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Sevgili okurlar,

Gardırop’un ikinci sayısıyla tekrar sizinle buluşmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Kışın baharla kucaklaştığı bu günlerde yine birbirinden keyifli 

dosyalarla karşınızdayız.

Bahar aylarının enerjisi ve üretkenliği dergimize de yansıdı. Bir yandan yeni 
koleksiyon çalışmalarımızı büyük bir titizle sürdürürken, diğer yandan da 

dergimiz için dopdolu içerikler hazırladık. Her tarza hitap edecek, yeni 
sezona yakışır stil sahibi kombinleri sizler için derledik. Katıldığınız 

davetlerde kendinizden söz ettireceğiniz smokinleri, en özel gününüzde 
şıklığınızı garantileyen damatlıkları, kusursuz hatlara sahip ceketleri, 
günlük stilinizin temposunu arttıracak yelekleri ve daha birçok ürünü 
ilerleyen sayfalarda inceleyebilirsiniz. Stil çıtanızı bu yıl da zirveye 

taşıyacak parçalara sahip yeni ilkbahar - yaz koleksiyonlarımızı incelemek 
için Kiğılı mağazalarımızı ziyaret edebilirsiniz.

Seçkin çizgisiyle erkek giyimine yön veren Kiğılı’nın ürün çeşitliliği Gardırop’a 
da yansıdı. Şimdi modern hayatın koşturmacasına kısa bir es verip kendimize 

biraz vakit ayırma zamanı. 

Keyifli okumalar diliyorum.

Kiğılı Genel Müdürü

Sait Çakıcı
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EN yENİLER

HİTLerİ
SEZONUN

Yeni sezonun en etkileYici parçalarını derlediğimiz saYfalarımızı 
incelemeden alışverişe çıkmaYın!

KLASİK VE MODERN 
TARZLARIN KESİŞİMİ
Son dönemin en gözde 
parçaları arasında yer alan 
spor yelekler, gömleklerle 
kombinlendiğinde her an 
şık ve rahat olmak 
isteyen erkeklerin 
aklını çeliyor. Klasik 
ve modern 
tarzların dikkat 
çeken birleşimi, 
şehirli erkeğin 
beklentilerini tam 
anlamıyla karşılıyor.

AKILDA KALICI TÜM DETAYLAR KİĞILI’NIN 
AKSESUAR SETLERİNDE
Abdullah Kiğılı Exclusive Cut’ın aksesuar setleri, tarzını 
klasik seçimlerden yana kullananlar için oldukça 
etkileyici alternatifler sunuyor. Kravat, mendil olarak ikili 
ve kravat, kol düğmesi, mendil olarak üçlü olarak 
sunulan bu aksesuar setlerinin tümü en kaliteli 
malzemeler ve kumaşlarla hazırlanıyor. 
Şıklık kavramına yeni bir soluk 
getiren Abdullah Kiğılı Exclusive 
Cut aksesuar setleri, klasik 
kombinlerinizin 
vazgeçilmezi olacak.

POLO YAKA TRİKOLAR, SEZON 
GEçİŞLERİNDE KURTARICI OLUYOR
Kiğılı’nın en hit parçaları arasında yer alan polo yaka triko 
kazaklar, yalın bir tarzı vurguluyor. Kısa kollu üstlerle, 
kalın kazakların arasında yer alan trikolar, mevsim 
geçişlerinde kurtarıcı parça olarak öne çıkıyor. Yumuşak 
dokusu sayesinde erkeklerin severek kullandığı bu 
parçalar, günlük stilin tamamlayıcısı oluyor.

SPOR ŞIKLIĞIN YALIN 
FORMÜLÜ KİĞILI’DA
Mevsim geçişlerini 
simgeleyen bahar ayları, 
farklı tonlar ve farklı 
tarzlardaki parçaların 
rahatlıkla bir araya 
gelebildiği eşsiz zamanlar. 
Spor bir ceket ve beyaz bir 
ayakkabı, böyle zamanlarda 
şıklığın çok da karmaşık 
formülleri olmadığını 
kanıtlıyor.
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KİĞILI, ASTARSIZ VE FERAH KOLEKSİYONUYLA SEZONA 
DAMGASINI VURUYOR
Kiğılı, erkek moda dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Şıklığın yanında 
fonksiyonelliğin ve rahatlığın ön plana çıktığı koleksiyonda kemik, beyaz, 
haki, mavi ve lacivert tonlarının eşsiz uyumu, son trend dokunuşlarla hayat 
buluyor. Yeni koleksiyonda dikkat çeken hafif, yumuşak ve doğal yıkanmış 
pantolonlar ve 3 düğmeli polo yaka t-shirtler kombinlerinizin tamamlayıcısı 
oluyor. Erkek moda dünyasının da artık bir hayli canlı geçtiği yeni sezonda 
oldukça şık tasarımlar ile kendinize özel stil yaratacaksınız.

SPOR VE DENİM 
PANTOLONLAR, CASUAL 
TARZA ŞIKLIK KATIYOR
Erkeklerin günlük hayatlarında 
ve casual stile uyumlu 
ortamlarda tercih ettikleri spor 
ve denim pantolonlar, yeni 
sezonun doğru seçimi olacak 
gibi görünüyor. Farklı renkleri ve 
kesimleriyle bu tarz 
pantolonlar, erkeklerin hem 
dinamik bir çizgi 
yakalamasını sağlıyor, 
hem de farklı 
parçalarla rahatça 
kombinlenebilme şansı 
tanıyor. renk seçimini 
ise tamamen sizin 
zevkinize bırakıyoruz.

ŞİMDİ KISA KOLLULARIN ZAMANI
Kış aylarını yavaş yavaş geride bırakırken kısa kollu gömlek ve tişörtler 
gardıroplarda yerini almaya başladı. Kumaş, keten veya kot pantolonlarla 
kolaylıkla kombinlenebilen ve iş hayatının yanı sıra günlük yaşamda da 
tercih edilebilen gömlek ve tişörtler, şık görünmeyi hedefleyen erkeklerin 
zevkine hitap ediyor. 

ESNEK TARZ KANVAS PANTOLONLAR FARKLI 
ANLARA UYUM SAĞLIYOR
Spor - şık kombinlerin havalı kurtarıcıları kanvas pantolonlar 
erkeklere, yere ve zamanına göre tarzını dilediğince esnetebilme 
şansı tanıyor. Sade bir kazakla veya zarif bir ceketle bir araya 
gelebilen kanvas pantolonları, günün her anında farklı parçalarla 
buluşturabilirsiniz. Kiğılı’nın birbirinden rahat kanvas pantolonlarını 
ister bir iş toplantısında, ister hafta sonu programları sırasında 
tercih edebilirsiniz.
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TREND 

AKSESUAR DEYİP GEçME!
Smokin ve damatlıkların en özel 
tamamlayıcıları hiç şüphesiz 
papyon, kemer, ayakkabı ve kol 
düğmeleridir. Kiğılı da vazgeçilmez 
siyahtan göz alıcı mavi, lacivert 
ve bordo tonlarına kadar birçok 
renkte ve tarzda aksesuarıyla 
özel gün hazırlığında olan damat 
adaylarını selamlıyor!

ABDULLAH KİĞILI ExCLUSIVE CUT

İDDİALI DETAYLAR
Asi ama her zaman cesur. Sınırları zorlayan 
smokin ve damatlıklar, düğün sezonuna damgasını 
vuruyor. Kombinlerin güçlü destekçileri 
papyonların eşlik ettiği damatlıklar, özel günlere 
anlam katıyor.
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Önemli günlerin simgesi haline gelen 
takım elbiselerin içinde kullanılan 
yelekler, artık geniş alternatifli 
kombinlerin yıldızı olmuş durumda. 
Denim ve spor gömleklerle de bir 
araya getirilebilen yelekler, her yaşta 
erkeğe hitap ediyor. Kombinlerinizde 
farklı bir soluk arıyorsanız Kiğılı’nın 
yelek tasarımlarına göz atmanızda 
fayda var.
Yelek Kiğılı

Kiğılı ilkbahar - yaz denim 
koleksiyonları ile jean modasının 

nabzını tutuyor. Sokağın enerjisini 
baharın coşkusu ile birleştiren 

Kiğılı, günün her saatine uygun 
özgür, tutkulu ve yenilikçi 

kombinler sunuyor.
Denim Pantolon Kiğılı

Göz dolduran bir stile sahip olmak isteyen 
erkekler son yıllarda çantalarını yanından 

ayırmıyor. Siz de aksesuar konusunda cesur 
olun. Kiğılı’nın farklı tasarımlara sahip deri 

çantaları ile modern duruşunuzu tamamlayın.
Çanta Kiğılı

VİTRİN 

Baharın en güzel günlerinde, dünya markalarının renkli güneş 
gözlükleri doğanın renkleriyle mükemmel uyumu yakalıyor. 
Farklı yüz tiplerine uygun büyük çerçeveli ve geometrik şekilli 
modeller, stilinizin en önemli parçası haline geliyor. Birbirinden 
trend güneş gözlükleri ile stilinizde adeta fark yaratabilirsiniz.
Gözlük Emporio Armani

Göz alıcı görünümü ve fark edilir 
bir stili tamamlayan en önemli 
aksesuar saattir. Yeni sezonda 
dikkat çeken saat tasarımları 
ilkbahar - yaz sezonunda stillere 
renk katıyor. Siz de şıklığından taviz 
vermeyenlerdenseniz, birbirinden 
iddialı markaların 
koleksiyonlarında yer alan saatleri 
inceleyebilirsiniz.
Saat Diesel
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MoTosİKLET

ASFALTIN JETLERİ
 Motosikletler, yavaş yavaş garajlarından çıkmaya başladı. Onları artık keyifle ve bolca 

kullanılacağımız güneşli günler de yüzünü gösterdi bile. Hız tutkunlarının favorilerinden olan 
motosikletler, ilgilileri için vazgeçilmez bir tutkudur. Sosyal statünüz, yaşınız ve kilonuz ne olursa 
olsun, motosikletin üzerindeyseniz özgürsünüzdür. Sezonun en gözde modellerini derlediğimiz bu 

dosyamız motosiklet tutkunları için.

Ducati 2018 Monster 821
Mad Boxer, yetenekle birlikte azim ve tutkunun 
bir araya geldiğinde nasıl bir parça 
çıkabileceğinin en güzel örneklerinden. Marcel 
Van Hooijdonk isimli geliştirici tarafından beş 
yılı aşkın bir çalışmanın ardından hayata 
geçirilen Mad Boxer’da, orijinal parçalara özel 
yapım yorumlar eşlik ediyor. 2.5 litrelik turbo 
boxer, WrX motorunun (twin-turbo yerine tek 
parça büyük turbo eklendi.) gövdeye 
entegrasyonu için ciddi mesai harcayan 
geliştirici bu kalibrasyon için tamamen kendi 
geliştirdiği parçalardan yardım almış. Yakıt 
tankını Kawaskaki’den alan Van Hooijdonk, 
şanzıman bölümünde ileri Japon genetiğinden 
faydalanmayı da ihmal etmemiş.
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BMW Motorrad Copcept: 
Geleceğin Elektrikli Scooterı
BMW, tamamen elektrikli motosiklet tasarımı konusunda 
hem iddialı hem de başarılı. Gümüş rengi ve agresif, asi 
duruşuyla estetik ve havalı görünüme sahip olan elektrikli 
scooterın, ışıklandırmaları da scootera ayrı bir hava veriyor. 
Gidon altında yer alan sürücü ekranı hem gösterge hem de 
bilgilendirme yapıyor. Akıllı telefon bağı sayesinde 
sürücüyle ilişki kuran Concept, dokunmaya duyarlı ceketiyle 
hem koruma hem de araç üzerinde eller serbestken kontrol 
edebilme özelliğine sahip.

Yakın Zamanın En 
İddialı “Custom” 
Motosikleti Indian 
Scout FTR1200
ındian’ın yeni modeli Scout FTr 
1200, 1133 cc’lik V tipi motora 
sahip. Markanın yarış takımı ile 
birlikte üretilen modeli, kafes 
tipi şasisi ile beraber yarış 
havasını retro olarak sunuyor. 
Motor, karbon maşa ve radyatör 
koruyucuları ile birlikte asi bir 
görünüme sahip. Amortisör 
sisteminde Öhlins’i tercih 
edilirken, frenlerde Brembo 
kullanılıyor. LED ışıklandırmalara 
sahip Scout FTr1200, yüksek 
kademede duran çift tüplü egzoz 
ile yarışçı ruhunu 
yansıtıyor. Scout FTr1200, 100 
Hp güce ve 194 kg ağırlığa sahip.
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Hafiflik Kavramına Yeni Bir Bakış 
Açısı Getiren Motosiklet: Vins 
Duecinquanta
Bir İtalyan şirketi olan Vins Motors, yeni modeli Vins 
Duecinquata ile motorda serilik ve rahat 
yönetilebilirliği aynı anda sunuyor. 95 kilogram 
ağırlığında gövde hafifliği merkez alınarak 
hazırlanan Duecinquata, bunu son teknoloji 
materyalleriyle elde ediyor. Söylendiği kadarıyla, tek 
parça karbon fiber gövde üzerine kurulu 
motosiklette ekstra karbon jantlar kullanıyor. 
Sağlam karbon fiberden imal edilen Duecinquata, 90 
derece V çift motor üzerine kuruluyor. Saatte 200 
km hıza kadar çıkış yapıyor. Bu motor hızı, yarış 
motorlarına göre az gibi gelse de motorun boyutu 
göz önünde bulundurulduğunda oldukça iyi duruyor. 
Açığa çıkan gücün 60 beygir civarında olduğu 
biliniyor. Tasarımında ise özel yapım bir radyatör 
kullanılan 95 kiloluk gövdede, aerodinamik araçlar 
aracılığıyla daha iyi bir akış sağlıyor.

Japon Ünlüsü Yamaha MT-09
Yamaha, çiftli far dizaynını MT-10 modelinden esinlenilerek 
tasarlandığını belirtiyor. LED ve yeni gündüz farları ile kendini daha 
görünür kılıyor. En belirgin farklarının kaydırmalı debriyaj ve hızlı 
vites değişimler için quick shifter olduğu söylenebilir. MT-09’un 
kurduğu diğer modellerine göre 30 mm daha kısa biçimde 
tasarlanmış, sele kısmı ise 5 mm daha yüksek konumlandırılmıştır. 
Arka çamurluk ve plaklık arka maşaya sabitlenmiş. Ön süspansiyon ise 
yeni egzozla birlikte ön sıkıştırma ayarlı dizayna sahip.

MoTosİKLET
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Naked Tutkunlarına Honda 
Fireable CB1000R Serisi
CBr1000rr Fireblade motoru kullanıyor ve 130 
HP güç üretiyor. Ancak, 160 HP’lik Yamaha MT-10 ve 
165 HP’lik BMW S1000r gibi rakip modellerin 
yanında oldukça sönük ve eski teknoloji kalıyor. 
Sunulacak olan Naked modelin yeni CBr1000rr 
Fireblade’in motoru, şasisi ve amortisörleri ile 
çıkması muhtemel. 155 HP gibi bir güç üretmesi 
beklenen model, büyük ihtimalle 200 
kg civarlarında olacak. Teknolojik gelişmeler 
sayesinde elektronik olarak fly-by-wire gaz kolu, 
tork kontrolü, ön kaldırma desteği, çekiş kontrolü 
ve opsiyonel quickshifter donanımları da mevcut 
olacak. Tabii ki tasarımın da yeni nesil Honda 
modellerine yakışır bir hale gelmesi bekleniyor. 
Yamaha MT-10 SP gibi, Honda da daha agresif 
bir SP versiyonu çıkarabilir.

Güç ve Sanatın Karması: 
Essence E-Raw 3.1
Marka geliştirdiği konsept modelleriyle birlikte 
elektrikli motosiklet alanında kendinden söz 
ettiriyor. Essence E-raw rakiplerinden farklı olarak 
tamamı ahşaptan oluşan ve kullanıcının rahatlıkla 
oturabileceği bir konsol tasarımına sahip. 10 kwh’lık 
bataryası ile tek seferde 185 km hıza ulaşabiliyor. 
Bataryasının 30 dakikada hızlı şarj özelliği, aynı 
kulvardaki rakiplerinden kolayca sıyrılmasını 
sağlıyor. Saatte maksimum 155 kilometre hız 
yapabildiğinden, 0-100 km’ye 3.5 saniyede ulaşıyor.

Honda’nın Güçlü Tasarımı: 150SS Racer
Sportif hatlara sahip mini naked gibi dizayn edilmiş. Kaslı görünüme 
sahip deposu, karbon jantları, disk frenleri gibi birçok özelliğe sahip. 
Tek silindirli 150 cc’lik motordan güç alıyor. 9000 dev/dk’da 16.9 
beygir güç ve 7000 dev/dk’da 13.7 Nm tork gücüne sahip. Parçalar 
retro tarzdan esinlenilerek tasarlanmış, mükemmel yuvarlaştırılmış 
far, sağlam fren diskleri,yana açılan egzoz gibi özellikler mevcut. 
150SS racer da önemli başka bir özellik su soğutmalı olması. 7000 
rpm’de 10 HP ve 5000 rpm’de 8 lb-ft (10.8 Nm) bir pik tork üretiyor. 
Deliksiz fren diskleri ve susturucunun stili de retro esintili. Depo ve 
gövdenin kaslı görünümüyle  motosiklere agresif bir hava katıyor. 
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GÜNDEM  I  KİĞILI’DAN HABERLER

TELEVİZYON DÜNYASINDA KİĞILI ŞIKLIĞI
Kiğılı, Türk televizyonlarının en çok takip edilen dizi ve programlarına kıyafet sponsoru 
olmayı sürdürüyor. En beğenilen ekran yüzleri, imajlarını Kiğılı’nın da destekleri ile 
garantiliyor. Türkiye’nin en çok izlenen yarışmalarından “O Ses Türkiye”nin sunucusu Jess 
Molho, reyting rekorları kıran “İstanbullu Gelin”in Faruk karakterine hayat veren Özcan 
Deniz, Aslı Tandoğan’la başrollerini paylaştığı “Yuvamdaki Düşman” dizisiyle ekranlara 
dönen Pamir Ekin, hem skeçleriyle hem de besteleriyle gönüllere taht kuran Oğuzhan Koç ve 
ekranların sevilen şefi Arda Türkmen gibi birbirinden başarılı isim, bu yıl duruşlarını Kiğılı 
şıklığıyla birleştiriyor.

KİĞILI, KADINLAR GÜNÜ’NE ÖZEL 
WORKSHOP DÜZENLEDİ

Kiğılı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle anlamlı bir etkinliğe imza attı. Meme 
Kanseri konusunda farkındalığı arttırmayı amaçlayan Kiğılı, merkez kadın çalışanları için 

Kadınlar Günü’ne özel bir workshop organize etti. Şişli Kolan Hastanesi’nden Genel 
Cerrahi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Mehdi Deniz tarafından gerçekleştirilen 

workshop’ta, meme kanserinde erken tanının ve erken tanı sayesinde tedavideki 
başarının önemi anlatıldı. Kiğılı, düzenlediği bu etkinlikle toplum sağlığının temellerini 

kadın sağlığının oluşturduğunun altını çizdi.
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Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği 
(AYD) ve Akademetre iş 
birliği ile düzenlenen 
“Türkiye’nin 1 Numaralı 
Markaları” ödül töreninin 
9.’su, Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi‘nde 
gerçekleşti. Sektördeki 
prestijli ödüllerden biri olan 
AYD Marka Ödülleri’nin biri 
de Kiğılı’ya geldi. Kiğılı, “En 
Beğenilen Erkek Giyim 
Markası” kategorisinde 6. 
kez ipi göğüsledi. Başarısını 
da bir kez daha gözler önüne 
serdiği görkemli gecede 
Kiğılı, rakiplerin arasından 
sıyrılarak “Erkek Giyim” 
kategorisinde tüketicinin en 
beğendiği ve tercih ettiği 
marka ödülünün sahibi oldu.

KİĞILI 6. KEZ “EN BEĞENİLEN ERKEK GİYİM MARKASI” SEçİLDİ

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, son günlerde sosyal 
medyada trend olan “sosyal deney” fikrinden yola çıkarak 
Sevgililer Günü ile ilgili, çiftler arasında konuşulabilecek ve 
paylaşılabilecek viral bir video içeriği üretti. Hazırlanan 
videoda, kadınlar ve erkeklere ilk tanıştıkları anlarla ilgili 
sorulan soruların ardından, asıl soruya gelerek “Onu ilk 
gördüğünüz zaman ne giyiyordu?” dendi. Kadınlar sorunun 
cevabını net bir şekilde verebilirken, erkekler bu sorudan sınıfta 
kaldı. Ayrıca aynı konsept altında bir de sosyal medya yarışması 
düzenleyen Kiğılı, takipçilerin yarışma postunun altına 
sevgilisini etiketleyip, ilk tanıştıkları gün üzerinde ne olduğunu 
yorum olarak paylaşmasını istedi. 
Yarışmaya toplam 3.068 yorum 
gelirken, video da toplam 3.198.094 
görüntülenme ve 71.218 etkileşim 
alarak geniş bir kitleye ulaştı. 

KİĞILI’DAN SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ÖZEL SOSYAL DENEY
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Erkek hazır giyim sektörünün öncü markası Kiğılı’nın 
yılbaşında düzenlediği hediye çekilişinde talihli isimler belli 
oldu. Çekilişte, Hayrettin Çakıcı Audi A3 kazanırken, 
ödülünü de Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah 
Avcı teslim etti. 20 Şubat Salı günü Kiğılı Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdullah Kiğılı ve Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem’in de 
katıldığı Çayırova’daki merkezde 
gerçekleştirilen davette, keyifli ve 
duygu dolu anlar yaşandı. 
Hediye çekilişinde Audi A3’ün 
yanı sıra, 10 adet iPhone 8, 
10 adet iPad ve 10 adet 
Playstation 4 Pro da talihli 
Kiğılı müşterilerinin oldu. 
Hediyelerin tamamı 
kazananlara ulaştırıldı.

GÜNDEM  I  KİĞILI’DAN HABERLER

KİĞILI’DAN 150 YENİ 
MAĞAZA ATAĞI
Kiğılı, 2017 yılını değerlendirdiği ve gelecek yıllara 
yönelik vizyonunu paylaştığı toplantıda basınla bir 
araya geldi. Kiğılı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah 
Kiğılı ve marka CEO’su Hilal Suerdem’in katıldığı basın 
toplantısında, iki yönetici de sektörün geneline yönelik 
açıklamalarda bulundu. Kiğılı, bir soru üzerine halka 
açılma planlarının olmadığını belirtti. Sistemi doğru 
yönettiklerini belirten Kiğılı, yalnızca halka arz için 
değil ortaklık teklifleri için de kapılarının kapalı 
olduğunu söyledi. Kiğılı CEO’su Hilal Suerdem ise 
markanın gelecek 5 yıl içinde toplam 150 yeni mağaza 
açmayı planladığını paylaşırken, bunların 100 tanesinin 
yurtdışında olacağını söyledi.

Kiğılı Talihlisi  audı a3’ÜnÜ 
abdullah avcı’dan Teslim aldı
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Kiğılı’dan 
avRuPa’Ya 

Yeni mağaZa
Pazar çeşitliliği ile sektöründe öncü haline gelen Kiğılı, küresel 

moda devi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kiğılı, 
gücünü şimdi de Avrupa’ya taşıyor ve yurt dışındaki

26. mağazasını Paris’te açmanın mutluluğunu yaşıyor. Erkek 
giyim sektörünün devi Kiğılı, bulunduğu tüm noktalarda 

kaliteli ürünlerini ve dinamik, yenilikçi ve modern 
tasarımlarını müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Kiğılı, Youtube kanalı Erkek Kafası’nda 
oyuncusu Ali’nin yanına Kaan’ı da dahil 
etti. Popüler kanalın yeni oyuncusunu da 
izleyebileceğiniz son videolara youtube.
com/erkekkafasi adresinden 
ulaşabilirsiniz. Kiğılı’nın sezon 
trendlerinden, bakım önerilerine kadar 
tüm konulara değindiği videoları 
kaçırmamak için erkek kafası kanalına 
abone olmayı unutmayın.

ERKEK KAFASI’NA YENİ KONUK
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GÜNDEM  I  KİĞILI’DAN HABERLER

Birçok markanın katıldığı 

evlilik fuarlarında 

Kiğılı da yerini alarak, 

yeni sezon damatlık ve 

smokin koleksiyonlarını 

ziyaretçilere tanıttı.

Kiğılı, evliliK
FuaRındaKi YeRini aldı
Evlilik hazırlığı yapan çiftler için gelinlikten damatlığa, düğün 
organizasyonundan ev gereçlerine kadar çok sayıda ürün ve hizmetin 
yer aldığı Evlilik Fuarı, bu yıl yine Ankara ve İstanbul’da gerçekleşti. 
İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, Ankara’da ise 
ANFA Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarlarda, çiftler en 
özel günlerinde kendilerini iyi hissettirecek damatlık ve gelinlik 
seçeneklerini inceleme şansı yakaladı. Birçok markanın katıldığı evlilik 
fuarlarında Kiğılı da yerini alarak, yeni sezon damatlık ve smokin 
koleksiyonlarını ziyaretçilere tanıttı. Genç çiftler tarafından ilgiyle 
takip edilen fuarlarda, Kiğılı’nın kişiye ve zevke 
özel tasarımlar  yaptığı, özel dikim alternatifleri de 
ziyaretçilere sunuldu.
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Kiğılı, mediPOl 
baŞaKŞehiR ve 
demiR GRuP 
sivassPOR’a 
sPOnsOR Oldu

Kiğılı, Fenerbahçe’nin yanı sıra yeni sezonla 
birlikte Türkiye’nin önemli spor kulüpleri arasında 
yer alan Medipol Başakşehir ve Demir Grup 
Sivasspor’un da resmi kıyafet sponsoru oldu. 
Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor 
oyuncularının da şıklığı bundan böyle Kiğılı’ya 
emanet olacak. Oyuncular, 2017 - 2018 sezonunda 
gerçekleşecek özel davet ve toplantılarda, kendi 
beden ölçülerine göre tasarlanan Kiğılı imzalı 
takım elbiselerini giyecek. İmzalanan sponsorluk 
anlaşmasıyla, iki takımın teknik heyetinin de 
takım elbiseleri Kiğılı tarafından sağlanacak. 

HİLAL SUERDEM, BİRİKİM 
VE TECRÜBELERİNİ 

ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞTI
Doğuş üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü’nün 
9.’sunu düzenlediği Endüstri Mühendisleri Kongresi, 

yine birbirinden önemli markaların üst düzey 
yöneticilerinin katılımıyla 20 - 22 Şubat tarihleri 

arasında gerçekleşti. Tüm üniversite öğrencilerinin 
ücretsiz katılabildiği etkinlikte, Kiğılı CEO’su Hilal 

Suerdem konuşmacı olarak yer aldı. Suerdem 
konuşmasında, CEO’luk yolunda atılması gereken 

adımları, tekstil sektöründe başarılı kalmanın 
sırlarını, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini 

öğrencilerle paylaştı. Kongre sonunda öğrenciler 
Hilal Suerdem ile fotoğraflar çekildi.
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ilKbahaR - YaZ seZOnunun

Gücü Adına!

GÜNDEM  I  KİĞILI’DA YENİ SEZON

Kiğılı, doğadaki canlılığı, enerjiyi ve rahatlığı simgeleyen renk paletiyle ilkbahar - yaz 
sezonuna hızlı bir giriş yapıyor. Bu temada yeryüzünden başlayarak gökyüzüne kadar uzanan 

ve birbirleriyle harmanlanan renkler dikkat çekiyor.

K
iğılı, “Land and Sky” 
temasıyla oluşturduğu 
yeni ilkbahar - yaz 
koleksiyonunu erkeklerin 
beğenisine sundu. Yeni 
koleksiyon, teknoloji ve 

endüstri çağında insanların doğa ile yeniden 
bütünleşebilme özleminden ilham alıyor. 
Doğayı tahrip eden insanların ekolojik çözüm 
arayışlarını ve doğaya kaçış istemini konu 

CAPCANLI TRİKOLAR 
KOMBİNLERE RENK KATIYOR 

Bu sezon kombinlerin temeli, kullanışlı ve rahat denimler, casual 
pantolonlar, tişört ve gömleklerle atılıyor; canlı renklerdeki trikolar 
Kiğılı görünümünü tamamlıyor. Kendiliğinden desenli bir görüntü 

veren örgü trikolar, beklenmedik havalarda hem vücudun ideal ısıda 
kalmasını hem de şık bir görüntünün yakalanabilmesini garantiliyor. 
Aynı şekilde Kiğılı’nın hafif materyallerle üretilen montları da, kimi 

zaman serinleyebilen bahar günleri ve yaz akşamları için ideal.

YALIN TONLAR 
DOĞANIN AHENGİNİ 
TAŞIYOR
Kiğılı, koleksiyonda farklı tonları 
harmanlayarak erkeklere canlılık 
dolu bir görünüm vadediyor. 
Tasarımlar doğanın ahengini 
yansıtıyor. Açık toprak renkleri, 
yeşiller ve sarılar, gökyüzünün ve 
denizin mavileri ile bahar 
güneşinin getirdiği griye çalan 
gün ışığı tonları bir arada 
kullanılıyor. Ara geçişlerde soft 
renkler, canlı tonlarla buluşarak, 
dengeli bir görünüm sağlanıyor.

ediniyor. Çorak toprak renklerinden, baharın 
gelişiyle hayat bulan canlı tonlara kadar geniş 
bir şekilde kullanılan renk paleti bu tema 
etrafında şekilleniyor. renklerinden stil 
detaylarına kadar her noktasıyla koleksiyon, 
yeryüzü ve gök arasındaki tüm canlılığı ve 
enerjiyi kucaklıyor. Koleksiyon, hafif ve nefes 
alan materyalleri, doğal çizgiler taşıyan rahat 
tarzı ve ferahlatıcı yalın renkleriyle erkeklere 
eşlik ediyor.

“Land and Sky” temasıyla hazırlanan yeni 
koleksiyonda, tıpkı doğadaki gibi sıcak ve soğuk 
renkler bir arada kullanılıyor. Farklı materyaller ve 
dokular bütünleştirilerek de dengeli bir görünüm 
vadediliyor. Kiğılı yalnızca tarzıyla değil, nefes alan 
yapıdaki kumaşları ve dijital baskı teknolojisi gibi 
yenilikleriyle, teknik anlamda da üstün bir 
koleksiyon sunuyor. Bu sezon Kiğılı tarzı, pantolon, 
gömlek ve tişört gibi temel parçalarda sadeliği ön 
plana çıkarırken, renkli trikolar ve özgün 
aksesuarlarla kişiselleştirmeyi de mümkün kılıyor.
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DİJİTAL BASKI 
DESENLER, GöMLEK 
VE TİŞöRTLERE 
HAREKET GETİRİYOR 
Bu sezon birbirinden şık desenli 
gömlekler ve tişörtler oldukça 
dikkat çekiyor. Bu parçalarda 
renklerin ve desenlerin daha canlı 
ve uzun ömürlü olmasını sağlayan 
dijital baskı teknolojisi kullanılıyor. 
Gömleklerdeki modern desenlerde 
genellikle gri, beyaz ve mavi tonları 
göze çarpıyor. Bu gömlek ve tişört 
modelleri zamansız tarzları 
sayesinde, erkeklerin halihazırda 
sahip oldukları kıyafetleriyle de 
rahatlıkla uyum sağlayacak 
özellikte.

SEZONUN RUHUNA UYGUN 
SAYISIZ AKSESUAR KİĞILI’DA 
SİZLERİ BEKLİYOR
Kiğılı koleksiyonunu, erkeklere tarzlarını 
kişiselleştirme imkanı veren aksesuarlarla 
zenginleştiriyor. Ayakkabılarda, süet ve derinin 
tercih edildiği loafer modeller ön planda. Bu 
modeller bahar döneminin, rahatlık ve şıklığı 
birleştirmeye yatkın ruhuna hitap ediyor. 
Desenli şallar, hasır görünümlü Panama model 
şapkalar, dokuma ve deri kemer modelleri, 
bileklikler, güneş gözlükleri gibi pek çok detay, 
Kiğılı koleksiyonuna farklı bir boyut katıyor.

Gökyüzündeki mavi 
renk paletinin en güzel 
tonlarından esinlenilen 

kreasyonda Kiğılı, şehirli ve 
modern erkeğin stiline naturel 

bir dokunuş yapıyor. 
Yeni ilkbahar - yaz 

koleksiyonunda kullanılan 
tüm renkler Kiğılı erkeğinin 
gardırobunu renklendirmeyi 

amaçlıyor.

“Kiğılı’nın yeni 
ilkbahar - yaz 

koleksiyonunda 
şıklık ve rahatlık 

ön planda!”
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RÖPoRTAJ  I  ERSAY ÜNER
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ERSAY

Önceleri besteleriYle, son dÖnemde ise seslendirdiği şarkılarla 
evlerimize ve kulaklarımıza misafir olan ersaY Üner, uzun Yıllardır 
Yaptığı şarkılarla tÜrk pop mÜziğine birçok hit parça kazandırdı. 
“afedersin”, “bebek”, “herkes hak ettiği Gibi YaşıYor”, “mucize” ve “tatil” 
Gibi hitlere imza atan Üner, mÜzik sektÖrÜnde tabiri YerindeYse “demet 
akalın şarkıları” adında bir kulvar Yarattı. uzun Yıllar birçok 
sanatçıYa şarkı sÖzÜ veren ve artık bestelerini kendi seslendirme 
kararı alan başarılı mÜzisYen, ilk şarkısı “tatlım tatlım” ile bÜYÜk 
başarı Yakaladı.
 
şu sıralarda Üner “iki aşık” isimli Yeni parçasının mÜzik dÜnYasında 
Yarattığı etkinin keYfini YaşıYor. tÜrk mÜziğinin sÖz ve beste 
alanındaki en Önemli isimlerinden olan ersaY Üner’le samimi bir sohbet 
Gerçekleştirdik. ersaY’ın bilinmeYenlerini kendisinden dinledik.

ÜNER
“Her şarkının altında

bir hikaye yatmalı”

rÖPOrTAJ NAZLI SANCAKLI
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ersay Üner kimdir, 
sizden dinleyebilir 
miyiz?
Aslen Konya 
Seydişehirliyim. Belediyede 
memur olarak çalışıp aynı 
zamanda belediyeye ait 

düğün salonunda müzisyen olarak görev yapan 
bir babanın oğluyum. Bundan sebep olacak ki 
5 - 6 yaşlarında müzikle ilgilenmeye başladım. 
Yani müzik ile iç içe yetiştim. Lise eğitimimin 
sonuna kadar Konya’da yaşadım, liseden sonra 
da temelli İstanbul’a yerleştim. Müzik 
çalışmalarıma devam ederken, Kenan Doğulu 
ve Ercüment Vural ile çalışma şansım oldu. 
Zamanla birçok ünlü isimle tanıştım. Ve bir gün 
Demet Akalın’ın ekibine katıldım.

Biz sizi ünlü sanatçılara verdiğiniz 
şarkılarla keşfettik, piyasaya çok 
fazla hit şarkı yaptınız. Siz 
kendinizi nasıl keşfettiniz?
Müzisyenlik yönümü çocukken keşfettim. Zaten 
müzisyenlik yaptığımda çocuk yaşlarımdaydım. 
Fakat bestecilik ve söz yazarlığı yapmaya 
askerlik yıllarımda başladım. İlk şarkım söz ve 
müziği tamamen bana ait olan “Masallar Bitti 
mi?”. Şarkıyı yazdığımda daha 19 yaşındaydım ve 
askerdeydim. 

daha çok seviyorum sanırım. İlk zamanlarda 
şarkı söylemeyi de bu nedenle düşünmemiştim.

Söyleyen kişiler sizin yazarken 
hissettiğiniz duyguları yansıtabildi 
mi sizce?
Evet, hepsi tüm samimiyeti ve duygusuyla 
şarkılarımı yorumladı. Şimdiye kadar şarkımı 
verip de mutsuz olduğum bir solist arkadaşım 
olmadı.

Gelecekte şarkılarınızı hangi 
sanatçıların söylemesini istersiniz? 
Planlarınız arasında kimlerle 
iş birliği var?
Şu an da net bir isim vermemekle birlikte, birçok 

“eğlenceli de olsa 
duYGusal da olsa 
her şarkının 
altında bir hikaYe 
Yatmalı. çÜnkÜ 
dinleYenler 
Yalnızca “koşaYım, 
zıplaYaYım” diYe 
dÜşÜnseYdi 
Yalnızca mÜzik 
dinlerdi, bir 
hikaYe aramazdı.”

Kimlere şarkı yaptınız bu güne 
kadar? Neden bu şarkıları kendiniz 
seslendirmek yerine başka 
isimlere verdiniz?
Çok fazla isimle çalıştım. Bu isimlerin arasında; 
Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Ebru Gündeş, 
Murat Boz, Hande Yener, Murat Dalkılıç, Ferhat 
Göçer, Seda Sayan, Kutsi, Aleyna Tilki, Simge 
Sağın, Ziynet Sali, Sibel Can, Berkay, Hakan 
Peker, Of Aman Nalan, Gülben Ergen ve şu an 
ismi aklıma gelmeyen birçok isim var. Çok kişi 
şarkılarımı seslendirdi ve yorumladı. Paylaşmayı 

sanatçı arkadaşımla birlikte farklı projelerde 
yer alabiliriz. 

Bir şarkının piyasada karşılık 
bulduğu fiyat mı daha önemlidir 
sizce dinlenme oranı mı?
Youtube’da tıklanmak tabii ki önemli. Sonuçta tık 
almak, izlenmek, beğenilmek ve merak edilmek 
anlamına geliyor, ama tık almayı başarıya bağlamamak 
gerekiyor. Her şey tık sayılarıyla belirlenmiyor. Benim 
baz aldığım faktörler öncelikle, şarkının 1 - 2 ay 
içerisinde yolda, dışarıda, arabada, kısacası her yerde 
dinlenir hale gelmesi; sosyal medyada paylaşılması ve 
belirli bir süre geçtikten sonra dahi şarkının hala 
dinleniyor olmasıdır. Tüm bunlar gerçekleşmişse bence 
o şarkı artık hit olmuş bir şarkıdır.

RÖPoRTAJ  I  ERSAY ÜNER
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Şarkı yazabilmenin formülü nedir 
sizce? Belli kuralları var mıdır 
yoksa içten geldiği gibi ya da 
yaşanmışlıklar sayesinde mi 
ortaya çıkar? 
Ben her zaman bir üretim hali içerisindeyim. 
Hayattaki her şeyin bir fikirle başladığını 
düşünüyorum. Benim şarkılarım da bazen bir 
müzikten bazen de bir hatıradan doğabiliyor.  
Önce mevcut fikrin üzerine yoğunlaşıyorum. 
Sonra o şarkının tarzına ve detaylarına dikkat 
ederek çalışmaya başlıyorum. Bu bazen  
2 dakika sürüyor, bazen de 6 ay. Şarkıların 
mutlaka bir hikayesi olması gerektiğini 
düşünüyorum. Eğlenceli de olsa duygusal da 
olsa her şarkının altında bir hikaye yatmalı. 
Çünkü dinleyenler yalnızca “koşayım, 
zıplayayım” diye düşünseydi yalnızca müzik 
dinlerdi, bir hikaye aramazdı.

Sahne mi daha keyif veriyor size 
müziğin mutfağı mı?
Müziğin mutfağında bestelerimi yapıyorum.  
Sahnede ise dinleyicilerimle birlikte şarkılarımı 
söylüyorum. Tabii sadece yazmayı tercih ettiğim 
zamanlar da oluyor, söylemeyi tercih ettiğim 
zamanlar da. Karşılığında çok güzel geri 
dönüşler alıyorum. İki iş de farklı güzellikte ve 
farklı tatlarda diyebilirim.

Ersay Üner piyasada çok fazla 
sevilen bir sanatçı. Birçok ismin 
örnek aldığı, yolundan gittiği bir 
isim. Peki, Ersay Üner kimleri 
dinliyor, listenizin ilk 5 ismini 
kimler oluşturuyor?
Buray, Mabel Matiz, Sezen Aksu, Deeprise ve 
Jabbar. Şu sıralar bu isimleri çok dinliyorum. 
Tabii sürekli yeni güzel işler yapılıyor, bu liste bir 
hafta on gün içerisinde değişebilir de.

Müzisyen olmayı küçük yaşlardan 
beri hayal eder miydiniz? 
Müziğe olan yatkınlığımı çok küçük yaşlarda fark 
ettim. Babam eve müzik enstrümanları 
getirmeye başladı ve bütün vaktimi onlarla 
geçirmeye başladığım zaman yatkınlığımı 
gördüm. İlk deneyimlerimi düğün salonları ve 
okulların gençlik şölenlerinde şarkı söyleyerek 
ve klavye çalarak yaşadım. O zamanlardan beri 
müzikle iç içeyim.

Sosyal medya artık müzik sektörü 
için ciddi önem taşıyan bir 
platform oldu. Birçok yetenek bu 
vesileyle kendini ve müziğini 
tanıtma fırsatı buluyor. Sizin 
sosyal medya ile aranız nasıl?
Dijitalleşmenin, müzik üretim sürecini 
hızlandırdığını ve sirkülasyon sağladığını 
düşünüyorum. Bu durum daha farklı, daha yeni 
şeyler duymamıza imkan yaratıyor. Sosyal 
medya kullanımının artmasıyla artık insanlara 

bir şeyleri çok daha kolay ulaştırabiliyoruz. Bu 
mecralar doğru kullanıldığında büyük ve pozitif 
bir etki sağlıyor. Fakat benim sosyal medya ile 
ilişkimin çok sağlam olduğunu söyleyemem. 
Çünkü telefonla aktif bir ilişkim yok. Tabii ki 
elimden geldiği kadar sosyal medyayı kontrol 
ediyorum, giriyorum, bakıyorum, ilgileniyorum; 
ama çok da elimin, kolumun bir parçası halinde 
değil. “Sosyal medyasız yapamam” durumu 
yoktur bende.

Stil danışmanıyla çalışıyor 
musunuz? Giydiğiniz kıyafetleri 
hazırlayan biri var mı?
Giyim konusunda destek alıyorum ama kendim 
de belirliyorum. Seçeceğim kıyafetler için bana 
genelde Büşra Pekin yardımcı oluyor.

Neler giymeyi seversiniz, tarzınızı 
nasıl yorumlarsınız?
“Şu tarzı çok severim” ya da “Bu parçaları asla 
tercih etmem” gibi kıstaslarım yok açıkçası. 
İçinde kendimi rahat hissettiğim kıyafetler 
giymekten hoşlanıyorum.

Gardırobunuzun olmazsa olmaz 
parçaları neler?
Siyah kaban ve sweatshirtler olmazsa 
olmazlarım.

Aksesuar kullanmayı sever 
misiniz? Giyiminizi hangi 
aksesuarlarla güçlendirirsiniz?
Genellikle aksesuar olarak şapka takmayı çok 
severim.
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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.

Grafenden yapılan sert 
materyal hayat kurtaracak
Grafen, henüz tam olarak hayatımıza 
girmiş olmasa da, son dönemin en çok 
konuşulan maddesi olmaya devam ediyor. 
Karbonun, grafit ve elmas gibi 
allotroplarından birisi olan ve bal peteği 
örgülü bir yapıya sahip olan grafen, şimdi 
de kurşunları durduracak bir materyal 
olarak karşımıza çıkıyor. İki boyutlu olan 
bu ilginç malzeme, özellikle inceliği ve 
buna rağmen sunduğu sağlamlık ile dikkat 
çekiyor. New York üniversitesi 
araştırmacıları ise iki grafen katmanını bir 
araya getirerek kurşunları durdurabilecek 
bir materyal ürettiklerini belirtiyor. 
Diamene olarak isimlendirilen bu 
materyal, kurşunla vurulduğunda geçici 
olarak elmas kadar sertleşebiliyor. Bu 
teknik, alüminyum folyo kağıdından daha 
ince kurşun geçirmez zırhlar anlamına 
geliyor. Araştırma ekibinden Elisa riedo, 
materyali şimdiye kadar oluşturulmuş 
elmas sertliği sunabilen en ince film 
olarak nitelendiriyor.

ATOM, SABİT DİSKE 
DöNÜŞTÜRÜLDÜ
Verinin giderek daha küçük alanlarda depolanması 
yarışında yeni bir aşamaya geçildi. Bilim insanları, atomda 
veri saklamayı başardıklarını açıkladı. Teknoloji devi 
ıBM’in araştırma merkezinden bilim insanlarının Nature 
Dergisi’nde yayınlanan makalesinde, sabit disk gibi çalışan 
ve bir atom kadar küçük olan minyatür mıknatısın, veri 
depolama işlevini yerine getirdiği belirtiliyor. Minyatür 
sabit disk için, ender rastlanan holmium elementi 
kullanılıyor. Holmium atomlarının magnezyum oksit 
üzerine yerleştirilmesiyle manyetik bir alan yaratılabildiği 
ortaya kondu. Böylece manyetik sabit diskin çalışma 
prensipleri atom düzeyine indirgendi ve atom düzeyinde 
veri depolamak mümkün hale getirildi.

Tekno
Bilim

KAN TESTİYLE KANSER TEŞHİSİ YOLDA 
ABD’de bulunan Johns Hopkins üniversitesi’ndeki bir ekip, kanserin en yaygın 8 formunu 
tespit eden bir yöntem geliştirdi. Ekibin hedefi, yıllık bir testle kanseri erken evrede 
teşhis etmek ve hayat kurtarmak. Science dergisinde yayımlanan araştırmayla ilgili 
BBC’de bir de haber paylaşıldı. Habere göre tümörler, mutasyona uğramış DNA’larının 
ve proteinlerinin küçük izlerini kan akışına salıyor. “Kanser Arama Testi”, genellikle 
kanserlerde ortaya çıkan 16 gendeki mutasyonlara ve 8 farklı protein salımına bakıyor. 
Bu test; yumurtalık, karaciğer, mide, pankreas, yutak, kolon, akciğer ve meme kanseri 
olan, daha diğer dokulara hastalık sıçramamış 1.005 hastada denendi. Test, genel olarak 
kanser vakalarının yüzde 70’ini tespit etti. İngiliz uzmanlar, bu durumun “muazzam 
boyutta heyecan verici” olduğunu belirtti. Johns Hopkins üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
Dr. Cristian Tomasetti, BBC’ye yaptığı açıklamada; “Erken teşhisin bu alanı hayati 
önemde ve sonuçlar çok heyecan verici. Kanserin ölümlülüğü üzerinde inanılmaz bir 
etkisi olabilir.” dedi.
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Tesla otomobil uzayda 
ABD merkezli uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX 
şirketinin kurucusu Elon Musk’ın girişimiyle yapılan 
dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, Florida 
eyaletindeki Kennedy Uzay üssü’nden uzaya fırlatıldı. 
SpaceX şirketinin ürettiği Falcon Heavy isimli roket 
ayrıca Musk’ın Tesla spor arabasını da uzaya taşıdı. 

Kırmızı spor arabanın sürücü koltuğuna astronot giysileri 
giyen cansız bir manken oturdu. Uzaya gönderilen Tesla 
için Musk, her detayı ince ince düşündü. Otomobilin 
torpido gözünde “Bir Otostopçunun Galaksi rehberi” 
kitabı yer alıyordu. Otomobilin ekranında “Don’t Panic” 
yazısına yer verildi. Uzaya gönderilen otomobilin radyosu 
ise David Bowie’nin “Space Oddity” şarkısını çaldı.

NASA, GÜNEŞ SİSTEMİNİN 
İKİZİNİ BULDU: KEPLER - 90
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), aynı Güneş 
sistemi gibi içinde sekiz gezegen barındıran yeni bir sistem 
buldu. Kepler - 90 adı verilen yıldızın yörüngesindeki sistem, 
Güneş sistemi dışında, şu ana kadar keşfedilen en gezegenli 
sistem. Kepler - 90, Güneş’ten biraz daha sıcak ve biraz daha 
büyük. Çevresindeki gezegenlerin yedisi ise gök bilimciler 
tarafından daha önce keşfedilmişti. Sekizinci bir gezegenin 
keşfedilmesiyle Kepler - 90 Güneş sisteminin,
aynı Dünya’mızın bulunduğu sistem gibi sekiz gezegenli 
olduğu anlaşıldı. Uzmanlar, yeni bulunan gezegenin küçük ve 
kayalık olduğunu söylüyor. Google’da yazılım uzmanı olarak 
çalışan ve keşfe katkıda bulunan Christopher Shallue, “Bu 
keşifle birlikte Kepler - 90 Güneş sistemimiz ile aynı sayıda 
gezegene sahip ilk yıldız olmuş oldu.” diyor. Google yazılım 
uzmanları, bu keşfi, daha önceki taramalarda gözden kaçan 
gezegenleri bulmayı sağlayan “makineyle öğrenme” adını 
verdikleri bir tür yapay zeka yardımıyla yaptılar.

YERYÜZÜNE DÜŞEN GöKTAŞLARINDA, YAŞAM 
İŞARETLERİNE RASTLANDI
ABD’deki Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvarı’nda görevli bir grup bilimcinin, 
yeryüzüne düşen iki göktaşında su ve karmaşık kimyasal bileşikler bulduğu bildirildi. 
Araştırmacılar, Dünya’ya 1998 yılında düşen göktaşlarından aldıkları örneklerdeki kaya 
tuzu kristallerinin kimyasal içeriğini inceledi. Çekilen röntgen resimleri, kristallerin içinde 
tuza doymuş su solüsyonu ve Dünya’da biyolojik bakımdan önemli rolleri olan amino 
asitlere, hidrokarbonlara ve diğer bileşiklere ait organik moleküllerin olduğunu gösterdi.
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Ayakkabı KİĞILI

Saat 
GuEss

Gözlük 
EMPoRIo ARMANI

Kazak 
KİĞILI

Kemer 
KİĞILI

Mont KİĞILI

Pantolon 
KİĞILI

Pantolon 
KİĞILI

DİNAMİK KONFOR
Kiğılı erkeğinin ilkbahar - yaz sezonu stil kodlarında konfor ve şıklık ortak 

paydada buluştu. Tasarım zanaatkarlığının öne çıktığı kusursuz kalıplara sahip 
fermuarlı ince ceketler, bu sezon da dinamik bir görünüm vaat ediyor. 

Hem tişörtlerle hem de polo yaka kazaklarla kombinlenebilen ince ceketler, 
yeni sezonun gözdesi olacak.

VİTRİN  

Tom Cruise
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Gömlek 
KİĞILI

Cüzdan 
KİĞILI

VİTRİN  

YENİLENME ZAMANI
Baharı karşılamak için sabırsızlanırken, yenilenmek için start vermeye hazırlanın. 

Dar kesimler, moda sahnesindeki başrolünü yeni sezonda da korumaya devam 
ediyor. Denim pantolonları şık süet ayakkabılarla eşleştirmek ilk kural. Üzerine 
giyebilecekleriniz ise size kalmış. Kiğılı’nın dar kesimli kazakları daha resmi, 

denim gömlekleri ise daha rahat görünmenizi sağlayacaktır.

Ayakkabı 
KİĞILI

Kemer
KİĞILI

Pantolon
KİĞILI

Bileklik
KİĞILI

Çanta
KİĞILI

David Beackham
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sAĞLIK  I  BESLENME

M
evsimler ve çalışma 
koşulları, erkeklerin 
metabolizmasına etki eden 
önemli unsurların başında 
geliyor. Erkeklerin kiloyu   
  dengede tutabilmeleri ve 

sağlıklı bir hayat sürebilmeleri için de, tükettikleri 
her besine ve miktarına özen göstermesi 
gerekiyor. Çünkü ilerleyen yaşla birlikte 
metabolizma hızı yavaşlarken, alınan kiloların 

METABOLİZMANIZI
BESİNLERLE HIZLANDIRIN

verilmesi de zorlaşabiliyor. Bu hususlar kış 
mevsiminde ise daha fazla önem kazanıyor.

Yaş ilerledikçe metabolizma hızı 
yavaşlar
Beslenme şekilleri, fizyolojik, psikolojik, sosyal ve 
ekonomik sebeplere bağlı olarak her yaşta farklılık 
gösterir. 30 - 40 yaş aralığındaki erkeklerin, eskiye 
göre aynı beslenme alışkanlıkları olmasına rağmen kilo 
aldığını gözlemleyebiliyoruz. Bunun sebebi; 20 - 30 yaş 

arası metabolizma hızının daha fazla olması ve yaş 
ilerledikçe metabolizmanın yavaşlamasıdır. Bu 
nedenle ilerleyen yaşla birlikte besin seçimlerine 
gösterilen özen arttırılmalıdır. Ancak yoğun çalışma 
koşullarından dolayı çoğu birey bu duruma gereken 
dikkati gösteremeyebiliyor. Bunun önüne geçebilmek 
için bireyler beslenme alışkanlığını, iş güçlerine göre 
belirlemelidir. Çünkü masa başı çalışan bireylerin 
enerji ihtiyacı, fiziksel güç ile çalışan bireye göre daha 
az olacaktır.

Günlük beslenme düzenimizin yaşam kalitemizi belirlediği artık herkes 
tarafından bilinen bir gerçek. Fakat bu durum, çoğu zaman kadın ve 
erkek arasında farklılık gösteriyor. Çünkü erkekler en fazla, yaş aralığı, 
meslek durumu ve mevsimler gibi faktörler sebebiyle kilo alıyor. 
Sürekli hareket hali ve koşturma içinde olan erkeklerde metabolizma 
hızlı işlev gösterirken, bu durum masa başında çalışanlarda tam tersi 
durumda işliyor. Bu nedenle erkeklerin belli kriterlere uygun 
beslenmesi gerekiyor. Diyetisyen Şefiye Bilkan Yılmaz, erkeklerin 
metabolizma hızını kontrol altına alabilmesi için beslenmede nelere 
dikkat etmeleri gerektiğini anlatıyor.
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sağlıklı öğün seçimleri ve spora yardımcı olması 
adına birkaç öneride bulunulabilir. Örneğin; 
zencefil, tarçın gibi baharatların metabolizma 
hızlandırıcı etkisi vardır. Bu gıdalara 
beslenmemizde yeterli miktarda yer vermemizin, 
kilo kaybına yardımcı olabileceği düşünülebilir. 
Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus 
vardır. Bunlardan ilki; tarçının 2 çeşidinin (Seylan 
ve Çin Tarçını) bulunmasıdır. Seylan tarçını, 
gerçek tarçın olup, fiyatı en yüksek olan tiptir. 
Ancak ne yazık ki şu anda piyasada ne Seylan ne 
de Çin tarçınıyla alakası olmayan farklı tarçın 
tipleri mevcut. Bu sebeple her tarçının sağlığımıza 
katkıda bulunacağını ve metabolizmamızı 
hızlandıracağını düşünmek yanlıştır. Her üründe 
olduğu gibi, tarçının da içeriği araştırılmalı ve 
beslenmemize öyle dahil edilmelidir.

Su tüketimi keyifli hale getirilmeli
Genel olarak toplumumuzda su severek 
tüketilmiyor. İçilen sulara aroma katmak, günlük 
tüketilen su miktarını arttırmaya yardımcı 
olabilir. 1 - 2 litre su içerisine; kesilmiş yarım yeşil 
elma, 1 salatalık, bir tutam nane - maydanoz, 2 
küçük kök zencefil eklenir. Daha sonra içine 1 - 2 
adet limon sıkılır. Suların her gün yeniden 
hazırlanması, C vitamininin kaybının az olması 
adına önem taşır. Fakat düşük tansiyon problemi 
olanlar, suyu limon eklemeden tüketmelidir.

Erkeklerde Diyet Psikolojisi ve Yeme 
İsteği ile Baş Edebilme
Artık sadece kadınlar değil, erkekler de fit görünmek 
adına diyet yapmaya oldukça istekliler. Erkekler bu 
süreçte, zayıflarken kas kütlesini artırmak ve daha 
hacimli bir vücuda sahip olmak istiyor. Fakat erkek 
bireyler, sporcular için üretilen ek suplementlerin 
bilinçsizce kullanımı gibi hatalara düşebiliyor. üstelik 
çoğu erkek, protein tozunu besinsel alımı yeterli olsa 
bile kullanıyor. Oysa protein tozu ve diğer 
suplementlerin bilinçsizce kullanımı, uzun vadede 
böbreklerde ve karaciğerde ciddi hasarlar meydana 
getirebiliyor. Bu ürünlerin mutlaka bir beslenme 
uzmanı gözetiminde kullanılması gerekiyor.

Yeme isteğiyle başa çıkabilirsiniz
Yeme isteği ile baş etmek için, öncelikle sağlıklı 
besinlerden yeterli şekilde tüketilmeli ve vitamin, 
mineral ihtiyacı karşılanmalıdır. Ayrıca tek bir 
besin grubu ağırlıklı beslenilmemelidir. Bu 
noktalara dikkat edildiğinde tokluk hissi artacak 
ve ani kan şekeri düşüşleri azalacaktır. Liften 
zengin besinlerle beslenmek ve kaliteli 
karbonhidratlar tüketmek de önemlidir. Bunların 
yanı sıra, neuromarketinge de (nöro pazarlama) 
ekstra dikkat etmek gerekir. Çünkü piyasada 
üretilen çoğu sağlıksız besin renkli paketlerle 
sunularak cezbedici bir etki bırakmaya çalışır. Bu 
ürünlerden özellikle uzak durmak gerek.

Poğaça ve böreklere elveda!
Güne kahvaltı ile başlamak, gün içerisinde kan 
şekerinin dengelenmesine ve metabolizmanın 
hızlanmasına yardım eder. Kahvaltı etmek için 
vakit bulamayan bireyler, poğaça ve börek tarzı 
ürünler yerine, tam buğday ekmeği ile yapılmış 
sandviç veya yağsız tost ile de güne 
başlayabilirler. Ayrıca gün içerisinde 3 ana öğün 
dışında, 2 - 3 ara öğün yapmak iyi olacaktır. 
Masa başında filtre kahveniz ile çalışırken, 
yanında birkaç kuru meyve veya kuru yemiş ile 
sağlıklı bir ara öğün yapabilirsiniz. Bunun yanı 
sıra, su tüketiminin de önemi yüksek 
tutulmalıdır. Gün içinde özellikle ofiste çalışan 
erkek bireylerin tükettiği çay kahve oranı 
yüksektir. Tüketilen çay ve kahvenin normal su 
tüketiminden sayılması büyük bir yanılgıdır. 
Çünkü çay ve kahve gibi içecekler diüretik 
içeceklerdir ve vücudun sıvı ihtiyacını 
azaltmaktan ziyade artırırlar.  Bu sebeple çay ve 
kahve içiminden sonra mutlaka ½- 1 bardak su 
içilmelidir.

Vitamin takviyeleri ile direnç 
arttırılmalı
Direnç artırıcı maddeler denilince ilk akla gelen 
şüphesiz ki antioksidanlardır. 
Antioksidanlar, zararlı serbest oksijen 
partiküllerinin hücrede yaptığı yapısal hasarı 
azaltarak hücrenin dejenere olma riskini düşürür. 
Antioksidanların enzimatik olan ve enzimatik 
olmayan olarak 2 gruba ayrıldığını söyleyebiliriz. 
Enzimatik olmayan antioksidanlar grubuna; C ve E  
vitamini (alfa tokoferol), karotenoidler, 
polifenoller, ve likopeni dahil edebiliriz. İçlerinden 
en bilenini C vitaminidir. Suda çok kolay eriyen bir 
vitamin olan C vitamini, besinleri pişirirken 
pişirme suyuna geçer. Gıdanın pişirme işleminin 
ardından suyunun atılması da içeriğinde bulunan 
vitaminin %50-80’inin kaybolmasına neden 
olabilir. Bu sebeple C vitamini barındıran besinleri 
pişirirken vitamin kaybını azaltmak için pişirme 
süresine ve sıcaklığına dikkat etmek gerekir. Peki, 
C vitamini hangi besinlerde bulunur?

Halk arasında en çok C vitamini bulundurduğu 
bilinen besinler turunçgillerdir. Ayrıca maydanoz 
da, yüksek C vitamini değerine sahip gıdalar 
arasındadır. Fakat maydanoz günlük beslenme 
içinde çok tüketilmediğinden, kendisinden alınan 
C vitamini daha düşük olur. 100 gramında 180 
mg C vitamini içeren maydanoz, direncimizin 
düştüğü kış aylarda, kesinlikle diyette yer 
verilmesi gereken bir besindir. Maydanozun yanı 
sıra, karnabahar, karalahana, ıspanak ve 
kuşburnu gibi besinler de, yüksek C vitamini 
içeriği ile direncin arttırılmasına destek 
sağlayacak gıdalardır.

Zencefil, tarçın gibi baharatlar yağ 
yakımını destekleyebilir
Yağ yakımı da beslenme konusunun önemli 
başlıkları arasındadır. Direkt olarak yağ yakıcı 
bir besin grubunun olduğunu söylemek 
bilimsellik dışı olur. Ancak uygun porsiyonlama, 
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sTİL  I  TREND
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KUSURSUZ
CEKET 
SANATI

ErKEK GarDırOBunun OlMazSa OlMazı cEKETlEr, 
KuSurSuzluğun BaŞrOlÜnÜ OYnar. zanaaTKarlığın ön planDa 

OlDuğu cEKETlEr DE SEÇTiğiMiz ÇiFT DÜğMEli, apliKE cEpli, 
KarEli MODEl ÇOK YönlÜ KullanaBilEcEğiniz Bir TaSarıM. iSTEr 

TiŞörT ÜzErinE iSTEr DEniM ÜzErinE GiYErEK GiYiM Tavrınızı 
KiŞilEŞTirin. KOlEKSiYOnun DiğEr ÜYElEri iSE SEzOnun önE ÇıKan 
EğiliMlErini YanSıTMaKla KalMıYOr, KuSurSuz KalıBıYla TaKıM 

ElBiSE STilinizi GErÇEK anlaMDa KiŞiSEllEŞTiriYOr.

Ceket, Triko, Mendil
KİĞILI 
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TaRZı 
YansıTan 
TASARIMLAR, 
GÜÇlÜ 
duRuŞu 
ORTAYA 
ÇIKARAN 
KESİMLER

Ceket, Gömlek, Pantolon, Yelek, 
Ayakkabı, Kravat, Mendil
ABDULLAH KİĞILI ExCLUSIVE CUT

sTİL  I  TREND
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Takım, Triko, Mendil
KİĞILI 
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AKTÜEL

Ayferi Alkan
Kiğılı Styling ve

Mağazalar Konsept Müdürü
“Bugün 

GÜNLÜK YAŞAMIN 
GİZLİ YORGUNLUĞU:

  ne giysem?”
Sabah ayna karşısına geçtiniz, 
uzun uzun kendinizi incelediniz ve 
kafanıza yine o soru takıldı; “Bugün 
ne giysem?” Artık bu sorunun yanıtını 
bulmak sabahları ciddi anlamda 
zamanınızı alıyor değil mi? Ofis 
stiliniz hiç durmadan kendini tekrar 
ediyor, güncel ve lüks bir görünüm 
hayal ediyorsanız bazı minik tüyolara 
başvurabilirsiniz. Kiğılı Styling ve 
Mağazalar Konsept Müdürü 
Ayferi Alkan, kombinleri sıradanlıktan 
uzaklaştırmanın sırlarını anlatıyor.
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GÜNEŞ GöZLÜKLERİNİN TAM ZAMANI
Baharla birlikte güneş yüzünü gösterdi. Önümüzde uzun bir yaz var. 

Bu mevsimlerde rengarenk güneş gözlükleri olmazsa olmaz. Yeni 
sezonda içinizi açacak güneş gözlükleriyle hem tarzınızı yansıtabilir 

hem de şıklığınızı ön plana çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda kıyafetlerin 
kumaşları da incelmeye ve renklenmeye başladı. Cıvıl cıvıl kıyafet 

kombinleri de dolaplardaki yerini aldı. Ancak, koyu renklerin 
hakimiyeti kısmen azalsa da henüz tam olarak bitmedi.

EŞOFMAN 
PANTOLONLARLA

 YENİ BİR STİL 
“Bu sezon farklı parçalar 

denemek istiyorum” diyorsanız, 
yandan fermuarlı uzun paçalı 
eşofman pantolonlarla stilinizi 

baştan yorumlayabilirsiniz. 
Eşofman pantolonlar, bahara 

özel yorumlanan sneaker 
ayakkabılarla kombinlendiğinde 
hiç olmadığı kadar stil sahibi bir 

görüntü yaratıyor. 

ŞİŞME YELEKLER 
BAHAR SEZONUNA 
RENK KATACAK
Siyahın asaleti yeni sezonda 
da popülerliğini koruyacak. 
Her erkeğin gardırobunda 
klasik, rahatlık vadeden 
ve her renkle uyum 
sağlayabilen pufidik bir 
şişme yeleği olmalı. Yine 
siyah beyaz ekose 
desenli bir gömlek 
gardırobunuzdaki 
kurtarıcı parçanız olabilir. 
Bu vazgeçilmez parçalar stiline 
önem veren erkeklere klas bir görünüm 
sağlayacak.

KATLANMA VE 
DİRSEK İZLERİ 

ŞIKLIĞINIZA GöLGE 
DÜŞÜRMESİN

Kiğılı, ceketlerdeki katlanma 
ve dirsek izi sorunlarını 

ortadan kaldırmaya 
yönelik ceket 
koleksiyonlarıyla 
raflardaki yerini aldı. 
Kusursuz kalıplara ve 

kumaş dokusuna sahip 
ceketler bu sezonda da 

rafine bir şıklık sunuyor.

FLANEL GöMLEKLERLE 
LÜKS GöRÜNÜM MÜMKÜN
Yeni sezonda flanel gömlekler şık detayları ile 

dikkat çekiyor. Bu parçalar sizi daha tarz 
göstereceği gibi, sıcacık da tutacak. Farklı birçok 

renkteki bu ekoseleri, yeleklerle 
kombinleyebilirsiniz. Flanel gömlekler ayrıca 

görünümünüzü daha lüks kılacak.

TİŞöRT VE 
ŞORTLARLA 
TREND 
SİLÜETLER 
OLUŞTURUN
Tişört ve şortlar her sezon 
erkeklerin kurtarıcı 
parçaları arasında yer 
alıyor. Bu parçalar, hem 
tatilde hem de şehirde 
güçlü bir stil oluşturmak 
isteyenlerin tercihi oluyor. 

Kiğılı da yeni koleksiyonuyla en yeni ve 
en moda tasarımları ile sezonun 

kurtarıcı parçalarını belirliyor. 
Kiğılı erkeğinin kendine 

güvenen ve güçlü duruşunu 
yansıtan tişörtlerini yazı 
çağrıştıran renklerdeki 
şortları ile 
kombinleyerek sezonun 

dikkat çeken stillerini 
oluşturabilirsiniz.
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sTİL  I  TREND

kurulduğu GÜnden bu Yana kendini erkek 
GiYiminde Yenilikçiliğe adaYan kiğılı’nın Yeni 
sezon smokin ve damatlık koleksiYonu, Yine 
YÜksek kalitede ve titizlikte detaYlarla dolu. 
adeta kiğılı’nın imzası haline Gelen smokin ve 
damatlıklar, hem ceket ve pantolonlarıYla 
hem de kruvaze YelekleriYle italYan stilini 
Özel GÜnlerinize uYarlamaYı vadediYor.

DAMATLIKLARDA 
hem ŞıKlıK 
hem KOnFOR 
ÖN PLANDA
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Takım Elbise, Gömlek, Yelek, Kemer, 
Papyon, Mendil, Ayakkabı  
ABDULLAH KİĞILI ExCLUSIVE CUT
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Takım Elbise, Gömlek, Yelek, Papyon, Mendil  
ABDULLAH KİĞILI ExCLUSIVE CUT

sTİL  I  TREND
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Takım Elbise, Gömlek, Papyon, Kemer, Mendil
ABDULLAH KİĞILI ExCLUSIVE CUT

kiğılı’nın stil 
sahibi smokin ve 
aksesuarlarıYla 
Yeni sezonda 
damatlar da 
Gelinler kadar 
iddialı olacak.
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İNSAN VE ATIN
DOSTLUK SPORU: 

sPoR  I  BİNİCİLİK

iki canlının bir arada yaptığı tek olimpik spor olan binicilik, “at 
binme sanatı olarak” da tanımlanıyor. Dünyanın en zevkli 
sporlarından olan biniciliği her yaştan kişi kolayca yapabiliyor. Tabii 
ki öncesinde iyi bir eğitim almak şart. Spordaki en önemli kural ise 
atın sağlığı ve mutluluğunun binici tarafından önemsenmesi. Spor 
sırasında kullanılan özel kıyafetler güvenliğinizi sağlarken, hem at 
ile uyumlu olmanızı hem de estetik açıdan güzel görünmenizi 
sağlar. Büyük şehrin karmaşasından ve iş hayatının stresinden 
uzaklaşmak istiyorsanız, dünyanın en sadık hayvanları atlarla olan 
birlikteliğinizi daha fazla geciktirmeyin. 

BİNİCİLİK

B iniciliğin en keyif veren yanı, atla bir insanın 
birbiriyle uyum içinde bir spor gerçekleştiriyor 
olmasıdır. Tabii ki öncesinde iyi bir eğitim almak 
şart. Spor sırasında kullanılan özel kıyafetler 
güvenliğinizi sağlarken, hem at ile uyumlu olmanızı 
hem de estetik açıdan güzel görünmenizi sağlar.

 
KIYAFET BÜYÜK BİR öNEM TAŞIYOR
Her spor dalında olduğu gibi binicilikte de sporun güvenli ve estetik bir 
şekilde tamamlanması için kendine özgü kıyafetler bulunuyor. Spora 
başlamadan önce antrenörünüzün yönlendirmesiyle alacağınız 
malzemelerin kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz. Motorcuların kaskları 
gibi binicilikte de tok adı verilen sporcunun başını koruyan başlıklar 
mevcut. Başlangıç aşamasında dar ve elastik binici pantolonu ve çizme 
temin etmeniz ideal olacaktır. Yardımcı malzemeler olarak mahmuz, 
kamçı ve eldiven de kullanmanız gerekiyor. Binicinin dışında, ata da 
eyer, kolan, üzengi, başlık, kantarma ve blanket gibi giysiler 
giydirilmelidir.

Binicilik sporu ülkemizde Türkiye Binicilik Federasyonu’na bağı olarak 
Engel Atlama, At Terbiyesi, Atlı Dayanıklılık, Pony ve üç Günlük yarışma 
olmak üzere 5 ana disiplin çerçevesinde yapılıyor.
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 “yıllardır insan ve 
at arasındaki 
tarihsel ilişki, 

binicilik sporu ile 
adeta 

taçlandırılıyor.”

sPoR  I  BİNİCİLİK
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ENGEL ATLAMA 
Teknik olarak disiplinli bir çalışma 
gerektiren biniciliğin en önemli dallarından 
biri de engel atlamadır. Seyri bir hayli 
zevkli olan spor, izleyenlere heyecanlı 
dakikalar yaşatır. İrlanda kökenli bir branş 
olan engel atlamada, yaklaşık 15 engel, en 
kısa sürede ve hatasız bir biçimde 
geçilmeye çalışılır. Sıraya uyulmadığında 
ise biniciye ceza puanı verilir.

AT TERBİYESİ 
Adından da anlaşılacağı üzere bu 
disiplinde, atın terbiyesi, itaati, ileri gidişi, 
hareketleri ve binicinin teknik ustalığı 
ölçülür. Bu disiplinde binicinin hareketleri 
de mutlaka estetik olmalıdır.

ATLI DAYANIKLILIK
Hem binicinin hem de atın iyi bir 
kondisyona sahip olması gereken bu 
disiplinde, atların hızları ve 
dayanıklılıkları test edilirken, aynı 
zamanda atların efektif kullanımı, 
yetenekleri ve her türlü araziyi geçme 
kabiliyetleri hakkında kapsamlı bilgi 
edinilir. Bu uzun mesafe yarışında, her bir 
binicinin atlarının dayanıklılık ve 
kondisyonunu güvenli bir şekilde 
yönetmesi gerekir.

PONY
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminde 
sporun önemi tartışılmaz. Pony disiplini ise, 
çocuklara binicilik ile ilgili tüm aktiviteleri 
öğreten ve aynı zamanda onları eğlendiren bir 
disiplindir. Her biri özel eğitimli olan Pony’lere, 
3-14 yaş aralığındaki çocuklar binebilir. Sırt 
yüksekliği yerden 148 santimetrenin altında 
olan Pony’ler yetiştikleri ülkelere göre 
adlandırılır.

Üç GÜNLÜK YARIŞMA 
Kendine özgü ve farklı bir oyun olan üç günlük 
yarışma, at terbiyesi, engel atlama ve arazide 
engel atlama branşlarını kapsıyor. Olimpik bir 
disiplin olan üç günlük yarışmada; ilk gün at 
terbiyesi, ikinci gün arazi, üçüncü günde ise engel 
atlama yarışmaları düzenlenir. üç gün boyunca 
aynı atla parkurları geçmeyi hedefleyen bu 
disiplin, binicinin ve atın bu dallardaki becerilerini 
sınamak için düzenlenir.
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ŞEHRİ KEŞFET
ilk bakışta kolay gibi görünse de, günlük stil 

oluşturmanın birtakım incelikleri var. işe; birbirinden yumuşak 
trikoları zevkinize göre seçeceğiniz kanvas pantolonlarla 

tamamlayarak başlayabilirsiniz. Her tarza hitap eden gözlük ve 
saat alternatifleriyle kombininize hareket katabilirsiniz.

VİTRİN  

Ayakkabı KİĞILI

Pantolon 
KİĞILI

Kulaklık 
soNy

Gömlek 
KİĞILI

Kazak 
KİĞILI

Saat
 BOSS

Gözlük
 PANThèRE DE 

CARTIER
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VİTRİN  

Gömlek 
KİĞILI

Çanta 
KİĞILI

Pantolon 
KİĞILI

Sweetshirt 
KİĞILI

Ayakkabı 
KİĞILI

ÖZGÜR RUH
Her mevsimin vazgeçilmez parçalarından olan 
kapitone yelekler, hem çok rahat hem de çok 
kullanışlı. aktif spor giyimden ilham alarak 
özgür ruha etkili dokunuşlar yapan Kiğılı’nın 
yelek koleksiyonları, zamansız ve kendi 
kurallarını koyan erkeklerin stilini tamamlıyor.

Saat 
EMPoRIo ARMANI

Kapitone Yelek
KİĞILI
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Modanın Kalbi 
Aşkın Simgesi

GEzİ  I  PARİS

Sen nehri çevresine kurulan paris, dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul 
ediliyor. Modanın ve lüksün şehri olarak bilinen paris, her yıl milyonlarca gezginin akınına 
uğruyor. alışveriş tutkunları için barındırdığı sayısız mağaza, her yaşa hitap eden eğlence 
mekanları, zengin mutfağı ve kültürel birikimi paris’in popüler hale gelmesinin en büyük 

etkenleri olarak gösteriliyor. Şehir, unEScO Dünya Mirası listesi’nde yer alan birçok ünlü 
yapıyı içinde barındırıyor. avrupa’nın en gözde tatil destinasyonlarından bir tanesi olan paris’in 

en güzel mekanlarını araştırdık.

Paris
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RESSAMLAR TEPESİ
ressamlar Tepesi yani Place du 
Tertre, Paris’in ressamlarla dolu olan 
meydanıdır. ressamlar dışında 
heykeltıraşlara, yazarlara ve şairlere 
de ev sahipliği yapan bu bölgede 
dünyaca ünlü ressamlar Claude 
Monet, Pablo Picasso’da birçok esere 
imza attı. Paris’in en yüksek 
noktalarından olan ressamlar 
Tepesi, harika restoran ve kafeler 
barındırıyor. ücret karşılığında 
burada bulunan ressamlara 
portrenizi çizdirerek, 
unutamayacağınız bir Paris 
hatırasına sahip olabilirsiniz.

EYFEL KULESİ
Fransa’nın simgesi olan Eyfel Kulesi, Sen Nehri’nin kıyısındaki Champ de Mars’da yer 
alıyor. İhtişamıyla ziyaretçilerini büyüleyen bu demir yapı, her yıl milyonlarca 
turistin akınına uğruyor. Şehrin en yüksek yapısı unvanını elinde bulunduran Eyfel 
Kulesi ismini, tasarımını yapan Gustave Eiffel’den alıyor. Yüksekliği 324 metre olan 
Eyfel Kulesi’ndeki seyir teraslarından birine çıkarak, Paris’i doyasıya 
seyredebilirsiniz.
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GEzİ  I  PARİS

PARİS DISNEYLAND
Her yaştan insanın son derece keyif alacağı Paris Disneyland, dünyanın en 
önemli eğlence merkezleri arasında yer alıyor. Özellikle çocukların sevinci 
ve heyecanı parkın her tarafında hissediliyor. Büyülü bir panayırı andıran 
bu dev eğlence parkı, bol aksiyon seven, adrenalin düşkünü yetişkinler için 
çok doğru bir adres. Hayatın stresinden uzaklaşacağınız, sizi çocukluğunuza 
götürecek bu park, Paris’te gezilecek yerler listesinin en üst sıralarında yer 
almayı hak ediyor.

LOUVRE MÜZESİ
Dünya’nın en büyük ve en ünlü müzesi olarak bilinen Louvre 
Müzesi, Paris gezisi sırasında mutlaka ziyaret edilmesi 
gereken mekanlardan biri. Paris’in en görkemli saraylarından 
biri olarak dikkatleri toplayan yapı, 1793 yılında Napolyon 
tarafından müzeye dönüştürüldü. Fransızların lüks, gösteriş ve 
estetik anlayışlarının en görkemli örneklerinden olan bu müze, 
Sully, richelieu ve Denon isminde 3 ayrı kanata ve 8 bölüme 
sahip. Sanatseverlerin büyük bir hayranlıkla gezdiği müze, 
klasik ve modern sanatla ilgili yaklaşık 35.000 şahesere ev 
sahipliği yapıyor. Müzenin en yoğun ilgi gören sanat eseri ise; 
Leonardo da Vinci’nin ünlü Mona Lisa tablosu oluyor.
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NOTRE DAME KATEDRALİ
Fransa’nın en önemli dini yapısı olan Notre Dame Katedrali, şehrin merkezi 
ve aynı zamanda sıfır noktası olarak kabul ediliyor. Fransa’da yer alan tüm 
sokakların ve caddelerin uzaklıkları buraya göre hesaplanıyor. Bu yönüyle 
katedral coğrafi olarak da büyük önem taşıyor. Victor Hugo’nun ünlü eseri 
Notre Dame Kamburu, katedralle bütünleşerek, harabeye dönen katedralin 
yeniden hayat bulmasını sağlıyor. ülkenin ruhani kalbi olarak görülen 
katedral, gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri. Eğer gotik 
mimariden hoşlanıyorsanız, bu yapıyı mutlaka görmelisiniz.

ŞANZELİZE CADDESİ
Paris’in tarihi yapıları kadar ünlü olan Şanzelize, dünyanın en bilindik 
ve lüks caddesidir. Muhteşem manzaralar sunan caddeye turistler 
yoğun ilgi gösteriyor. Cadde, Paris ve Fransa tarihinin tüm önemli yıl 
dönümleri ve birçok önemli kutlamanın şehirdeki en meşhur adresi 
konumunda. Lüks markalara, kafe ve restoranlara, sinemalara ve 
turistik dükkanlara ev sahipliği yapan Şanzelize Caddesi’nin iki 
yakasında uzanan kestane ağaçları bölgeye ayrı bir hava katıyor.
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MODERN 
duRuŞ

ErKEKlErin BaHar aYlarınDa vazGEÇEMEDiği FErMuarlı 
HırKalar, MODErn ErKEğin YEni TErciHi Dar FOrMlarla 
BuluŞuYOr. Bu Tarzın En BÜYÜK DESTEKÇiSi iSE KuSurSuz ÇizGiYE 
SaHip GöMlEKlEr vE Dar KESiM KanvaS panTOlOnlar OluYOr.
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Hırka, Gömlek, Pantolon
ABDULLAH KİĞILI ExCLUSIVE CUT
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ilhamını askeri 
kıYafetlerin 
karakteristlik 
tasarımlarından 
alan trençkotlar, 
hareket 
ÖzGÜrlÜğÜne 
dÜşkÜn 
erkeklerin de 
tercihi oluYor.

sTİL  I  TREND

Trençkot
ABDULLAH KİĞILI ExCLUSIVE CUT
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TRENÇKOTLARIN 
DÖNÜŞÜ

Gardıropların en gizemli parçası trençkotlar, 
yeni sezonun anahtarlar parçalarından. Erkek 
şıklığının tanımını yapan Kiğılı’da, yeni sezon 

trençkot koleksiyonlarıyla canlı, dinamik ve şık bir 
duruş sağlıyor. Tarzınızın kurtarıcısı haline gelen 
trençkotları günlük kıyafetlerinizle kombinleyerek 

konfor garantili bir stil yaratabilirsiniz.

VİTRİN  

Ayakkabı
KİĞILI

Çanta ve Kaşkol
KİĞILI

Bileklik 
KİĞILI

Gözlük
PRADA

Trençkot
KİĞILI

Gömlek 
KİĞILI

Pantolon 
KİĞILI
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AKTÜEL  I  SAAT TARZLARI

HANGİSİ SİZİ 

Kişisel stili yansıtabilmenin en önemli yolu, modaya uygun seçimler yapmaktan geçiyor. Modaya 
uygun seçimler yaparken de yalnızca kıyafetlerle sınırlı kalmak yetmiyor. Tarz sahibi olabilmek 
için kıyafetleri aksesuarlarla güçlendirmek gerekiyor. Günümüzün üstün özelliklerle üretilen saat 

modelleri ise, tarzına özen gösteren kişilere hem zamanın ruhuna hem de stiline hakim olma şansı 
veriyor. Sizler için zamanın asil bekçileri hakkında kapsamlı bir seçim rehberi hazırladık.

YANSITIYOR?

ŞEHİRDE SAFARİ
Vahşi doğanın kostümleri, 

oduncu gömlekleri ve toprak 
tonlarında tişörtler 

podyumların öne çıkan 
parçaları olma konusunda emin 
adımlarla ilerliyor. üstelik siyah 

ve gri gibi koyu renklerin yeni 
rakibi olan bu toprak tonları, 

saat dünyasını da etkisi altına 
alıyor. Klasik renklerin dışına 

çıkmayı seven erkeklerse 
doğanın sert yüzünü yansıtan 
saat modellerine ilgi duyuyor.

ZAMANSIZ ŞIKLIK
Günümüzde klasik giyim 
tarzından vazgeçemeyen 
erkeklerin sayısı oldukça fazla. 
Siyah ya da gri takımlarını 
daha sportif detaylara sahip 
parçalarla kombinlemekten 
hoşlanan modern erkekler, 
saat seçiminde ise stillerine 
uyum sağlayacak metalik ya 
da siyah deri kayışlı modellere 
yöneliyor.
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AKILLI DöNEM
Gelişen teknolojiyle birlikte moda 
dünyası evrim geçiriyor ve 
giyilebilir akıllı cihazlar yeni 
vazgeçilmezimiz oluyor. Markalar 
ise bu trend doğrultusunda saat 
dünyasının klasik tasarımlarını, 
teknolojiyle kişiselleştiriyor. Bir 
bakışla dünyaya her an bağlı 
kalmak isteyen erkekler ise 
tercihini hibrit ve dokunmatik 
kadranlı akıllı saatlerden yana 
kullanıyor. 

ALTIN IŞILTISI
Kıyafet tercihlerini hemcinslerine nazaran 
daha çok klasik giyimden yana yapan erkekler, 
genellikle siyah ve lacivert gibi koyu renkleri 
seçiyor. Daha maskülen bir stil izleyen bu 
erkeklerin kıyafetlerindeki klasik tercihleri ise 
çoğunlukla saat seçimlerini de etkisi altına 
alarak altın detaylara sahip siyah saatleri öne 
çıkarıyor. 

DENİM TUTKUSU
Moda dünyasının en sevdiği 
dönemlerden biri hiç şüphesiz sokak 
modasının öne çıktığı 90’lar. rutin 
olarak belli aralıklarla ziyaret 
ettiğimiz bu dönem özellikle 
ilkbahar - yaz dönemlerinde yeniden 
yükselişe geçiyor ve denimleri baş 
tacı yapıyor. Tabii, denimle 
muhteşem bir uyum sağlayan 
lacivert kayışlı sportif saatleri de. 
rahat ve spor tarzı benimseyen 
erkekler, denizci ruhunu yansıtan 
modelleri tercih ediyor.

ZAMAN YOLCULUĞU
Mükemmellikten ziyade geçmişi, 
yaşanmışlıkları ve anıların izlerini önemseyen 
erkekler kıyafet ve saat tercihlerini de 
vintage’den yana kullanıyor. Gerek 
kadranlarına gerekse kayışlarına eskitilmiş 
görüntüsü verilen saatler, geçmişe özlem 
duyan erkeklerin ilk tercihi oluyor.

ULAŞILABİLİR LÜKS
Göz kamaştırıcı duruşa sahip olan 
paslanmaz çelik saatler, her alanda 
cesur duruşu benimseyen şehirli 
erkeklerin en iyi arkadaşı olarak 
dikkat çekiyor. Takometre ve 
kronografları ile zamanı ve hızı 
elinde tutmak isteyen erkekler, 
lüksü simgeleyen çarpıcı saat 
modellerini tercih ediyor.
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Gömlek 
KİĞILI

Gözlük 
EMPoRIo 
ARMANI

VİTRİN  

Pantolon 
KİĞILI

Ayakkabı 
KİĞILI

TAM ZAMANI
Kruvaze yeleklere dolabınızda yer açmanın 

tam zamanı. Kaliteli kumaş seçimi ve 
geleneklere dayanan titiz işçiliğiyle Kiğılı’nın 

koleksiyonlarında yer alan kruvaze yelekler, hem 
göz alıcı bir stile sahip hem de özel detaylarıyla 

“ben buradayım” diyor. Bu sezon günlük 
yaşamınızda özellikle de ofiste şehrin yeni trendi 

kruvaze yeleklerle oldukça rahat edeceksiniz.

Yelek
ABDuLLAh KİĞILI 
ExCLusIVE CuT

Saat 
FossİL

Kravet ve Kol 
Düğmesi Seti 
KİĞILI

Kemer
KİĞILI
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SERBEST STİL
Farklı tarzları kıyafetlerine yansıtan stil sahibi erkeklerin sayısı her geçen 

gün artıyor. Gittikçe daha fazla beğeni kazanan serbest stil hareketine uyum 
sağlamak için Kiğılı’nın son koleksiyonlarına göz atmayı unutmayın. Dikkat 
çeken renklerdeki pantolonlar ve kombinleri hareketlendiren şapkalar ile bu 

sezon odak noktası olmaya hazır olun.

VİTRİN  

Ayakkabı KİĞILI

Gözlük 
RAy-BAN

Saat 
huGoBoss

Kazak 
KİĞILI

Gömlek 
KİĞILI

Gömlek 
KİĞILI

Pantolon 
KİĞILI

Çanta 
KİĞILI

Ayakkabı 
KİĞILI

Saat 
huGoBoss

Şapka
KİĞILI
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AKTÜEL  I  EGZERSİZ

BEYLER İÇİN

Hem genel sağlığımızın korunmasında hem de hastalıklarla 
savaşmada egzersizler de ilaç kadar önemli. Dolayısıyla 7’den 
77’ye herkesin fiziksel olarak aktif olması, sağlıklı yaşamın 
olmazsa olmazlarından biri. acıbadem ankara Hastanesi 
Kardiyoloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serkan Duyuler, özellikle kalp 
sağlığının korunmasının temelinde düzenli egzersizin 
bulunduğunu söylüyor. ancak doğru şekilde, doğru sürede ve 
doğru egzersizlerin yapılması şartıyla.

eGZeRsiZ Zamanı!
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yürüyüş, koşu veya bisiklet kardiyo için uygun 
egzersizler olarak gösteriliyor. Ancak hareketleri 
yaparken kalp hızında değişkenlik sağlamak için 
egzersizin yoğunluğunda da değişiklikler yapmak 
gerekiyor. Örneğin 3 - 4 dakika hafif tempoda 
yürüdükten sonra 1 - 2 dakika hızı artırmak kalp 
sağlığına daha faydalı olacaktır. Ayrıca, kardiyo 
egzersizleri sırasında nefes ve kalp hızı 
yanınızdaki biriyle hala konuşabilmenize elverecek 
seviyede olması önem taşıyor. Bu konuda zorluk 
çekiliyorsa yüzme veya yürüyüş gibi daha hafif 
egzersizlerle başlamak uygun olacaktır.

Hareketleri yaparken eklemler ve kaslarımız gibi 
vücudumuzun diğer organlarına hasar verecek 
davranışlardan da kaçınmak gerekiyor. Kaldırımda 
veya uygun olmayan ortamlarda uzun süre 
koşmanın, kalbe faydası olsa da eklem sıkıntılarına 
neden olabileceğinin unutulmaması gerekiyor.

F           
 iziksel aktiviteler ömrü uzatan,  
 zindeliği arttıran, kalp sağlığını 
olduğu kadar, ruh sağlığını da 
iyileştiren önemli bir etken olarak 
gösterilmesine karşın ne yazık ki 
bu konuya hak ettiği değer 

verilmiyor. Çoğu kişi sporu yalnızca belirli bir 
dönem yaptıktan sonra kısa sürede eski 
hareketsiz yaşamına geri dönüyor. Özellikle yaz 
aylarına yaklaşıldığında zayıflamak gayesiyle 
spora başlayan, sonrasında hedeflediği kiloya 
ulaştıktan sonra sporu hayatından çıkaranların 
sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Oysaki 
vücudun dört mevsim egzersize ihtiyacı var. 
Avrupa Kardiyoloji Derneği, kalp damar 
hastalıklarından korunmak için her yaştaki sağlıklı 
bireyin fiziksel aktiviteye başlamasını öneriyor. 

Genç veya sporcu olmak gerekmiyor
Egzersiz yapmak için genç veya sporcu olmak da 
gerekmiyor. Kondisyon genel olarak düşük olsa ve 
uzun süredir hareketsiz yaşansa bile tempoyu ve 
egzersiz sıklığını yavaş yavaş arttırarak istenilen 
düzeye zamanla ulaşmak mümkün olabiliyor. 
Başlangıç aşamasında haftada en az 150 dakika 
orta yoğunluklu veya 75 dakika yoğun aerobik 
öneriliyor. Bu aktivitenin de haftanın 4 - 5 gününe 
yayılarak yapılmasında yarar görülüyor. Zamanla 
orta yoğunluklu aktivitenin 300 dakikaya, yoğun 
fiziksel aktivitenin de 150 dakikaya çıkarılması ek 
yarar sağlıyor. Bununla birlikte, aktif olabilmek için 
her fırsatın değerlendirilmesi gerekiyor. Mümkün 
olduğu kadar asansör kullanımının azaltılması, 
merdivenlerin daha çok kullanılması ve yürüyerek 
gidilebilecek yerlerde otomobil kullanımından 
kaçınılması da doğru davranışlar olarak listeleniyor.

Hafif tempoda başlayıp sonra hızlanın
İdeal egzersiz programı aerobik (kardiyo), germe 
ve kuvvet egzersizlerini içeriyor. Yüzme, tempolu 

Mutlaka esneme hareketleri yapın
Vücuda elastikiyet ve esneklik,  germe 
egzersizleriyle sağlanabiliyor. Pilates ve yoga 
vücudun denge kaslarını destekleyerek 
esneklik sağlamaya yardımcı olduğundan 
önerilen aktiviteler arasında... Haftada 2 - 3 
kez tekrarlamak ve egzersiz sırasında ağrıya 
yol açmamak da önem taşıyor. Ayrıca, germe 
hareketlerinin egzersize başlamadan önce ve 
bitirdikten sonra mutlaka tekrarlanması 
gerekiyor.

Daha önce yapmadığınız egzersize 
aniden başlamayın
Kuvvet egzersizleri için ağırlık, direnç bantları 
veya kişinin kendi vücut ağırlığı kullanılabilir. 
Kuvvet egzersizlerini haftada 2 - 3 kez 
yapmakta fayda var. Tekrarlar arasında 
kasların dinlenmesine de izin vermek ve asla 
ısınmadan ağır bir egzersiz yapmamak önem 
taşıyor. Daha önceden alışık olmadığınız bir 
egzersize aniden yüklenmek vücutta stres 
hormonlarını artıracağından riskli kişilerde 
kalp krizini tetikleyebilir. Bu nedenle vücudun 
üst kısımlarında baskı ve ağrı hissedilmesi, 
soğuk terleme, nefes alıp vermede güçlük, çok 
hızlı veya düzensiz kalp atımları, baş dönmesi, 
göz kararması gibi şikayetler hissedilirse 
egzersiz hemen sonlandırılmalı ve tıbbi yardım 
alınmalıdır.

Kalp hastalığı riski olanlarda önce 
hekim kontrolü
Düşük riskli hastalarda ileri değerlendirmeye 
gerek olmadan fiziksel aktivite önerilmesine 
karşın kalp damar hastalıkları açısından riskli 
kişilerin önce hekim kontrolünden geçmesi 
gerekiyor. Hipertansiyon, diyabet, yüksek 
kolesterol, sigara içme ve aile öyküsü gibi risk 
faktörleri olan, hareketsiz yaşayan kişilerin, 
spora başlamadan önce mutlaka klinik olarak 
değerlendirilmesi gerekiyor.
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AJANDA

İZMİR 
KOKTEYL 
FESTİVALİ
Yeme içme 
dünyasının yükselen 
kültürü kokteyllerin 
Türkiye’deki festivali, İzmir 
çıkarmasına hazırlanıyor. 
Geçtiğimiz Ekim ayında İstanbul 
KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenerek 
Türkiye’nin kokteyllere son yıllarda 
gittikçe artan ilgisini bir festivalle 
taçlandıran Cocktail Festival; bu kez 
İzmirliler ile lezzetli bir buluşma için 5 
Mayıs’ta İzmir Arena’da. Miksolojiyi bir 
bilim ve bir sanat gibi değerlendiren en usta 
mekanların imza lezzetlerini sunacakları 
standlar, ödüllü miksolojistlerce verilecek 
kokteyl atölye ve şovları, Türkiye’nin özgün 
müzisyenlerinden performanslar ve bağımsız 
butiklerin tasarım sergileriyle renklenerek bir kez 
daha her duyuya dokunan eşsiz bir gastronomik 
yolculuk yaşatacak. ızmir Cocktail Festival’inde ise Gaye 
Su Akyol, Hey Douglas, Jabbar, Palmiyeler, Turkish Edits ve 
Soul revue gibi isimler sahne alacak.

101 İSTANBUL LEZZETİ
“101 İstanbul Lezzeti” festivali, altıncı yılında 

yine şehrin en güzel lezzetlerini, en 
nitelikli restoranlarını, en becerikli 

şeflerini, belki de İstanbul’un en güzel 
mekanı olan Esma Sultan Yalısı’nda 

bir araya getiriyor. 29 Nisan Pazar 
günü gerçekleşecek olan bu özel 

İstanbul etkinliği, tüm gün 
müzik ve eğlencelerle 

sürecek ve her zamanki 
gibi geleneksel gece 

partisi ile sona erecek.

öDÜNç 
YAŞAMLAR
Ali Poyrazoğlu’ndan 
farkı yaratan insan 
üstüne eşsiz bir stand-up 
gösterisi “Ödünç Yaşamlar” 
sevenleriyle buluşacak. 
Poyrazoğlu “Ödünç 
Yaşamlar”da yine bir ilki 
deneyecek ve farklı bir tarzın 
öncülüğünü yapacak; güldürü 
ustalığıyla yaşam koçluğu 
seminerlerini birleştirecek. Bir uzatmalı 
öğrenciden yola çıkarak tadına doyulmaz 
öyküler demetiyle seyirciyi bir yandan 
güldürürken bir yandan da herkesin 
yaşamındaki en önemli olgularla ilgili 
aydınlatıcı bakışını paylaşacak. Ali 
Poyrazoğlu’nun, çalışma yöntemlerini, 
yasakları, alışkanlıkları hınzır bir üslupla “ti”ye 
alan ezber bozan gösterisi “Ödünç Yaşamlar” 
13 Nisan’da Ankara Şinasi Sahnesi’nde olacak.

AJAndA
siz de kış aYlarını evde Geçirmek istemeYenlerdenseniz birbirinden keYifli 

etkinlik alternatiflerini değerlendirebilirsiniz.

MFö
MFÖ, 14 Nisan’da Mazhar Alanson’un ömürlük 

şarkılar tanımını yaptığı, “Kendi Kendine” 
ismini verdikleri yeni albümlerini 

seslendirecek. Yeni albümün yanı sıra her 
yaştan dinleyicinin dillerine dolanan 

efsaneleşmiş şarkılarını da 
sevenleriyle buluşturacak olan MFÖ, 

DasDas Sahne’de yer alacak.
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Şen 
Makas

Amerikan Tiyatro 
Tarihi’nin “En Uzun 

Süreli Oynanan Oyunu” 
olarak Guiness rekorlar 

Kitabı’na geçen “Şen Makas”, 
Boston’da 1979 yılından bu 

yana aralıksız olarak perde 
açıyor. Oyun, Charlie Chaplin 

Komedi Ödülü alan tek oyun olma 
özelliğine sahip. Şen Makas oyunu 

Nedim Saban yönetiminde Türkiye’de 
de gösterime girdi. Oyun, Leyla Gencer 

Opera ve Sanat Merkezi’nde 21 Nisan’da 
izleyicisiyle buluşacak.

Damdaki Kemancı
ülkemizde ilk kez 1969 yılında sahnelenen “Damdaki Kemancı” oyunu, Cüneyt Gökçer’in başrolünde 
olduğu yapımla, yaklaşık 20 yıl sanatseverlerle buluştu. Bugünlerde ise İstanbul’a yolu düşecek olan 
Damdaki Kemancı, Zorlu PSM’nin ilk Türkçe müzikal yapımı olarak, Talimhane Tiyatrosu işbirliği ile 
Zorlu PSM sahnesine çıkıyor. “Damdaki Kemancı”, 4 Nisan - 22 Nisan tarihleri arasında Zorlu PSM 
Drama Sahnesi’nde izleyicilerini bekliyor.

JEHAN BARBUR
Türk müziğinin en önemli seslerinden Jehan 

Barbur, “Uyan”, “Hayat” ve “Sarı” 
albümlerinin ardından dördüncü solo 

albümü “Sizler Hiç Yokken” ile devam 
ettirdiği müzikal yolculuğunun önemli 

duraklarından birinde hayranlarına 
KadıköySahne’den seslenecek. 

Dingin vokali, hikayesi bol 
şarkılarıyla Türkiye’nin en 

başarılı caz vokallerinden 
Jehan Barbur, 19 Nisan 

günü KadıköySahne’de 
yer alacak.

23. İzmir Kitap Fuarı
Kitapseverlerin ilgiyle beklediği 23. İzmir 
Kitap Fuarı, 14-22 Nisan tarihleri 
arasında yine Kültürpark - 
Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda 
düzenlenecek. Yüzlerce yayınevi ve 
sivil toplum kuruluşunun katılımıyla 
gerçekleşecek fuar, yine birçok 
kültür etkinliğine de ev sahipliği 
yapacak. Fuar boyunca 
etkinlikler ve imza günlerinde 
yazarlar ve okurlar bir 
araya gelecek.
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Ahmet Güneştekin 
(@ahmetgunestekin)

Tarihçi ve yazar Saffet Emre Tonguç, 
gezerken öğreten, öğretirken adeta 
oralardaymış hissi yaratan profesyonel bir 
rehber. Tonguç ınstagram sayfasında, tüm 
dünyadan görülmeye değer güzellikleri 
takipçilerine sunuyor.

Köy okullarını yenileme ve ağaçlandırma amacı 
taşıyan Mehmet Yapar, 2016 yılında kırmızı 
bisikletiyle yollara koyuldu. Bugün, binlerce 
takipçiye ulaşan Yapar, fotoğraflar üzerinden köy 
okulları için yardım kampanyaları düzenliyor ve 
köy okullarında bulunan çocukların hayallerini 
gerçekleştirmeye çalışıyor. Bisikletiyle çektiği 
fotoğrafları binlerce kişiye ulaştıran Mehmet 
Yapar’ın ve internet fenomeni haline gelen 
kırmızı bisikletinin hikayesine @kirmizibisikletim 
hesabından ortak olabilirsiniz.

Kendine özgü çizgisi ile sanat camiasında oldukça 
beğeni toplayan Ahmet Güneştekin, resim alanında 
çalışmalarını sürdürüyor. Hesabında büyüleyici 
eserlerini paylaşan sanatçı, sanata ve sanatçıya dair 
yorumlarını da yansıtıyor.

Kahve kokulu bir sayfa olan 
@nodaywithoutcoffee, takipçilerini büyülü 
bir serüvene davet ediyor. Kahvenin keyfe 
dönüştüğü, fotoğrafların ardı ardına 
sıralandığı bu eğlenceli sayfayı takip etmenizi 
öneririz.

Saffet Emre Tonguc 

(@saffetemretonguc)

Görkem Çetiner (@erkekmoda3nokta0)

Keyifle takip edilen sosyal medya sayfamızda bu kez 
birbirinden başarılı erkek moda bloggerlarının Instagram 
paylaşımlarını mercek altına aldık. Keyifli okumalar…

Aslında Mütercim Tercümanlık 
eğitimi alan Görkem Çetiner, 
rahat ve şık stili ile dikkat 
çeken erkek bloggerlardan biri. 
“Erkekmoda3nokta0.com” isimli 
bloğunda özellikle erkek stili üzerine 
yazılar yazan Çetiner, aynı zamanda 
sıkı bir ınstagram kullanıcısı. 
Hesabında erkek modasında 
yaşanan gelişmeleri paylaşan 
blogger, aynı zamanda erkek bakım 
önerileri, seyahat gibi konularda da 
paylaşımlara yer veriyor.

@kirmizibisikletim

SOSYAl
MEDYA

sosyAL MEDyA instagram

@nodaywithoutcoffee
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