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Sevgili okurlar,

Sonbahara yakışır yepyeni bir sayıyla karşınızdayız. Küreselleşen dünyada insanın 
doğaya olan özleminden ilham alarak oluşturduğumuz yepyeni koleksiyonumuz 
“Humanature” mağazalarımızdaki yerini aldı. “Humanature” koleksiyonu ile 

doğada her gün mükemmel bir ahenk ile karşımıza çıkan tonları bir arada 
kullanıyoruz. Yine rahatlığı ön planda tuttuğumuz yeni koleksiyonumuzla, 
erkeklerin tarzlarıyla modern ve maceracı yönlerini ön plana çıkarmalarına 

yardımcı olmayı hedefliyoruz. Maceracı bir tarzınız varsa, 
yeni koleksiyonumuz gardırobunuzun yıldızı olacak. Çok özel kombin 

önerilerimizi incelemeden geçmeyin.

Röportaj dosyamız için son dönemde babalık kimliğiyle ve dünya tatlısı oğlu Ediz’le 
sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri haline gelen Özgün’le buluştuk. 

Oğlu Ediz’i, müzik piyasasını, tiyatro ve yeni klip çalışmalarını konuştuk. 
Keyifli röportajı ilerleyen sayfalarımızda okuyabilirsiniz.

Gezi dosyamızda renklerin ülkesi Hindistan’a doğru bir yolculuğa çıktık.
Bu büyüleyici ülkenin bilinmeyenlerini araştırdık.

Heyecan, adrenalin ve hız tutkunlarını da unutmadık. İlerleyen sayfalarımızda 
bazıları için sürükleyici bir tutku haline dönüşen Arazi Sporları’nı inceledik.

Keyifli okumalar…

Kiğılı Genel Müdürü
Sait Çakıcı
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EN yENİLER

HİTLERİ
SEZONUN

KİĞILI, YENİ SEZONDA ŞIKLIĞINA ÖNEM VEREN BEYLERİN TERCİHİ OLMAYA DEVAM EDİYOR. 
KİĞILI’NIN KOLAY ŞIKLIK SAĞLAYAN KİLİT PARÇALARINI İNCELEMEYİ UNUTMAYIN.

ÇEKÇEKLİ DERİ ÇANTALAR İLE 
KİĞILI ERKEKLERİ BİR ADIM ÖNDE
Abdullah Kiğılı Exclusive Cut’ın yeni sezon aksesuar koleksiyonu 
iş ve özel hayatında stili ile öne çıkan, modayı ve trendleri takip 
eden erkekleri, moda keşfine davet ediyor. Günlük hayatın içinde 
hareket etmeyi seven ve konfor arayan gezgin ruhlara seslenen 
Abdullah Kiğılı Exclusive Cut, çek çekli deri çantası ile beyleri şıklıkta 
bir adım ileri taşıyor. Gündüzden geceye uzanan çanta modelleri, 
çelik çekçek sapı, tabanlarda kullanılan dayanıklı tekerlekleri ve 
kaliteyi yansıtan derisi ile cesur erkeklere hitap ediyor.

KONFORLU CEKETLERİN RAHATLIĞI CEZBEDİYOR
Ceketler yeni sezonda da şehirli erkeğin gardırobunda başrolde. 
Modern hayatın dinamiğiyle, şıklığı ve rahatlığı ön plana alan 
ceketler, özgün stil alternatifleri sunuyor. Sonbaharın anahtar 
parçalarıyla mükemmel bir uyum yakalayan ceketler, özel 
dokularıyla da dikkat çekiyor. Zengin renk seçenekleri sayesinde 
kolaylıkla kombinlenerek, günün her anında erkeklerin tarzını 
yansıtmasına olanak sağlıyor.

KİĞILI İLE KALİTE ŞİMDİ AYAKLARDA
Kiğılı, erkek ayakkabı ve sneaker modelleri ile kalite ve dinamizmi 
ayaklara taşıyor. Erkeklere özel hazırladığı ayakkabı modelleri ile 
birçok seçeneği bulunan Kiğılı, tüm beğenilere uygun modellerini 
yeni koleksiyonunda sunuyor. renkleri, desenleri ve detaylarıyla tüm 
sezon trendlerini yansıtan koleksiyon, esnek formları ve rahat taban 
yapılarıyla da beylere gün boyu rahatlık vadediyor.

KUMAŞ SEÇİMLERİ 
MODERN VE ŞIK STİLİN 
KAPILARINI ARALIYOR
Kumaş, malzeme, tasarım ve 
işçiliğin mükemmel uyumla bir 
araya geldiği Kiğılı’nın yeni 
koleksiyonunda, pamuklu 
kumaşların yanı sıra yün, 
flanel, kapitone gibi doğanın 
ritmine ayak uyduran 
kumaşlar modern erkeğin 
stilini tamamlıyor. 
Birbirinden şık tasarımlar 
günün her anında 
kullanılabilecek parçalara 
hayat veriyor.

KİĞILI DENİMLERİ, GENÇ VE DİNAMİK 
ETKİ SAĞLIYOR
Denimler bu sezon daha genç ve daha dinamik. Her 
yaştan erkeğin stilinde önemli bir rol oynayan 
denimler, Kiğılı’nın yeni koleksiyonunda adeta 
yeniden hayat buluyor. Denimleri yine denim 
detaylı gömlekler ve kusursuz kesimlere sahip 
ceketlerle kombinleyerek genç ve dinamik bir etki 
yaratabilirsiniz.

YELEKLER 
KOMBİNLERİ 
CANLANDIRIYOR
Kiğılı’nın yelekleri renk ve 
model alternatifleriyle 
göz dolduruyor. Yoğun iş 
hayatında, hafta 
sonlarında ve özel 
günlerde kurtarıcı parça 
olan yelekler, soğuyan 
havalara rağmen 
erkeklerin tarzlarından 
ödün vermemesini 
sağlıyor. Zamansız 
modelleri ile her kıyafetle 
uyum sağlayan yelekler, 
hem kumaş hem denim 
hem de kadife 
pantolonlarla rahatlıkla 
kombinlenebiliyor.

TRİKOLAR MODERN ERKEĞİN ŞIKLIĞINI TAMAMLIYOR
Trikolar bu sezonun en dikkat çekici parçaları arasında yer alıyor. Eskitilmiş 
görünümleriyle ön plana çıkan 
fonksiyonel trikolar, bu 
sonbaharda tarzıyla fark 
yaratmak isteyenlerin 
tercihi oluyor. Yeni 
sezondaki trikolar, 
modern erkeklerin 
tüm gün boyunca 
şık bir stile imza 
atmasına 
olanak 
tanıyor.
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TREND 

HumANATuRe
ERKEK GİYİMİNDE ÖNCÜ KİĞILI’NIN 

“HUMANATURE” TEMASIYLA OLUŞTURDUĞU 
YENİ SONBAHAR-KIŞ KOLEKSİYONU 

MAĞAZALARDAKİ YERİNİ ALDI. İNSANLA 
DOĞANIN İLİŞKİSİNDEN İLHAM ALAN 

KOLEKSİYON, DAYANIKLI VE İNOVATİF 
PARÇALARIYLA KİĞILI ERKEĞİNİN MACERACI 

TARZINI ÖN PLANA ÇIKARIYOR. ERKEKLERE 
STİL VE RAHATLIK SUNAN “HUMANATURE”, 

DOĞADA KARŞIMIZA ÇIKAN RENK TONLARIYLA 
SONBAHARIN ETKİSİNİ YANSITIYOR.

Mont, Yelek, Triko, Kaşkol, 
Pantolon, Şapka, Ayakkabı, Çanta
KİĞILI

6   Gardırop   Gardırop   7                                  kigili.com kigili.com



STİL  I  TREND

Kaban, Ceket, Triko Pantolon, Ayakkabı
KİĞILI

Kaban, Kaşkol, Ceket, Gömlek, Kravat, 
Mendil, Pantolon, Şapka, Ayakkabı, Çanta
KİĞILI

“HUMANNATURE”, 
GÜNÜN HER ANINDA 
KOLAYLIKLA 
GİYİLEBİLECEK 
TEMEL PARÇALARDA 
YAKALADIĞI YALIN 
ÇİZGİLERLE, 
RAHATLIK VE 
KONFOR SAĞLIYOR.
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STİL  I  TREND

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

SINIRLARI AŞAN TASARIMLARLA ERKEKLERE STİL 
VE RAHATLIĞI BİR ARADA SUNAN KİĞILI, 
“HUMANATURE” TEMALI SONBAHAR-KIŞ 
KOLEKSİYONUNDA DOĞADA HER GÜN MÜKEMMEL 
BİR AHENK İLE KARŞIMIZA ÇIKAN TONLARI BİR 
ARADA KULLANIYOR. YENİ SEZONDA DA 
RAHATLIĞI ÖN PLANDA TUTAN KİĞILI, ERKEKLERİN 
TARZLARIYLA MODERN VE MACERACI YÖNLERİNİ 
ÖN PLANA ÇIKARMALARINA YARDIMCI OLUYOR.
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Kiğılı, görme engelli vatandaşların alışveriş 
deneyimlerine katkı sunmak amacıyla yepyeni 
bir uygulama başlattı. Türkiye Görme 
Engelliler Derneği ile birlikte yürüttüğü proje 
kapsamında Kiğılı, takım elbise modellerinin 
etiketlerini Braille yazı sistemini kullanarak 
üretmeye başladı. Kiğılı’nın görme engelli 
müşterileri, artık ürünlerinin renklerini 
kimsenin yardımı olmadan özel hazırlanan 
etiketler yardımıyla rahatça okuyabiliyor.

Kiğılı, İstanbul Teknik üniversitesi’nin Moda Tasarımı Bölümü’nde işlenen “Erkek Moda Tarihi ve Uygulama” derslerine bu yıl da imzasını atıyor. Program dahilinde 
yıl boyunca modanın kökenleri, erkek giyiminin temelleri ve erkek giyiminde devrim gibi konular ele alınacak. Kiğılı öğrencilere ayrıca, koleksiyon hazırlığı  

konsept oluşturma, uygulamalı erkek ceketi ve pantolonu nasıl çıkartılır?, erkek giyiminde pazarlama, iletişim ve satış konulardaki deneyimlerini de aktaracak.

KİĞILI, MAĞAZALARINDA 
ENGELLERİ KALDIRDI

İTÜ MODA TASARIM BÖLÜMÜNE KİĞILI İMZASI

Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 
7’incisi gerçekleştirilen Türkiye İtibar Endeksi 
Araştırması’nın yeni sonuçları 
açıklandı. Araştırma, 1 Şubat 
ile 30 Nisan 2018 tarihleri 
arasında Türkiye çapında, 
20 farklı sektörde, bilgisayar 
destekli telefonla görüşme 
yöntemi ile 5000 kişinin 
aranmasıyla gerçekleştirildi. 
Yıldız Teknik üniversitesi 
İstatistik Bölümü’nce 
raporlanan ve akademik 
denetimi yapılan Türkiye 
İtibar Endeksi 2017 
Araştırması’na göre; hazır 
giyim sektörünün erkek 
giyim kategorisinde 
Türkiye’nin en itibarlı 
markası Kiğılı seçildi.

TÜRKİYE’NİN EN İTİBARLI ERKEK GİYİM MARKASI: KİĞILI

GÜNDEM  I  KİĞILI’DAN HABERLER

Kiğılı, 25 Eylül’de yeniden misafirlerinin hizmetine 
açtığı mağazası Optimum’u İzmirli moda severlere 
daha özel bir alışveriş deneyimi sunmak için özenle 
tasarladı. Açılış kokteyli akordeon, gitar ve saksafon 
triosu eşliğinde verildi. “Her İzmirli güzelin 
yüreğinde bir yakışıklı, her yakışıklının üzerinde 
Kiğılı, yüreğinde koca bir İzmir vardır.” sloganı ile 
tanıtılan mağazada, İzmirli erkeklerin alışveriş 
deneyimlerini en üst seviyeye çıkarmak için her 
detay düşünüldü. Soyunma kabinlerinden kasa 
bölümüne, özel dekorasyonundan kullanılan 
malzemelere; yenilikçi bakış açısıyla dizayn edilen 
mağaza, yeni konsepti ile Kiğılı misafirlerine daha 
rahat, daha eğlenceli, daha keyifli ve daha teknolojik 
bir alışveriş keyfi sunuyor. 

Erkek giyim sektörünün duayeni 
Abdullah Kiğılı, karton 
bardaklara ziyaret ettiği 
şehirlerin ikonik 
resimlerini çizen ve bu 
bardakları satarak 
kazandığı para ile yeni 
seyahatler yapan ınstagram 
fenomeni Berk Armağan’la bir araya 
geldi. Armağan, Abdullah Kiğılı’ya üzerine 
resmini çizdiği bir bardak hediye etti. Bu 
anlamlı buluşmayı “Seyyahart” isimli 
ınstagram sayfasına da taşıyan Armağan, 
düşüncelerini şu mesajla paylaştı: “Bugün 
hiç ummadığım bir yerdeyim. Aynı şekilde 
görüşebileceğimi de ummadığım bir 
adamla az önce birlikteydim. Türkiye’nin 
önde gelen, her alışveriş merkezinde bir 
şubesi bulunan Kiğılı markasının patronu 
ve sektörün duayeni Abdullah Kiğılı’ya 
bardak verdim. Bana ‘Tekstilde ben, 
bardakta sen.’ dedi.” 

ABDULLAH KİĞILI, INSTAGRAM FENOMENİ 
SEYYAHART İLE BİR ARAYA GELDİ

KİĞILI, OPTIMUM MAĞAZASINI YENİLEDİ
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GÜNDEM  I  KİĞILI’DAN HABERLER

Kiğılı, Dünya Kupası’na gönderme yapan gerçek zamanlı 
reklam filmi ile izleyicilerin beğenisini kazandı. Televizyonda 
yakaladığı bu başarıyı sosyal medya kanallarına da taşımak 
isteyen Kiğılı, ınstagram mecrasına özel hazırladığı yarışma 
kurgusu ile kullanıcılardan Dünya Kupası boyunca kaç gol 
atılacağını tahmin etmelerini istedi. Yarışmaya tam
2.679 tahmin geldi. Kampanya boyunca paylaşılan içerikler 
ve yürütülen başarılı sosyal medya iletişimi sonucunda da 
ınstagram hesabı 5.262 yeni takipçi kazandı.

Kiğılı’nın Lojistik merkezi çalışanları, Türk Kızılayı ile birlikte ihtiyaç 
sahiplerine destek olmak amacıyla, 25 Temmuz tarihinde Kan ve Kök Hücre 
Bağışı organizasyonu gerçekleştirdi. Çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği 
etkinlik sonucunda Kiğılı, kan ve kök hücre bağışları ile Kiğılı ailesinin 
gücünü bir kez daha gösterirken, ihtiyaç sahiplerine de umut oldu.

80’inci yılını kutladığı 2018’de mağaza yatırımlarına ağırlık 
veren Kiğılı, perakende sektöründeki öncülüğünü yenilediği 
mağaza konseptleriyle de sürdürüyor. Viaport 
mağazasından sonra yenilenen Yenibosna mağazasıyla da 
Kiğılı, misafirlerine daha rahat, daha eğlenceli, daha keyifli 
ve daha teknolojik bir alışveriş deneyimi vadediyor. Her 
zaman ilerici bir bakış açısıyla, çağın gerekliliklerini takip 
eden marka, mağazalarını da yeni dönem trendleri ve 
teknolojileriyle uyumlu bir hale getirmeyi amaçlıyor. 
295 m2’den, 810 m2’ye çıkartılan mağazada, misafirlerin 
konforunu maksimum seviyeye çıkarabilmek için 
çay- kahve ikram yeri ve misafirlerin rahatlıkla 
dinlenebilecekleri oturma alanları da 
bulunuyor. Türkiye’de 67 ilde 225, dünya 
genelinde 26 satış noktası bulunan Kiğılı, 
mağazalarını yenilemeye devam edecek.

KİĞILI'NIN YENİBOSNA MAĞAZASINDA YENİLİK

KİĞILI’DAN TÜRK KIZILAYI’NA ANLAMLI DESTEK

Erkek giyiminin Türkiye’deki öncü markası ve stil sahibi 
erkeklerin tercihi Kiğılı, Kıbrıs’taki ilk mağazasını 
Yenikent Mirage yolundaki Gönyeli Belediye Binası 
karşısında açtı. Yoğun katılımın olduğu açılışta davetliler, 
Kiğılı’nın en yeni koleksiyonlarından alışveriş yapma 
imkanı buldu.

KİĞILI, KIBRIS’TAKİ İLK MAĞAZASINI LEFKOŞA’DA AÇTI

DÜNYA KUPASI’NIN 
KAZANANI KİĞILI OLDU
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GÜNDEM  I  KİĞILI’DAN HABERLER

KİĞILI’NIN 
YENİ INSTAGRAM AKIŞI
ınstagram, moda ve perakende markaları açısından önemini 
günden güne artırıyor. Sektörünün öncü markası Kiğılı, 
farklı ve yaratıcı çalışmalarıyla bu mecrada dikkatleri üzerine 
çekiyor, mayıs ayı itibariyle başladığı yeni ınstagram akışı 
çalışmalarıyla da büyük beğeni topluyor. Paylaşımlarını 
Land & Sky teması ile yenileyen Kiğılı’nın ınstagram görsel 
bütünlüğü, özenli tasarımları ve seri halinde yayınladığı 
görsellerle farklılık kazandı. Kiğılı’nın sosyal medya hesabının 
yeni akışını @kigiligiyim hesabını takip ederek 
inceleyebilirsiniz.

KİĞILI’NIN YOUTUBE 
KANALI “ERKEK 
KAFASI” 100 BİN 
ABONEYE ULAŞTI 
Dijitalleşen dünyada Youtube’un gücünü 
keşfeden ilk markalardan biri olan Kiğılı, 
yaklaşık bir yıl önce açtığı ve bir Youtuber gibi 
konumlandırdığı “Erkek Kafası” kanalında 
100 bin aboneyi geride bıraktı. Erkeklerin 

yaşamına dair konuları, samimi ve eğlenceli bir dille anlatan Erkek Kafası, 
oluşturduğu 60’tan fazla video içeriği ile 8 milyon 
görüntülenmeye ulaştı. Ardından bu başarısıyla 
YouTube tarafından “Gümüş Oynatma” ödülünü 
almaya da hak kazandı. Erkek Kafası YouTube kanalına 
youtube.com/erkekkafasi adresinden ulaşabilirsiniz.

Kişiye özel hizmetleri ile maksimum müşteri memnuniyeti için çalışmalarını 
tüm hızıyla sürdüren Kiğılı, İstanbul Cevahir ve Hilltown AVM’deki Kiğılı 
mağazalarında anında kişiselleştirme hizmeti başlattı. Bu mağazalara 
konumlandırdığı özel dikiş makineleri sayesinde müşteriler aldıkları tüm 
ürünlerin üzerine istedikleri kelime ve mesajı yazdırabilirler.

KİĞILI, BKM HARBİYE AÇIKHAVA 
KONSERLERİNE KATILDI
Cemil Topuzlu Açıkhava Yaz Konserleri, yine sevilen isimleri 
dinleyicileriyle buluşturdu. BKM tarafından düzenlenen 
konserlerde, Ajda Pekkan, Candan Erçetin, Sertap Erener, 
Selda Bağcan, Erol Evgin, Kenan Doğulu, Oğuzhan Koç ve 
Edip Akbayram gibi birbirinden değerli sanatçılar sahne aldı. 
Konserleri dinlemeye gelen binlerce kişi, Kiğılı’nın reklam 
filmlerini izledi.

KİĞILI, REKLAMLARIYLA 
SHAKIRA KONSERİNE 
RENK KATTI
Dünya turnesi “EL DOrADO” kapsamında 
İstanbul’a gelen Shakira, BKM organizasyonuyla 
11 Temmuz’da Vodafone Park’ta sevenleriyle 
buluştu. 11 yıl sonra Türkiye’de konser veren 
Shakira’yı izlemeye gelen binlerce kişi, Kiğılı’nın 
yaratıcı reklam filmlerini izledi.

KİĞILI’NIN ANINDA KİŞİSELLEŞTİRME HİZMETİ BAŞLADI

KİĞILI’DAN SPOR DÜNYASINA BİR 
SPONSORLUK DESTEĞİ DAHA
Daha önce başarılarıyla adından söz ettiren futbol 
takımlarının kıyafet sponsorluğunu üstlenen Kiğılı, 
bu kez Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’na sponsor 
oldu. Yapılan anlaşmaya göre, kırmızı-beyazlı 
basketbol takımı, tüm davet ve toplantılarda Kiğılı 
tasarımlarını giyecek. ümit vadeden genç takım, 
desteklerle birlikte başarılarına yenilerini ekleyecek.

...
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80 YILLIK 
BİR MARKALAŞMA ÖYKÜSÜ

GÜNDEM  I  KİĞILI'NIN 80 YILLIK YoLcuLuĞu

T ürkiye’nin öncü giyim markalarının 
başında gelen Kiğılı’nın başarı hikayesi, 
80 yıl önce Malatya’da, küçük bir kumaş 
mağazasında yazılmaya başlandı. Süleyman 
Kiğılı, Ermeni ortağı  Boğus Usta ile savaşın  

    izlerinin henüz tam anlamıyla silinmediği 
1938 yılında bir dükkan açarak kumaş ticareti yapmaya 
başladı. Kumaş ticaretinden perakendeciliğe uzanan 
başarılarla dolu yolculuğun baş kahramanı ise Abdullah 
Kiğılı oldu. Kiğılı, yıllar içerisinde ismini markalaştıracak 
stratejik adımlar atarak, adını adeta tüm dünyaya duyurdu.

Cesaret gerektiren kararlar ardı ardına alındı. En iyi 
kumaş neredeyse izi sürüldü. Perakendecilerin ağabeyi, 
Türkiye’de mağazacılığın temellerini atan ve hazır 
giyim sektörünün duayen ismi olarak anılan Abdullah 
Kiğılı, ailesinden aldığı mirası katbekat büyüterek 
bugünkü konumuna ulaştı. 

Gebze’deki 25.000 m2’lik lojistik alanı başta olmak 
üzere Türkiye’nin 5 ayrı noktasındaki lojistik 
ağıyla toplamda 35.000 m2’lik alanda yılda             
6 milyon ürün sevkiyatı gerçekleştiren Kiğılı, 
lojistik merkezinde sevke hazır 1 milyon ürün 
stoğu bulunan bir üretim devi aynı zamanda. Takım 
elbiseden ayakkabıya sahip olduğu 50’den fazla 
ürün kategorisi ve 300 bin ürün çeşidiyle tüm 
kesimlere ihtiyaç duyduğu alternatifleri sunuyor.

YALNIZCA KALİTELİ ÜRÜNLER ÜRETME HEDEFİYLE YOLA ÇIKARAK TANINMIŞ 
BİR MARKAYA DÖNÜŞME SÜRECİ… OLDUKÇA UZUN VE SAYISIZ ZORLUKLARLA 

DOLU BİR YOL… İŞTE ERKEK GİYİM SEKTÖRÜNDE DUAYEN HALİNE GELEN 
KİĞILI’NIN 80 YILLIK YOLCULUĞU…

Başarılarıyla ulusal ve uluslararası arenada ses 
getiren Kiğılı’nın, bugün sahip olduğu konumuna 
ulaşmasında elbette güçlü bir ekibin de emeği var. 
Abdullah Kiğılı, Türkiye’de bir çok ilki gerçekleştiren 
bu ekiple birlikte sayısız ödülün de sahibi oldu.

Kiğılı ailesi geleceğe emin adımlarla ilerliyor. 
Geçtiğimiz 80 yılda olduğu gibi, ülkesine hizmet 
etmeye devam ediyor. 
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RÖPORTAJ  I  ÖZgüN

ÖZGÜN, HAFIZALARA KAZINAN ROMANTİK ŞARKILARIYLA VE MUHTEŞEM 
SAHNE PERFORMANSIYLA MÜZİK SEKTÖRÜNDE KENDİNE KALICI BİR YER 

EDİNDİ. KALPLERE DOKUNAN SESİYLE SANKİ HEP HAYATIMIZDAYDI. SOSYAL 
MEDYANIN DA ETKİSİYLE HAYRAN KİTLESİNE YENİLERİNİ EKLEYEN ÖZGÜN, 
ŞU SIRALAR SAMİMİYETİ VE İÇTENLİĞİYLE DE HAKKINDAN SÖZ ETTİRİYOR. 

ŞARKILARI İSE MÜZİK LİSTELERİNDE HEP ÜST SIRALARDA. ÖZGÜN İLE 
İSTANBUL’DA BULUŞTUK, HAKKINDA MERAK ETTİĞİMİZ HERŞEYİ KONUŞTUK. 

ÖZGÜN

Başarılı 
Bir Müzisyen,
iyi Bir Baba:

rÖPOrTAJ NAZLI SANCAKLI

Özgün Bey sizi daha 
yakından tanımak 
isteyenler için 
kendinizi nasıl 
anlatırsınız?
1979 yılında, Eskişehir’de   

             doğdum. Aslen Eskişehirliyim. 
1990 yılında Ankara Hacettepe üniversitesi 
Konservatuvarı’na girdim. 2000 yılına kadar 
konservatuvar  maceram devam etti. 1996 
yılında Ankara’daki cafelerde gitar çalıp şarkı 
söylemeye başladım. 2000 yılından 2005 yılına 
kadar hem klasik müziği hem pop müziği bir 

arada götürdüm. O arada şarkılarımı yavaş 
yavaş yazmaya başladım. 2005 yılında ilk 
albümüm “Elveda” yayınlandı. “Elveda”, 
“Şeytan”, sonra üçüncü albümüm “Biz Ayrıldık” 
derken 30’dan fazla klip çektik, 60 - 70 şarkı 
yayınladık. Hepsi de fazlasıyla sevildi. 2012 
yılında Nida’yla evlendik. 2015 yılında ise oğlum 
Ediz dünyaya geldi.

Müzikal kimliğinizi nasıl 
keşfettiniz peki?
10 - 11 yaşlarındayken oldu. Eskişehir Anadolu 
üniversitesi Çocuk Korosu sınavlarına 
girmiştim. Oradaki öğretmenim beni keşfetti. 

Ondan öncesinde Eskişehir’de müzik 
öğretmenim vardı. Onunla birlikte blok flüt, 
gitar benzeri solfej derslerine başlamıştık. 
Zaten aile içinde şarkı söylerdim hep. Müzik 
kulağımın iyi olduğu bilinirdi. Ama bu kadar iyi 
olduğunu biz de tahmin etmiyorduk. 
Hayatımda müzikten başka hiçbir şey 
yapmadım.

Devlet Konservatuvarı’nda Viola 
bölümünü bitirdiniz. 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni 
Orkestrası’nda da görev aldınız.
Evet, orada 3 - 4 sene sözleşmeli olarak çalıştım.
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“SEVMEDİĞİM BİR 
ŞARKIYI SÖYLEMEK 
İÇİMDEN GELMEZ. HEM 
BENİM SEVMEM HEM DE 
DİNLEYİCİNİN SEVMESİ 
İLK KRİTERİM.”

RÖPORTAJ  I  ÖZgüN

Birçok başarılı albümünüz var ve 
yaptığınız işte de birçok ödül 
aldınız. Albüm yaparken sizin 
kriterleriniz neler? Başarılı olmak 
için nelere dikkat ediyorsunuz ve 
olmazsa olmazlarınız neler?
Öncelikle en önemlisi insanlar sever mi 
beğenir mi onu düşünüyoruz. İnsanların 
sevmediği bir müziği yapmak her ne kadar 
kendiniz sevseniz de çok tatmin edici olmuyor. 
O nedenle kendi müziksel kariyerimi riske 

Hayatınızın dönüm noktası 
var mı? 
İnsanın hayatında pek çok dönüm noktası 
oluyor. İlk koro sınavına girmem 
hayatımın bir dönüm noktasıdır bence. 
O koro sınavına girmeseydim beni 
konservatuvara yönlendiren bir 
öğretmenim olmayacaktı. Konservatuvar 
sınavına girmem ve kazanmam 
hayatımda çok ayrı bir dönüm noktası 
oldu. Arkadaşlarım o cuma akşamı “Hadi 
gel sen de bu akşam beraber cafede 
çalalım” dediği zaman yarım saat, bir 
saat geciksem, o arkadaşım orda 
oturmasa, karşılaşamasak belki 
şarkıcılıkla hiçbir alakam olmayacaktı, 
Nida’yla tanışamayacaktık, Ediz 
olmayacaktı. Hayat biraz da nereden 
baktığınıza bağlı. Tek bir nokta yok ama 
yaşadığımız her şey hayatımıza yön 
veriyordur mutlaka.

Şarkı yaparken nelerden ilham 
alıyorsunuz?
En büyük temam aşk, ayrılık.

atmayacak derecede insanların 
beğenisine uygun olan şarkılar 
yapmaya çalışıyorum. Yine de hiçbir 
zaman sadece insanlar sevecek diye 
şarkı yapmam. Ticari kısmını çok 
düşünmek de bana uygun değil. 
İkisinin arasını bulmaya çalışıyorum 
ama en önemlisi ilk önce benim 
sevmem şarkıyı. Sevmediğim bir 
şarkıyı söylemek içimden gelmez. 
Hem benim sevmem hem de 
dinleyicinin sevmesi ilk kriterim. 

Yaşamadan yapabiliyor musunuz 
o müziği? Ya da her şarkınızın 
içinde yaşanmışlık var mı?
Yaşadığınız olaylara dair bazı şeyleri 
yazıyorsunuz. Yani o dönem, illa sizin 
yaşamanıza gerek yok ama bulunduğunuz 
ortam, yaşadığınız ve etrafınızdaki şeyler size 
ilham olabiliyor. Aksi halde çok samimi 
olmuyor. Ben şu an oturup büyük bir ayrılık 
şarkısı yazamam. Benim bir şeyi hissetmem, 
duygularımı bir şeyin tetiklemesi lazım.             
O nedenle mutlu melodiler yazıyorum ya da 
söz yazmıyorum, en azından beste yapıyorum 
diyebilirim. Uzun zamandır çok fazla söz 
yazmadım. İnsan evlenince çekiniyor söz 
yazmaya. (Gülüyor.) Sözleri arkadaşlarıma 
yazdırıyorum. Böylece işimi garantiye 
alıyorum.

gereken konular var. Ama Ediz her şeyi 
oturtmuş. Annesiyle yaptığı şeyleri benimle 
yapmıyor, benimle yaptığı şeyleri de annesiyle 
yapmıyor. Ben mesela annesinin oynadığı 
oyunları mümkün değil yapamıyorum. 
Benimleyken hemen şarkı açalım, dans 
edelim, oynayalım istiyor. Ediz’i ben 
uyutuyorum mesela gece uyandığı zaman 
yanına beni çağırıyor. Bizde görevler biraz 
karışık. Geçen eşimle alışverişe çıkmıştık. 
Nida yiyecekleri almış, ben deterjanları 
almışım, biz de her şey değişik 
ilerliyor.

Sosyal medyada neler 
takip ediyorsunuz?
Arkadaşlarımı, meslektaşlarımı, 
ilgi alanımda olan şeyleri, 
özellikle sporla ilgili sayfaları 
takip ediyorum. Ayrıca bana 
sponsor olan markaların 
hesaplarını ve yemekle ilgili 
hesapları takip ediyorum. 
Sizden çok farklı değildir 
takip ettiğim hesaplar.

Tiyatrodan da 
bahsetmek isteriz.
Kemal Başar’ın 
yönetmen olduğu güzel 
bir proje. “Tiyatro 
Keyfi”nin bir oyunu. 
Benim şarkılarımın 
olduğu, içinde oyun 
için bestelediğim 
şarkılarıma da yer 
verdiğim ve oyuncu 
olarak performans sergilediğim bu 
oyunda, sahnede Eda Kanguru ve 5 kişilik 
bir ekip var. Oyun, Down Sendromlu çocuk 
sahibi olan bir annenin hayatla olan 
mücadelesini anlatıyor ve ben oyunda baba 
David’i canlandırıyorum.

Peki modayla aranız nasıl? 
Giyim konusunda nasıl 
bir tarzınız var?
Modayı takip ediyorum, iyi görünmek işimizin de 
bir parçası. Çoğunlukla da spor tarzda giyinmeyi 
seviyorum.

Aksesuar kullanmayı sever misiniz? 
Neler kullanırsınız?
Saat ve bileklik kullanmayı çok severim. Bazı 
kıyafetlerime göre de kolye takarım.

Gardırobunuzun olmazsa olmaz 
parçaları neler?
Tam bir ayakkabı hastasıyım. Takıntılıyımdır 
biraz. Bence ayakkabı kıyafetin en önemli 
parçası. Mutlaka günlük kombinle uyumlu 
olması gerektiğini düşünüyorum.

“TAM BİR AYAKKABI 
HASTASIYIM. 
TAKINTILIYIMDIR 
BİRAZ. BENCE 
AYAKKABI 
KIYAFETİN EN 
ÖNEMLİ PARÇASI. ”

Peki, siz ne tür müzikler 
dinliyorsunuz? Albümünü alıp 
keyifle dinlediğiniz isimler var mı?
Yerli ve yabancı müzikler dinliyorum, sözsüz 
olanlar beni dinlendiriyor. Klasik ve 
enstrümantal müzikler genellikle ilk tercihim 
oluyor. İyi bir gitar albümü alıp dinlemek beni 
mutlu ediyor. Sözler beni biraz yorsa da 
eğlenmek istediğim zaman Bruno Mars, The 
Weekend dinliyorum. Çok fazla Türkçe müzik 
dinlemesem de takip etmeye çalışıyorum. 
Eskiden ne çalıyor, beni çalıyorlar mı diye 
merak ederek daha fazla Türkçe müzik 
dinlerdim. Bu ara tiyatro ve çocuk derken vakit 
bulamıyorum. Maşa ve Koca Ayı’nın müziklerini, 
Pepe’nin müziklerini dinliyorum. Ediz’in 
dinlediği müzikleri ve çocuk şarkılarını 24 saat 
arabada dinliyoruz.

Babalık serüveni 
nasıl gidiyor peki?
Güzel tabii ki. Zor bir şey annelik ve babalık, 
oldukça da yorucu. İş tempomuz da yoğun ama 
o insana farklı bir güç katıyor. Mümkün olduğu 
kadar Ediz ile vakit geçirmeye çalışıyorum. 
Annemler de Eskişehir’den İstanbul’a taşındı. 
Onlar bize çok yardımcı oluyor. Biz Ediz ile 
keyifli vakit geçirmeye çalışıyoruz. Hem 
yapmamız gereken bazı rutinler var. Gün 
içerisinde oyunları, eğitimi, üzerinde durulması 
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Arazide Yeni Trend

SPOR  I  ARAZİ SPoRLARI

HeYeCAn, 

Beton duvarlarla sınırlandırılmış sıkıcı hayatlar hepimizi yeni 
alternatifler aramaya yöneltiyor. Doğaya karşı beslediğimiz 
içgüdüsel bir tutku, yıllar içerisinde sportif aktiviteler şeklinde 
kendini gösterdi ve milyonlarca insanı peşinden sürüklemeyi 
başardı. Yepyeni uğraşlarla hayatınıza renk katmaya ve vakit 
buldukça doğa ile bütünleşmeye ne dersiniz? Macera ve adrenalin 
tutkunuysanız arazi sporları size göre. Dağ, tepe, arazi gibi zorlu ve 
çamurlu ortamlarda daha fazla adrenalin içeren bu sporları 
denemenin tam zamanı! Dikkat, denge, güç ve hız gibi birçok kilit 
özelliği bir arada kullanacağınız bu sporlar, aynı zamanda cesaret de 
istiyor. Hormon seviyelerinizi altüst etmeye hazır olun.

AdrenALin
Ve HIz

Hobi, doğa, eğlence 
ve spor bir arada... 

Arazi sporları 
macera ve adrenalin 

tutkunlarının 
vazgeçilmezi olmaya 

devam ediyor.
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ATV SAFARİ 
Günümüzün en popüler sporları 
arasından yer alan ATV Safari, All 
Terrain Vehicle kısaltmasından geliyor. 
Şehrin karmaşasından ve stresinden 
uzaklaşmak için tercih edilen en ideal 
sporlardan biridir. Genelde hobi amaçlı 
gerçekleştirilen bu spor için ekstra bir 
donanım gerekmiyor. Özel bir eğitim 
almadan ATV kullanabilirsiniz. Ancak 
aracı kullanırken bazı püf noktaları 
bilmenizde fayda var. ATV Safari 
araçlarının en belirgin özellikleri, dört 
tekerli olmaları ve içten yanmalı bir 
motordan güç almaları. Araçlar, arazi ve 
engebeli yollarda kullanıldığı için tüm 
güvenlik tedbirleri düşünülerek 
tasarlanıyor. 

OFF ROAD
Dünya çapında yaygın bir arazi sporu olan Off road, adrenalin tutkunlarının son 
yıllardaki gözdelerinden. Normal araçların ulaşamadığı yerlere ulaşma 
isteğinden yola çıkılarak bir spor dalına dönüşen Off road’da kullanılan araçlar 
ise hem tasarımları hem de özellikleri ile göz dolduruyor. 4x4 olarak da tabir 
edilen arazi araçları en zorlu parkurların dahi üstesinden gelebilecek şekilde 
üretiliyor. 

Off road’un özünde insanın doğayla olan mücadelesi yer alıyor. Yarışlarda ise 
çeşitli engellerle zorlaştırılmış ağır parkurlar mevcut. Derin su geçişleri, çamur 
ve bataklıklar, dik rampalar ve daha niceleri... Amaç en kısa sürede bu engellerle 
dolu parkuru tamamlamak. Kazaların sıklıkla yaşandığı sürüşler için çeşitli 
emniyet kuralları da büyük önem taşıyor. Örneğin, araçların içerisinde yangın 
söndürücü mutlaka bulunmalı. 4 noktalı emniyet kemeri kullanmak, uygun yarış 
koltuğu ve roll-cage kullanımı en önemli güvenlik tedbirlerinden. 

SPOR  I  ARAZİ SPoRLARI

RALLİ
Sürat müsabakası olan ralli, genellikle 
bozuk ve engebeli yollarda, zor koşullar 
altında, çeşitli etaplar halinde düzenlenir. 
Kendine özgü kuralları ve tanımları olan 
ralli, güzergahı itibariyle önceden 
belirlenmiş bir başlangıç noktası ve bitiş 
noktası arasında gerçekleşir. Bu iki nokta 
arasında trafik kurallarına da uyulur. Ancak 
yarışların yine de trafiğe kapalı alanla 
yapıldığını belirtelim. Yarış esnasındaki her 
etap sonunda, hata puanları toplanan 
puanlardan düşülür. Etabı en az hatayla 
tamamlamış olan yarışı kazanır. Yol 
haritasının dışına çıkma, koruyucu ve 
işaretleri dikkate almama, test hatası, 
durulmayacak yerde durma, etap için 
belirlenmiş sürenin dışındaki dakikalar, 
arabaya verilen zararlar ve aşırı ölçüde ses 
çıkarma hata puanlarından sayılıyor.

DAĞ BİSİKLETİ
Hobi, eğlence ve spor amaçlı kullanılan dağ bisikletleri 
zorlu arazi şartlarında ve patikalarda gerçekleştiriliyor. 
Oldukça hafif olan dağ bisikletleri spor amaçlı dizayn 
ediliyor. Zorlu zemin koşullarına rahatlıkla ayak uyduran 
bu bisikletlerin lastikleri de dahil olmak üzere bir çok 
özelliği standart bisikletlerden farklı. Çünkü azami 
denge gerektiren arazi sürüşlerinde önünüze çıkacak 
engelleri aşarken, bisikletinizin de size ve zemine ayak 
uydurması şart. Özellikle de süspansiyon sistemi kilit 
önem taşıyor. Engel atlama, yokuş aşağı, kros, serbest, 
teknik denemeler, tam engebeli arazi, yol turu, arazi 
turu, cadde - sokak, gibi alt disiplinlerde bu sporu 
tecrübe edebilirsiniz. Profesyonel bir aşamaya 
ulaştığınızda ise yarışmalara katılabilirsiniz. Dağ 
bisikleti yarışları maraton veya olimpiyat kurallarına 
uygun olarak düzenleniyor. ülkemizde de son yıllarda 
popülerliği artan bu spor, Alanya, Köprülü Kanyon, Likya 
Yolu ve Kapadokya bölgelerinde yaygın olarak yapılıyor.

MOTOKROS
Engebeli, iniş ve çıkışların bulunduğu bölgelerde 
motosikletle yapılan bir spor olan Motokros, 
40 dakika veya daha kısa süreli olmak üzere iki 
devrede yapılan yarışlardır. Motokros genellikle 
açık alanlarda yapılsa da kapalı alanlarda da 
gerçekleşebilir. Supercross, Arenacross ve 
Vintage gibi pek çok farklı stilde sürüşler 
yapabilirsiniz. Yarış yapılacak yerler bayraklar 
ve özel işaretlerle belirlenir. Tümsekler, 
bataklıklar, pürüzlü iniş ve çıkışlar... Yol boyunca 
tüm bu engellerle mücadele ederek, rotayı 
tamamlamak gerekiyor. 

Adrenalin dolu tüm sporlarda olduğu gibi 
Motokros’ta da çeşitli donanımlar olmadan 
yarışa başlamak tehlikelidir. Sürücülerin, baş 
için koruyucu başlık takmaları, özel koruyucu 
ceket, pantalon ve uzun çizme giymeleri gerekir. 
Ayrıca, bel ve diz için özel üretilmiş koruyucular 
ve eldiven de önemli donanımlardandır.
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BİLİM vE TEKNOLOJİ 

BİLİM VE TEKNOLOJİ HIZLI 
BİR GELİŞME SÜRECİNİ YAŞIYOR, 
BU GELİŞİMİN KAPSAMIYSA HER 
ZAMANKİNDEN DAHA GENİŞ. 
HAYATIMIZI İYİLEŞTİRMEK 
İÇİN SÜREKLİ YENİLİKLERLE 
KARŞIMIZA ÇIKAN BİLİM 
VE TEKNOLOJİNİN SON 
GELİŞMELERİNİ BİR ARAYA 
GETİRDİK.

Fizikçiler geleceğe 
dönüş’teki akı 
kapasitörünü icat etti
Geleceğe Dönüş (Back to The Future) 
filmiyle bilinen zaman yolculuğu yapmayı 
sağlayan akı kapasitörü, fizikçiler 
tarafından çalışıldı. EQUS, FLEET ve rMıT 
üniversitesi’nden araştırmacılar, süper 
iletkenden bir cihaz ürettiler. Prof. Jared 
Cole’un yaptığı cihaz iki farklı devreyi 
birleştirerek Geleceğe Dönüş filmindeki 
3 kollu akı kapasitörünü üretti. Bu 
cihazla merkezi kondansatörün etrafında 
manyetik akı kuantum tüpleri ile 
kuantum tünelleme işlemi yapılıyor. 
Böylece aşılamaz engeller geçilmeye 
çalışılıyor. Manyetik alanlar ve elektrik 
yüklerinin birleşimi ile fizikçiler zamanda 
okunu geri çevirerek simetriyi kırmaya 
çalışıyor. Ancak Queensland 
üniversitesi'nden Prof. Tom Stace, 
“Maalesef bu etki bize gerçekten 
zamanda geriye yolculuk yapmamızı 
sağlamaz.” dedi.

SATÜRN’ÜN UYDUSU 
ENSELADUS'TA YAŞAM 
İHTİMALİ ARTTI
Bilim insanları Satürn’ün altıncı en büyük uydusu olan 
Enseladus’ta kompleks karbon bazlı moleküller buldu. 
Bu yapılara daha önce yalnızca Dünya'da ve bazı 
meteorlarda rastlanmıştı. Moleküllerin, uydunun 
merkezinde bulunan sıcak kayalar ile donmuş yüzeyin 
altında yer alan okyanusun etkileşimi sonucu 
oluştuğu tahmin ediliyor. Bu durum başlı başına bir 
yaşam belirtisi olmasa da Enseladus’ta yaşamın var 
olma ihtimalini artırıyor. Araştırmayı yayınlayan Dr. 
Frank Postberg, “Bu büyük moleküller genellikle 
yüzlerce atomdan oluşuyor.” diyor ve ekliyor: “Böylesi 
moleküller ilk defa Dünya dışında sudan oluşan bir 
gezegende görülüyor. Dünya’da bu moleküller 
biyolojik olarak yaratılıyor ama Enseladus'takilerin 
başka şekilde ortaya çıkmış olma ihtimali de var. Bu 
moleküller, hayatın var olması için bir şart. Fakat şu 
anda bunların biyolojik olarak mı yaratıldığını, 
uyduda prebiyotik bir kimyasal süreç veya yaşam 
olup olmadığını söyleyemeyiz."

Tekno
Bilim

AMERİKAN GIDA VE İLAÇ DAİRESİ GÜNEŞLE KARARAN 
KONTAKT LENSLERİ ONAYLADI
Amerikan Gıda ve İılaç Dairesi (FDA), güneş gözlüğü gibi kararan ilk kontakt lensleri 
onayladı. Özel bir madde ilavesi ile  parlak ışığa çıkıldığında lensler otomatik olarak 
koyulaşıyor, normal ışık veya karanlıkta ise yeniden şeffaflaşıyor. FDA Cihaz ve 
radyolojik Sağlık Merkezi’nden Malvina Eydelman, “Bu kontakt lens, kendiliğinden 
kararan gözlük teknolojisiyle aynı teknolojiyi taşıyan ilk lens.” dedi. Bu yumuşak kontakt 
lensler, miyop ve hipermetrop görme bozukluğu olanlar tarafından kullanılabilecek. 
Ayrıca bir dereceye kadar astigmat ve anormal göz küresi eğriliğinde de  kullanımı 
mümkün olacak. 24 kişilik klinik çalışmada gece ve gündüz sürüş performansları 
ölçülürken, sürüş performansında ve görüşte bir problem yaşanmadığı belirtildi. Yine 
de göz yaralanmaları, göz kuruluğu ve göz enfeksiyonu vb. hastalarının kullanmaması 
gerektiği belirtiliyor.

Güneş’in öldüğünde neye 
dönüşeceği keşfedildi
Bilim insanlarına göre Güneş’in 10 milyar yıl içinde öleceği 
bilinse de sonrasında neler olacağı bugüne kadar pek 
kestirilemiyordu. Astronomlardan oluşan uluslararası bir 
ekip, Manchester üniversitesi’nden Prof. Albert Zijlstra 
eşliğinde, Güneş’in öldükten sonra parlak dev bir halka 
görünümüne dönüşerek yıldızlararası toz bulutuna yani 
gezegensi nebulaya (bulutsu) dönüşeceğini tahmin ediyor. 
Bilim insanları yıllardır Güneş’in bu yıldızlarla aynı kaderi 
paylaşıp paylaşmayacağını araştırıyordu. Çünkü Güneş’in 
gezegensel nebula yaratmak için çok düşük kütleye sahip 
olduğuna inanılıyordu. İşte bu ekip, yeni bir yıldız modeli 
geliştirerek yıldızların yaşam döngüsünü tahmin edecek 
bir veri modeli üretti. Bu model, farklı kütle ve yaşlardaki 
yıldızların parlaklığını tahmin ediyor. Elde edilen sonuçlar 
ışığında Güneş'in, 1.1 kat daha az kütlesine sahip yıldızlar 
soluk gezegensel nebula oluştururken 3 katı ve daha büyük 
yıldızlar parlak gezegensel nebula oluşturabiliyor. Böylece 
25 yıldır çözülemeyen problem çözülürken Güneş'in 
ölümüyle neye dönüşeceği de keşfedilmiş oldu.

İnsanlar ve hayvanlar dünyayı 
çok farklı görüyor
Duke üniversitesi bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre; insan gözü 
hayvanlardan çok daha net ve detaylı görüyor. Örneğin; kediler karanlıkta 
görebilirken bazı örümcekler ise 12 gözü sayesinde arkasını da görebiliyor. Ekolog 
Eleanor Caves, “Hayvanlar krallığında çoğu tür dünyayı bizim gördüğümüzden daha 
detaylı görmüyor.” diyor. Bir hayvanın nasıl gördüğünü anlamak için araştırmacılar, 
hayvanların göz anatomisine baktı ve farklı hayvanların görüş netliğini anlamak için 
davranış testleri yaptı. Ardından “derece başına çevrim (cycles per degree)” adını 
verdikleri bir yöntemle görüş netliğini belirlediler. Sonrasında bir yazılım kullanarak, 
hayvanlara farklı resimler gösteren bilim insanları, hayvanların nasıl gördüklerini 
analiz ettiler. Ekip, şempanzelerin ve diğer primatların bizimle neredeyse aynı 
netlikte gördüğünü keşfetti. Enteresan bir şekilde çoğu hayvan bizden daha iyi bir 
görüşe sahip değilken bazı avcı kuşlar insan gözünden iki kat daha net görebiliyor.

VİTAMİN VE MİNERALLERİN 
BİR FAYDASININ OLMADIĞI 
ORTAYA ÇIKTI
Toronto üniversitesi St. Michael’s Hastanesi’nden 
araştırmacıların yürüttüğü araştırmada, sıklıkla 
kullanılan vitamin ve mineral desteklerinin sağlık 
açısından bir yararı veya zararı olmadığı ortaya kondu.   
2012 Ocak ve Ekim 2017 Ekim arasında multivitamin, 
vitamin D, kalsiyum ve vitamin C takviyeleri 
incelendiğinde, bu takviyelerin kardiyovasküler 
hastalıkları, kalp krizi, inme veya prematüre ölümü gibi 
hastalıkları engellemede hiçbir fayda veya ilave risk 
barındırmadığı ortaya çıktı. Dr. David Jenkins, 
“Herkesin kullandığı bu takviyeleri incelediğimizde çok 
az pozitif etkileri olduğunu görünce oldukça çok 
şaşırdık. Yaptığımız incelemede multivitamin, vitamin 
D, kalsiyum veya vitamin C kullanımının ekstra bir 
yararı olmadığını gördük.” dedi.
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AKTÜEL

Ayferi Alkan
Kiğılı Styling ve

Mağazalar Konsept Müdürü

Doğadaki ihtişam dolu ahenk, bu sezon Kiğılı’nın sonbahar – kış 
koleksiyonuna da yansıdı. Yeni sezon parçalarında yer alan doğanın 
en temel renkleri yeşiller, safranlar ve kırmızılar, sonbaharın 
etkisini vurguluyor. Tasarımlarda ise modern ve rahat kalıplar 
günün her anında size eşlik edecek. Yeni sezonda stilinize dair bazı 
ipuçlarını sizin için derledim.

HAZIR MI?
Gardırobunuz

KİĞILI PANTOLONLARIYLA 
TARZINIZI YANSITIN
rahatlık ve şıklığın simgesi haline gelen pantolonlar, renk 
ve model seçenekleri ile her yaştan erkeğin vazgeçilmezi 
haline gelmiş durumda. Siz de Kiğılı'nın yeni 

"Humanature" koleksiyonunda yer alan pamuklu yapıdaki 
pantolonlarıyla gün boyu rahatlığa sahip olabilirsiniz.

BOMBER CEKETLER VE 
ÇİFT TARAFLI MONTLAR HAZIR MI?
Modern bir görünüme 

imza atmayı sağlayan çift 
taraflı montlar ve bomber 
ceketlerle bu sezonda fark 
yaratmaya ne dersiniz? 
Alternatif kullanım 
sunan çift taraflı 
montlar, yaka ve cep 
detaylarıyla ise 
bomber ceketler bu 
sonbaharda da 
oldukça popüler olacak. 
Yağmur geçirmeyen bu parçaları, 
gardırobunuzun 
demirbaşları arasına 
eklemenin tam zamanı!

SONBAHARA
KİĞILI’DA KARIŞTIR, 
KOMBİNLE. KENDİ 
TARZINI YARAT
Kiğılı, başlattığı yeni uygulama ile erkeklere 
büyük kolaylık sunuyor. Koleksiyonlarında 

erkeklerin şıklığı ve rahatlığını ön planda tutan Kiğılı, 
Mix&Match koleksiyonu ile takım elbise tercih edenlere özel 
bir alternatif getiriyor. Kumaş, malzeme, tasarım ve işçiliğin 
mükemmel uyumla bir araya geldiği koleksiyon, takım 
elbiseleri farklı beden ve kombin seçenekleriyle 
değerlendirmeye olanak tanıyor. Ceket ve pantolon 
bedenleriniz farklılık gösteriyorsa, siz de Mix&Match 
koleksiyonundan ayrı bedenlerde ceket ve pantolondan 
oluşan bir takım elbise edinebilirsiniz.

BOMBER 
CEKETLER VE 
ÇİFT TARAFLI 
MONTLAR 
HAZIR MI?
Modern bir görünüme imza 
atmayı sağlayan çift taraflı 
montlar ve bomber 
ceketlerle bu sezonda fark 
yaratmaya ne dersiniz? 
Alternatif kullanım sunan çift 
taraflı montlar, yaka ve cep 
detaylarıyla ise bomber 
ceketler bu sonbaharda da 
oldukça popüler olacak. 
Yağmur geçirmeyen bu 
parçaları, gardırobunuzun 
demirbaşları arasına 
eklemenin tam zamanı!
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STİL  I  TREND

ERKEK MODASINA YÖN VEREN KİĞILI, YENİ SEZONDA TAKIM 
ELBİSELERE YEPYENİ BİR YORUM GETİRİYOR. DOĞANIN 
RİTMİNİ YAKALAYAN VE RAHATLIĞIYLA DİKKAT ÇEKEN 
TAKIM ELBİSELER, GÜNÜN HER ANINA EŞLİK EDEBİLECEK 
KALIPLARA SAHİP. HEM KONFOR, HEM DE ŞIKLIĞI ÖN PLANA 
TUTAN ERKEKLERE ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN TAKIM 
ELBİSELER, HIZLA AKAN HAYATIN TEMPOSUNA SİZİNLE 
BİRLİKTE AYAK UYDURUYOR.

TAKIm 
OYuNu

Ceket, Gömlek, Pantolon, 
Mendil, Kravat, Kaşkol, Eldiven
KİĞILI
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Ceket, Gömlek, Pantolon, 
Mendil, Kravat, Eldiven
KİĞILI

STİL  I  TREND

KİĞILI’NIN TAKIM 
ELBİSELERİ, DOĞAL 
DOKUSU, YALIN 
ÇİZGİSİ VE 
FARKLI RENK 
SEÇENEKLERİYLE 
STİL VE ŞIKLIĞI 
DETAYLARDA 
BULUŞTURUYOR.
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ÖZEL JETLER

GÖKYÜzÜnÜn 
PrenSLeri
Her gün yüzbinlerce insan göklere çıkıyor. Gelişen teknolojinin 
havacılık alanına önemli katkılar sağladığı aşikar. Ancak günümüz 
dünyasının temposunu tarifeli uçaklarla yakalamak hala çok zor. 
Yolcular artık yüksek teknolojilik donanıma sahip jetlerin 
tasarlanmasıyla birlikte hem lüksü hem de eşsiz bir uçuş deneyimini 
aynı anda yaşıyor. İş adamlarından popüler sanatçılara kadar çok 
sayıda kişi konfor ve ayrıcalıklı bir uçuş keyfi için bu pahalı 
oyuncakları tercih ediyor. Küçük ya da büyük ama her biri son 
derece lüks olan bazı özel jetleri sizler için sayfamıza taşıdık.
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DASSAULT FALCON 900EX   
Dassault Falcon 900EX, 6,1 m. yüksekliğe ve 7,7 m. genişliğe sahip 
oldukça görkemli bir jet. Son derece şık bir şekilde tasarlanan 
Dassault Falcon 900EX, standart oturma planı haricinde, çift ve üç 
kişilik bir koltuk ile birlikte 8 ve 12 arasında yolcu kapasitesine 
sahip. Jette bulunan konsol masalarda bilgisayar, fotokopi, 
tarayıcı, TV, çalışma masası gibi her türlü konfor düşünülmüş. 
Bölümlü odaları ise özel bir ofis veya bir yatak odası oluşturmak 
için dizayn edilmiş. Kabininin içindeki ses seviyesinin düşüklüğü de 
atlanmaması gereken bir bilgi. Maksimum menzili 5,180 mil. Ayrıca 
51.000 fit yüksekliğe kadar yükselebilir ve 9,3 psi’ye ulaşabilir.

ÖZEL JETLER

HONDAJET
30 yılı aşkın süredir havacılık endüstrisinde de faaliyet gösteren Japon devi Honda,  adına 
yakışır jetler üreterek rakiplerine baş kaldırdı. Özellikle HondaJet modelinde sunduğu 
özelliklerle tasarım ve lüksü aynı anda sunuyor. 13 m. uzunluğundaki uçak 12 m. kanat 
genişliğine sahip. 4.9 milyon dolar değere sahip bu hafif jet, 20 milyon dolarlık Embraer gibi 
rakipleriyle kıyaslandığında çok daha ekonomik. Hondajet saatte 782 kilometre maksimum 
süratle uçabiliyor. 8 kişi taşıyabilen bu jet, 1.50 m. tavan yüksekliğine sahip. Yani jetin içinde 
ayağa kalkmasanız iyi olur. Ancak yolcular gökyüzünün muhteşem manzarasından mahrum 
kalmasın diye tavan penceresi düşünülmüş.

GULFSTREAM G650
Gulfstream G650 ile dünyanın en iyi 
standartlarında uçuş keyfi yaşayabilirsiniz. 12 
yolcu kapasiteli inovasyon harikası bu özel jet 
için, iş seyahatlerinde yeni bir standart 
oluşturabilmek adına bir müşteri danışma kurulu 
ile ortaklık kuruldu. G650’nin hızı, inanılmaz bir 
sürüş sağlayan yüksek verimli bir hava bobini 
oluşturuyor. Mach 0.85’in uzun mesafeli seyir 
hızına sahip olan Gulfstream G650, Los 
Angeles’tan Londra’ya 30 dakikada ulaşabiliyor.

EMBRAER LEGACY 650
Embraer Legacy 650, eğlence, dinlenme ve lüksü bir 
arada yaşamayı seven yolcular için en iyi 
alternatiflerden biri. Jetin sahibi hepimizin yakından 
tanıdığı Jackie Chan’dir. üç farklı kabin alanı ile Legacy 
650E, sınıfının en büyük kabinine, mutfağına ve 
tuvaletine sahiptir. 650E’nin son derece sezgisel kabin 
yönetim sistemi, uçuş deneyimini olağanüstü bir 
seviyeye taşıyor. Ayrıca jette yer alan sorunsuz 
internet bağlantısı ve yüksek tanımlı özellikleri 
mümkün olan en iyi araç içi yolcu deneyimini 
yaratıyor. Her biri 9.020 lbst sunan iki rolls-royce 
AE3007A2 motoru ile güçlendirilen Legacy 650, 
41.000 feet uçuş seviyesine sahip. 

Genellikle lüks 
tasarımları ile dikkat 

çeken özel jetler, 
zamanla yarışan 

iş adamlarının 
vazgeçilmezlerinden.

BOMBARDIER GLOBAL 6000
Saatte 934 kilometre hıza çıkabilen 

Bombardier Global 6000, ortalama 30 
metrelik bir uzunluğa sahip. 13 metre kabin 

uzunluğu bulunan bu özel jet, uzun mesafeli iş 
toplantıları için seyahat eden kullanıcılarına, 

ses geçirmeyen yalıtımlı iç mekan tasarımı ile 
sağlıklı bir uyku imkanı da sunuyor. 

Bombardier Global 6000, yakıt ikmali 
gerektirmeden 11 bin 100 metre uçabiliyor. 

Yani Bombardier Global 6000 ile New York ve 
Tokyo arası seyahat edebilirsiniz. Bu minik 
gökyüzü yıldızına yaklaşık 63 milyon dolar 

karşılığında sahip olunabiliyor.
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vİTRİN  

ŞeHre dÖnÜŞ
Deniz kenarlarından şehir sokaklarına geçiş yaptık. Sonbahar gardıroplarının 

vazgeçilmezi kapitone ceketleri kombinlere dahil etmenin tam sırası! Bir 
gömlek ve bir denim ile sokak modasının nabzını tutabilirsiniz.

Çanta 
KİğıLı

Bileklik 
KİğıLı

Bere
KİğıLı

Kapitone 
Ceket
KİğıLı

Triko
KİğıLı

Pantolon 
KİğıLı

Ayakkabı 
KİğıLı

Ayakkabı 
KİğıLı

Çanta 
KİğıLı

STiLin GÜCÜ AdInA
Modern hayatın temposuna uygun şık ve rahat tasarımlar, günün her anında 

enerjinizi yükseltecek. Maratonun hakim olduğu ofis ortamlarına özel renklerle, 
kişisel tarzınızı Kiğılı ile yansıtabilirsiniz.

Ceket, Yelek, 
Gömlek, Mendil 
KİğıLı

Pantolon 
KİğıLı

Gözlük 
Ray-Ban

vİTRİN  
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BACK  TO
KİĞILI’NIN TASARIMLARI, RAHAT KESİMLERİ VE ÖZENLE 
SEÇİLEN KUMAŞLARIYLA GÜNLÜK HAYATIN KOŞTURMACASI 
İÇİNDE KONFOR VE RAHATLIK SİZİNLE.

COOL
STİL  I  TREND

Bomber Ceket, Gömlek, 
Kravat, Pantolon
KİĞILI

Triko, Pantolon, Çanta
KİĞILI
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STİL  I  TREND

GÜNLÜK ŞIKLIĞIN 
JOKER PARÇALARI BU 
SEZON DA KİĞILI'DA. 
HEM STİL SAHİBİ 
HEM FONKSİYONEL 
GÖMLEKLER, 
KURTARICI 
TRİKOLAR VE 
RAHATLIĞIN SİMGESİ 
EŞOFMANLAR, COOL 
BİR GÖRÜNTÜNÜN 
HAKKINI FAZLASIYLA 
VERİYOR.

Triko, Şort, Ayakkabı
KİĞILI

Gömlek, Kapüşonlu Sweat,
Triko, Pantolon
KİĞILI
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Renklerin ve 
dansların Ülkesi

GEZİ  I  HİNDİStAN

Kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına milyonlarca inancın, onlarca dilin, birçok etnik 
kültürün ve ayrıntılarıyla insanı mest eden tapınakların ülkesi Hindistan; birbirine benzeyen 
binaları görmekten, benzer sesleri duymaktan, aynı konuları konuşmaktan, kısacası günlük 

rutinlerinden sıkılanlara ilaç gibi gelecek bir rota. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan 
Hindistan, şehir efsanelerinin hayat bulduğu bir ülke. Hindistan gezisi algı sınırlarının 

zorlandığı, hayata bakışın değiştiği hem ruhsal hem de fiziksel bir deneyim.

Hindistan

SİHLERİN KUTSAL ŞEHRİ: 
AMRİTSAR
Sih dininin en kutsal yapısı olan Altın 
Tapınak’ın bulunduğu Amritsar, kültürü ve 
mutfağıyla Hindistan’ın en fazla turist çeken 
şehirlerinden. Hindistan’da gezilecek yerler 
arasına, altın parıltısıyla büyüleneceğiniz 
bir yer eklemek isterseniz rotanızı, büyük 
bir gölün ortasına kurulmuş Altın Tapınak’a 
çevirebilirsiniz. Güneş ışığının geliş açısına 
göre değişen ışık oyunları altında tapınağın 
muhteşem görüntüsünün tadını 
çıkarabilirsiniz.

KÜLTÜR BAŞKENTİ: AGRA
Hindistan’ın “kültür başkenti” unvanına sahip 
şehri olarak Agra, dünya kültürünün en 
önemli eserlerini barındırıyor. Aynı zamanda 
Agra, yerli mimariye dair önemli yapılarıyla 
da göz dolduruyor. Agra’ya yolunuz düşerse, 
görmeniz gereken yerlerin başında Tac Mahal 
geliyor. İslam mimarisinin en güzide 
eserlerinden biri olan Tac Mahal, Şah 
Cihan’ın, genç yaşta ölen eşi Ercümend Banu 
Begüm (Mümtaz Mahal) için yaptırdığı bir 
şaheser. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer 
alan Tac Mahal, 20.000 kişinin 22 yıl boyunca 
çalışarak bitirdiği, saf mermerden yapılan bir 
eser olma özelliği taşıyor.

PEMBE ŞEHİR: JAIPUR
rajasthan eyaletinin merkezi olan Jaipur, 
pembe renkli taşlardan yapılmış olması 
nedeniyle “Pink City” olarak da biliniyor. 
temmuz - ağustos ayları arasında şiddetli 
muson yağmurları görüldüğünden şehri 
gezmek için en uygun zaman, ılıman bir 
havanın yaşandığı kış aylarıdır. Jaipur’da 
görmeniz gereken yerler arasında, şehrin 
gözbebeği Amber Kalesi yer alıyor. Mermer 
ve kum taşından yapılan ve iç tasarımdaki 
ince işçiliğiyle büyüleyen tarihi esere fillerle 
gidebiliyor olmak da kesinlikle ilgi çekici.
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ANTİK HİNDİSTAN’IN SİMGESİ: 
HAYDARABAD
Musi Nehri’ne kurulan ve Hussain Sagan gölünü 
içinde barındıran Haydarabad şehri, doğal 
güzelliklere sahip. Gölün üzerinde yer alan devasa 
Guatama Buda Heykeli ise ihtişamlı görüntüsüyle 
herkesi büyülüyor. Oldukça kalabalık olan bu şehir, 
gerek iklimi, gerek mimarisi, gerekse sahip olduğu 
doğal güzellikler ile her yıl dünyanın dört bir 
yanından binlerce ziyaretçi ağırlıyor. Yolunuz 
Haydarabad’a düşerse görkemli bir İslam eseri olan 
ve dört minare anlamına gelen “Charminar”ı da 
ziyaret edebilirsiniz.

ZITLIKLARIN MERKEZİ: YENİ DELHİ 
Yeni Delhi, dünyanın en hızlı geliştiği, 
aynı zamanda keşmekeşin en bol olduğu şehirlerinden. 
Tarihi dokusu ve birçok inanışı içinde barındırması, geniş 
parkları ve müzeleriyle Hindistan’ın görülmesi gereken 
şehirlerinin arasında yer alıyor. Yeni Delhi’ye gittiğinizde 
Kızıl Kale ve Lotus Tapınağı’nı mutlaka ziyaret 
etmelisiniz. 17. yy’de Babür İmparatoru Şah Cihan 
tarafından inşa ettirilen Kızıl Kale, kırmızı kum taşından 
yapılmış ve 200 yıl boyunca hanedana yuva olmuş. Bahai 
tapınaklarının da sonuncusu olma unvanını kazanmış. 
9 girişiyle 9 dini sembolize eden Lotus Tapınağı ise Yeni 
Delhi’de mimar Fariborz Sahba ismiyle tasarlanmış.

TAPINAKLAR ŞEHRİ: 
MADURAI

Madurai, adeta bir tapınaklar şehri. 
Birçok anıtın ve mağara tapınağının yer 

aldığı şehirdeki en önemli ve turistik olan 
eser, Meenakshi Tapınağı’dır. 1. yy’de 

yapımına başlanılan ve 1500 yıl boyunca 
geliştirilen tapınak, rengarenk heykellerle 

kaplanmış kompleks bir yapı. 
Gördüğünüzde hayran kalacağınız bu 

şaheser, Hindu inancında bir tanrıça olan 
Meenakshi’ye adanmış.

GEZİ  I  HİNDİStAN

EN ÜNLÜ HİNDU 
FESTİVALİ: DİwALİ
Hindistan’da her yıl Hindu inanışına göre 
ışığın karanlığı yendiği günü simgeleyen 
Diwali, yani ışık Bayramı anlamına gelen 
bir festival düzenleniyor. Kasım ya da 
aralık ayında, Hindistan’ın her köşesinde 
kutlanan Diwali zamanlarında, ülkedeki 
bütün evler rengarenk boyanırken, 
ikramlıklar da insanlarla paylaşılıyor. 
ülkenin her bölgesinde ışıklar karanlığı 
aydınlatırken havai fişekler gökyüzünü 
renklere boyuyor.

HİNDİSTAN’DA BAHAR RENGARENK KUTLANIR: 
HOLİ FESTİVALİ
rengarenk boya toplarıyla yüzlerini boyayan, ayrıca boya toplarını birbirlerine 
fırlatan, dans eden, şarkı söyleyen, avazı çıktığı kadar bağıran, yerlerde yuvarlanan 
insanlar… Her yıl bahar ayının ilk dolunayında kutlanan Holi Festivali, Hindu 
mitolojisinde çok önemli bir yere sahip. 

Ülkenin en ünlü 
Hindu festivali Diwali 
ile her yerde ışıklar 

karanlığı aydınlatırken 
havai fişekler gökyüzünü 

renklere boyuyor.
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NATüREL
MODERN VE

MACERACI RUHUNUZU ŞEHRE TAŞIMAYA HAZIR MISINIZ? O HALDE 
MODERN HAYATTA ÖZLEN DUYDUĞUNUZ DOĞAYLA KUCAKLAŞMAYI 

HATIRLATAN ‘’HUMANATURE’’ KOLEKSİYONU TAM SİZE GÖRE. 
KOLEKSİYONDA, ZAMANININ BÜYÜK BİR KISMINI KLASİK 

KOMBİNLERLE GEÇİREN ERKEKLER İÇİN RAHATLIK ÖN PLANA 
ALINMIŞ. CENTİLMENLİK ÇITASINI YÜKSELTEN CEKETLER, KLASİK 

ÇİZGİNİZİ SONBAHAR RENKLERİYLE TAMAMLAYACAK.

STİL  I  TREND

Kaban, Triko, Pantolon, 
Kaşkol, Mendil 
KİĞILI 
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STİL  I  TREND

Kaban, Triko, Pantolon, 
Mendil, Çanta
KİĞILI 

Çeket, Triko, Pantolon, 
Mendil, Ayakkabı

KİĞILI 
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AKTÜEL  I  AYAKKABI

HAnGi AYAKKABI

Stil sahibi beyler son yıllarda erkek ayakkabı modasına ayrı bir ilgi gösteriyor. Daha resmi bir tarz 
elde etmek isteyen erkekler klasik ayakkabılara rağbet ederken, konforuna düşkün beylerin seçimi ise 

casual ya da spor ayakkabılardan yana oluyor. Peki, senin tarzının karşılığı hangi ayakkabılar?

TARZINI
YANSITIYOR?

DAHA SOFİSTİKE BİR STİL İÇİN 
KLASİK AYAKKABI
Klasik ayakkabı neredeyse tüm erkeklerin 
tutkusudur. Tarzıyla kendinden söz ettirmeyi 
seven erkeklerin gardırobunun önemli bir kısmı 
da klasik ayakkabılardan oluşur. Özel gecelerin 
ve iş hayatının olmazsa olmazı haline gelen ve 
şıklığıyla gönüllere taht kuran bu ayakkabıların 
deri, kösele ve rugan gibi çeşitleri bulunur. Klasik 
ayakkabıseverler günlük olarak genellikle 
bağcıklı modeller seçerken, damat adaylarının 
özel günlerdeki tercihi ise göz alıcı rugan 
ayakkabılar oluyor. Yağmura dayanıklılığı 
diğerlerine nazaran daha düşük olan kösele ise 
genellikle sıcak yaz aylarında giyiliyor. Kısacası 
modeli ya da hammaddesi ne olursa olsun klasik 
ayakkabılar her daim şıklığı ön planda tutuyor.

“ÖNCE RAHATLIK” DİYENLERE SPOR AYAKKABI
Şehir hayatının hızına ve koşturmacasına yetişmeye çalışırken, tüm 
yükü ayakların çektiğini düşünen ve ayak konforuna dikkat eden 
erkekler daha çok spor ayakkabılara rağbet ediyor. Tabii söz 
konusu günlük yaşam olunca konfor kadar şıklık da göz ardı 
edilmiyor. Tarzını spor ayakkabıların yansıttığını düşünen beyler 
genellikle ayakların nefes alabilmesine olanak sağlayan 
malzemelerden üretilen ve ayakları dış etkenlerden koruyan 
modelleri tercih ediyor. Modeli, rengi ve tarzı her erkeğe göre 
değişiklik gösteren spor ayakkabılar, denim, canvas ya da kumaş 
pantolon fark etmeksizin her parçayla kombin edilebilme imkanı 
sunarken, günboyu rahatlık sağlıyor.

JOKER PARÇA CASUAL AYAKKABILAR
Modern hayat içinde bir yerlere yetişmeye çalışmak çoğu 
zaman dağları aşmaktan daha zor hale geldi. Mesele bir 
de bir iş toplantısına yetişmekse, beyler hem daha hızlı 
tempoya elverişli ve hem de iş hayatına uygun ayakkabı 
arayışına giriyor. Tam da bu noktada casual ayakkabılar 
devreye giriyor. Çünkü bu ayakkabılar, kıyafetlerin de bir 
numaralı tamamlayıcısı. Takım elbiselerle 
kombinlendiğinde şıklığı tamamlayan bu ayakkabılar, 
denimlerle tamamlandığında ise eşsiz bir görüntü 
yakalıyor.

1

2

3
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SOnBAHAr YAĞMUrU
Tüm zamanlara ve değişen trendlere meydan okuyan trençkotlar, adını yine sonbaharın 

vazgeçilmezleri arasına yazdırıyor. Kiğılı’nın profesyonel kesimi ve dikimi ile stilinizi riskli 
havalarda da destekleyen trençkotları, sizi mevsim yağmurlarından da koruyor. 

Ayakkabı 
KİğıLı

Ayakkabı 
KİğıLı

Cüzdan
KİğıLı

Gömlek
KİğıLı

vİTRİN  

Trençkot
KİğıLı

Pantolon 
KİğıLı

Eldiven
KİğıLı

Gözlük 
MUSTANG

Pantolon 
KİğıLı

Mont
KİğıLı

vİTRİN  

TArz MeSeLeSi
Yaz tatilleri geride kaldı, doğa yürüyüşleri içeren kaçamaklarınsa 
tam zamanı! Her detayı ince ince düşünen ve koleksiyonlarına 
yansıtan Kiğılı, yeni sezonda sonbahara özel hazırladığı kapüşonlu 
montları ve rahatlığıyla ön plana çıkan denim pantolonlarıyla fark 
yaratıyor. Vücuda uygun ve esnek pantolonlar hareketlerinizle 
kusursuz bir uyum yakalarken, rahatlığıyla göz dolduran kapüşonlu 
montlar ise konforu zirveye çıkarıyor.

Ayakkabı 
KİğıLı

Kulaklık 
XıAOMı
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AKTÜEL  I  PSİKoLoJİ

Romantik ve heyecan verici flört sürecinin ardından evliliğe 
hazırlanan çiftler için aslında yepyeni bir dönem başlar. Çünkü 
evlilik uzaktan bakıldığı kadar kolay değildir. Eşlerin birbirlerini 
anlamak ve aralarındaki uyumu korumak için çabalaması gerekir. 
Central Hospital’dan Uzman Psikolog Aycan Bulut'la, çoğunlukla 
şiddetli geçimsizlik nedeniyle sonlanan evlilikler hakkında konuştuk. 
Sonbaharla birlikte romantik rüzgarların estiği şu günlerde, mutlu 
evliliğin sırlarına kulak vermenin de zamanı geldi.

KASIMDA 
AŞK B AŞKADIR

Bunu yaparken de “Ben” dilini 
kullanmalıdır; “Sen” dili evlilikte olması 
gereken paylaşıma terstir. Mutlu evliliğin 
temeli iyi iletişimle atılır. Eşlerin birbirini 
dinlediği ve anladığı bir iletişimi varsa, 
evlilikleri de sağlam temeller üzerine 
kurulmuş demektir. Bu sayede sorunlarını ve 
çatışmalarını etkili bir şekilde çözebilirler.

Bireysellik
Her birey özel ve değerlidir. Pek çok insan bu 
gerçeğin farkında dahi değildir. Kişi, her şeyden 
önce kendini sevmeli, sosyal ortamlarda 
kendisini değerli kılmalı ve yaradılış 
bakımından özel olduğunu bilmelidir. Birey 
bunları bildikten ve algıladıktan sonra çift 
ilişkisi çok daha sağlıklı olur. Kendisi gibi 

partnerinin de özel ve değerli olduğuna inanan 
kişi, kendi benlik yargılarını karşı tarafta 
arama hissi duymaz, onaylanma beklentisi 
içine girmez. Böyle olunca da hem saygı hem 
de sevgi görür. 

MUTLU EVLİLİĞİN 
5 ANA BİLEŞENİ
Mutlu evlilik bir şans değil; çaba, emek, sabır, 
özveri, uzlaşma, anlaşma ve önemsemenin bir 
ürünüdür. Mutlu evliliğin sırrı birçok unsurun 
karışımından oluşur; biraz sevgi, saygı, güven, biraz 
eşlerin mutlaka vermesi gereken ödünler ve 
yapması gereken fedakarlıklar, biraz duygusal 
istikrar ve destek, biraz karşısındakinin verme ve 
alma ihtiyacını tanıma, biraz da maddi güvencedir. 
Sağlıklı ve mutlu evlilik için gereken bu karışımın 
dayandığı 5 ana bileşen vardır: Sevgi, saygı, 
hoşgörü, iletişim, bireysellik.

Sevgi
Her şeyin başı sevgidir; hoşgörülü olmanın, saygı 
duymanın ve bireyselliğin olmazsa olmaz iksiridir. 
Birey önce kendini bir bütün olarak sevmeli ve 
olduğu gibi kabul etmelidir ki sonra karşısındakini 
sevebilsin. Sevgi, çiftler arasındaki paylaşımların 
artmasını, beraberliklerin daha sağlam ve sağlıklı 
olmasını sağlar, tartışmaların uzamasını engeller.

Saygı
Kişinin özsaygı ve özgüvene sahip olması çocukluk 
döneminden itibaren geçirdiği psikolojik gelişim 
süreciyle oluşur. Özsaygısı ve özgüveni yüksek 
kişiler, ilişkilerinde eşlerine de saygılı olur.

Hoşgörü
Toplum olarak kendi duygularımızı karşı tarafa 
kabul ettirme ve kabul edebilmeleri için diretme 
eğilimindeyiz. Oysaki herkes farklı kültürdeki aile 
yapısı çerçevesinde büyür. Bu nedenle farklı 
düşüncelere, duygulara ve yaşam tarzlarına sahip 
olur. Evlilik kurumu ise iki farklı kültürde yetişen 
bireyi bir araya getirir. İşte bu farklılıklardan gelen 
bireylerin birbirine uyum göstermesini sağlayan da 
hoşgörüdür.

İletişim
Çiftler birbirlerine duygularını, düşüncelerini ve 
beklentilerini açık bir şekilde ifade edebilmelidir. 
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vİTRİN  

Kiğılı, stilinize son dokunuşu yapacak detayları sizin yerinize 
incelikle düşünüyor. Tasarım ve işçiliğin mükemmel uyumuyla 

hazırlanan parçalara gardırobunuzda yer açın. Saat, mendil ve kravat 
gibi aksesuarlarla da stilinizi hareketlendirebilirsiniz.

Saat 
Tommy Hilfiger

Gözlük 
RAy-BAN

robert Pattinson

STiLde SOn dOKUnUŞ
Pantolon 
KİğıLı

Kemer 
KİğıLı

Ayakkabı 
KİğıLı

Ceket, 
Gömlek, 
Mendil 
KİğıLı

vİTRİN 

İş dünyasının 
koşturmacası arasında 
şıklığı elden bırakmayan 
erkekler için Kiğılı 
koleksiyonları yine 
dopdolu. İster evrak 
ister laptop için 
kullanılsın, deri çantalar, 
hem gündelik hayatı 
kolaylaştırıyor hem de 
erkek stilini 
tamamlamaya devam 
ediyor.
Çanta Kiğılı

Kiğılı ile sonbaharda da şıklığın şifrelerini 
çözmek çok kolay. Stiline her daim önem 

veren erkeğin simgesi olan Kiğılı 
ceketleriyle iş dünyası atmosferine 

kolayca geçiş yapabilirsiniz.
Ceket Kiğılı

Şıklığın imzası ayakkabılar, 
konforunda en önemli unsuru. Siz de yeni 

sezonun birbirinden şık ayakkabı 
modelleriyle stil sahibi görünümünüzü ön 

plana çıkarabilirsiniz.
Ayakkabı Kiğılı

Aksesuar konusunda minimalist ve kullanışlı 
tasarımlara önem veriyorsanız Kiğılı’nın cepte taşınan 
aksesuarlarını keşfetmelisiniz.
Kartlık Kiğılı

Erkek modasının en şık temsilcisi 
Kiğılı’nın özgün detaylara sahip 

aksesuarları yeni koleksiyonlarıyla 
sonbaharda stilinize vurgu yapıyor. 

Maceracı erkeklerin tarzından 
ilhamla tasarlanan bileklikler şehirli 

erkeğin de stilini yansıtacak.
Bileklik Kiğılı

Kravat 
KİğıLı
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AJANDA

6. Engelsiz 
Filmler 
Festivali
Bu yıl altıncı kez 
düzenlenen Engelsiz Filmler 
Festivali, 8-10 Ekim tarihleri 
arasında İstanbul Boğaziçi 
üniversitesi Sinema Salonu 
(SineBu), 12 - 14 Ekim tarihleri 
arasında Eskişehir Taşbaşı Kültür ve 
Sanat Merkezi (Kırmızı Salon), 
17 - 21 Ekim tarihleri arasında ise 
Ankara Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar 
Merkezi ve Goethe - ınstitut’te 
sinemaseverleri ağırlayacak. Festivaldeki tüm 
filmler göremeyenler için sesli betimleme, 
duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı altyazı ile 
gösterilecek.

ROMANTİZMA
Yasemin ve Uğur, evliliklerinin 20. yıldönümünde 

yıllar önce içlerinde ukde kalan düğünü 
yapmaya karar verir. Birbirinden farklı iki 

ayrı düğün hayal eden karı koca; nikah 
tazeleme yolunda yıllanan ve yıpranan 

ilişkilerini, kapanmayan hesaplarını ve 
halı altına süpürdükleri sırlarını 

sorgulayacak ve beraberlikleri hiç 
beklemedikleri bir sona doğru 

yol alacaktır. Janset ve Gökçe 
Özyol’un birlikte oynayacağı 

2 perdelik komedi 
“romantizma”, 

20 Ekim’de Ankara 
MEB Şura 

Salonu’nda 
sahneye 

taşınıyor.

GHOST 
THE 
MUSICAL
Hollywood tarihinin 
kuşkusuz en sevilen aşk 
hikayelerinden biri olan 
Ghost’un (Hayalet) sahne 
versiyonu “Ghost the Musical” 
seyirciyle buluşuyor. 1990 
yapımı jerry Zucker filmi Ghost 
(Hayalet), New Yorklu genç çift Sam 
ve Molly’nin bir gece Sam’in 
bıçaklanarak öldürülmesi sonucu 
başlayan gizemli hikayesini anlatıyor. 
Ölümsüz bir aşk hikayesini şairane 
oyunculuklar ve görkemli bir canlı 
performansla sahneye taşıyan “Ghost the 
Musical” 19 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell 
Sahnesi’nde olacak.

AJANDA
SONBAHARIN EN POPÜLER ETKİNLİKLERİYLE SOSYALLEŞMEYE NE DERSİNİZ? KONSERLER, 
TİYATRO OYUNLARI, SERGİLER VE DAHA FAZLASINI AJANDA DOSYAMIZDA BULABİLİRSİNİZ.

İzmir Kahve Festivali
Türkiye’nin en büyük kahve festivallerinden 

biri olan “izmir Coffee Festival” bu yıl da 
geçen sene olduğu gibi 14 - 15 - 16 Ekim 

tarihlerinde kahveseverlere kapılarını 
açacak. Festival içeriğinde; kahve 

tadımları, barista şovları, sergiler, 
sürpriz isimlerin sahne 

performansları ve kahveye dair 
bilmek istediğiniz birçok şeyi 

öğrenebileceğiniz atölyeler 
ve söyleşiler 

gerçekleşecek. Tabii ki 
bunların dışında 

birbirinden ilginç 
sürprizler İzmir 

Arena'da sizi 
bekliyor 

olacak.

Mabel Matiz
Yeni jenerasyon Türk 

pop/rock müziğinin en 
önemli temsilcilerinden 

biri haline gelen Mabel 
Matiz, 16 Kasım’da Ankara 

Congresium’da olacak. Türkçe 
sözlü pop müzik dünyasında 

yerleşik algıları yıkan, farklı tarzı, 
olağanüstü söz ve melodileriyle 

ülkemizde büyük bir hayran kitlesi 
yakalayan Mabel Matiz, sevilen şarkıları 

ile sevenlerine keyifli bir gece yaşatacak.

İKİ BEKAR
Shanette ile Jack'in komik hikayesini anlatan “İki Bekar” isimli tiyatro oyunu, 21 Ekim’de Ankara MEB 
Şura Salonu’nda izleyicisi ile buluşuyor. Shanette adım adım Jack'i izliyor. Jack ise ilişkiden, 
bağlanmaktan, terkedilmekten, aldatılmaktan ve soyulmaktan korkuyor. En çok da deli olduğu kadar 
çatlak Shanette’ten korkuyor. Ama Shanette kararlı ve ısrarcı, vazgeçmeye hiç niyeti yok. Duru 
Tiyatro'nun 10. yılında Amerikan Tiyatrosu'nun en ünlü komedi yazarlarından Sam Bobrick'in yazdığı 
oyunu Emre Kınay sahneye koyuyor. DÜŞLER ÜLKESİ: 

TROYA
Kale Grubu’nun katkıları, Etnik Popüler 

Sanatları Koruma ve Geliştirme Derneği 
(EPOS 7) ve yeni nesil sanatçı 

platformu BASE işbirliğiyle 
düzenlenen “Düşler ülkesi: Troya” 

sergisi, 26 Eylül-26 Ekim tarihleri 
arasında İstanbul Arkeoloji 

Müzeleri Müdürlüğü'nün de 
katkılarıyla Darphane-i 

Amire'de sanatseverlerle 
buluşacak.

Anthony Cragg “İnsan 
Doğası” Sergisi
Yaşayan en önemli heykel sanatçılarından 
Anthony Cragg’in kariyerinin her evresinden 
en karakteristik örneklere yer veren “İnsan 
Doğası” sergisi, heykel sanatının doğasını 
oluşturan içerik, kütle, boşluk, malzeme, 
renk ve ölçek gibi ayırt edici özelliklerin 
Cragg tarafından nasıl yorumlandığını 
gözler önüne seriyor. Anthony 
Cragg’in 40 yılı aşkın kariyerinin 
her döneminden en karakteristik 
örneklerin yer aldığı sergi, 
“İnsan Doğası” İstanbul 
Modern’de 13 Kasım’a 
kadar sergileniyor.
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İştah kabartan lezzet noktalarını derlediğimiz 
köşemizde bu kez, küçük ama dillere destan tatlarıyla 
nam salan mekanları inceledik. İşte en sürpriz 
lezzetleri yakalayabileceğiniz mekanlardan birkaçı.

LEZZETE 
YOLCULUK

MEKAN

Tarihi Yarımada'da Bir Lezzet Durağı; 
Baldır Sirkeci
Sirkeci Postanesi'nin hemen arkasında bulunan tarihi binada 
açılan Baldır Sirkeci, bambaşka bir lezzet deneyimi sunuyor. 
Dananın arka bacaklarının üst kısmı ile kuyruğunun bir 
kısmından yapılan Baldır, patates, kavrulmuş soğan, kekik, 
biberiye gibi taze baharatlar ve tam buğday unu ile yoğurulup 
hazırlanıyor. Yüzde yüz yağsız dana eti ve özel baharat ve 
soslarla hazırlanan Baldır, düşük sıcaklıkta 18 saat pişiriliyor. 
Baldır ile birlikte mekanın kendi üretimi olan bir de ekmek 
servis ediliyor. Fiyatlar ise lezzetli et yemek isteyenler için 
oldukça uygun. Eminönü, Sirkeci ya da tarihi yarımada tarafına 
yolunuz düşerse denemenizi öneririz.

Adres: Hobyar Mah., Aşir Efendi Cad., İmar Han No:15/A 34112 
Eminönü/İstanbul

Bursa Kebabı Beşyol'da Yenir: Beşyol Kebapçısı
Bursa'nın en meşhur kebapçılarından Beşyol Kebapçısı'nı ziyaret etmediyseniz 
çok şey kaçırdınız demektir. Yalnızca Bursa Kebap’ın servis edildiği bu 
mekanda porsiyonlar göze de hitab ediyor. Yanında el yapımı Şıra da tercih 
edilebiliyor. Tatlı olarak Kadayıf ya da Kaymaklı Kemalpaşa alternatifleri 
sunuluyor. 1990 yılında kurulan bu işletmenin üç şubesi bulunuyor.

Adres: Yeni Yalova Yolu, No: 240 Osmangazi/Bursa

Kumruyu Kanatlandıran Mekan: 
Kumrucu Eren
İzmir Çeşme’nin en iyi kumrucusu olarak bilinen Kumrucu 
Eren, adeta şarküteri lezzetlerine bir isyan niteliğinde. 
üstelik bir sucuk, salam ve kaşarın çok ötesinde. Kumru, 
kara fırında özel olarak yapılan sandviçin içine ızgaranın 
üstünde kızartılmış salam, sosis, sucuk, peynir ve domates 
eklenerek yapılıyor. Güne Kumru ile başlamaksa tüm ünün 
keyifli geçmesini sağlıyor. “Yemek için yaşayan herkesin ilk 
tercihi” olarak hizmet veren Kumrucu Eren, bol malzemesi 
ile damaklara olduğu kadar gözlere de hitap ediyor. Fiyatları 
ise oldukça makul. İzmir’i ziyaret ederseniz, bu lezzeti 
deneyimlemenizde fayda var.

Adres: 16 Eylül Mah., 3057. Sk., 35930 Çeşme/İzmir
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