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Sevgili okurlar,

Soğuk geçen kış aylarında içinizi ısıtacak içerikleri sizin için bir araya getirdik. 
Yine erkek modasının nabzını tuttuğumuz çok özel bir sayı ile karşınızdayız. 

Natürel tonların hakim olduğu sezon parçalarından nanoteknoloji ile nefes alan 
kumaşlara, rahatlığı ve şıklığı ile dikkat çeken ceketlerden gündelik yaşama damgasını 

vuran yeleklere kadar çok sayıda ürünü sizler için yorumladık. Her anın şıklığına 
özel koleksiyonlarla stilinizi baştan yaratacağınız kombin önerilerini dergimizin 

ilerleyen sayfalarında inceleyebilirsiniz.

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en karizmatik isimlerinden biriyle buluştuk. 
Futbola damga vuran Abdullah Avcı, her daim şık ve bakımlı bir teknik adam. 

Başarılarının yanı sıra erkek modasına farklı bir hava katan tarzıyla da adından söz 
ettirmeyi başarıyor. Biz sorduk, o yanıtladı. Umarım siz de keyifle okursunuz.

Sırbistan'a doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Tarih boyunca farklı medeniyetlere 
ev sahipliği yapan Sırbistan’ın her şehrinde farklı bir deneyim yaşayarak, doğanın ve 

tarihin ihtişamına kapılabilirsiniz.

Lüks arabalar, gözlükler, saatler ya da fotoğraf makineleri... Koleksiyon merakı sınır 
tanımıyor. Zamanla tarifi zor bir hobiye dönüşen koleksiyon tutkusu, beyler arasında 

trend olmaya devam ediyor. Koleksiyonerlerin gözdelerini sizin için derledik.

Hafta sonlarınızı dolu dolu geçireceğiniz etkinlikleri ve yepyeni vizyon 
filmleri de ilerleyen sayfalarımızda.

Keyifli okumalar.

Kiğılı Genel Müdürü
Sait Çakıcı

ERKEĞE HEDİYE
KİĞILI’DAN ALINIR!

O size, hediyesi ona özel.
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EN yENİLER

HİTLERİ
SEZONUN

YENİ SEZONUN ETKİLEYİCİ PARÇALARINI DERLEDİĞİMİZ SAYFALARIMIZI 
İNCELEMEDEN ALIŞVERİŞE ÇIKMAYIN!

KIŞIN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI BONDED MONT
Mevsim geçişlerinin olmazsa olmazı montlar, sezonun en güncel 
trendleri göz önünde 
bulundurularak tasarlanan 
modelleriyle, şıklığı 
garantiliyor. Casual 
görünümden 
vazgeçemeyenlerin 
favorisi olan ve gün 
içerisinde hareket 
kolaylığı sağlayan 
bonded mont 
modelleriyle, 
günün her 
saatine uyum 
sağlayabilirsiniz.

HAFTA SONUNUN EN GÜZEL HALİ
Kiğılı’nın kış sezonuna damgasını vuran 
eşofman takımları ile yine tüm gözler sizin 
üzerinizde olsun. Günlük kullanımı dışında, 
spor salonları ve hafta sonu yürüyüşlerinizde 
de değerlendirebileceğiniz kombinler, 
bir bütün olan şıklığınıza farklı bir dokunuş 
yapacak. 

70’LERİN BÜYÜSÜ HER AN YANINIZDA
Yeni yılın en trend renklerinden bazıları da pastel tonları. 70’lerin şıklığını 
geri getiren yeni sezonda, tüm ihtiyaçlarınıza yanıt veren çantalar göz 
dolduruyor. Kiğılı’nın her tarza uygun çantaları, farklı renk senekleriyle 
vitrinlerdeki yerini aldı.

RUHUNUZU 
YANSITAN 
PARÇALAR
Ekose gömleklerden şişme 
yeleklere, triko 
kazaklardan keten 
pantolonlara kadar özgür 
ruhunuzu yansıtan tüm 
modeller Kiğılı’da. Hafta 
sonlarının vazgeçilmezleri 
olan spor parçalarını, tüm 
aktivitelerinizde rahatlıkla 
tercih edebilirsiniz. Ayrıca 
Kiğılı koleksiyonlarında yer 
alan modelleri, günün her 
saatinde farklı parçalarla 
kombinleyebilirsiniz. 

ŞIKLIĞINIZI 
GÜVENDE TUTUN
Toplantılarınızın ve özel 
anlarınızın en büyük yardımcısı 
yine elbise çantaları oluyor. 
Davetler, balolar, önemli 
buluşmalar gibi özel günlerde 
kullanacağınız Kiğılı parçalarınızı, 
koleksiyonun en özel çantalarıyla 
koruyabilirsiniz. 

NANO TEKNOLOJİ İLE NEFES ALAN 
KUMAŞLAR
Kiğılı’nın Sonbahar-Kış Koleksiyonunda yer alan palto ve 
kaban modelleri, soğuk kış günlerinde, stil sahibi erkeklerin 
yardımına koşuyor. rahatlığı, klasik, casual ve spor tarz ile 
sentezleyen modeller, tasarımlarıyla da kullanım kolaylığı 
sunuyor. Kabanlar, kumaş pantolonlar, gömlek ve trikolarla 
kombinlenerek; hem günlük 
hayatta hem de iş 
hayatında erkeklerin 
her an şık ve zarif 
bir duruşa sahip 
olmasını 
sağlıyor.

KIŞIN TARZINIZI KAŞE KABANLAR BELİRLESİN
Kış aylarında içinizi ısıtacak kaşe kabanlarla ruhunuzu yansıtmak 
hiç de zor değil. Kiğılı’nın farklı renk seçenekleri sunan 
kabanlarını deri çanta ve ayakkabılar kullanarak, kendinize özel 
bir stille tamamlayabilirsiniz. renk seçimini ise tamamen sizin 
zevkinize bırakıyoruz.
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TREND 

RAHATLIĞA ODAKLI
Şıklığı ve konforu bir arada sunan 
Kiğılı ayakkabıları, soğuk kış 
günlerinde de stilinizin vazgeçilmez 
parçalarından olacak. Farklı model ve 
renk seçeneklerini incelemek için size 
en yakın Kiğılı mağazasına uğramanız 
yeterli.

ABDULLAH KİĞILI ExcLUSIVE cUT

KAŞKOLLERLE KENDİ 
TARZINIZI YANSITIN
Kesinlikle kış mevsiminde en sık kullanılan aksesuar 
kaşkollerdir. Bu oldukça korunaklı aksesuar, tüm kötü hava 
koşullarında dahi sıcak tutabiliyor. Kiğılı'nın hem işte, hem 
de günlük yaşamda kullanabileceğiniz özel kumaş yapısı ve 
desenlere sahip kaşkolleri ile girdiğiniz her ortamda fark 
yaratabilirsiniz.

Sıklıkla çıktığınız yorucu iş 
seyahatlerini hafifletecek bir 

çantaya ne dersiniz? 
Tüm ihtiyaçları karşılayan 

geniş hacimli çantalar, 
modern bir duruş vadediyor. 

Pratik bir çantaya ihtiyaç 
duyuyorsanız, Kiğılı’nın çanta 

koleksiyonlarına göz 
atabilirsiniz.
Çanta Kiğılı

Erkek modasının en şık modellerinden blazer 
ceketler, yeni sezonun vazgeçilmez 
parçalarından olmaya aday. Kazak ve 
gömleklerin tamamlayıcı parçası olan ceketler, 
mendil detaylarıyla da stilinize farklı bir hava 
katıyor. Kiğılı’nın 
farklı renk 
seçenekleriyle 
zenginleştirilmiş 
mendil 
koleksiyonuna 
göz atmanın 
şimdi tam 
zamanı.
Ceket Kiğılı

VİTRİN 

Sezonun en trend 
erkek yelekleri, yaz-kış 
rahatlıkla 
kullanılabilen en 
modern parçalardan. 
Görünüşüne önem 
veren erkeklerin 
gündelik yaşamlarında 
tercih ettikleri pratik 
üst giyim modelleri, 
gömlek ve kazaklarla 
şıklığınıza şıklık 
katacak.
Yelek Kiğılı

KIŞIN EN GÜZEL 
RENKLERİ KİĞILI’DA
Stil sahibi beylerin en özel anlarını süsleyen Kiğılı parçaları, 
benzersiz bir şıklık algısı yaratıyor. Her sezon farklı 
koleksiyonlarla dikkatleri üzerine çeken modeller, bu kış da 
Kiğılı erkeğine çok yakışacak. İş yemekleri, toplantılar, partiler, 
davetler ve arkadaş buluşmaları gibi etkinliklerde, günün her 
anında size eşlik edecek Kiğılı detaylarıyla en farklı siz olun.

Kış aylarının en 
uyumlu parçası balıkçı 
yaka kazaklar ile 
tarzınızı yeniden 
yaratmaya ne 
dersiniz? Modern bir 
görünüme kavuşturan 
kazaklar, stil sahibi 
beylere rahatlık ve 
sadelik sunuyor. Yeni 
sezon ceketleriyle de  
kolaylıkla 
kombinleyebileceğiniz 
kazaklar Kiğılı 
vitrinlerinde.
Kazak Kiğılı

Günlük erkek giyiminin demirbaşlarından olan 
pantolonlar, farklı renk ve model seçenekleriyle 
gardıropların vazgeçilmezleri arasında. 
Şıklığından ödün vermeyen beylerin zevklerine 
hitap eden modeller sunan Kiğılı pantolonlarıyla, 
hareketli stiller yaratabilirsiniz.
Pantolon Kiğılı

Tarz sahibi beylere hitap eden 
Kiğılı, yeni sezonda da 
birbirinden şık aksesuarlarıyla 
dikkatleri çekmeyi başarıyor. 
Günün her anında rahatlıkla 
kullanabileceğiniz eldivenlerle 
hem ellerinizi soğuktan 
koruyabilir hem de şıklığınıza 
şıklık katabilirsiniz.
Eldiven Kiğılı

Stil konusunda ne istediğini bilen 
erkeklere hitap eden Kiğılı, birbirinden 
farklı  ayakkabı modelleriyle göz 
dolduruyor. Kış aylarının enerjisini 
yükselten Kiğılı ayakkabıları ile siz de 
şıklığınızı tamamlayabilirsiniz.
Ayakkabı Kiğılı
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RÖPORTAJ  I  abdullah avcı

"BAKIMLI 
OLMAYI VE 
İYİ gİYİNMEYİ 
SEVİYORUM. 
MODAYI 
YAKINDAN 
TAKİP 
EDİYORUM."

HER DAİM ŞIK HER DAİM KLAS... FUTBOLA DAMgA VURAN EN KARİZMATİK 
TEKNİK DİREKTöRLERDEN BİRİ ABDULLAH AVCI. ŞU SIRALAR İSTANBUL 

BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULüBü’NüN BAŞINDA. TüRK FUTBOLUNA ADINI ALTIN 
HARFLERLE YAZDIRDI. AVCI, AYNI ZAMANDA ERKEK MODASININ DA EN 

öNEMLİ TEMSİLCİLERİNDEN BİRİ. ÇüNKü MODAYI VE TRENDLERİ YAKINDAN 
TAKİP EDİYOR. ABDULLAH AVCI İLE SAMİMİ BİR RöPORTAj YAPTIK. FUTBOL 

KARİYERİNE, öZEL YAŞAMINA VE TARZINA YöNELİK ÇOK öZEL 
AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

“Bakımlı Olmayı 
ve İyi Giyinmeyi
Sevİyorum”

BDULLAH
VCIA

Aileniz Rizeli, 
siz Kasımpaşa 
doğumlusunuz. 
Kendinizi nereli gibi 
hissediyorsunuz?
rize’den de Kasımpaşa’dan da 

genlerimizde var biraz; ama ben İstanbul’da 
doğup büyüdüğüm için kendimi daha çok 
İstanbullu gibi hissediyorum. 

Kasımpaşa’yı hala çok sevdiğinizi 
biliyoruz. Öyle değil mi?
Nasıl sevmem? Ben oradan çıktım. 
Her şeyi orada öğrendim. Çok renkli bir 
yerdir. Birlik, beraberlik, dayanışma vardır 
orada. Yürüyerek İstiklal’e çıkardık o yıllarda. 
Orada daha farklı bir kültür vardı tabi. 
İstiklal’e çıkmayı, vitrinlere bakmayı
 çok severdim.

Babanızın Kasımpaşa’da 
berber dükkanı olduğunu 
biliyoruz. Çocukken yanında 
çıraklık yaptınız. Hala gidiyor 
musunuz Kasımpaşa’ya?
Evet, babamın yanında çıraklık yaptım ve 
çalıştım. Babam Kasımpaşa’daki tarihi 
dükkanında berberlik yapmaya devam ediyor. 
İş yoğunluğum nedeniyle eskisi kadar sık 
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uğrayamasam da fırsat buldukça ziyaret ediyorum kendisini. 
Özellikle eski arkadaşları görmek ve orada bulunmak benim için 
güzel bir nostalji oluyor. Büyük mutluluk duyuyorum.

Futbolcu olmaya karar verdiğinizde aileniz bunu 
nasıl karşıladı?
Ailem futbolu çok seviyor. Babam iyi bir izleyici oldu her zaman. 
Özellikle bizim dönemimizde mahallede hep futbol oynardık ve 
buna büyüklerimizin desteği sınırsızdı. Ailem de futbol 
oynamam konusunda bana her daim destek oldu. 

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü’nün 
başındasınız, takım yine çok başarılı gidiyor. 
Kupa yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. 
Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Özellikle Türkiye’de örnek alınabilecek bir kulüp yapısına 
sahibiz. İstikrarın içinde sürekli gelişmeye çalışıyoruz. Son 2,5 
senedir ligin en tepesinde zirve yarışı yapıyoruz. Şampiyonluk 
kültürüne sahip, bu yönde refleksleri olan üç takımla yarışmak 
kolay değil. Umarım 2,5 senedir kovaladığımız süreci, hem lig 
hem de kupada, başarılı olarak ve dilediğimiz şekilde 
tamamlayabiliriz. 

RÖPORTAJ  I  abdullah avcı

Peki sizce bu sezon kim şampiyon olacak?
Umarım biz şampiyon olacağız.

Takım içinde bir düzen kurabilmek için nasıl 
kurallar koyuyorsunuz? Oyuncularınıza 
uyguladığınız bir yasak listesi var mı mesela?
Yasak listesi değil ancak hem kulüp içinde hem de saha içinde 
bir organizasyon ve planlama dahilinde çalışıyoruz. Belli bir 
düzenimiz ve disiplinimiz var. İlk zamanlar bu plan ve 
organizasyonun içinde, alışma konusunda sıkıntılar oluyordu 
ama zaman içinde oyuncular da bu tempoya alışıp rahat ettiler. 

Bakımlı olmayı sevdiğinizi duyduk. 
Kremlerinizle dolu bir çantanızın olduğu 
doğru mu?
Bakımlı olmayı ve iyi giyinmeyi seviyorum. Krem 
kullanmamın sebebi cildimin biraz kuru olması. Nemlendirici 
kremler kullanıyorum. Çünkü uzun saatler soğukta kalıyoruz. 

Giyim tarzınız ve seçimleriniz çok beğeniliyor. 
Stilinizle dikkat çekiyorsunuz. Bunu neye 
borçlusunuz?
Çocukluğumdan beri kendimi mutlu hissettiğim bir alan bu. 
Modayı yakından takip ediyorum. Hem yurt içi hem de yurt 
dışında modayı araştırıyorum. Her insanın mutlu olduğu 
alanlar vardır. Beni mutlu eden alanlardan biri de bu. 
Kendimi daha iyi hissediyorum. 

Tarzınızı kendiniz mi belirliyorsunuz yoksa destek 
aldığınız birileri var mı?
Genelde kendim belirliyorum. Meraklıyım ve araştırıyorum. Benim 
stilime uygun olanı seçmeye özen gösteriyorum. Her zaman moda 
olanı değil yakışanı da tercih ediyorum.

Futbola damga vuran en karizmatik teknik 
direktörlerden birisiniz. Sizin camiadan tarzını 
beğendiğiniz isimler var mı?
Emre Belözoğlu’nun giyim tarzını çok iyi buluyorum ve beğeniyorum. 
Daha önce İtalya’da yaşamış olmasının da tarzında etkili olduğunu 
düşünüyorum.  

Aksesuar kullanıyor musunuz? Hangi ürünleri tercih 
ediyorsunuz?
Genelde aksesuar olarak saat kullanıyorum. Saat tercihimi 
kıyafetimin renk tonlarına göre yapıyorum. Başka bir aksesuar 
kullanmayı pek tercih etmiyorum. 

2017 yılında Kiğılı'nın ilkbahar-yaz defilesinde yer 
aldınız. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 
Abdullah ağabey (Kiğılı) hem eski idarecim hem de çok sevdiğim bir 
büyüğüm. Onun sosyal sorumluluk projesiydi bu. Onun içinde olmak 
beni çok mutlu etti. Podyumda bu deneyimi yaşamak ayrı bir keyif ve 
heyecan veriyor. Böyle bir organizasyonun içerisinde yer almak 
benim için de mutluluk verici bir hikayeydi. Her zaman sosyal 
sorumluluk projelerinin içinde yer almaya devam edeceğim. 

Abdullah Kiğılı markası ve isminin bendeki yeri çok özel. Türk 
ekonomisine ve Türk futboluna çok önemli katkıları var. Hem 
giyiniyoruz hem de başarılarını takip ediyoruz. Her zaman yanlarında 
olduğumuzu belirtmek isterim. Başarılarının devamını diliyorum.

"ABDULLAH KİĞILI 
MARKASI VE İSMİNİN 
BENDEKİ YERİ ÇOK öZEL."
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GÜNDEM  I  KİĞILI’DAN HABERLER

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm 
yıl dönümünde markalar 10 Kasım için 
hazırladıkları reklam filmlerini art arda 
yayınladı. Birbirinden farklı konseptlerle 
hazırlanan reklam filmleri arasında et 
dikkat çekici olanı ise Kiğılı'ya aitti. 
Yalnızca 15 saniye süren reklam 
filminde: “Bazı insanlar vardır ki önünde 
düğme iliklenir! Markası ne olursa olsun 
düğmesi sökülmüş ya da kopmuş 
ceketlerinizi 9 Kasım’da 
mağazalarımıza getirin. 10 Kasım’da 
önümüzü birlikte ilikleyelim.” mesajı 
yer aldı. Sosyal medyada da yankı 
uyandıran reklam filmi, 2 saatte 5 
milyon kişi tarafından izlendi. ünlü 
oyuncu Emre Kınay’ın seslendirdiği 
film, birçok platformda son 
zamanların en iyi 10 Kasım reklamlarından biri olarak nitelendirildi.

Bazı insanlar vardır ki önünde düğme iliklenir! 
Markası ne olursa olsun düğmesi sökülmüş 

ya da kopmuş ceketlerinizi 
9 Kasım’da mağazalarımıza getirin. 

10 Kasım’da önümüzü birlikte ilikleyelim.

“Tüm ceketlerin önü aynı gün, 
aynı dakikada kapanır bu ülkede”

KİğILI’DAN ATATüRK’E 
SAYGI DURUşU

Edirne Belediye Başkanı recep Gürkan da bu önemli günü anmak için duygusal ve 
bir o kadar da anlamlı bir video yayınladı. Gürkan’ın düğmesi kopmuş ceketiyle 
Kiğılı mağazasına geldiği ve ardından ekibimiz tarafından dikilen düğmesini 
iliklediği reklam videosu, vitrinimizde yer alan “Sayılarımızla 1881 – 1938” yazısının 
gösterilmesiyle son buluyor. Tüm ceketlerin önünün aynı gün, aynı dakikada 
kapandığı reklamımızı özel videosuyla destekleyen recep Gürkan’a 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Müşterilerimiz, düğmesi 

sökülmüş ya da kopmuş 

ceketlerini 9 Kasım’da 

mağazalarımıza getirdi. 

10 Kasım’da önümüzü 

birlikte ilikledik.
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Kiğılı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji’nin resmi giyim 
sponsoru oldu. Maltepe’de bulunan Bahçeşehir Koleji’nde gerçekleşen basın lansmanında, 
Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem, Bahçeşehir Spor Kulübü Başkanı Ömer Yücel, başantrenör 
Stefanos Dedas ve oyuncular hazır bulundu. Böylelikle 2018-2019 sezonu boyunca 
Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı’nın giyim sponsorluğunu Kiğılı üstlenek.

KİğILI, BAhçEşEhİR KOLEjİ SpOR 
KULüBü BASKETBOL TAKImINA 
SpONSOR OLDU

GÜNDEM  I  KİĞILI’DAN HABERLER

Kiğılı'nın Bilgi Sistemleri ve 
Teknolojileri Direktörlüğü, bu yıl 
üçüncüsü düzenlenen ıDC 
Perakende Teknoloji Ödülleri’nde 
“Dönüştürücü Teknolojilerle 
ınovasyon ve Big Data & Analitik” 
kategorilerinde birincilik ödüllerine 
layık görüldü. Ödülü direktörlük 
adına, Kiğılı İş Zekası ve Karar Destek 
Sistemleri Müdürü Erhan Tav aldı.

KİğILI’YA IDC ÖDüLü

Yıldız İşletme Kulübü’nün gelenekselleşen "CV’ni Güncelle" 
etkinliği, 13. yılında tekrar sahne aldı. Sektörlerinde lider 
firmaların üst düzey yöneticilerinin katılımlarıyla Davutpaşa 
Kampüsü’nde gerçekleşen etkinliğe, alanında uzman pek çok 
isim konuk oldu. Markalaşmadan pazarlamaya, liderlikten CV 
hazırlamaya kadar birçok konuda sertifikalı eğitimlerin 
gerçekleştiği etkinlikte Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem de bilgi ve 
deneyimlerini gençlerle paylaştı.

Stil Danışmanı Nilüfer Bayrak ve Kiğılı Styling ve Mağazalar 
Konsept Müdürü Ayferi Alkan, Denizli Çamlık Forum 
AVM’de düzenlenen Moda ve Güzellik Alışveriş Günleri 
etkinliği kapsamında ziyaretçilerle buluştu. Bayrak ve 
Alkan, gerçekleştirilen söyleşide katılımcılara stil 
konusunda önemli ipuçları verdi.

HİLAL SUERDEM, YILDIZ 
TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDE 
GENÇLERLE BULUŞTU

KİğILI, DENİZLİ çAmLIK 
FORUm AVm’DE mODA 
VE GüZELLİK ALIşVERİş 
GüNLERİ’NE KATILDI

Kiğılı İstanbul Teknik üniversitesi Moda Tasarımı bölümünde, 
Pazarlama - Satış ve İletişim eğitimi verdi. Kiğılı Pazarlama Direktörü 
Gül Sağır Aydın, Kurumsal İletişim Müdürü Vildan Yıldırım, reklam ve 
Yeni Medya Müdürü Tolga Şaylıman ve Pazar Araştırmaları ve Tüketici 
Analitiği Uzmanı Emre Kurt, katıldığı eğitimde kişisel deneyimlerini 
öğrencilere aktardı.

Başakşehir Futbol Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı, futbolcuları Mert 
Günol ve Uğur Uçar, Kiğılı’nın sahadaki kahramanları olan mağaza 
çalışanlarını desteklemek amacıyla güzel bir sürpriz hazırladı. Avcı ve 
oyuncuları, 12 Aralık Dünya Mağazacılık Günü’nde Emaar AVM ve Akasya 
AVM Kiğılı mağazalarını ziyaret ederek ekibe motivasyon sağladı. 
Unutulmaz anların yaşandığı buluşma, keyifli bir anıya dönüştü.

KİĞILI’DAN İTÜ ÖĞRENCİLERİNE, 
ERKEK GİYİM SEKTÖRÜNDE 
PAZARLAMA - SATIŞ - REKLAM 
VE İLETİŞİM EĞİTİMİ

ABDULLAh AVCI VE 
BAşAKşEhİR’Lİ OYUNCULAR, 
mAğAZACILIK GüNü’NDE KİğILI 
mAğAZALARINI ZİYARET ETTİ
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GÜNDEM  I  KİĞILI’DAN HABERLER

EKRANDAKİ BEYLERİN 
şIKLIğI KİğILI'YA EmANET 
Televizyon dünyasında şıklığı ile ön planda olan erkeklerin en çok 
tercih ettiği markalardan olan Kiğılı, yeni sezonda da birbirinden 
tarz ürünleriyle boy göstermeye devam ediyor. Ekranların en çok 
izlenen yapımlarında rol alan oyuncuların ve sunucuların kıyafet 
sponsorluğunu üstlenen Kiğılı, prodüksiyonun içeriğine en uygun 
kombine imzasını atıyor. İşte doğru ürünleri doğru karakterlerle 
eşleştirerek keyifli bir iş birliğine imza atan Kiğılı’nın en seçkin 
parçalarını taşıyan ünlülerin bazıları...

Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği (DETGİS) 
tarafından gerçekleştirilen Denizli Fashion Week, 15 
firmanın tasarımlarının sergilendiği bir şova dönüştü. 
Kreatif Direktör Çiğdem Akın eşliğinde, Denizli İhracatçılar 
Birliği'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik 2 gün sürdü. 
Katılımın yoğun olduğu defilelerde sergilenen tasarımlar, 
seyircileri adeta büyüledi. 2018'in son günlerine damgasını 
vuran Denizli Fashion Week'in ilgiyle takip edilen moda 
söyleşilerine Kiğılı Marka Direktörü İlkay Keleş de katıldı. 
Keleş deneyimlerini misafirlerle paylaştı.

KİĞILI, DENİZLİ 
FASHION WEEK’E 
KATILDI

Kiğılı, yeni mağazaları ile yatırım yapmayı sürdürüyor. Kalitesi ve dünya 
standartlarındaki koleksiyonlarıyla erkek modasına yön veren Kiğılı, 
Balıkesir 10 Burda AVM’de yer alan yeni mağazasının kapılarını açtı. 
Balıkesirli erkeklere daha özel bir alışveriş deneyimi sunmak için özenle 

KİğILI BALIKESİR 10 BURDA AVm’DE
tasarlanan mağaza, Kiğılı'nın şehirdeki üçüncü satış noktası olma 
özelliğinde. Mağazanın iç dekorasyonunda teknolojiyi daha ön planda 
tutan Kiğılı, yarattığı yeni konseptle misafirlerinin alışveriş keyfini ikiye 
katlıyor.

İTü Yatırım Kulübü tarafından bu yıl yedincisi 
düzenlenen Pazarlama ve Finans Zirvesi, iş ve 
sanat dünyasından önemli isimleri ağırladı. 
Onlarca başarı öyküsünün üniversite 
öğrencileriyle paylaşıldığı zirve, İTü Ayazağa 
Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde 
tamamlandı. Kiğılı Pazarlama Direktörü Gül 
Sağır Aydın'ın da deneyimleri ve görüşleriyle 
renk kattığı etkinlikte, çeşitli sunumlar, söyleşiler 
ve paneller gerçekleşti. Aydın, zirveye katılan 
gençlere şu mesajı verdi: “Markaların evrilmesi 
için satış odaklı mağazacılıktan deneyim 
mağazacılığına geçilmeli. Çünkü artık markaları 
deneyim ayrıştırıyor. Deneyim mağazacılığı, 
marka vaadini müşteride yaşatabilme sanatıdır.”

KİğILI, İTü pAZARLAmA VE FİNANS ZİRVESİ’NE RENK KATTI
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hObİ  I  KoLEKsİyoNLAR

KOLEKSİYON TUTKUNLARININ

Çocukluktan başlayan koleksiyon merakı, çoğunlukla müthiş bir tutkunun sonucu olarak gelişiyor. 
Klasik arabalardan gözlüklere, saatlerden kol düğmelerine kadar sayısız nesneyi bir araya getirerek 
seyrine doyum olmayan bir manzara yaratmak, vazgeçilmesi zor bir hobi. Koleksiyon yapmak sabır, 
özen, zaman ve koleksiyon türüne göre bütçe de gerektiren bir alan. Ancak bütün zorluğuna rağmen 
nesnelerle kurulan sanatsal, duygusal ve estetik bağ zamanla beyler için tarifsiz bir hazza dönüşüyor.

GÖZDELERİ

HIZ VE SÜRÜŞ TUTKUNLARININ GÖZDESİ 
LÜKS ARABALAR
Dünyanın en pahalı araba koleksiyonu Pinnacle Portfolio’da 
bulunuyor. Değerleri milyonlarca doları bulan, dünyada sayılı ve 
nadide araçların bulunduğu bu koleksiyon adeta göz kamaştırıyor. 
Türkiye’nin en ünlü araba koleksiyoneri ise Cem Yılmaz. Garajında 
çok sayıda lüks otomobile yer veren ünlü komedyen, koleksiyonunda 
1963 model Mercedes-Benz 190SL ve Mercedes SL r107 model kırmızı 
antika otomobil bulunduruyor. Başarılı futbolcu Cristiano 
ronaldo’nun da bir otomobil koleksiyoneri olduğu biliniyor. Yıldız 
futbolcunun garajında 19 süper spor ve lüks model araç yer alıyor.

NOSTALJİYİ BİRİKTİREN 
ANALOG FOTOĞRAF MAKİNELERİ
retro tarzdan etkilenerek bir araya getirilen her ürün, sanatsal bir çalışmanın 
sonucu olarak karşımıza çıkıyor. En güzel örnekleri ise analog fotoğraf makineleri. 
Henüz dijital fotoğraf makinelerine geçiş yapmadan evvel kullanılan analog 
makineler, birkaç kuşağın çocukluk fotoğraflarına da imzasını attı. Eski İstanbul’un 
siyah-beyaz karelerinin de mimarı olan analog makineler, yakın tarihin en heyecan 
verici nesneleri arasında.Son yüzyılın en önemli fotoğraf kareleri ise deyim 
yerindeyse bir efsane olan Leica marka fotoğraf makineleri ile çekildi. Bu nedenle 
Leica, koleksiyonerlerin en gözde parçaları arasında yer alıyor.

ZAMAN KAVRAMINI UNUTTURAN SAATLER
Zamanın ötesinde eşsiz bir sergi vadeden saatler, ünlülerin de en 
çok tercih ettiği koleksiyonlar arasında. Hollywood'un gelmiş 
geçmiş en iyi oyuncularından olan Brad Pitt’in koleksiyonunda, 
Patek Philippe Nautilus, GMT Master ıı, Submariner ve Day Date 
modelleriyle birçok rolex saat bulunuyor. Dünyaca ünlü gitar 
ustası Eric Clapton’da antika seven ünlüler arasında. Clapton, 
nadir bulunan rolex Yachtmaster Daytona ve Albino Daytona 
modellerini rekor fiyata satmıştı. Fransız oyuncu Alain Delon'un 
saat koleksiyonu ise açık artırmada 443 bin 875 Euro’ya alıcı 
buldu.

HER DÖNEMİN RUHUNU 
YANSITAN GÖZLÜKLER
Şıklığına önem veren koleksiyonerlerin 
vazgeçilmezlerinden biri de gözlükler. Her dönem farklı 
modellerle, dönemin ruhunu yansıtarak üretilen gözlükler, 
ünlüler tarafından da büyük ilgi görüyor. Bir dönemin 
efsanesi, ünlü sanatçı Elton John’da koleksiyon tutkunu 
ünlülerden. Gözlük koleksiyonu ile tanınan Elton John’un, 
farklı türlerde sanat koleksiyonları da bulunuyor.  

YÜZYILIN KLASİĞİ KOL DÜĞMELERİ 
500 yıllık bir tarihe sahip olan kol düğmeleri, şıklığın tamamlayıcı 
aksesuarlarından. Pek çok erkeğe alınabilecek en klasik hediye 
alternatifi olan kol düğmeleri, Cumhuriyet döneminde Atatürk ile 
birlikte gömlek manşetlerinde yer almaya başladı. Erkeklerin çok 
kullandıkları aksesuarlardan olan kol düğmelerinin, moda ve 
sanatın başkenti Paris’te ortaya çıktığı öne sürülse de aslında ilk 
kez kullananların, 16. yüzyılda İngilizler olduğu biliniyor. Osmanlı 
döneminde ise padişahların kol düğmesine benzeyen fakat daha 
gösterişli, zincirli ve koldan sarkan aksesuarlar kullandıklarını 
görebiliriz. Yüzyıllara dayanan hikayesiyle kol düğmeleri de 
koleksiyonerlerin ilgi odağında.
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bİLİM VE TEKNOLOJİ 

DİJİTAL DÜNYADA YAŞANAN 
YENİLİKLER HER GEÇEN 
GÜN ŞAŞIRTMAYA DEVAM 
EDİYOR. DÜNYADAN BİLİMSEL 
GELİŞMELER VE GELİŞEN 
TEKNOLOJİLERE YER VERDİĞİMİZ 
HABERLERİ SİZLER İÇİN 
DERLEDİK.

NASA'nın yeni keşif aracı Mars'a ayak basıyor
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), 2020'de Mars'a göndermeyi 
planladığı yeni keşif aracının, kızıl gezegende jeolojik açıdan zorlu bir 
bölge olan Jezero kraterine ineceği bildirildi. NASA'dan yapılan 
açıklamada, 2020'deki misyon için seçilen Jezero kraterinin, Mars 
ekvatorunun kuzeyindeki dev havzanın batı kıyısında yer aldığı, 3.6 milyar 
yıllık arazisiyle gezegenin zaman içindeki değişimi ve astrobiyolojisi 
hakkında zengin örnekler barındırdığı belirtildi.

ÇİN'DE YAPAY ZEKA OKUL 
MÜFREDATINA GİRİYOR
Çin'de pilot olarak okutulan "yapay zeka" dersleri, gelecek 
yıldan itibaren okullarda seçmeli veya zorunlu ders olarak 
verilmeye başlanacak. İlk ve ortaokullar için 10 seri şeklinde 
hazırlanan kitapların 6'sı eğitime hazır hale getirilirken, bu 
kitaplarla öğrencilere bilgisayar becerileri, mühendislik, 
teknoloji yazarlığı gibi bilgilerin yanı sıra yapay zekaya 
yönelik sistematik bilgiler verilecek.

Tekno
Bilim

İnsanlığın yaşadığı “en kötü yıl” tespit edildi
Bilim insanlarının, bugüne dek en kötü koşullarda yaşanılan yıl 
üzerindeki araştırmalarında sonuca gelindi. Yapılan incelemeler 
sonunda milattan sonra 536 senesi, insanlık için en kötü şartların 
oluşmaya başladığı dönemin, başlangıcı olarak belirlendi. Harvard 
üniversitesi Ortaçağ Tarihçisi Prof. Michael McCormick yapılan 
araştırmaya yönelik, “İzlanda'da inanılmaz büyüklükte bir yanardağ 
patlamasının yarattığı kül bulutunun, tüm kuzey yarım küreyi 
kapladığını hayal edin. 536 yılı bu anlamda en kötü yıl değil; fakat en 
kötü yılların başlangıcı olarak belirlendi." dedi.

3D yazıcıyla 9 ay hayatta kalabilen 
mini beyinler üretildi
Amerikan Kimya Topluluğu'nun Biyomalzeme Bilimi ve 
Mühendisliği adlı dergisinde yayımlanan bir yazıda, 
laboratuvarda üretilen mini beyinlerin, 9 ay boyunca 
hayatta kalabildiği belirtildi. Uzmanlar bu mini beyinleri, 
ipekten elde edilen protein ve parkinson, alzheimer gibi 
hastalıklara sahip hastalardan alınan kök hücrelerin yer 
aldığı bir karışımın içinde saklıyor. Uzun süre 
dayanabilen beyinler, bilim adamlarının, nörolojik 
hastalıkların ilerleme sürecini takip etmesine imkan 
sağlıyor. Böylece hastalığın en erken aşamadaki 
belirtileri takip edilebiliyor.

UÇAKLAR ZİHİN İLE KONTROL EDİLEBİLEcEK
2015'ten bu yana çalışmalar yapan DArPA askeri araştırmalar bölümü, teknoloji 
yardımıyla pilotların, birden fazla uçağı ve insansız hava araçlarını zihin ile kontrol 
edebileceğini gözler önüne serdi. DArPA Biyolojik Teknoloji Daire Başkanı Justin 
Sanchez, insanların beyin sinyallerini yönetirken, aynı anda üç tip uçağı kontrol 
edebileceklerini belirtti. Sanchez bu projesini, DArPA'nın 60. yıl etkinliklerinde 
“Nöroteknolojinin Yörüngesi” olarak gözler önüne serdi.

MISIR PİRAMİTLERİNİN SIRRI 
ÇÖZÜLÜYOR
Mısır'daki arkeolojik incelemeler sırasında, piramitlerin 
nasıl inşa edildiğini aydınlatabilecek bir rampa 
sisteminin kalıntıları bulundu. Büyük Giza Piramidi'nin 
yapıldığı döneme ait olduğu düşünülen sistemin, dev 
mermer blokları, dik bir rampadan taşımak için 
kullanılmış olabileceği tartışılıyor. Arkeologlara göre 
bu sistemin varlığı, taş bloklarının sürüklenerek değil, 
bir makara düzeneğiyle yukarıdan çekilerek taşınmış 
olabileceğini gösteriyor. İngiliz ve Fransız arkeologların 
bu keşfi, piramitlerin düşünülenden çok daha hızlı 
yapılmış olabileceğine işaret ediyor.
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AKTÜEL

Ayferi Alkan
Kiğılı Styling ve

Mağazalar Konsept Müdürü

Natürel tonların hakim olacağı yeni sezon ürünleri, stil sahibi beyler için çok fazla alternatif 
imkanı sunuyor. Sezonun en şık modelleriyle gardırobunu güncellemek, modern çizgiler ve 
inovatif özellikteki parçalarla tarzına hareket katmak isteyenleri de yine harika parçalar 
bekliyor. Sevgililer Günü için hediye arayışında olanların yardımına ise yine Kiğılı koşuyor. 
Çünkü erkeğe hediye Kiğılı’dan alınır. Kusursuz kesimler ve renklerle, doğru kombinler 
oluşturmanın yolu da Kiğılı’dan geçer.

KİĞILI'DAN 
ALINIR

ERKEĞE HEDİYE

ŞIKLIĞIN EKOSE HALİ
Ekoseler kış aylarının en trend parçalarından. Kiğılı bu sezon 
ekosenin en güzel tonlarını, moda ve spor tutkunları için bir 
araya getirdi. Her yaştan ve her zevkten erkeğin gün boyunca 
şık ve tarz hissetmesini sağlayacak bu kumaşla hazırlanmış en 
özel parçalara gardırobunuzda yer açın.

YIKANABİLİR TAKIM ELBİSELER
Kiğılı’nın kuru temizleme derdini yok eden yıkanabilir takım elbiseleri, 
rahatlık ve performans sağlarken, şehirli erkeklerin özgün tarzından da taviz 
vermiyor. Stilleriyle dikkat çekmek isteyenlerin ilk tercihi yıkanabilir takım 
elbiseler, hem iş hayatında, hem de günlük hayatta rahatlıkla kullanılırken, 
şık erkeklere, günün her 
anında seçkin bir tarz sunuyor. 
Özel kumaşları ile dikkat 
çeken takımlar, 
farklı kesim ve 
tasarımlarıyla, her 
yaşa, her bedene 
ve her tarza hitap 
ediyor.

BAŞTAN YARATAN KOLEKSİYONLAR
Sezonun en gözde parçalarının yer aldığı Kiğılı koleksiyonları, özel 
günlerinizin kurtarıcısı oluyor. Farklı desenlerle tarzınızı yansıtan 
gömlekler ve her renk triko kazaklarla kombinleyebileceğiniz 
koleksiyonda; mont, ayakkabı ve çanta gibi seçenekler de bulunuyor. 
Yeni yılda da en göz alıcı kıyafetlerle, tüm gözler üzerinizde olsun.

MONT MESELESİ
Montlar, mevsim geçişlerinin ve kış sezonunun olmazsa olmazı. 
Casual görünümden vazgeçemeyenlerin favorisi, gün içerisinde 
hareket kolaylığı sağlayan bonded mont modelleri olurken, 
sportif stilini yansıtmak isteyen erkekler ise kapüşonlu montları 
tercih ediyor.

Erkeğe hediye Kiğılı’dan alınır. 
Kusursuz kesimler ve renklerle, 
doğru kombinler oluşturmanın 

yolu Kiğılı’dan geçer.

OFİS ŞIKLIĞININ 
VAZGEÇİLMEZ 
PARÇALARI
Ofis şıklığının vazgeçilmezi 
haline gelen ceketlerde şıklığı ve 
rahatlığı ön planda tutan Kiğılı, 
yeni koleksiyonuyla soğuk kış 
günlerinde sokak modasının da 
nabzını tutuyor. Ceketlerle 
kombinlenebilecek tam balıkçı 
ve yarım balıkçı trikolar ise kış 
aylarının en dikkat çekici 
parçalarından.
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ABdULLAH KiğıLı ExcLUSıvE cUT, iddiALı 
pArÇALArLA SEZoNU AÇTı. KoLEKSiYoNdA YEr 
ALAN HEr Bir ürüN, TErZi diKiM HASSASiYETiNi 
TAşıYAN KUSUrSUZ işÇiLiKLEriYLE diKKAT 
ÇEKiYor. “THE THıNKEr” TEMASıYLA 
oLUşTUrULAN KoLEKSiYoNdA, TABA, KirEMiT 
vE KESTANE GiBi SıcAK ToNLAr GrANiT 
ToNLArı iLE dENGELENErEK TASArıMLArA 
ZENGiNLiK KATıYor. YENiLiKÇi vE öZGüN 
dETAYLArLA TASArLANAN pArÇALAr, 
GüNüMüZ ModErN ErKEğiNiN TüM 
GErEKSiNiMLEriNi KArşıLıYor.

STİL  I  TREND

Panço, Triko, Pantolon, Şapka, Ayakkabı, 
ABDULLAH KİĞILI ExcLUSIVE cUT

ThE ThINKER
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“THE THINKER”, 
KALİTELİ, ŞIK VE 
FONKSİYONEL 
TASARIMLARLA 
güNüN HER ANINA 
UYgUN öZEL 
KOMBİNLER SUNUYOR. 
YENİ TRENDLER göZ 
öNüNDE 
BULUNDURULARAK 
HAZIRLANAN 
KOLEKSİYONDA, EN 
SPORTİF KOMBİNLERDE 
DAHİ SEÇKİN, HER DAİM 
ŞIK VE AYRICALIKLI 
DURUŞTAN öDüN 
VERİLMİYOR.

STİL  I  TREND

Kaban, Ceket, Triko, Pantolon
ABDULLAH KİĞILI ExcLUSIVE cUT

Triko, Pantolon, 
ABDULLAH KİĞILI 
ExcLUSIVE cUT
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STİL  I  TREND

KOLEKSİYONDA 
TERCİH EDİLEN ÇOK 
YöNLü ELYAFLAR, 
DAHA YUMUŞAK 
KUMAŞLARLA 
BİRLİKTE 
KULLANILARAK 
MODERNLEŞTİRİLİYOR. 
BU SEZON öN PLANDA 
OLAN DOKULU 
KUMAŞLAR İSE HEM 
OFİS STİLİ HEM DE DIŞ 
gİYİMDE FARK 
YARATIYOR.

Ceket, Triko, Pantolon, Mendil, Ayakkabı, 
ABDULLAH KİĞILI ExcLUSIVE cUT

Mont, Kaşkol, Triko, Gömlek, 
Pantolon, Ayakkabı, Çanta
KİĞILI

Ceket, Triko, Mendil, 
ABDULLAH KİĞILI ExcLUSIVE cUT
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eZeLİ reKABeTLerİ
Futbolun devlerinden kortların efsaneleşen isimlerine, NBA’in dünyaca ünlü yıldızlarından zeka 

oyunlarının kahramanlarına kadar birçok isme rastlayacağınız nostaljik bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. 
dünya spor gündemine damga vuran, kaçınılmaz rekabetinin getirdiği dostluk örneklerini ve efsaneleşen 

sporcuların sayısız başarılarını sizler için derledik.

SPOR  

SPOR DÜNYASININ 

EZELİ REKABET EBEDİ DOSTLUK 
Rafael Nadal - Roger Federer
Tenis dünyasının iki efsane ismi; biri kortların yıldızı 
diğeri toprak kortun yenilmezi. İnanılmaz forehand 
topspinlere ve atletizme sahip rafael Nadal ve 
olağanüstü tekniğe, müthiş oyun zekasına sahip roger 
Federer’in rekabeti, son yılların en çok konuşulan 
rekabetlerinden biri oldu. Toprak kortun bir numaralı 
ismi rafael Nadal ile gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu 
olarak kabul edilen roger Federer’in dostlukları ve 
centilmen tavırları ise sporseverleri kendilerine hayran 
bırakıyor. Tenis tarihine isimlerini altın harflerle yazdıran 
ikili, ezeli rekabetlerini ebedi dostluklarıyla sürdürüyor. 
İkili birçok organizasyonda sık sık bir araya gelirken, 
objektiflere samimi ve neşeli görüntüler vermeyi de 
ihmal etmiyor. rafael Nadal’ın uzun yıllardır üzerinde 
çalıştığı akademinin açılışında, Nadal’ın ailesi başta 
olmak üzere spor camiasından birçok isim vardı. Federer 
de Nadal’ın bu önemli anında Nadal’ı yalnız bırakmadı ve 
iki tenisçi açılış boyunca samimi görüntüler verdi.

POTANIN SÜPER KAHRAMANLARI
Kobe Bryant - Lebron James
Dünya spor gündeminin en istikrarlı rekabetlerinden biri 
de basketbolda yaşanıyor. NBA tarihinin unutulmaz 
rekabetleri denince aklımıza sayısız kahraman geliyor 
ancak bu sayımızın efsaneler kuşağında Kobe Bryant ve 
LeBron James var. Bir tarafta NBA En Değerli Oyuncu 
Ödülü’nün sahibi Bryant, diğer tarafta NBA’in ve Lakers’in 
kral süperstarı James var. NBA tutkunlarının gündeminden 
düşmeyen ikili, jenerasyonlarının en iyi oyuncuları olarak 
kabul görmüş ve uzunca bir süre hangisinin ligin en iyisi 
olduğuna dair tartışmalar hiç bitmemiştir. 

FUTBOLUN DEVLERİ
cristiano Ronaldo - Lionel Messi
Futbol, kıran kırana geçen karşılaşmalarıyla dünya çapında en büyük taraftar potansiyelinin 
olduğu spor dalı şüphesiz. Barcelona'nın Arjantinli oyuncusu Lionel Messi ile en iyi futbolcu 
kategorisinde sürekli karşılaştırıldığı Juventus’lu Cristiano ronaldo arasındaki rekabeti ise 
bilmeyen yoktur. 2009 yılında real Madrid’le futbol kariyerini arşa çıkaran Cristiano 
ronaldo, sayısız şampiyonluk ödülüyle futbol kariyerine Juventus’da 
devam ediyor. Arjantinli yıldız Lionel Messi ise ilk kez 2004 
yılında giyindiği Barselona formasını hâlâ üzerinde taşıyor. 
İkili arasında geçen çekişmeli rekabete en güzel cevabı ise 
Messi veriyor ve ronaldo için şu sözleri söylüyor: 
“ronaldo benim kahramanım. Zidane, ronaldinho ve 
rivaldo gibi oyuncuları izlemeyi seviyorum ama 
ronaldo gördüğüm en iyi forvetti. Defalarca söyledim, 
rekor kırmak güzel ama önemli olan şey zafere ulaşmak. 
ronaldo mu yoksa sen mi diye soranlara, ronaldinho'nun 
hala hayatta olduğunu söyleyip konuyu kapatıyorum.”
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KRİKETİN EN AZILI RAKİPLERİ
Sachin Tendulkar - Shane Warne
Dünya kriket tarihinin en iyi oyuncularından Hindistan Kriket 
Milli Takımı eski oyuncusu Sachin Tendulkar, kriketin David 
Beckham’ı Shane Warne ile karşılaştırılsa da sevenleri onun 
rakipsiz olduğuna inanıyor. 24 yıl boyunca kriket sahalarında 
performans gösteren Tendulkar, dünyada en hızlı top atan 
isimlerin de başında geliyor. 

FOMULA 1’İN 
BİTMEYEN YARIŞI
Lewis Hamilton - Sebastian Vettel
Formula 1’in ilk siyahi pilotu Lewis Carl 
Hamilton ve Alman pilot Sebastian Vettel’in 
rekabeti, son on yılın en çok konuşulan spor 
gündemlerinden. Yarış kariyerine henüz 8 
yaşındayken karting yaparak başlayan Vettel, 
17 yaşında Almanya Formula BMW 
Şampiyonası'nda 20 yarışın 18'ini kazanarak 
şampiyon oldu. Britanya motor sporları 
tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı 5 sporcusu 
arasında yer alan Hamilton ise 2008 ve 2014 
yıllarında Formula 1’de dünya şampiyonu 
olmayı başararak adından uzun süre söz 
ettirdi. İkilinin bitmeyen rekabetinin son 
yarışında şampiyonluğu kazanan isim Lewis 
Hamilton oldu.

SATRANÇIN EPİK SAVAŞI
Garry Kasparov - Anatoly Karpov
Satranç ustaları Garry Kasparov ve Anatoly Karpov arasındaki rekabet dünyanın da 
gündeminden düşmüyor. Çeyrek asırdır devam eden bu çekişme deyim yerindeyse 
satranç tarihine damgasını vurdu. rus ekolünden gelen bu iki sporcu, ilk kez 1984 
yılında Moskova’da gerçekleşen dünya kupasında karşılaştı. Oyunun farklı 
oturumlar halinde beş ay sürmesi ve doktorların satranç ustalarının sağlığını 
düşünerek kazanan olmaksızın oyunu sona erdirmesi, bu rekabetin ne kadar uzun 
ve çetin olacağını gözler önüne serdi. Çeyrek asrı aşan bu rekabette toplam 144 
oyun oynandı. Bunlardan 21’ini Kasparov, 19’unu ise Karpov kazandı. 104 maçın 
beraberlikle sonuçlandığı bu rekabette, Karpov temkinli ve istikrarlı oyun tarzı ile 
ön plana çıkarken, Kasparov ise agresif bir oyun tarzı benimsedi.

SPOR  

Sporda rekabet centilmenliği de 

beraberinde getiriyor.

GOLFÜN USTALARI
Tiger Woods - 
Phil Mickelson
Dünyanın en başarılı golf 
oyuncusu olarak tanınan Tiger 
Woods denince akla ilk gelen 
isimlerden biri Phil Mickelson 
oluyor. Mickelson’un PGA 
Tour'da beşi büyük 
turnuvalarda olmak üzere 
40 birinciliği bulunuyor. 
Tiger Woods kazancıyla da 
gündemden düşmüyor.

YÜZYILIN BOKS MÜSABAKASI
conor Mcgregor - Khabib Nurmagomedov
İrlandalı Conor McGregor ve Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov'u bir kez 
daha karşı karşıya getiren UFC hafif sıklet unvan maçı, boks severlerin 
gündemini uzun süre meşgul etti. Yüzyılın boks müsabakası olarak bilinen 
meydan savaşında Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor'u yenerek 
şampiyonluk kemerini korudu. Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman 
şampiyonu olma unvanına sahip olan Nurmagomedov, bu müsabakadan 
sonra kariyerinin zirvesini yaşadı.

ALTIN MADALYALARIN YARIŞI
Usain Bolt - Justin Gatlin
Sayısız Olimpiyat Altın Madalyasına sahip Jamaikalı kısa mesafe 
koşucusu Usain Bolt, genç koşucular için büyük bir idol. Henüz 
15 yaşındayken 200 metrede Dünya Şampiyonu olan Bolt’un 
spor kariyerinde, kendisini en çok zorlayan rakiplerinden biri 
Justin Gatlin oldu. İkilinin son yarışında ise oldukça duygusal 
anlar yaşandı. Çünkü Usain Bolt'un atletizm kariyerindeki son 
bireysel finalinin galibi Justin Gatlin oldu.
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VİTRİN  

eKoSe ÇILGINLIĞI
80’ler ve 90’ların vazgeçilmezi haline gelen ekose sevdasından 

milenyumda da vazgeçemedik. Yeni sezon gömlek ve ceketlerde 
sıkça karşılaşacağımız büyüklü küçüklü ekoseler, kış aylarının 

gözde parçaları arasında olacak.

Gömlek, 
Triko
KİĞILI

Gömlek
KİĞILI

Çanta
KİĞILI

Pantolon
KİĞILI

Kaşkol
KİĞILI

Ayakkabı
KİĞILI

DAVıD BECKHAM

Pantolon
KİĞILI

Ayakkabı
KİĞILI

eNerJİ meSeLeSİ
Kış mevsimini koyu renkli kombinlerle geçirmek zorunda değilsiniz. 

Soğuk havaların kasvetli ruhundan sıyrılmak istiyorsanız sarı ve turuncu gibi 
renkleri tercih edebilirsiniz. Bu sezon renklerin enerjisi dört bir yanınızı sarsın.

VİTRİN  

Yelek
KİĞILI

Bileklik
KİĞILI

Yelek
KİĞILI

Triko
KİĞILI

Triko, Gömlek
KİĞILI

CHrıS HEMSWOrTH
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STİL  I  TREND

KIŞIN ŞIKLIK 
KoDLARI

ABDULLAH KİĞILI ExCLUSIVE CUT’IN YENİ SEZON 
KOLEKSİYONUNDAKİ HEM SPOR TASARIMLAR, HEM DE 

VAZgEÇİLMEZ KLASİK PARÇALAR, MüKEMMEL 
KALIPLARIYLA HER YAŞTAN VE HER ZEVKTEN ERKEĞİN 

KURTARICISI OLUYOR. KOLEKSİYONDA, güN BATIMI VE 
TABA TONLARI, ÇAM TONLARIYLA KOMBİNLENEREK 

göLgE OYUNLARI YARATILIYOR. DOĞADA BULUNAN KOYU 
YEŞİLLER, KİREMİT VE KESTANE gİBİ SICAK RENKLER, 

ŞEHİR HAYATINDA SIKÇA KARŞIMIZA ÇIKAN gRANİT 
VE SİYAHLARLA BİR ARAYA gELİYOR.

Hırka, Gömlek, Kravat, Pantolon, 
ABDULLAH KİĞILI ExcLUSIVE cUT
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STİL  I  TREND

Ceket, Triko, Mendil, Pantolon, 
ABDULLAH KİĞILI ExcLUSIVE cUT

Ceket, Triko, Pantolon, Ayakkabı
ABDULLAH KİĞILI ExcLUSIVE cUT
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STİL  I  TREND

ABDULLAH KİĞILI 
ExCLUSIVE CUT İMZASI 
TAŞIYAN CEKETLER DE 
ERKEKLERİN KIŞ 
TARZINA öZEL BİR 
DOKUNUŞ KATIYOR. 
SEZONUN RUHUNA VE EN 
güNCEL TRENDLERE 
göRE ŞEKİLLENDİRİLMİŞ 
CEKET MODELLERİ, 
KLASİKLERİN 
YANI SIRA FARKLI 
KESİMLERLE DE 
SUNULUYOR.

Ceket, Triko, Mendil, Pantolon, Ayakkabı, Çanta
ABDULLAH KİĞILI ExcLUSIVE cUT

Çanta
ABDULLAH KİĞILI ExcLUSIVE cUT
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SevGİLİLer GÜNÜ’Ne 
ÖZeL HeDİye reHBerİ

Sevgililer Günü'nde Kiğılı’nın birbirinden şık ve özel hediye seçenekleri, 
sevdiklerini mutlu etmek isteyenlerin yardımına koşuyor. Trendleri 

yakından takip eden ve kendi modasını yaratan erkekler, fonksiyonel 
ve adapte edilebilir tasarımlarla bu özel günü muhteşem bir görünümle 

karşılıyor. şık ve tarz modeller arasında, her yaştan ve her zevkten erkeğin 
aradıklarını bulabilecekleri yüzlerce seçenek bulunuyor. Kiğılı, yıkanabilir 
takım elbiseleri, kol düğmeleri, hediye setleri ve daha nice farklı tasarımla 

stil sahibi erkekler için birçok hediye alternatifi sunuyor.

VİTRİN  

Çanta
KİĞILI

Gömlek
KİĞILI

Çanta
KİĞILI

Pantolon Askısı KİĞILI
Triko Kazak

KİĞILI

Triko Kazak
KİĞILI

Kaban 
KİĞILI

Ceket
KİĞILI

Pantolon
KİĞILI

Ayakkabı KİĞILI

Gömlek
KİĞILI

Kaban 
KİĞILI

Mont 
KİĞILI

Kapitone 
Yelek 
KİĞILI

Triko Kazak
KİĞILI

Triko 
Kazak

KİĞILI

Hırka 
KİĞILI

Pantolon
KİĞILI

Çanta
KİĞILI

Eldiven
KİĞILI

Kartlık
KİĞILI

Ayakkabı
KİĞILI

Yelek
KİĞILI

Şapka
KİĞILI
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Balkanlar’ın 
Avrupa’ya Açılan Kapısı

GEzİ  I  sIRBİsTAN

Yugoslavya'dan 2006 yılında ayrılan Sırbistan, tarihi dokusu ve Türkiye'ye yakınlığı sebebiyle 
seyahat için en çok tercih edilen ülkelerden biri. Tarihi boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış olan Sırbistan, popülerleşmiş paris, Amsterdam, prag gibi Avrupa şehirlerinden ziyade 
Balkanlar’ı tercih edenlerin ülkesidir. resmi dili Sırpça olan ülke, eğitim sisteminde pek çok 

dile yer veriyor. “Beyaz şehir” olarak tanınan Başkent Belgrad’ın, birbirinden güzel tarihi 
yapıları ile Balkan esintisine doyuracak topraklarına vizesiz ulaşım mümkün. Kültürel ve tarihi 

yapılarının yanı sıra doğal güzellikleri ve renkli gece hayatıyla da adından söz ettiren 
Sırbistan’ın, görenleri büyüleyen tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını sizler için araştırdık.  

Sırbistan

NOVİ SAD / 
VOJVODINA MÜZESİ 
Vojvodina Müzesi, ülkenin en büyük sanat ve 
doğal tarih müzelerinden biri. 1947 yılında 
ziyarete açılan ve bünyesinde 50 bin cildi aşkın 
kitap barındıran görkemli bir kütüphanenin 
yer aldığı Vojvodina Müzesi, bölgedeki kültürel 
mirasın görülebileceği en etkileyici sanat 
mekânlarından biri olarak büyük ilgi görüyor.

TARA MİLLİ PARKI
Tara Milli Parkı, Avrupa’nın en iyi 
korunmuş ve bakımlı milli 
parklarından birisidir. Çok sayıda 
hayvanın yaşadığı bu parkta ayılar, 
kurtlar, kartallar ve şahinler başta 
olmak üzere birçok türden yabani 
hayvan ve kuş türünü görebilirsiniz.

KRALJEVO / 
STUDENIcA 
MANASTIRI
Studenica Manastırı, 12. yüzyılın 
sonlarında, Nemanjiç 
hanedanlığının kurucusu olan 
ünlü Sırp hükümdar Stefan 
Nemanja tarafından inşa edildi. 
Manastır, dini işlevlerin yanı sıra 
Orta Çağ Sırp devletinin bir 
kültür ve tıp merkezi ve 
hanedanlığın mozolesiydi. Batı 
romanesk ve Doğu Bizans 
geleneğinin etkisini birleştiren 
manastır UNESCO tarafından, 
büyük önemi ve sıra dışı 
güzelliği nedeniyle 1986’da 
Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 
yerleştirilmiştir.

“Beyaz Şehir” 
olarak tanınan Başkent 
Belgrad’ın, birbirinden 

güzel tarihi yapıları 
ile Balkan esintisine 

doyuracak topraklarına 
vizesiz ulaşım 

mümkün.
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GEzİ  I  sIRBİsTAN

AZİZ SAVA 
KATEDRALİ
Belgrad’ın dini yapılarını 
merak edenler rotasını Aziz 
Sava Katedrali’ne çevirebilir. 
12.000 kişilik kapasitesiyle 
dünyanın en büyük Ortodoks 
kiliselerinden biri olarak 
görülen Aziz Sava 
Katedrali'nin inşası 1894 
yılında başladı. İnşaat devam 
ederken, İkinci Dünya 
Savaşı'nın başlamasıyla, 
katedralin yapımı yarım 
kaldı. Günümüzde hala 
tamamlanamayan noktaları 
bulunan bu katedral, 
yaklaşık 10 bin kişilik 
kapasitesiyle Avrupa'nın en 
büyük on katedrali arasında 
yer alıyor.

SIRBİSTAN’IN BEYAZ ÖRTÜSÜ 
BELGRAD
Sırbistan’ın benzersiz yapıları ve kültürünü 
tanıtmaya Belgrad ile devam edelim. “Beyaz Şehir” 
olarak bilinen Belgrad, Sava ve Tuna nehirlerinin 
buluştuğu noktada yer alıyor. Uzun ve zengin bir 
geçmişe sahip olan şehir, tepelik bir arazi üzerine 
kurulmuş ve deniz seviyesinden 120 metre 
yüksekliktedir. 

NIKOLA TESLA MÜZESİ
Burada, hayatımızın merkezini 
oluşturan kablosuz cihazlar, cep 
telefonları, radarlar, radyo, uzaktan 
kumanda gibi icatları inceleyerek, 
Tesla’nın, döneminin ilerisinde 
olduğunu kanıtlayan birçok projesini 
de görme şansı elde edebilirsiniz. 
Ölümünden sonra yakılan Tesla’nın, 
küllerinin getirildiği Belgrad’da yer 
alan müzede; Tesla'nın arşivini, kişisel 
kütüphanesini oluşturan kitap, dergi 
ve gazeteleri, sanat koleksiyonunu da 
görmek mümkün. Tesla’nın izlerini 
takip ederken yapacağınız çağlar arası 
yolculukta, döneminin ötesindeki 
mucidi yeniden keşfedeceksiniz.

KALEMEGDAN
Belgrad’ın Osmanlı hakimiyetinde 
olduğu yıllarda “kale” ve “meydan” 
kelimelerinin birleşiminden 
“Kalemeydan” ismi verilen bölge, 
günümüzde “Kalemegdan” olarak 
anılıyor. Knez Mihaliova Caddesi’nin 
sonunda yer alan bölgede, 1521 
yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın 
fethettiği kalenin yanı sıra müzeler, 
anıtlar, parklar bulunuyor.

SUBOTIcA
Subotica, Sırbistan’nın 19. yüzyıl 
Art Nouveau Macar mimarisinin 
örnekleri ile ünlü bir şehri. Trg 
republike’de bulunan belediye 
binası, ilçenin en gösterişli binası 
olma özelliği taşıyor. Diğer dikkat 
çekici yapıları arasında Piraeus Bank 
ve Sinagog bulunuyor. Şehir Hırvat, 
Sırp ve Macar’ların bir arada 
yaşadığı karma bir güzelliğe sahip.  
Sırbistan’ın kuzey sınırına kadar 
gitmişken, gölün kenarında kurulu 
Palic Kasabası’nı mutlaka 
görmelisiniz.

Tarihi boyunca farklı 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış 

olan Sırbistan, popülerleşmiş 
Paris, Amsterdam, Prag gibi 
Avrupa şehirlerinden ziyade 
Balkanlar’ı tercih edenlerin 

ülkesidir.
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DoĞAYA 
KAÇIŞ

HEr KoLEKSiYoNUYLA diKKATLi üZEriNE TopLAMAYı BAşArAN KiğıLı, 
“HUMANATUrE” TEMALı SoNBAHAr - Kış KoLEKSiYoNUNdA, SoN TEKNoLoji 
ürüNü YENiLiKÇi KUMAşLArı KLASiK ModELLErE döNüşTürErEK cASUAL 
STiL iLE HArMANLANMış GELENEKSEL Bir TArZ YArATıYor. KoLEKSiYoN, 

doğAdA YEr ALAN EN TEMEL rENKLErLE SoNBAHArıN ETKiSiNi 
YANSıTıYor. KoYU AdAÇAYı, ördEK YEşiLi, KAvrULMUş SAFrAN vE TiBET 

KırMıZıSı KoMBiNLErE YAşANMışLıK HiSSi KATArKEN, BUZLU iNcir vE 
şArAp MEYvESi GiBi ToNLAr iSE KUSUrSUZ Bir GüN doğUMU iLE 

YAKALANAN AHENK iLE YEşiLiN ToNLArıNA UYUM SAğLıYor.

STİL  I  TREND

Triko, Gömlek, Pantolon, 
Kaşkol, Bere, Ayakkabı 
KİĞILI 
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STİL  I  TREND

Triko, Pantolon, 
KİĞILI 

“HUMANNATURE”, güNüN 
HER ANINDA KOLAYLIKLA 
gİYİLEBİLECEK 
PANTOLON, göMLEK, 
TİŞöRT, MONT gİBİ TEMEL 
PARÇALARDA YAKALADIĞI 
YALIN ÇİZgİLERLE, 
ERKEKLERE güNüN HER 
ANINDA RAHATLIK VE 
KONFOR SAĞLIYOR.

Triko, Pantolon, 
Bere, Ayakkabı
KİĞILI 
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STİL  I  TREND

KUMAŞ, MALZEME, TASARIM VE 
İŞÇİLİĞİN MüKEMMEL UYUMLA BİR 
ARAYA gELDİĞİ KOLEKSİYONDA, 
PAMUKLU KUMAŞLARIN YANI SIRA YüN, 
FLANEL, KAPİTONE gİBİ DOĞANIN 
RİTMİNE AYAK UYDURAN KUMAŞLAR 
MODERN ERKEĞİN STİLİNİ TAMAMLIYOR.

Triko, Gömlek, Pantolon, Mont, 
Kapitone Yelek, Şapka, Ayakkabı
KİĞILI 
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VİTRİN  

DOLABINIZDA KENDİNE YER BULABİLMEK İÇİN SIRA 
BEKLEYEN SEZON TRENDLERİYLE BAŞTAN AYAĞA 
YENİLENMEYE NE DERSİNİZ? ROMANTİK, MİNİMALİST, 
MACERACI, KLASİK YA DA SPOR... TARZINIZ NE OLURSA 
OLSUN STİLDE İLK İZLENİM KRİTİK öNEME SAHİPTİR. 
İŞ HAYATINDA YA DA SOSYAL ALANLARDAKİ TüM 
ANLARINIZI öZEL KILACAK BİRKAÇ İPUCU İLE İLK 
İZLENİMDE FARK YARATABİLİRSİNİZ.

İLK İZLENİM İLE 
FARK YARATIN

70’LERİN PASTEL 
TONLARI GERİ DÖNDÜ
70’li yılların vazgeçilmez tonları, bu 
sezonda da kendini gösteriyor. 
Kahverengi, hardal, bordo ve taba rengin 
ön plana çıkacağı kombinler yaratmanın 
şimdi tam zamanı. retro tarzın 
çekiciliğiyle buluşan nostaljik ve natürel 
renkleri, tarzınızla kombinleyebilirsiniz.

AYAKKABINIZ KEMERİNİZLE 
UYUMLU OLSUN
Ayakkabılar ve kemerler, stilinizde en tamamlayıcı 
rolü oynayan parçalardan. Ayakkabı tarzınız her 
ne olursa olsun, seçiminizin kullanacağınız 
kemerle uyumlu olmasına özen gösterin. 
Kombininiz için tercih ettiğiniz ayakkabılar, 
ilk izlenimde hatrı sayılır bir paya sahip.

ÇORAPLARLA DİKKAT
Çorapta da en önemli kural renk uyumudur. 
Pantolon ve ayakkabınızın rengiyle uyumlu 
olmayan bir çorap, tüm kombininizi bozabilir. Hata 
yapmaktan kaçınmanın en kolay yolu koyu tonları 
tercih etmektir. Beyaz çoraplarınızı ise spor bir 
kombinle kullanabilirsiniz.

DOĞRU KRAVATI TERCİH EDİN
Kravatla gömleğin uyumlu olması, klasik şıklığın başta 
gelen şartıdır. Tercih ettiğiniz renklerle stilinizdeki ilk 
izlenime yön verdiğinizi asla unutmayın. Bu nedenle 
kravat tercihinde renk ve desen uyumuna ayrıca özen 
göstermelisiniz. Klasik ya da minimal desenli modelleri 
tercih ederseniz, hata yapma olasılığınızı azaltırsınız.

KIŞ ŞIKLIĞININ EN 
COOL PARÇALARI: 
KAŞKOL VE BERE
Kış aylarında tarzınız her ne olursa olsun 
stilinizi tamamlayan en önemli parçalar 
arasında kaşkol ve bereler yer alıyor. Kış 
modasını yakından takip edenlerdenseniz 
erkek kaşkol ve bere kategorisindeki 
ürünler, vitrinlerde sizi bekliyor. 
Görüntünüzde cool bir etki yaratmak ve ilk 
izlenimde bir adım öne çıkmak için bu iki 
stratejik ürüne hayatınızda yer açın. 

KOKUNUZ BÜYÜLESİN
Yoğun ve baskın kokulardan hoşlanan beylere 
kötü bir haberimiz var. Kalıcılık önemli bir 
detay olsa da, ne yazık ki kadınlar bu baskın 
kokuları itici buluyor. Ancak üzülmeyin, koku 
dünyasının büyülü dünyasında her tarzda 
erkeğe uygun bir seçim bulmak mümkün. 
Parfümü teninize ilk sürdüğünüzde 
canlandırıcı bir etki yakalamak seçimde ilk 
kriter olmalı. Bu enerjiyle karşı tarafı 
etkilemek çok daha kolay.

SAÇ VE SAKAL TRENDLERİNİ 
YAKINDAN TAKİP EDİN
Bu sezon natürel ve yalın kesimler moda. Saç ve sakal 
trendlerini takip ederken temiz ve şık bir görüntü elde 
etmenin ilk amaç olduğunu unutmamak gerekir. Saç ve 
sakallarda yenilik her zaman iyi hissettirir, ancak önemli olan 
yüz tipinize uygun olan modelleri de saptayabilmek. 
Saçlarınızı kestirmeden önce seçmiş olduğunuz modelin size 
uygun olup olmadığını berberinize mutlaka danışmalısınız.

TERCİH ETTİĞİNİZ 
RENKLERLE 
STİLİNİZDEKİ İLK 
İZLENİME YöN 
VERDİĞİNİZİ ASLA 
UNUTMAYIN.
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SAĞLIK

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte; günlerin kısalması, gecelerin 
uzaması, kapalı alanlarda daha çok vakit geçirilmesi ve hareketsiz 
yaşam gibi faktörler mevsim hastalıklarına zemin hazırlar. vücut, kış 
aylarında daha az enerji harcar. Beslenme alışkanlıkları değiştiğinden 
kilo alımı başlar ve bağışıklık sistemi zayıfladıkça hastalıklara 
yakalanma riski de artar. Memorial Diyarbakır Hastanesi Beslenme 
ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen özlem Tay, kış aylarında 
hastalıklardan korunma önerilerinde bulundu.

KIŞ HASTALIKLARINDAN KORUYAN 
ALTIN ÖNERİLER

c VİTAMİNİ ALMAK İÇİN HASTA 
OLMAYI BEKLEMEYİN
Kış aylarında soğuktan etkilenen vücut, gribal 
enfeksiyonlara yatkın hale gelir. Bu nedenle hasta 
olmadan gerekli önlemleri almak ve C vitamini 
bakımından zengin beslenmek gerekir. Portakal, 
mandalina, greyfurt gibi meyveler, kış aylarının 
uzun gecelerinde sofradan eksik edilmemesi 
gereken besinlerdir. Bunun yanı sıra; pancar, turp, 
havuç, kereviz, ıspanak, pırasa, lahana, pazı gibi 
sebzeler de kış aylarında vücut direncini artırır, 
hastalıklara karşı koruyucu rol üstlenir.

SIVI TÜKETİMİNE DİKKAT!
Kış aylarında sıvı ihtiyacı pek akla gelmediğinden, 
yeterince su tüketilmemekte ve vücut yeterli sıvı 
alamamaktadır. Kış aylarında da vücudun sıvı 
gereksinimini dengede tutmak adına, günde en az 2 
litre su tüketilmesi gerekmektedir. Metabolizmanın 
susuz bırakılması, vücuttaki toksik maddelerin 
atılımına engel olduğu gibi yağ oranını da 
artırmaktadır. Yeterince su tüketmemek, kilo 
alımını hızlandırır. Bağışıklık sistemini 
güçlendirmek ve hastalıklardan korunmak için 
yapılması gerekenler ise çok basit.

Bağışıklık sisteminizin dostu: 
omega 3
Balık, kışın sofralardan eksik edilmemesi 
gereken besin grubundandır. İçerdiği omega 3, 
yağ asidinden dolayı bağışıklık sisteminin 
kuvvetlenmesini sağlar. Haftada en az 2 gün 
balık tüketilmelidir. 

D vitaminini teninizde hissedin
D vitamini değerleri, kış aylarında güneşli 
günlerin azalmasına bağlı olarak düşebilir; 
ancak havanın güzel olduğu, güneşli, soğuk kış 
günlerinde de yürüyüşler yapılarak güneş 
ışınlarından yararlanılabilir. 

Bitki çayları ile vücut ısınızı 
koruyun
Soğuk havada vücut ısısı genel olarak düşer. 
ısıyı dengede tutabilmek için düzenli ve yeterli 
miktarda su tüketilmelidir. Çay ve kahve yerine 
ise C vitamini yönünden zengin olan ıhlamur, 
kuşburnu, nane-limon, ada çayı gibi içecekler 
tercih edilmelidir.

Abur cuburu hayatınızdan 
çıkarın
Kış aylarının uzun gecelerinde abur cubur diye 
tabir edilen çerez tarzı yiyecek ve tatlı tüketimi 
sınırlandırılmalıdır. Özellikle kalorisi yüksek 
hamur tatlılarından uzak durulmalıdır ve tatlı 
gereksinimi, haftada en çok iki kez sütlü tatlı 
ile karşılanabilir. 

Sarımsak ve soğan dopingi 
Sarımsak ve soğan doğal antibiyotiktir. Kış 
aylarında tüketilmesi, bağışıklık sistemi 
güçlendirir ve hastalıklara karşı vücut 
direncinin yüksek kalmasını sağlar.

Sebze ve meyvelerle 
hastalıklara savaş açın
Sebze ve meyve bakımından zengin kış 
sofraları hazırlanmalıdır. Özellikle yeşil 
yapraklı sebzeler, hem vitamin hem de 
mineraller açısından güçlü içerik yapılarıyla, 
hastalıklara karşı koruyucudur. 

Bol bol çinko
Çinko eksikliği bağışıklık sisteminin 
zayıflamasına yol açar. Özellikle kırmızı ve 
beyaz et çinko bakımından en zengin besin 
kaynaklarıdır. 

Stresi kontrol edin
Kış aylarında bağışıklık sistemi, savunma 
hücreleri aracılığıyla çalışmaktadır. 
Savunma hücrelerindeki düşüş de vücut için 
sıkıntı oluşturmaktadır. Stres, depresyon, 
aşırı yorgunluk, mutsuzluk savunma 
sistemini düşürür. Bu nedenle özellikle 
kapalı havaların hakim olduğu kış 
mevsiminde, stres kontrolü çok önemlidir. 
Kronik stresin yol açacağı depresyon 
bağışıklık sistemini zayıflattığından, 
depresyon belirtileri fark edildiği anda 
uzman yardımı alınmalıdır.

"yeterince su tüketmemek, 

hastalıklara davetiye 

çıkardığı gibi kilo alımını da 

hızlandırıyor."
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VİTRİN  

Ayakkabı
KİĞILI

Pantolon
KİĞILI

ÇeKİCİ DeNIm
denim gömlekler yeni sezonda yine revaçta. jean pantolonlar, 
casual ayakkabılar ve cool gözlüklerle kombinleyeceğiniz 
denim gömlekler, size kusursuz bir stil vadediyor.

Gözlük
RAybAN

Gömlek
KİĞILI

Cüzdan
KİĞILI

VİTRİN 

Bİr ADIm ÖNDe
Kış şıklığının simgesi kaşe ceket ve kabanlar gerek tasarımcıların gerekse erkek 

modasının gözdesi konumunda. desenli gömlekler ve dokulu pantolonlarla 
destekleyebileceğiniz kaşe ceket ve kabanlar, sizi her zaman bir adım öne taşıyacak.

Kaban
KİĞILI

Cüzdan
KİĞILI

Ayakkabı
KİĞILI

Pantolon
KİĞILI

Gözlük
RAybAN

Çanta
KİĞILI
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AKSeSuAr 
SANATI

Farklı tarzlara hitap eden tasarımlarıyla 
bu sezon da göz kamaştırıran Kiğılı, 

kış aylarının ruhunu yansıtan aksesuarlarıyla da 
öne çıkıyor. şıklığınızı tamamlayan aksesuarlara 
metal ve deri aksanlar eşlik ediyor. Tercihinizi 
tarzınızı yansıtan kol düğmeleri, şık detaylara 
sahip bileklikler ve karakterinizi tasvir edecek 

ayakkabılardan yana kullanabilirsiniz.

STİL  I  TREND

Bileklik 
KİĞILI

Gömlek 
KİĞILI

Kol Düğmesi 
KİĞILI

Mendil 
KİĞILI

Kaşkol 
KİĞILI

Yelek 
KİĞILI

Kemer 
KİĞILI

Kolonya 
KİĞILI

Kartlık 
KİĞILI

Kemer 
KİĞILI

Ayakkabı 
KİĞILI

Kravat 
KİĞILI

Çanta 
KİĞILI

Cüzdan 
KİĞILI

Pantolon, 
Pantolon 
Askısı 
KİĞILI

Şapka
KİĞILI

Şapka
KİĞILI

Ayakkabı
KİĞILI

Kemer ve 
Cüzdan Seti 
KİĞILI

Pantolon Askısı 
KİĞILI

Ceket, 
Mendil
KİĞILI

Kol 
Düğmesi 
KİĞILI
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ajanda

ŞEN 
MAKAS
Guiness Rekorlar 
Kitabı’na geçen 
“Şen Makas” 12 
Şubat’ta Ankara MEB 
Şura Salonu’nda 
tiyatroseverlerle buluşuyor. 
Şen Makas'ta seyirciler bir 
kuaför salonundaki olayın tüm 
ayrıntılarına tanıklık ederek, hem 
oyuna katılıyorlar, hem katıla katıla 
gülüyorlar. Kuaför salonuna sızan 
katili oyunculara soru sorarak 
belirleyen seyircinin oy oranına göre 
oyunun sonu değişiyor. Her seferinde 
farklı oyun oynanıyor.

ALICE MÜZİKALİ
Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 

174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz 
eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice 

Harikalar Diyarında”, çağdaş bir müzikal 
uyarlama olarak 7 Şubat’ta Zorlu PSM 

Turkcell Sahnesi’nde yerini alıyor. 
“ALICE” adı ile izleyicisiyle buluşacak 

olan müzikalde Serenay Sarıkaya 
“Alice” olarak izleyicisinin 

karşına çıkmaya hazırlanırken, 
Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis 

Arıkan “Tavşan”, Şükrü 
Özyıldız “Şapkacı”, 

İbrahim Selim “Kral”, 
Merve Dizdar ise 

“Kedi” rolü ile 
başrolleri 

paylaşacak.

VAN GOGH
Van Gogh’un portresi sahneye 
taşınıyor. “Bir yüzden sevgi 
çıkarılabilir mi ya da bir yüze 
sevgi eklenebilir mi?” Van Gogh'un 
yaşadıklarına, resme başlayışından 
intiharına kadar geçen süreye 
atölyesinde çok yakından tanık olmak 
ister misiniz? Tiyatro Gerçek, sevmek ve 
çalışmak üzerine kurulu bir hayat hikayesi 
19 Şubat’ta Konya Devlet Tiyatrosu 
Sahnesi’nde olacak.

AJANDA
SİZ DE KIŞ AYLARINI EVDE GEÇİRMEK İSTEMEYENLERDENSENİZ BİRBİRİNDEN KEYİFLİ 

ETKİNLİK ALTERNATİFLERİNİ DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ

PİRAYE
Türk dilinin en büyük şairi Nazım Hikmet, karısı Piraye’ye 

1933’ten 1950’ye kadar, aralıklı olarak hapishanede 
geçirdiği 17 yıl boyunca yüzlerce mektup yazdı. Bu 

mektuplar aracılığıyla aşkını, kavgasını ve hasretini 
en duru haliyle Piraye ile paylaştı. Piraye, bu 

mektupları Nazım’ın Çankırı Hapishanesi’nde 
kendi elleriyle yaptığı tahta bir bavulda, yıllar 

boyu sakladı. Usta şair Nazım Hikmet’in 
yüreğinin bütün gücüyle yazdığı mektup 

ve şiirlerden oluşan, onun iç dünyasına 
yapılan bu yolculukta, aşkın, şiirin, 

müziğin evrensel ve ölümsüz 
yönüyle tanışmaya ve yüreğinizin 

kapılarını açmaya hazırlanın. 
Nazım Hikmet'in en büyük 

ilham kaynağı, ölümsüz aşkı 
“Piraye”, 16 Şubat'ta 

Adana Yaşar Kemal 
Kültür Merkezi 

Sahnesi’nde.

EROL EVGİN
Türk pop müziğinin 

duayenlerinden Erol Evgin, 
9 Şubat 2019 Cumartesi 

akşamı, Türker İnanoğlu Maslak 
Show Center’da müzikseverlerle 

buluşacak. Dört neslin birlikte 
şarkılar söyleyeceği gecede usta 

sanatçı, geçmişten günümüze altın 
şarkılarının arasına müzik yaşamından 

anılar, anekdotlar, şiirler ve şakalar katarak 
hazırladığı eşsiz şovuyla izleyenlerine 

unutulmaz saatler yaşatacak.

MANİK ATAK
Başrollerini Devrim Yakut ve Bihter Dinçel’in paylaştığı “Manik Atak”, izleyicisiyle buluşmaya devam 
ediyor. İki kadın!  Kim olduklarını biliyorlardı ama henüz birbirlerini tanımıyorlardı. İkisi de tuhaf şeyler 
olabileceğini ihtimallerine dahil etmişti ama dakikalar ilerledikçe bu karşılaşmanın, sebebinden taşan, 
manik bir karnavala dönüşeceğini tahmin etmemişlerdi.  Namlunun ucundaki o kadın mıydı, öbürü mü? 
Geçmiş miydi, yoksa gelecek mi? Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği oyun, 13 Şubat’ta Antalya Kültür 
Merkezi'nde olacak.

SUİT - DÜĞÜN DÜNDÜ BUGÜN 
BUGÜN

Bir otelin süit odası, yeni bir hayata adım atmak üzere 
evlilik törenine hazırlanan genç bir çift, hazırlıkları 

takip eden yakın dostları ve hayatlarına bir anda 
giren beklenmedik misafirler ile olaylar… 

Evlenmek için seçtiğiniz kişi “doğru insan” 
değilse ne olur? Peki ya “doğru insan” tam 

düğünden önce karşınıza çıkarsa? Bu 
sorular kahramanlarımızı içinden 

çıkılmaz gibi görünen sorunların, 
eğlenceli bir dolantının ortasına 

sürüklüyor. Kahkahalarımızı 
tutamayacağımız bir dizi komik 

olay, 20 Şubat’ta Kayseri 
Kadir Has Gösteri ve Sanat 

Merkezi’nde sahneye 
taşınıyor.

MAGDALENA 
KOZENA
2001 yılında kaydettiği arya albümleri ile 
Gramophone Solo Vokal Ödülü’nü 
kazanan Magdalena Kožená, arya 
kayıtları ile dolu albüm diskografisi 
üzerinde çalışmaya devam ediyor. 
9 Şubat’ta İş Sanat’ta 
gerçekleşecek olan konserde 
Kožená'ya, 30 yıl önce bilinen 
orkestra kurallarını yıkıp, 
yerine yepyeni müzikal 
anlayışa sahip bir 
topluluk oluşturan 
Londralı The 
Orchestra of the 
Age of 
Enlightenment 
eşlik edecek.
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En sevilen ve en merak uyandıran lezzetlerin 
izini sürdüğümüz “Mekan” dosyamıza bu kez, 
Sevgililer Günü’nde gidilebilecek mekanları ve 
enfes tatlarını taşıdık. “Bu özel günü hangi 
mekanda daha anlamlı kılabilirim?” diye 
düşünenlerdenseniz detaylarını paylaştığımız 
mekanlara bir göz atmanızda fayda var.

LEZZETE 
YOLCULUK

MEKAN

Kız Kulesi’nde Romantik 
Bir Akşam Yemeği
İstanbul’un muhteşem manzarasında yer alan ve 
Boğaz’ı 360 derece izlemenin keyfini sunan Kız Kulesi, 
2500 yıllık görkemli tarihinin gizemini ve bugünün 
büyüsünü hissettirirken, keyifli bir akşam yemeğine de 
ev sahipliği yapıyor. Asya ve Avrupa kıtalarının kesiştiği 
noktada, Boğaz’ın tam ortasında yer alan Kız Kulesi’nin 
ihtişamının yanı sıra; Sultanahmet, Ayasofya, Galata 
Kulesi, Çırağan Sarayı, Ortaköy ve üsküdar sahillerinin 
görsel şölenine de tanıklık edeceksiniz. Bu Sevgililer 
Günü’nde lezzetli ana yemekleri, birbirinden farklı 
çeşitleriyle ordövr tabağı, ara sıcak ve enfes tatlılarıyla 
benzersiz bir lezzet deneyimi sunan Kız Kulesi 
seçeneğini düşünebilirsiniz.  

Adres: Tekne Ulaşımı - Kabataş İskelesi : 
20:00-20:45-21:30 saatlerinde sefer; dönüşler ise 
23:00-23:45 ve 24:30 

Üsküdar İskelesi : 20.15 'ten sonra her 15 dakikada bir 
sefer

Gün Batımını Tuval’de İzleyin
Kuzey Akdeniz’in Türk mutfağına uyarlanmış 
sentezinden oluşan lezzetleri, seçkin içecek menüsü 
ve her şubesinde hakim olan sıcak, huzurlu, 
samimi ortamı ile misafirlerine sunan Çeşme Tuval 
restaurant, romantik akşam yemeklerinizde, gün 
batımı ziyafeti sunuyor. Tuval restaurant, denizin 
ve rüzgarın kardeş olup kol kola girdiği ve kıyıda 
yarattıkları eşsiz havayı, Alaçatı ve Çeşme’de 
misafirleriyle buluşturuyor.

Adres: Kemalpaşa Cad. Yeni Mecidiye Mah. No:83, 
Alaçatı, Çeşme

Ankara’nın İncisi Trilye Restaurant
Şehrin içinde fakat şehirden uzak gibi görünen bir mekanda olağanüstü 
lezzetler tatmaya hazır mısınız? Deniz ürünlerinin bu kadar lezzetlisine 
sadece Türkiye’de değil, dünyanın hiçbir yerinde rastlayamayacağınız kadar 
iddialı bir mekan burası. Özgün lezzetini en iyi şekilde sunmayı hedefleyerek 
kendini, sadece Ankara'daki değil ülke genelindeki birçok balıkçının arasında 
ön plana çıkaran Trilye, romantik bir akşam yemeği için Ankara’nın en ideal 
mekanlardan.

Adres: Kazım Özalp Mah. Kuleli Caddesi No.32 Gaziosmanpaşa / Ankara
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