER
G elişen teknoloji, modernleşen 

hayatları da beraberinde 
getirdi. Yaygınlaşan sosyal 
medya ise insanlara 
kendilerinden yalnızca bir tane 

olduğunu hatırlatmayı başardı diyebiliriz. 
Bireysel olarak topluluktan sıyrılma amacı her 
insanın başka bir alana yönelmesine neden oldu. 
Bazıları yeteneklerinin olduğu resim, edebiyat 
gibi sanat alanlarıyla öne çıkarken, kimileri ise 
bilimsel açıdan ilklere imza attı. Genel alanların 
dışında farklılaşmaya çalışan insanlar ise belki 
de hayatın içinde yer aldıklarını daha yüksek 
sesle ifade edebilecek başka bir yol daha buldu. 
Rekor denemelerinin hayatımıza girmesiyle 
rekabet duygusu bir kez daha körüklenmiş oldu.

guinness Rekorlar Kitabı nasıl 
oluştu?
Şimdi zamanı biraz geriye saralım. 1950'li yılların 
başına uzanırsak başlangıcı çok basit olan ancak 
günümüzde hala ciddi şekilde değerini koruyan 
oldukça enteresan bir hikayeye ulaşıyoruz. O 
yıllarda Guinness Bira Fabrikası'nın sahibi olan 
Sir Hugh Beaver, bir av partisinde "Avrupa'nın en 
hızlı av kuşu hangisidir?" sorusunu konuklarına 
yöneltir. Akabinde tartışmaya giren arkadaşları 
sayesinde bir referans kitabı yazma fikri aklına 
gelir. İlk olarak broşür halinde yayınlanan kitap, 
daha sonra dünyanın en çok okunan kitapları 
arasına girmeyi başarır. Öyle ki bir tartışma 
sonucunda ortaya çıkan Guinness Rekorlar 
Kitabı, ilerleyen zamanlarda kalabalıklarda fark 
edilir olmak isteyen insanların kendilerini 
kanıtlamalarına yardımcı olan bir veri kaynağı 
halini aldı. Kitabın içerdiği rekorlar insanlık için 
inanılmaz fark yaratan fikirler olmasa da 
modern çağda hala karar mercii olarak Guinness 
Rekorlar Kitabı'na başvuruluyor. 

bilmediği sanat eserlerini, yapılan en uzun 
ameliyatı ya da haber değeri bulmayan 
teknolojik icatları Guinness Rekorlar Kitabı'yla 
birlikte tanıma fırsatı yakaladık. 

İnsanların değişmeyen fiziksel özelliklerine ve 
enteresan güç gösterilerine şahit olduğumuz 
kitap, toplu halde yapıldığında ülkelere, 
bireysel olarak yapıldığındaysa kişiye özel 
ayrıcalıklar ve unvanlar da kazandırdı. Kitap 
öyle çok sevildi ki zamanla kaynak halini aldı ve 
içerdiği rekorlar kategorilere göre ayrılmaya 
başladı. Çünkü Guinness Rekorlar Kitabı'na 
girmek için faydalı eylemler yapmaya gerek 

yoktu. Bu durum haliyle de anlamsız 
rekorların ortaya çıkmasına ve insanların 
ilginç özellikleriyle tanınmalarına yol açmış 
oldu.

Bu rekorlar görenleri şaşırtıyor
Bireysel olarak dikkat çekmek kimi zaman 
oldukça acılı olabiliyor. Örneğin Kanadalı bir 
gencin bir buçuk saatte vücuduna 1000 iğne 
batırarak "kaktüs adam" olarak anılmak 
istemesi gibi. Gencin yaşadığı bu deneyim 
onu Guinness Rekorlar Kitabı'na sokmayı 
başardı ancak yaşadığı fiziksel acının 
ruhunda nasıl bir etki oluşturduğunu bilmek 
pek mümkün değil.

Bir İngiliz olan Elaine Davidson ise vücuduna 
yaptırdığı 462 piercing ile 2000 yılında 
rekorlar kitabına girmeyi başardı. Yaptırdığı 
piercingler alışkanlık kazanmasına sebep 
olmuş olmalı ki 2012 yılında tekrar 
incelendiğinde vücudundaki piercing sayısının 
9 bini bulduğu da saptanmış oldu.

Bir tartışma sonucunda ortaya çıkan Guinness Rekorlar 
Kitabı, zamanla fark edilir olmak isteyenlerin kendilerini 
kanıtlamalarına yardımcı olan bir veri kaynağı halini aldı. 

En ilginç rekorlar unvanları da 
beraberinde getirdi
Guinness Rekorlar Kitabı'nda birbirinden ilginç 
rekorları bulmak mümkün. Göz kapağıyla 
kamyon çekebilen insanlardan en uzun tırnağa 
sahip olanlara ya da en büyük göğüsten en uzun 
kulak kılına sahip olan insana kadar uzanan 
sayısız rekordan bahsedebiliriz. Liste öyle uzun 
ki rekor için çıplak şekilde buza girerek en uzun 
süre kalan da var, uzun boyu ya da ince beliyle 
kitaba girmeye çalışan da. Bu yüzden "Bunu da 
yapan var mıymış?" dediğiniz hemen hemen her 
şeyi kafanızdan silmenizi öneriyoruz. ülkelerin 
sembolü haline gelen yiyecekleri, kimsenin 

Elaine Davidson
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Bir başka acılı rekor ise Çin'den. 2009 yılına 
selam çakmak adına vücuduna 2009 iğne 
saplayan Wei Shengchu da bu eylemiyle 
Guinness Rekorlar Kitabı'ndaki yerini aldı.

Ölümle burun buruna gelmeyi çok seven 
rekortmenlerden bir diğeri de "Uzay Kovboyu" 
ismiyle kendini tanıtan Hultgren. 2008 yılında 
kırdığı rekoru yeterli bulmayan Hultgren, 
Sidney'de gerçekleştirdiği gösteri sırasında ayrı 
ayrı 72 santimetre uzunluğa sahip 18 kılıcı aynı 
anda yutarak rekorunu genişletmeyi başardı. 
Avustralya'da yaşayan Chayne Hultgren, göz 
kapaklarının yalnızca gözleri korumak adına var 
olduğunu düşünenler için bir rekor daha kırmış. 
Göz kapaklarıyla 411 kilo 400 gram ağırlığı 
çekmesi de Hultgren'i yeniden Rekorlar Kitabı'na 
dahil etmiş.

Göz kapaklarıyla ilgili rekorlar arasında yer alan 
Çinli Dong Changsheng, 26 Eylül 2006’da göz 
kapağına takılan özel bir kanca sayesinde 1.5 
tonluk bir aracı çekmeyi başardı.
24 Ekim 2004'te Londra Croydo'da yapılan bir 
gösteride Hannibal Helmurto, sırt derisine 
takılan iki kancayla 4 tonluk kamyoneti tam 
olarak 91.4 metre çekerek inanılması zor bir 
rekora adını yazdırdı.

Amaç fark edilmek ya da rekabette 
üstünlük sağlamak olabilir
Bireylerin fark edilmek amacıyla mı yoksa rekora 
duydukları eşsiz rekabet duygusundan mıdır 

bilinmez ancak bazı rekorlar için harcanan 
uçuk fiyatların ve uzun süreli acı yaşayanların 
olduğu da bir gerçek. Rekor kırmak amacıyla 
yapıldığı belli olmasa dahi, en fazla estetik 
ameliyat rekorunu Amerikalı Cindy Jackson 
elinde tutuyor. Göğüs operasyonu, burun 
estetiği, çene törpülemesi, yüz kaldırma, yağ 
aldırma, dolgu ve kalıcı makyaj gibi 50 estetik 
operasyona giren Jackson, işlemlere 100 bin 
dolardan fazla yatırım yaparken Guinness 
Rekorlar Kitabı'nda yer alan anlaşılmaz 
rekorlardan birinde yer bulmuş oldu.

Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başaran 
rekorlar her zaman bireysel denemelerden 
oluşmuyordu. Kitlesel rekor denemelerinin de 
bulunduğu kitapta en ünlü olan rekorlardan biri 
2018 yılında Cape Town'da bulunan Grand Parade 
meydanında 32 kişinin kendini yakması olarak 
değerlendirilebilir. Hemen endişelenmenize gerek 
yok çünkü rekor kırmak için ateşe dayanıklı 
kıyafet giymişlerdi. 2018 yılında kırılan bu rekor 
2013 yılında Ohio'da 21 kişiyle kırılmış rekorun 
genişletilmesini de sağladı.

Diğer rekorlara göre daha sakin ve normal 
sayılabilecek bir kitlesel rekorda Avustralya'nın 
Sidney şehrinden geliyor. 200'den fazla 
Avustralya'lı mayolarıyla yaptıkları yürüyüşle 
büyük ses getirerek kitapta yer alma şansı 
yakaladılar.

Her bölge kendine göre rekorlara imza atarken 
Güney Afrikalı 73 sörfçü ise dalgalar üzerinde 
gerçekleştirdikleri sörf ile ilginç rekorlar 
kısmına girmeyi başardı.

Yemekle ilgili kırılan rekorlar arasında ise 
İspanyol aşçılar 6 bin 500 kiloluk salatalarıyla, 
Japonlar yerel etlerini vurgulamak için 
yaptıkları 107.6 metre kebaplarıyla, İtalyanlar 
tabi ki 40 metre çapındaki glutensiz 
pizzalarıyla, Çinliler de 8 metre uzunluğa sahip 
pastalarıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda 
yer alıyor. 

 ülkelerin sembolü haline 
gelen yiyecekleri, kimsenin 
bilmediği sanat eserlerini, 

yapılan en uzun ameliyatı ya 
da haber değeri bulmayan 

teknolojik icatları Guinness 
Rekorlar Kitabı'yla tanıma 

fırsatı yakaladık. 

Chayne Hultgren

Cindy Jackson

Bazıları da fiziksel özelliklerini 
öne çıkarmayı tercih etti
Yıllar içerisinde fiziksel özellikler de güç 
denemeleri kadar ilgi çekici bir alana 
dönüştü. Haliyle vücuduna müdahalelerde 
bulunan insanların ortaya çıkması da 
kaçınılmaz oldu.

Amerikalı Le Redmon 1979 yılından beri 
özenle baktığı tırnaklarını 8.85 metre 
uzatarak Guinness Rekorlar Kitabı'na 
girmeyi başardı.

"Kadınlar yapıyorsa ben de yaparım" dediğini 
tahmin ettiğimiz Amerikalı Melvin Boothe ise 
30 Mayıs 2009 yılında yapılan incelemeyle 
9.85 metre uzunluğa sahip tırnaklarıyla 
"En uzun tırnaklı erkek" rekorunu kırdı.

Vücudun uzayan bir başka kısmı olan sakal 
ve bıyık rekorlarından bahsetmemek 

En çok şaşıracağınız rekoru ise en sona 
sakladık. 1725 ve 1765 yılları arasında 
doğurduğu 16’sı çift ikiz, 7’si üçüz, ve 
4’ü dördüz toplam 69 çocuğun annesi 
olan Rus Valentina Vassilyeva, herkesi 
hayretler içinde bırakarak "En çok 
çocuk doğuran kadın" unvanını alarak 
Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. 

olmaz. 22 yıl boyunca bıyıklarını uzatan 
Badamsinh Juwansinh Gurjar, sahip 
olduğu 3.81 metre uzunluktaki 
bıyıklarıyla kitaba adını yazdırmayı 
başardı.

Sanıyoruz ki erkekler kadınların kırdığı 
rekorlara, kadınlar ise erkeklerin kırdığı 
rekorlara dahil olmaya çalışıyor. Öyle ki 
"Dünyanın en uzun sakallı adamı" 
2 metre 33 cm ile Hindistanlı Sarwan 
Singh olurken, İngiltere’de yaşayan 
Hint kökenli Harnaam Kaur ise "En uzun 
sakallı genç kadın" rekoruyla enteresan 
bir rekora imza atıyor. 

Çinli Xie Qiuping 6 metrelik saçlarıyla 
"En uzun saçlı kadın", Ukraynalı Valery 
Smagliy ise 6.99 cm’lik kirpikleriyle 
"Dünyanın en uzun kirpikli insanı" olarak 
Guinness Rekorlar Kitabı'na dahil oldu. 

amerikalı Le Redmon 1979 
yılından beri özenle baktığı 

tırnaklarını 8.85 metre uzatarak 
Guinness Rekorlar Kitabı'na 

girmeyi başardı.

Harnaam Kaur Xie Qiuping

Le Redmon
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Doğanın Saklı Olduğu Cennet

Karadeniz Bölgesi kökü çok eskilere dayanan tarihi ve benzersiz güzellikleriyle 
keşfedilmeyi bekliyor. Yeşil doğasıyla rüya etkisi yaratan Karadeniz, başka yerde 

bulamayacağınız aktivitelere de ev sahipliği yapıyor. Sıcak karakterli bölge halkının 
kültürünü yaşatmaya devam ettiği, eşsiz köyleri ve lezzetli yemekleriyle yeni bir bölge 

keşfetmek isteyenlerin ilk tercihi olmayı başarıyor. Unutulmaz deneyimleriyle bol bol keyif 
alacağınız bu seyahat, macera tutkunlarının da tüm isteklerini karşılıyor. Dört bir yanı 

macerayla dolu Karadeniz turu yapmak isteyenler için şahane bir dosya hazırladık. 

KArADENİZ

ORDU 
Huzurlu ve keyifli bir şehir arıyorsanız Ordu'yu mutlaka görmeniz 
gerekiyor. Dinlendirici etkisiyle tatilcilerin favorisi olan şehir 
Karadeniz turu yaparken ziyaret edilmeden geçilmeyecek bir bölge. 
Çambaşı ve Perşembe Yaylaları'yla yayla kültürünü keşfederken, 
Ulugöl Tabiat Parkı ve Yason Burnu gibi benzersiz doğal 
güzellikleriyle de herkesi etkilemeyi başarıyor. Özellikle sahilleriyle 
huzurlu bir tatilin dinginliğini vadederken, sahil şeridindeki kafeleri 
ve balık restoranları sayesinde güzel bir manzara eşliğinde midelerin 
bayram etmesini sağlıyor. Ordu'nun mutfak sırları arasında ise 
tereyağı, mısır ve otlar yer alıyor. Bu nedenle yöresel lezzetler 
içindeki pazı mücveri, hamsi köftesi, taze bezelye kayganası, mısır 
yarmalı aş, galdirik kavurması, içli tava, ısırgan çorbası, pancar 
diblesi, bileki ekmeği, sakarca mıhlaması ve zetiyani gibi tatların 
mutlaka denenmesi gerekiyor. Boztepe'de bulunan teleferikle şehri 
kuş bakışı seyretme zevkini yaşamak ve çay eşliğinde temiz hava 
almak da ayrı bir keyif veriyor. 

RİZE
Siyah çayın başkenti sayılan Rize, çayın ayrı bir anlam 
ifade ettiği Türkler için her zaman çok önemlidir. 
Rize'nin markalaşmış bölgesi Ayder Yaylası gezmek için 
ilk akla gelen yerlerden olsa da, saklı bir cennet olan ve 
doğaseverlerin yoğun ilgisine uğrayan Potuk Yaylası'da 
Rize'nin benzersiz doğasını yansıtıyor. 2500 rakımlı 
oksijen deposu Çamlıhemşin'in havasıyla dolu Potuk 
Yaylası, yeşil doğanın huzurunu tatmanızı sağlıyor. 
Yaylalardan şehre indiğinizde ise sizi Gölcük Gölü, 
Atatürk Evi, Çayeli, Etnografya Müzesi, Rize Müzesi ve 
Rize Kalesi bekliyor. Yayla ve şehir gezisinden sonra 
acıktığınızda yöresel lezzetlerin zirve yaptığı Rize'nin 
eşsiz tatlarına sıra geliyor. Laz böreği, Rize kavurması, 
pepeçura tatlısı, mısır ekmeği, Rize pidesi, enişte 
lokumu, hamsi çığırtması ve karalahana çorbası 
yörenin güzel havasında tadılmadan geçilmemesi 
gereken lezzetler arasında yer alıyor. Çayın verdiği 
enerjiyle gökyüzünde süzülmek isterseniz zipline 
yapmadan dönmeyin deriz. Manzaranın keyfini zipline 
deneyimiyle taçlandırmak isterseniz çok sevilen bu 
aktiviteye bir şans vermeyi unutmayın.

gİRESUN
Fındığın başkenti olarak bilinen Giresun aynı zamanda 
Karadeniz Bölgesi'nin gurmelikte zirve yapmış şehirlerinden. 
Yolculuğa çıkmayı sevenlerin bayılacağı Giresun, Tirebolu 
peyniri ve badem gibi lezzetleriyle de yöreselliği en üst 
seviyeye taşıyor. Tarihini doğal güzellikleriyle birlikte 
yaşatmaya devam eden Giresun, Meryem Ana Manastırı ve 
Kapu Camisi gibi farklı dinlerin buluştuğu mekanlarıyla da 
dikkat çekiyor. Tirebolu Kalesi, Pangal Şelalesi, Giresun 
Adası'ndaki Botanik Bahçesi, Giresun Müzesi ve Giresun 
Kalesi ise şehir turu yapacakların mutlaka ziyaret etmesi 
gereken yerler arasında öne çıkıyor. Gurme şehir ünvanlı 
Giresun'da hamsi böreği, siron, mendek çorbası, fasulye 
diblesi, yağlaş, fasulye turşusu kavurması ve merevcen gibi 
damak çatlatan tatları da denemeden geçmemek gerekiyor. 
Spora ilgi duyanların da çok seveceği Giresun'da kamp 
kurmak, rafting, yamaç paraşütü, jeep safari ve doğa 
yürüyüşü gibi aktiviteleri de yapmak mümkün.
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ARTVİN
Karadeniz'in en uzak noktasında olan ama güzelliğiyle herkesi büyülemeyi başaran 
Artvin, sisli dağların ardında yatan yeşil doğasıyla yoğun ilgiye uğruyor. Doğa macerası 
sevenler için yeni deneyimler vadeden bölge, Şavşat ve Borkça sınırlarıyla çevrili 
Karagöl'de doğa tutkunlarının bir araya gelmesini sağlıyor. Muhteşem güzelliğiyle 
koruma altına alınmış Karagöl, zengin orman örtüsünün içinde kano sporu yapmak 
isteyenlerin favorisi haline geliyor. Turistlerin yoğun ilgisine uğrayan Artvin'de Hatila 
Vadisi, Kaçkar Dağları ve Maral Şelalesi yeşil doğanın etkisi altında güzelleşmiş mutlaka 
görülmesi gereken bölgelerinden. Doğa güzel ama tarihi de unutmamak gerek diye 
düşünüyorsanız Parhali ve İşhani Manastır'ları gibi çok kıymetli tarihi yapıları da ziyaret 
etmeyi es geçmemeniz gerekiyor. Yörenin meşhur tatları olan kaygana, kalaço, hamsili 
ekmek, yoğurtlu silor ve karalahana kavurmasını denemeden de ayrılmayın. Profesyonel 
kayakçılardan biriyseniz Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan heliskiyi denemeyi 
unutmayın. Helikopterle kayak yapmak için en güzel yerlerden biri olan Kaçkar Dağı'nın 
zirvesinden başlayan kayak, dağın eteklerinde son buluyor. Ocak ve Nisan aylarında 
yapılabilen bu sporu da denenecekler listesine not almak da fayda var. 

GEzİ  I  KARADENİZ

TRABZON
Fındık ve çay simgeli şehirlerimizden sonra 
hamsisiyle ünlü güzel şehrimiz Trabzon’u 
listeye eklememek olmaz. Karadeniz'in doğal 
güzeli Trabzon yeşilliğinin yanında lezzetli 
yemekleriyle de öne çıkıyor. Keyifli bir kültür 
turunda yöresel ağzı öğrenmek ve 
Trabzon'da yetişen ürünlerle yapılan 
yemeklerle bayram etmek isterseniz 
turunuza mutlaka bu şehri de eklemeniz 
gerekiyor. Bölgenin en gelişmiş şehirlerinden 
biri olan Trabzon'u Sümela Manastırı'nın 
benzersiz manzarasından izlemenizi tavsiye 
ediyoruz. Tarihin canlı kalıntıları Ayasofya 
Müzesi ve Atatürk'ün Trabzon'daki evi olarak 
bilinen Atatürk Köşkü'nü ziyaret etmek 
kültür açısından yeni şeyler keşfetmeyi 
sağlıyor. Yaylalarının yanında şehir 
merkezinde de eğlenceyi seven Trabzonlular 
sayesinde her yerde keyifli vakit geçirmek 
mümkün. Yeşil doğanın eseri Uzungöl'de 
yamaç paraşütü yapmanızı, ayrıca kamp, 
kano, rafting ve offroad gibi sporlarla yeni 
bir deneyim keşfetmenizi öneririz. 

Yeşil doğasıyla 

adeta rüya etkisi yaratan 

Karadeniz, başka yerde 

bulamayacağınız 

aktiviteleriyle de 

heyecan yaşatıyor. 
Ordu
Fatsa ilçesinden 68 km yol yaparak Aybastı'ya, 
oradan da Perşembe Yaylası'na çıkabilirsiniz. 
Karga Tepesi denilen ve mendereslerin 
göründüğü şahane manzarasıyla Perşembe 
Yaylası Karadeniz'in en rahat yollu yaylalarından 
biri. Bol bol fotoğraf çekin ve Boztepe'ye inerek 
denize karşı semaver çayı içmeyi unutmayın.

Rize
Karadeniz'in özü Kaçkar Dağları'nda 
Çamlıhemşin tabelalarını takip ederek 
merkezine ulaşabilirsiniz. Burada köprü 
ucunda bulunan tabelalara bakarak 
Kaçkar'da bulunan birçok yayladan 
istediğiniz yaylaya yolunuzu kaybetmeden 
ulaşabilirsiniz. Pokut Yaylası'na gidecek 
olanları 4x4 kullanmaları konusunda 
uyarmak gerek, yol fazlasıyla engebeli. 
Buradaki pansiyonlarda muhlama ve 

SEYMEN BOZASLAN’DAN KARADENİZ ÖNERİLERİ

BATUM
Batum Karadeniz'in en uç köşesindeki deniz kıyısında yer alan 
komşumuz Gürcistan, en çok ilgi gören şehri Batum'la Karadeniz 
turunuzda yer almayı hak ediyor. Karadeniz'in bir parçası olması 
sebebiyle doğasından da nasibini almış bu güzel şehir tarihi, lezzetli 
yemekleri ve kültürüyle adeta bir tatil beldesi konumunda. Gürcistan, 
ülkemiz dahil olmak üzere üç ülkeye yalnızca kimlikle girebilme imkanı 
veriyor. Bu nedenle pasaporta ya da vizeye ihtiyaç olmadan Artvin'in 
Hopa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapılabiliyor. 
ünü dünyaca bilinen ve birbirlerine aşık Azerbaycanlı genç ile Gürcü bir 
kızın Sovyet istilası sonrasında ayrı düşmesini anlatan Ali ve Nino 
Heykeli görülecekler 
listesinde neredeyse 
en üst sırada yer 
alıyor. Haçapuri, 
zargana, harço 
çorbası, hıngel, salguni 
ve elma tatlısı gibi 
benzersiz lezzetlerinin 
yanında Natakhtari 
ismindeki yöresel 
sodasını da mutlaka 
tatmak gerekiyor. Su 
sporlarıyla meşhur 
olan Batum'da rafting, 
sörf ve paragliding 
gibi sporlar 
maceraseverlerin 
yoğun ilgisine uğruyor.

SAMSUN
19 Mayıs 1919 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın 
temelini atmasıyla stratejik değer kazanan Samsun, tarihte büyük 
öneme sahip şehirlerimiz arasında yer alıyor. Öyle ki şehir Milli 
Mücadele Açık Hava Müzesi, Gazi Müzesi, Bandırma Gemi Müzesi, 
Samsun Kent Müzesi ve Onur Anıtı'yla eşsiz tarihini özenle koruyarak 
bugünlere taşımayı başarmış. Doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini 
keyiflendiren Samsun, Atakum Sahili, Hamamayağı kaplıcası, Ladik 
Gölü, Akalan ve Kabaceviz Şelaleleri'yle gezilecek birçok yer 
barındırıyor. İsmiyle ünlenen Samsun pidesi şehrin simge lezzetlerinden 
olsa da, baklalı sarma, nokul, turşu kavurması, kaz pilavı, haluçka, 
oymaağaç kebabı ve katık sündürmesi gibi tatlarıyla da mideleri 
şenlendiriyor. Samsun'a giderseniz yamaç paraşütü ve balık tutmayı 
ayrıca balon turuna katılmayı unutmayın.

karalahana sarması gibi lezzetleri tatmadan 
geçmemek gerek. Daha sonra Palovit Şelalesi 
ve Zilkale'yi de ziyaret edebilirsiniz. Rize'de 
Ayder Yaylası'nda konaklamak ve Fırtına 
Deresi'nin sesiyle uyumak kesinlikle 
yapılması gerekenler. Buradan Arhavi'ye 
geçerek turşu kavurma ve muhlama ikilisiyle 
keyif çatabilirsiniz. 

"İçinden Yol Geçen Hayatlar" kitabının yazarı ve gezgin Seymen Bozaslan, 
Karadeniz turu yapmak isteyenler için önerilerini paylaştı.

Artvin
Artvin'in güzelliğini yalnızca anlatmak yetmiyor. 
Rize'den Artvin'e doğru geçerken Hopa 
yolundan Can Kurtaran Geçidi'ne, daha sonra ise 
Camilli yolundan Karagöl'e ulaşacağınız bir 
rotayı takip etmenizi tavsiye ederim.

Trabzon
Herkesin çok sevdiği ve mutlaka görmek istediği 
Uzungöl'ün yanında Trabzon'da Karester Yaylası, 
Sultan Murat Yaylası gibi gezilecek çok yer var. 
Yalnızca Uzungöl'le yetinmeyin derim.

giresun
Giresun'daki Kümbet Yaylası doğanın 
sessizliğiyle bezeli oldukça keyifli bir yer. 
Buraya gelirseniz yeşilliğin tadını çıkarırken, 
atv, doğa yürüyüşü gibi spor aktivitelerini 
yapmayı da es geçmeyin. 
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Evinizin Enerjisini Yükseltecek

Evlerimiz hepimiz için birer sığınılacak liman. Ev 
dekorasyonunda kullanılan renkler ve odalara canlılık 
katan bitkiler gibi detaylarsa evleri kişiye özel kılan en 
önemli faktörlerden. Siz de pandemi döneminde evinin 
kıymetini canı gönülden anlayanlardansanız, işte size 
yaşam alanlarının enerjisini yükseltecek ipuçları... 

İPUÇLARI

DEKORaSYON  

Ev dekorasyonunda 
kullanılan renkler ve 

odalara canlılık katan 
bitkiler gibi detaylar da 

evlerin huzurlu bir 
ortama dönüşmesini 

sağlıyor.

Dekorasyonda renklerin 
enerjisini yakalayın
Ev dekorasyonunda renklerin önemi saymakla 
bitmiyor. Her odada farklı bir renk kullanmak, 
aslında odaların en verimli hale dönüşmesine ciddi 
katkı sağlıyor. Eğer evinizde çalışma odanız varsa 
sarı rengi tercih edebilirsiniz. Ayrıca odanın ışığını 
da sarı tonlarında seçerseniz çalışma ortamınızı 
daha etkili hale getirebilirsiniz. Çocuk odasında 
tercih edebileceğiniz en iyi renk ise yeşildir. 
Doğanın ve sağlığın simgesi olan yeşil renk, iç 
huzuru yakalamaya da destek olacaktır. Büyümeyi 
temsil eden bu renk, çocuklarınızın ortamını da 
olumlu şekilde etkileyecektir. 

Huzuru en iyi temsil eden mavi rengin kullanım 
alanıysa genellikle yatak odası olarak belirtiliyor. 
Suyun temsilcisi maviyi yaşam alanlarınızda 
kullandığınızda zamanla ruh halinizin daha iyi 
seyrettiğini fark edeceksiniz. Dekorasyonda 
enerjinizi yükseltmek için kullanabileceğiniz bir 
başka renk ise turuncu. Bol hareketin simgesi olan 
turuncu, neşenizi yerine getirmek ve stresinizi 
azaltmak konusunda olumlu bir yardımcıdır.

Oksijen kaynağı bitkilere şans verin
Dekorasyonun bir diğer canlı ve renkli faktörü ise 
bitkilerdir. Yaşam alanlarınızda kullanacağınız 
bitkiler ister orkide, gül ya da krizantem gibi çok 
renkli ve çiçekli, ister fesleğen ya da bambu gibi 
yeşil yapraklı olsun, her zaman mükemmel bir 
tamamlayıcı olurlar. Saksıları evin ışık alan 
bölgelerine yerleştirerek odanın görünümünü 
değiştirebilirsiniz. Balkonlarda da 
kullanabileceğiniz bitkiler, daha doğal ve huzurlu 
bir ortamı da beraberinde getirecektir. Seçtiğiniz 
bitkilerin yuvarlak yapraklı olması evin enerjisini 
destekler. Ayrıca bitkiler ne kadar canlı ve sağlıklı 
olursa o kadar olumlu enerji getirecektir. Evde 

geçiriyor ve sorun yaşıyorsanız olumsuzlukları 
gidermesi için pembe kuvars taşına da bir şans 
verebilirsiniz. Aşk taşı olarak da tanınan pembe 
kuvars, ev dekorasyonunda çok hoş bir etki 
oluştururken, aynı zamanda evin içinde 
yaşayanlar arasındaki sevgi bağını da 
kuvvetlendiriyor.

Dekorasyonda geri dönüşüm 
modası
Evlerimizde daha fazla vakit geçirmeye 
başladığımız pandemi döneminde, herkes 
kendince bir hobi üzerinde yoğunlaştı. El becerisi 
yatkın olanlar ise ev dekorasyonunda geri 
dönüşüm yöntemlerini kullanmak için kolları 
sıvadı. Eski eşyaları değerlendirmenin ve 
kullanım amacını değiştirmenin en güzel yolu 
olan geri dönüşümlü eşyalar ve objeler, yaşam 
alanlarına ayrı bir hava kattı.

Atmaya kıyamadığınız mobilyaları daha kullanışlı 
hale getirmek ve onları farklı tasarımlarla 
hayata döndürmek mümkün. Örneğin eski 
komodininizin çekmecelerini duvara monte 
ederek istediğiniz şekilde dekore edebilirsiniz. 
Eğer eski yıllarda büyüklerinizden kalmış 
bavullarınız varsa onlarla yan sehpa yapabilir, 
baş ucunuzda her zaman anıları yad etme fırsatı 
bulabilirsiniz. Yine büyüklerimizin çok kullandığı 
tahta sandıkların üzerine ince bir şilte atarak, 
yastıklarla süslerseniz evinizin girişinde keyifli 
bir alan oluşturabilirsiniz. 

yakalanan doğa ortamı, stresin azalmasını 
sağlayacağı için sizi mutlu ederken, ev 
dekorasyonuna kattığı havayla gözlerinizi de 
şenlendirecek.

Doğal taşların gücünü hissedin
Evin enerjisi söz konusu olduğunda dekorasyonun 
en büyük destekleyicilerinden biri de doğal 
taşlardır. Çok eski zamanlardan bu yana nazar ya 
da kötü enerjiyi göndermek amacıyla kullanılan 
doğal taşlar, yalnızca sahip oldukları benzersiz 
renkleriyle dahi evleri güzelleştirmeyi başarıyor. 

Eşsiz mor rengiyle evdeki olumsuz enerjiyi 
temizleyen ve yatıştırıcı etkili ametist taşının 
yanında, opal taşı da pozitif enerji yayarak 
depresyona ve strese karşı korunmayı sağlıyor. 
Bilgisayarla ya da elektronik cihazlarla çok vakit 
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DİJİTaL PLaTFORM

DİJİTAL pLATFORMLARDA 

Dizi platformları arasına her geçen gün yeni bir yapım daha katılıyor. 
Pandemi dönemine rağmen asla hız kesmeyen yapımlar, bu sezonda 
izleyiciyi ekrana kilitleyecek gibi duruyor. Günün yorgunluğunu 
üzerinizden atacak ve çarpıcı hikayeleriyle başınızı döndürecek yapımları 
arıyorsanız sizin için harika önerilerimiz var. Işıklar kapalı, mısırlar 
hazırsa önerdiğimiz yapımlarla yeni dünyalara yelken açabilirsiniz. 

NELER OLUYOR?

NETfLIX

 Film: Enola Holmes
1884 İngiltere’sinde, on altıncı doğum gününün 
sabahında Enola Holmes, uyandığında annesinin 
kaybolduğunu fark eder. Arkasında garip doğum 
günü hediyeleri bırakan annesinin nerede 
olduğu ile ilgili tek bir ipucu dahi bulamaz. 
Özgürce geçirdiği çocukluğunun ardından Enola, 
kendini Sherlock ve Mycroft’un bakımı altında 
bulur. Ağabeylerinin tek isteği ise Enola’nın okula 
geri dönmesi ve düzgün bir şekilde okulunu 
bitirmesidir. Bu isteği reddedip Londra’ya kaçan 
Enola annesini bulmaya kararlıdır. Fakat 
Enola’nın bu yolcuğu onu kaçak bir Lord’un izini 
sürmesine ve bunun arkasında yatan gizemi 
aydınlatmasına kadar götürecektir.
IMDB puanı: 6,6

 Dizi: Ratched
Dizi, akıl hastanesinde hemşirelik yapan 
genç bir kadının hikayesine odaklanıyor. 
İş arayışında olan Mildred, bunun için bir 
psikiyatri hastanesine başvurur. Hastanede, 
insan zihni ile ilgili rahatsız edici deneyler 
yapılmaktadır. Kendisini mükemmel bir 
şekilde gösteren Mildred, bir hemşirede 
aranması gereken tüm özelliklere sahip 
olduğunu belirtir. İşe kabul edilmesinin 
ardından Mildred, zamanla zihinsel sağlık 
sistemine ve içindeki kişilere sızmaya 
başlar. Çok geçmeden Mildred’ın güzel 
görünüşünün ardında yatan korkunç 
gerçekler ortaya çıkar.
IMDB puanı: 7,3

 Dizi: Emily in Paris
Dizi tarihinin ikonikleşmiş yapımlarından biri 
olan Sex and the City'nin yaratıcısı Darren Star 
imzasıyla dikkat çeken Emily in Paris, keyifli 
bölümleriyle Paris'i sevdirmeyi başarıyor. 
Chicago'dan Paris'teki pazarlama şirketine 
transfer olan Emily, yakaladığı rüya gibi bir iş 
fırsatıyla Fransızlara Amerikalı olmayı 
öğretiyor. Fransa kültürüne çok yabancı olan ve 
hatta dilini dahi bilmeyen Emily, Paris'e 
taşındıktan sonra hem kültürüne hem de yeni iş 
arkadaşlarına alışmaya çalışıyor. Kariyerini 
etkileyici başarılarla süsleyen karakter aynı 
zamanda aşk şehri olan Paris'te aşk hayatını da 
çalkantılı bir döngü içinde kaybediyor. 
IMDB puanı: 7,1

puHu TV

BLu TV

 Film: The Prestige
Film, birbirini alt etmeye çalışan iki sihirbazın 
hikayesini anlatıyor. 19. yy sonlarında Londra’da 
Robert Angier, sevgili eşi Julia McCullough ve Alfred 
Borden hem üç iyi arkadaş hem de bir sihirbazın 
asistanlarıdır. Bir gösteri esnasında Julia ölünce 
Robert, onun ölümünden Alfred’i sorumlu tutar ve 
birbirlerine düşman olurlar. Zaman içinde ikisi de 
hem ünlü olur hem de rakip sihirbazlara dönüşerek 
birbirlerinin sahne üstünde performansını sabote 
etmeye çalışır. Alfred başarılı bir hile yapınca 
Robert, rakibinin sırrını çözmek konusunu takıntı 
halinde getirir ve trajik olaylar birbirini kovalar.
IMDB puanı; 8,5

 Dizi: Yarım Kalan Aşklar
İdealist gazeteci Ozan (Tolga Sarıtaş), kendisi 
gibi gazeteci olan Elif (Dilan Çiçek Deniz) ile 
evlenmek üzeredir. Gözü kara gazeteciliği ile 
tanınan Ozan gizemli ve zor bir haberin 
peşindedir. Birbirlerini delicesine seven ikilinin 
hayatındaki mutlu tablo korkunç bir olayla son 
bulur: Ozan, trafik kazası geçirerek hayatını 
kaybeder. Ancak Ozan, kaybettiği hayatını yeni 
bir bedende tekrar bulur. Hayata başka bir 
beden ile geri dönen Ozan’ın (Burak Deniz) 
önünde iki zorlu görev vardır: Onu kimin 
öldürdüğünü bulmak ve Elif’e tüm gerçekleri 
anlatmak.
IMDB puanı: 8,1

 Dizi: True Detective
5 Primetime Emmy ödülü kazanan ve HBO’nun en 
prestijli dizilerinden olan dizi; her sezon farklı bir 
cinayet ve polis soruşturmasıyla birlikte polislerin 
sırlarla dolu kişisel hayatlarına odaklanıyor. 
Louisiana Cinayet Masası’nda görev yapan dedektif 
Rust Cohle (McConaughey) ve Martin Hart 
(Harrelson) bir seri katilin peşine düşer. Beraber 
çalışan ikilinin, takip derinleştikçe kendi 
hayatlarının da içinden çıkılmaz bir duruma 
gelmesi kaçınılmaz olacaktır. 17 yıl boyunca bir seri 
katili yakalamak için iz süren dedektifler, yıllar 
sonra davanın tekrar ele alınması ile beraber 
kendilerini sorgu masasında bulurlar.
IMDB puanı: 9,0

 Film: Divergent
Uzak bir gelecekte geçen distopik hikayede, 
insanlık her birinin başka bir erdemi temsil ettiği 5 
ayrı parçaya bölünmüştür. 16 yaşına gelen herkesin 
taşıdığı insani özelliklere göre dahil olduğu bu beş 
bölümde ömrünün geri kalanını geçirmesi gerekir. 
Bölmelere dahil olma yaşı gelen Tris Prior ise 
kendiyle ilgili büyük bir sırrı keşfeder. Uyumsuz 
olduğunu ve bir gruba dahil olamayacağını öğrenen 
Tris, uyumsuzların yok edildiği bu ütopik dünyada 
hayatını kurtarmak için kaçmak zorundadır. Zorlu 
bir hayatta kalma savaşı vermeye başlayan Tris, 
uyumsuzlarla ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için 
Four adındaki gizemli bir yabancıyla iş birliği 
yapmak mecburiyetinde kalır.
IMDB puanı: 6,7

 Dizi: Şahsiyet
Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisi, kadrosunda buluşan 
birbirinden usta oyuncuları Haluk Bilginer, Metin 
Akdülger, Müjde Ar, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni 
Danyal ile büyük ilgi gördü. 47. Uluslararası Emmy 
Ödülleri'nde "En iyi Erkek Oyuncu" ödülü alan başrol 
oyuncusu Haluk Bilginer'le de sosyal medyada günlerce 
konuşuldu. Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği 
dizi, emekli bir adliye memuru olan Agah Beyoğlu'nun 
İstanbul'un en kalabalık semtlerinden olan Beyoğlu'nda 
sürdürdüğü hayatı anlatıyor. Alzheimer teşhisi konan 
Agah Beyoğlu, hastalığı nedeniyle her şeyi unutacağını 
fark eder ve bunu bir fırsat olarak görür. Yıllardır 
üzerine kurduğu cinayet planını eyleme geçirmeyi 
planlar çünkü işlediği suçu ve vicdan azabını gelecekte 
hatırlamayacaktır. Cinayet büronun tek kadın polisi 
Nevra'yla yolu kesişen Agah'ı neler beklemektedir?
IMDB puanı: 9,1

 Dizi: Behzat Ç.
Erdal Beşikçioğlu'nun başrolü oynadığı Behzat Ç., 
1985 yılında Polis Akademisi'nden mezun olan ve 
cinayet büroda görev yapan bir polistir. Polislik 
mesleğine dahil olduğu günden bu yana aldığı 
kıdem tenzilleri sebebiyle baş komiser olarak kalan 
Behzat Ç., Ankara'da yaşanan cinayetleri çözmeye 
çalışmaktadır. Ekipte yer alan diğer polisler Harun, 
Akbaba, Hayalet, Eda, Cevdet ve Emre Selim ile 
birlikte sırları aydınlatan karakter, özgün hikayesiyle 
hala akıllarda yerini korumayı başarıyor. 
IMDB puanı: 8,8
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Saçlarımız kimi zaman kötü ve yıpranmış bir görünüme sahip olabiliyor. Bu görünüm 
kadınların olduğu kadar erkeklerin de canını sıkmak için yeterli bir neden. Kış aylarında 

yıpranmış saçları şekillendirmede zorluk yaşanırken, çabuk yağlanma ya da saç dökülmesi gibi 
şikayetler de sıklıkla görülebiliyor. Ancak bazı bakımlar sayesinde saçları kontrol altına almak 
mümkün. Saç tipine göre değişen bakımın yanında dökülme problemi için de uygulanabilecek 

bazı ipuçları bulunuyor. Her erkeğin mutlaka bilmesi gereken bakım önerilerini araştırdık.

Erkekler İçin Kışa Özel

SAÇ BAKIM 
SIRLARI

SaĞLIK

S
açlar antik çağlardan bu yana 
erkekler için büyük önem 
taşıyor. Çekiciliğin sırrı olarak 
değerlendirilen saçlar için eski 
dönemlerde doğal yağlar ve 
baharatlar kullanılarak bakım 

yapılıyordu. Balmumundan yapılan losyonlar 
saçları daha parlak göstermek için 
kullanılıyordu. Osmanlı döneminde ise 
zeytinyağlı sabunla yıkanan saçları daha 
yumuşak hale getirmek için ebegümeci 
bitkisinden yapılan yağ ile hatmi çiçeği 
kullanılıyordu. Saç dökülmesi için yapılan bu 
bakımlar günümüzde kullanılan kürlere de ışık 
tuttu.

Kışın saç bakımı 
büyük önem taşıyor
Kış mevsiminde soğuk havalar sebebiyle sıkça 
yıpranabilen saçlar cansız bir görünüme 
bürünebiliyor. Sıklıkla kullanılan berelerin de 
saçlar üzerinde negatif etkileri oluyor. Kış 
mevsimi boyunca belli aralıklarla saç maskesi 
yapmak saçların canlanmasını sağlıyor. 
Maskenin yanında doğru saç şampuanı ve saç 
kremi kullanmak da büyük önem taşıyor. 
Düzenli olarak saç kesimi yaptırmak ise saçların 
canlanmasına katkıda bulunuyor.

Saçlarda yaşanan problemler genetiğe, mevsim 
şartlarına ve beslenme tarzına bağlı olarak 
gelişebiliyor. Her gün saç yıkamak ise saçın 
nem oranını azalttığı için saç dibindeki yağ 
dokusunun zarar görmesine sebep olabiliyor. 
Bu yüzden kafa derisinde kuruluk, yağlanma, 
saç dökülmesi, egzama ve kabuklanma gibi 
sorunlarla sıklıkla karşılaşılabiliyor. 

Ayrıca saçların sıcak su ile yıkanması da 
kurumaya neden olabiliyor. Bu nedenle yıkama 
esnasında ılık ya da soğuk su tercih edilmesi 
gerekiyor.

Jöle ve sprey ölçülü kullanılmalı
Günümüzde erkekler de saç şekillendirirken 
maşa ve düzleştirici gibi aletlerden yardım 
alabiliyor. Yine saç şekillendirirken kullanılan 
jöle ve sprey gibi kimyasal içerikli ürünlerin de 

en az maşa ve düzleştirici kadar zararlı 
olduğunu unutmayın. Saçların kış aylarında 
sağlığını koruyabilmesi için şekillendirici 
unsurları ölçülü kullanılması gerekiyor.

İnce telli saçlar
İnce telli saça sahip olan erkeklerin saçlarını 
kısa olarak kullanması öneriliyor. Çünkü kısa 
saçların hacim kazanması uzun saçlara göre 
daha kolaydır. İnce telli saçlar uzatıldığında 
daha sönük ve cansız görünüme sebep 
olabiliyor. Ayrıca saçları ince telli olan 
erkeklerin mümkün mertebe çok sıcak su 
kullanarak saçlarını yıkamamaları öneriliyor. 
Sıcak su saçları kuruturken, duş sonrası 
taranan ıslak saçlar ise kabarmaya ve 
elektriklenmeye sebep oluyor. 

Yağlı saçlar
Kendiliğinden yağlı saç tipine sahip erkekler 
için özel olarak üretilen şampuan ya da saç 
kremi yardımıyla saçın yağ oranını dengelemek 
mümkün. 

Saçların 
kış aylarında sağlığını 

koruyabilmesi için 
şekillendirici 

unsurların ölçülü 
kullanılması gerekiyor.
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Kuru saçlar
Kuru saçlı erkeklerin daha canlı ve hacimli 
saçlara ulaşmak için saçlarındaki nem 
dengesini mutlaka korumaları gerekiyor. Saç 
kremi kullanarak saçların nem dengesini 
düzenlemek mümkün olurken, saç 
şekillendirme işlemi yaparken de ısıl işlem 
kullanmaması öneriliyor. 

Dalgalı saçlar
Dalgalı saçlar için özel olarak üretilen bakım 
ürünleri, saçın doğal dalgasını ve hacmini 
korumasına yardımcı olabiliyor. Bu nedenle 
dalgalı saçlara sahip erkeklerin hacim veren 
saç kremi, şampuan ya da spreyleri tercih 
etmeleri gerekiyor. 

Uzun saçlar
Uzun saçlı erkeklerin kadınlarla ortak yaşadığı 
problemlerden biri de saç kırıklarıdır. Bunu 
engellemek için mutlaka erkeklere özel olarak 
hazırlanmış nemlendirici saç bakım ürünlerini 
düzenli olarak kullanmak gerekiyor. 
Nemlendirici ürünler saç kırıklarını engellemek 
için yeterli gelmediğinde ise saç serumlarından 
faydalanmak mümkün. Saç serumu düzenli 
kullanıldığında zamanla saçların daha güçlü 
şekilde uzamasını sağlarken, saç dökülmesi 
probleminin de önüne geçilmesine yardımcı 
oluyor. Kırıkları engellemek ve daha güçlü 
saçlara sahip olmak için sıcak su kullanmamak 
uzun saçlar için oldukça önemlidir. Ayrıca saç 
derisini temiz tutularak gözeneklerin açık 
kalmasını sağlamak gerekir.
 

Banyo sonrasında nelere 
dikkat edilmeli?
Saç tipi fark etmeden banyo sonrasında 
uygulanması gereken bazı adımlar 
bulunuyor. Örneğin saçları havlu ile 
kurulamak yerine pamuklu tişört kullanmak 
saçların elektriklenerek kabarmasını 
engelleyebiliyor. Aynı şekilde kabarma ve 
elektriklenmeyi engellemek için durulanma 
gerektirmeyen saç bakım ürünlerinin tercih 
edilmesi öneriliyor.

Dökülen saçlar için 
Düzensiz uyku, stres, genetik faktörler, 
yanlış saç bakımı ve mevsim geçişleri saç 
dökülmelerine sebep olabiliyor. Saçı 
yıkarken saç kremlerini deriye uygulamak 
köklere zarar verdiği için uç kısımlarından 
başlayarak kullanılması öneriliyor. 

Beslenmenin saçlar üzerindeki etkisi de 
unutulmamalıdır. Kimyasal içermeyen 
dökülme karşıtı saç serumları ve saç 
maskeleri de dökülme probleminin 
çözülmesine yardımcı olabiliyor.

SaĞLIK

70   Gardırop  kigili.com




