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sevgili okurlar,

Erkek modasının nabzını tutan Gardırop By Kiğılı’nın 3.sayısı ile karışınızdayız. 
Sizin için özlem duyduğumuz yaz aylarına ve yaz modasına uygun keyifle 

okuyacağınız dosyalar hazırladık.

Yaz aylarının gelişiyle yeni koleksiyonlarımız mağazalardaki yerini aldı. Erkek giyim 
modasına yön veren Kiğılı’nın yeni sezona ait göz dolduran parçalarını derlediğimiz 

dosyalarımızda, sizin için ayrıca trendleri takip edebileceğiniz çok özel kombin 
önerileri de paylaştık.

Son yıllarda müzik dünyasında adını sıkça duyduğumuz Bahadır Tatlıöz bu sayımızın 
röportaj konuğu oldu. Müzik yaşantısının ilk yıllarında besteleriyle dikkat çeken 

Tatlıöz, şu sıralar dinlenme rekorları kıran şarkılarıyla kulaklarımızın pasını siliyor. 
Bahadır Tatlıöz ile müzik kariyerinden yeni çalışmalarına, stilinden gardırobunun 

olmazsa olmazlarına kadar birçok konuyu konuştuk.

Her mevsim ayrı güzelliğe sahip Balkan ülkeleri, özellikle yaz aylarında şirin sahil 
kasabaları ve berrak deniziyle cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Sizin için bu 

coğrafyanın en güzel ülkelerini sayfalarımıza taşıdık.

Uçurtma sörfü anlamına gelen kitesurf, yaz aylarının en eğlenceli su sporları arasında 
yer alıyor. Rüzgarla adeta dans ettiren bu spor ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Yaz mevsiminin coşkusunu doyasıya yaşayacağımız bir sezon olması dileklerimle…

Kiğılı Genel Müdürü
sait Çakıcı
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KİĞILI TİŞÖRTLERİ 
İLE ŞEHİR 
HAYATINA AYAK 
UYDURMAK ÇOK 
KOLAY
Nefes alan kumaşların 
kullanıldığı tişörtler, 
şehir hayatının 
koşturmacası içerisinde 
rahatlık ve şıklığı bir arada 
sunmak için yine Kiğılı 
koleksiyonunda yerini 
alıyor. Kiğılı’nın hafiflik ve 
esnekliği ön plana 
çıkardığı tişörtler ile 
günün her saatine uyum 
sağlayabilirsiniz.

EN yENİLER

HiTleRi
SeZOnUn

Yeni sezonun en etkileYici parçalarını derlediğimiz saYfalarımızı 
incelemeden alışverişe çıkmaYın!

DİJİTAL BASKI 
DESENLER, GÖMLEK 
VE TİŞÖRTLERE 
HAREKET GETİRİYOR 
renklerin ve desenlerin 
daha canlı ve uzun ömürlü 
olmasını sağlayan dijital 
baskı teknolojisinin 
kullanıldığı parçalar bu sezon 
oldukça dikkat çekiyor. 
Çoğunlukla gri, beyaz ve 
mavi tonların göze çarptığı 
gömlek ve tişört modelleri, 
zamansız tarzları sayesinde, 
erkeklerin halihazırda sahip 
oldukları kıyafetleriyle de 
rahatlıkla uyum sağlayacak 
özellikte.

KİĞILI, SERİN YAZ 
AKŞAMLARINDA DA 
ŞIKLIK VAAT EDİYOR 
Kiğılı, kimi zaman 
serinleyen yaz akşamlarının 
kurtarıcısı hafif 
materyallerle üretilen mont 
çeşitleri ile moda trendlerini 
yeniden yorumluyor. Tek 
parçada şıklığı sağlayan 
bu ince montlar ile siz 
de kendi tarzınızı 
yeniden 
keşfedeceksiniz.

BERMUDALARLA EN SICAK GÜNDE DAHİ 
TARZ SAHİBİ OLABİLİRSİNİZ
Hardal ve tarçın renkleriyle öne çıkan bermudalar, bu yazın en dikkat çekici 
parçaları arasında yer alıyor. Pamuklu kumaşların ağırlıklı olarak 
kullanıldığı bermudalar, genç ve canlı bir görünüm vaat ediyor. Bermudaları 
açık renk blazer ceketler veya denizci mavisi tonlardaki şık ceketlerle 
kombinleyerek, yazın en sıcak günlerinde dahi rahat ve tarz sahibi bir 
görüntüyü garantilemek mümkün.
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AKSESUARLARLA YAZIN RUHUNU YANSITIN
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.

KİĞILI ERKEKLERİ SEYAHAT EDERKEN DE STİL SAHİBİ
Kiğılı, koleksiyonlarında yer verdiği harika aksesuarlarla erkeklerin 
hayatlarına stil ve rahatlık katmayı sürdürüyor. Bu parçaların en dikkat çekici 
olanlarından biri ise bu sezon Kiğılı ailesine dahil olan yeni Travel Suit Bag. 
Travel Suit Bag, takım elbiseleri içinde kırışmadan ve kirlenmeden taşımak 
için modern, şık ve pratik bir çanta. Uzun çapraz askısı, deri tutma kancası ve 
astarlı yapısıyla kıyafetler kırışmadan kolayca taşınabiliyor. Ayrıca kıyafetler 
leke ve tozlardan da korunabiliyor.

GÖMLEKLERLE TARZINIZDA FARK YARATIN
Yazın tazeliği gardıroplara da yansıyor. Erkek şıklığının 
vazgeçilmezi gömlekler, her mevsim erkeklerin kurtarıcı parçası 
olmaya devam ediyor. Siz de Abdullah Kiğılı Exclusive Cut’ın şık ve 
göz alıcı gömlekleriyle yaz aylarına damganızı vurabilirsiniz. 
Geniş koleksiyonu, özgün tasarımları, her bedene uygun kesimleri 
ve üstün kalitede kumaşları ile Abdullah Kiğılı Exclusive Cut,
her tarza uyum sağlayacak.

ASTARSIZ CEKETLER BU YAZ ÇOK İDDİALI
Yılın sıcak günleri için ince ve astarsız ceketler, kanvas 
pantolonlarla olduğu gibi, denimlerle de mükemmel bir ikili 
oluşturuyor. Kiğılı da, yaz aylarına uygun terletmeyen 
kumaşlardan ürettiği astarsız ceketlerin renklerini yaz aylarına 
uygun açık tonlardan seçiyor. Bermudalarla da kolaylıkla 
kombinlenebilen astarsız ceketler, bu yaz çabasız şıklığın 
vazgeçilmezlerinden olacak.
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TREND 

YAKA MENDİLİ MESELESİ
Özel günlere farklı bir soluk getiren 
detaylar, her dönem dikkatleri 
çekmeyi başarıyor. Bazen bir yaka 
mendili, bazen detaylarıyla göz 
dolduran bir kemer, bazen de şıklığı 
tamamlayan bir çanta erkek stilinin 
en tarz parçaları oluyor. Rengarenk 
mendil çeşitleriyle bu sezon şık 
görüntünüzü garantileyebilirsiniz.

KİĞILI

ŞIKLIK ZAMANI
Stil sahibi erkekler, özel gün ve gecelerdeki 
tarzını Kiğılı farkıyla ortaya koyuyor. Kiğılı’nın 
blazer, klasik ve kruvaze erkek ceket modelleri, 
erkek stiline zengin bir bakış açısı sunuyor. İş 
yemekleri, toplantılar ve arkadaş 
buluşmalarındaki şıklığını gündüzden geceye 
taşımak isteyenlere özel parçaları keşfetmeyi 
unutmayın.
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Denimlerle ve tişörtlerle ayrılmaz bir üçlü haline gelen 
bomber ceketler, yaş grubu ayırmaksızın en fazla tercih 

edilen parçalar arasında başı çekiyor. Serin hafta 
sonları ve yaz akşamlarında tişört ve denimlerinizin 

üzerine tercih edebileceğiniz ceketlerle, kendinize 
hareketli bir stil oluşturabilirsiniz.

Bomber Ceket Kiğılı

Stil konusunda ne 
istediğini bilen erkeklere 
hitap eden Kiğılı, her 
sezon olduğu gibi bu yaz 
da aksesuarlarıyla 
dikkatleri çekmeyi 
başarıyor. Yaz aylarının 
enerjisini yükselten Kiğılı 
aksesuarları ile siz de 
şıklığınızla fark 
yaratabilirsiniz.
Kemer, saat, cüzdan Kiğılı

VİTRİN 

İş için sık sık seyahat eden, düğün ve benzeri kutlamalar 
için şehir dışına çıkan veya yaz tatili için geri sayan 
erkeklerin son tercihi, geniş hacme sahip el çantaları 
oluyor. Gezilerinizde kullanabileceğiniz modern, şık ve 
pratik bir çantaya ihtiyaç duyuyorsanız bu yaz Kiğılı’nın 
çanta koleksiyonuna göz atabilirsiniz.
Çanta Kiğılı

Erkek günlük giyim tarzının 
demirbaşı olan denim 
pantolonlar, son dönemde 
renk ve model seçenekleriyle 
gardıropların vazgeçilmezi 
haline geldi. Bilhassa yaz 
aylarında hem tişörtlerle 
hem de gömleklerle 
kombinlenerek adeta 
joker görevi üstlenen 
denimler, açık renk 
seçenekleriyle kendinize 
has bir tarz oluşturmanıza 
destek olacak.
Denim Pantolon Kiğılı

Şıklığınızı öne çıkaran en önemli detaylardan biri de şüphesiz 
ayakkabılardır. Fakat yaz aylarına uygun tonlarda ayakkabı 
bulabilmek her zaman çok kolay olmuyor. Sıcak havalarda 
hem konforu yakalamak hem de 
açık renkli 
kombinlerinizi 
tamamlamak 
istiyorsanız
Kiğılı’nın toprak 
tonlarındaki 
ayakkabı 
koleksiyonlarına 
göz atabilirsiniz. 
Ayakkabı Kiğılı
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yATLAR

LüKS 
OYuncAKLArı

Lüksün doruk noktasındaki yatlar, sağladığı rahatlık, 
konfor ve sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerlerine 
çekiyor. Tutkunlarının deyimiyle özgürlüğün ve keşfin en 
önemli araçlarından olan yatlar, iç ve dış tasarımlarıyla 
muhteşem bir seyahat imkanı sunuyor. Sunmuş olduğu 
olanaklarla lüks otelleri aratmayan bu lüks oyuncaklar, 
denizin güzelliklerini tüm görkemiyle gözler önüne 
seriyor. Dünyanın en önemli milyarderlerinin sahip olduğu 
süper lüks yatlar, milyon doları aşan fiyatlarının yanı sıra 
kişiselleştirilmiş özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Özgürlüğün ve Keşfİn 
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Eclipse
rahat bir lüks yat deneyimi yaşatmak için tasarlanan Eclipse, içerisinde bir master süit, 
17 VıP staterooms barındırıyor. Bu lüks yatta aynı zamanda 70 kişilik mürettebat da 
konaklayabiliyor. Güverte alanları, açık bar ve jakuzinin yanı sıra güneşlenmek ve 
rahatlamak için geniş bir alanı da mevcut.Eclipse’de ayrıca 2 helikopter pisti, 2 yüzme 
havuzu, 24 konuk kamarası, 3 servis teknesi ve bir mini denizaltı da bulunuyor. Eclipse, 
rulo hareket etkisini azaltan ve daha yumuşak, daha keyifli bir seyir deneyimi sağlayan 
ultra modern bir stabilizasyon sistemi ile donatılmış.

Al Said
Al Said, Lurssen Yachts tarafından inşa edilen 155 m’lik bir motorlu yattır. Bu 
muhteşem yat, 24 m (78.74ft) ve 5.20 m (17.06 ft) bir çekme demiri, çelik gövde ve 
alüminyum üst yapıya sahip. Mega yat, 22 knot seyir hızıyla, 25 knot düzleme kapasitesi 
mevcut. 70 kişiye kadar konaklama imkanı sunan Al Said, rahat bir lüks yat deneyimi 
yaşatmak için 154 mürettebatı taşıyor. Özellikle sabit sularda, yat dururken, araç içi 
rahatlığı artıran, çapa üzerinde çalışan sıfır hız sabitleyicileri bulunuyor. Yatta ayrıca 
asansör, helikopter iniş pedi, klima, çapa stabilizatörleri mevcut. 
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Al Mirqab
Peters Schiffbau tarafından inşa edilen Al Mirqab, 133 metrelik bir 
uzunluğa sahip. Al Mirqab, su üzerindeki en büyük ve en güzel 
yatlardan biridir. Muhteşem yat, 2009 The World Superyacht 
Awards’da “Yılın Motor Yat” ödülünü de kazandı. Al Mirqab, 
alüminyum bir üstyapıya, 19.5 metrelik kirişe ve 4,9 m’lik bir taslak 
ile çelik bir gövdeye sahiptir. 60 kişiye kadar misafir ağırlayabilen 
bu tekne aynı zamanda 60 kişiye kadar mürettebatı da 
taşıyabiliyor. Yatta ayrıca, sıfır hızında çalışan, çapa ve sert 
sularda gemide konforu artıran çapa stabilizatörleri de bulunuyor.

yATLAR

Lady Moura
Lady Moura, özellikle hacimce ölçüldüğünde, dünyanın en büyük  yatlarından biridir. 344 metre 
uzunluğunda ve 62 metre genişliğindeki muhteşem dört katlı gemi, dönerken veya hızlandıkça yanal 
eğilmelerden kaçınmak için son teknoloji ürünü bir düzleme sistemine sahiptir. Gövdesi çelik ve yüksek 
mukavemetli alüminyum kombinasyonu ile üretildi. 20 knot’luk en yüksek hıza ulaşmasını sağlayan iki 
adet 6,868 beygir gücünde dizel motora sahip. Yatın ana özelliklerinden biri de tamamen otomatik 
hidrolik kilitler ve kapılardır. 

10   Gardırop  kigili.com



Dilbar
Dilbar, 157 metre boyutunda motorlu bir yattır. Hacimce dünyanın en büyük süper yatlarından biri olan Yat Dilbar’ın 
iç yapısı, 12 kamarada 24 kişiye kadar rahatça konaklayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca Dilbar, 53 kamarada 
96 mürettebatı taşıyabiliyor. Güverte alanları dışında, açık bar; güneşlenme ve dinlenmek için geniş alanlar gibi 
birçok çeşitli olanak bulunuyor. Bu lüks yatta  çelik gövde ve alüminyum üstyapı özellikleri mevcut.  Bu özel yat, 
Lloyds register SOLAS (Sea Life of Sea) sınıflandırma kurallarına göre inşa edildi. 2 Wartsila 8,948hp dizel elektrikli 
motorla çalışan ve çift vidalı pervaneli yat Dilbar, 22.5 knot hıza sahip ve 17 knot’ta rahatça yolculuk yapıyor. Yakıt 
tanklarında yaklaşık 1.049.700 dizel-elektrik kartı taşıyabilir. Su depoları da yaklaşık 112.000 tatlı su depolayabiliyor.

Dünyanın 
en önemli 

milyarderlerinin sahip 
olduğu süper lüks 

yatlar, milyondoları 
aşan fiyatlarının yanı 
sıra kişiselleştirilmiş 

özellikleriyle de 
dikkat çekiyor.

Octupus 
İç mekanı Jonathan Quinn Barnett 
tarafından tasarlanan Octopus, çelik 
gövde ve alüminyumdan bir üst 
yapıya sahip. Bu süper lüks yat, MCA 
ve Lr standartlarına uygun olarak 
inşa edildi. Octupus, aynı zamanda 
rahat bir lüks yat deneyimi yaşatmak 
için 57 kişilik mürettebatı da 
taşıyabiliyor. Bu muhteşem süper 
yatta, yüzme havuzu, sinema salonu, 
basketbol sahası ve kayıt 
stüdyosunun yanı sıra iki de 
helikopter bulunuyor.
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GÜNDEM  I  KİĞILI’DAN HABERLER

Eskişehir Espark ve Bursa Carrefour Alışveriş Merkezi’nde, ünlü markaların yeni kreasyonlarının 
sergilendiği bir markalar defilesi düzenlendi. Gerçekleşen defilelerde, erkek giyim sektörü altında 
markamız Kiğılı da yer aldı. Son tasarımların tanıtıldığı defilede, Özge Ulusoy, ıvana Sert, 
Şenay Akay, Serkan Tan Ormancı, Hasan Yalnızoğlu, ünal Bozahmetoğlu, Serhat Kaynarpınar ve 
Emre Aydın, gibi birbirinden ünlü mankenler podyumda yürüdü. 

KİĞILI, MARKALAR 
DEFİLESİNE KATILDI

Ziyaretçilerin yoğun katılım gösterdiği defilelerde, markaların son tasarım kıyafetleri modanın ünlü isimleri tarafından podyumda sergilendi.

12   Gardırop  kigili.com



KİĞILI’DAN YAZ 
TEMPOSUNU EKRANA 
TAŞIYAN REKLAM FİLMİ
Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, “Kiğılı ile senin 
modan, senin yazın” isimli yeni televizyon reklamını 
yayına aldı. Geçtiğimiz sezon ajan konseptli 
reklamlarıyla büyük ses getiren marka, şimdi de yazın 
tüm neşesini ve temposunu ekrana yansıtıyor. reklam 
filminde Şehrazat’ın yazıp bestelediği, Ajda Pekkan’ın 
seslendirdiği “Yaz Yaz Yaz” şarkısının Kiğılı’ya özel 
yeni yorumu eşliğinde, sezonun en şık kombinleri 
seyircilerle buluşuyor. Yazın canlı renklerini göstermek 
adına stüdyo yerine Çatalca’nın Çilingöz plajında 
çekimleri yapılan reklam filmi, 20 saniye içerisinde 
Kiğılı’nın yeni sezon koleksiyonundaki en dikkat çekici 
parçaları, zevkli kombinler halinde sunuyor.
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Marie Claire Wedding Dergisi ve radisson Blu 
Bosphorus Hotel ev sahipliğinde gerçekleşen 
Marie Claire Wedding Fest, evlilik hazırlığındaki 
çiftleri ağırladı. Düğün planlaması ile ilgili tüm 
detayların yer aldığı etkinlikte, çiftlere özel 
çekilişler, hediyeler ve indirim fırsatları gibi 
farklı sürprizler sunuldu. Kiğılı da stant açarak 
yeni sezon damatlık ve smokin koleksiyonlarını 
ziyaretçilere tanıttı. Astrolog ve Twitburç’un 
yaratıcısı Zeynep Turan ve davranış bilimleri ve 
psikoloji üzerine eğitim alan, kadın-erkek 
ilişkileri üzerine yaptığı yorumlarla fenomen 
olan Aşkım Kapışmak’ın katıldığı festivalde 
ayrıca, Kiğılı’nın kişiye ve zevke özel yaptığı 
damatlık tasarımları ve özel dikim alternatifleri 
ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

GÜNDEM  I  KİĞILI’DAN HABERLER

MARIE CLARIE WEDDING FEST’E KİĞILI İMZASI

kİĞILI, BOĞaZİçİ ÜnİVeRSİteSİ’nİn 
FeStİVaLİne SPOnSOR OLDU
Boğaziçi üniversitesi, 
uluslararası en büyük spor 
festivali olan Sports Fest’e 
Kiğılı sponsorluğunda 38. kez 
ev sahipliği yaptı. Festivalde 
stant açan Kiğılı, iki bin 
öğrencinin de etkinliğe özel 
tişörtlerini hazırladı. Hazine 
Avı yarışmasının düzenlendiği 
eğlence dolu etkinlikte ayrıca 
Kiğılı, kazananlara tişört 
hediye etti.
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KİĞILI’DAN 2 AYDA 
6 MAĞAZA ATAĞI

2 ay içerisinde 5’i yurt içinde, 1’i ise yurt dışında olmak üzere toplam 6 
yeni mağaza açan Kiğılı, perakende sektöründeki iddiasını sürdürmeye 
devam ediyor. İstMarina AVM ve Maltepe Piazza AVM’de Abdullah Kiğılı 

Exclusive Cut mağazaları, Lüleburgaz 39 Burda AVM, Marmara Anatolium 
AVM, İzmir Wespark AVM ve Kıbrıs Lefkoşa’da yeni Kiğılı mağazaları 

hizmete açıldı. Açılışı gerçekleşen yeni mağazaları ile Kiğılı, bu 
noktalardaki misafirlerine de hizmet verecek.

KURUMLARIN ŞIKLIĞI DA 
KİĞILI’YA EMANET
Kurumsal şirketlerde, üst düzey 
yöneticilerin ve çalışanların 
kıyafetleri, kurum imajının en 
önemli parçalarından biridir. 
Florence Nightingale, 
Acıbadem ve Liv Hospital, Koç 
Holding, Albaraka Türk, 
MNG Airlines, Sütaş, Abdi 
İbrahim, Bilim İlaç, Nobel 
İlaç ve Novakim İlaç, 
Eminevim ve Momento gibi 
birçok kurumsal marka, 
yöneticilerinin ve 
çalışanlarının şıklığını 
Kiğılı’ya emanet ediyor. 
üstelik her detayı kendi zevkine göre şekillendirmek isteyen yöneticiler 
için özel dikim hizmeti de bulunuyor. Kurumlar ayrıca, Kiğılı Kurumsal 
Satış departmanının koordinasyonuyla, çalışanlarının ismine özel 
olarak hazırlanan ve tüm Kiğılı mağazalarında geçerli olan Kiğılı Gift 
Kart’a diledikleri miktarda yükleme yaptırabiliyor.

FENOMEN ANNE ZEYNEP AYDOĞAN 
KİĞILI ANNELERİ İLE BULUŞTU
Blogger, ınstagrammer, Youtuber ve fenomen anne Zeynep Aydoğan, 
Anneler Günü kapsamında Kiğılı’nın merkez binasında kadın çalışanlar 
ile bir araya geldi. “Annelik ve Çocuk” başlığı altında düzenlenen 
etkinlikte, anne ve çocuk ilişkisi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. 
Etkinlik sonrasında düzenlenen baby shower ile Kiğılı’nın anne adayları 
için özel olarak hazırlattığı süt odasının açılışı yapıldı.
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GÜNDEM  I  KİĞILI’DAN HABERLER

Kiğılı’nın “Land and Sky” temasıyla hazırladığı 2018 İlkbahar / Yaz Koleksiyonu 
mağazalarda yerini aldı. Kiğılı Kreatif Direktörü ve Genel Müdür Sayit Çakıcı temayla 
ilgili, “Koleksiyon teknoloji ve endüstri çağında şehirde sıkışıp kalan insanın doğa ile 
yeniden bütünleşebilme özleminden ilham alıyor. Doğayı tahrip eden insanın, günümüzde 
önemli bir gündem maddesi halini alan ekolojik 
çözüm arayışlarını ve doğaya kaçış istemini konu 
ediniyor. Yaşamımızdaki keşmekeşin içinde hepimiz 
doğanın dinginliğini ve enerjisini arıyoruz. Bu 
farkındalıkla biz de Kiğılı erkeklerine de yeni 
sezonda bu duyguyu aktarmak istiyoruz” dedi.

Marka Direktörü İlkay Keleş ise; “Temamızı 
koleksiyona doğanın dönüşümünü sembolize 
eden renklerle yansıtıyoruz. Çorak toprak 
renklerinden, bejlere, sarılara ve baharın 
gelişiyle hayat bulan canlı yeşil tonlarına kadar 
yeryüzünün uyanışını her haliyle kucaklıyoruz. 
Gecenin lacivertinden günün ilk anlarındaki 
uçuk mavilere, denizin yansımalarından 
bahar güneşinin getirdiği griye çalan gün 
ışığı tonlarına, gökyüzünün gizemine işaret 
ediyoruz. Ara geçişlerde soft renkleri canlı 
tonlarla buluşturarak, dengeli ve ahenk 
içinde bir görünüm sağlıyoruz” dedi.

KİĞILI, YENİ KOLEKSİYONU LAND AND SKY’I TANITTI

“Kiğılı’nın yaz koleksiyonu, insanın 

doğa ile yeniden bütünleşebilme 

özleminden ilham alıyor.”
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ınstagram’ın tam bir başarı 
hikayesine dönüştürdüğü 
“Hikayeler” özelliği markalar 
tarafından da aktif olarak 
kullanılmaya devam ediyor. 
Kiğılı da ınstagram Hikayeler’e 
özel oluşturduğu anket 
çalışmaları ile kullanıcılarına 
her hafta farklı ürünler 
arasından hangisini tercih 
ettiklerini soruyor. Kullanıcılar 
anketi tamamladığında ise, 
çıkan sonuca göre o ürüne özel 
bir indirim kodu paylaşıyor. 
Böylece kullanıcılar kigili.com 
üzerinden ilgili ürüne indirimli 
bir şekilde kavuşma şansı 
yakalıyor.

kİĞILI MODaBOt’UYLa tanIŞIn
Facebook’un Bots for Messenger platformunu duyurması ile birlikte 
chatbotlar sosyal medya iletişimi için de önemli bir hale gelmeye başladı. 
Kiğılı da bu yeniliği ilk kullanan markalar arasında yerini aldı ve yapay zeka 
kullanarak kullanıcılarla iletişime geçen ModaBot’unu duyurdu. ModaBot ile 
kullanıcılarına güncel kampanyaları hakkında bilgi 
verirken aynı zamanda tıpkı bir stil danışmanı gibi 
tarzlarına uygun bir kombin yapmaları için seçenekler 
sunuyor. Yakın zamanda Kiğılı, ModaBot’unu 
kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
güncelleyerek hayata geçirecek. ModaBot’a aşağıdaki 
Qr kodu taratarak ulaşabilirsiniz.

KİĞILI’DAN 80.YIL KUTLAMASI
Erkek hazır giyim sektörünün öncü markası Kiğılı, hazırladığı bir video içeriği 
ile markanın 80 yıllık serüvenine ışık tuttu. İlk olarak 
1938 yılında kumaş mağazasının açılmasıyla başlayan 
serüveni, Beyoğlu’nda açılan ilk giyim mağazası ile 
devam etti. Şimdilerde ise Kiğılı, Türkiye’nin her yerine 
ve dünyanın sayılı metropollerine mağazaları 
aracılığıyla ulaşıyor. 80. yıl özel videosuna aşağıdaki 
Qr kodu taratarak ulaşabilirsiniz.

Takipçilerimiz “Haftanın Sorusu” 
ile İndirim Şansı Yakalıyor

kİĞILI kaRİYeR aRtIk InStaGRaM 
Ve LInkeDIn’De
Kiğılı, enerjisini ınstagam ve Linkedın’e de taşıyarak şirket dinamizmini 
paylaşımlarına yansıtmaya başladı. Çalışanlarının ilham veren kariyer 
yolculuklarından bünyesindeki yeni iş 
fırsatlarına kadar birçok konuda 
içerikler paylaşan 
Kiğılı’nın Linkedın 
ve ınstagam sayfasında 
ayrıca, şirketle ilgili 
güncel haberlere de 
yer veriliyor. Kiğılı 
hakkındaki bütün 
yeniliklerden anında 
haberdar olmak için 
Kiğılı’nın kariyer 
sayfalarını takip 
etmeye devam 
edebilirsiniz.
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AKTÜEL  I  BABALAR GÜNÜ

Baba kadar dayanıklı, baba kadar güvenilir, baba kadar 
eğlenceli... Baba gibisini bulmak zor ama ona layık hediyeyi 
bulmak kolay. Sizin için Babalar Günü’ne özel hediye 
alternatifleri derledik. Babalarımızı mutlu etmesi sırası bizde.

cAnıM 
BABAMA…

Çanta
KİĞILI

Kamp Çadırı
ThE NoRTh FAcE

Traş Seti
MÜhLE

Kol Düğmesi
KİĞILI

Oyun Bilgisayarı
ASUS

Güneş Gözlüğü
o BAG

Araç Buzdolabı
BLAcK & DEcKER

Saç Kesme 
Makinesi
FELIX

Şapka
NEW ERA 

Saat
RAyMoND 
WEIL
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cAnıM 
BABAMA…

Traş Makinesi
PhILIPS

Fotoğraf Makinesi
cANoN

Kalem
FABER cASTELL

Satranç 
Takımı
KİğILI

Ceket, 
Gömlek
KİĞILI

Tespih
ATASAy

Oled TV
GRUNDIG

E-Kitap Okuma Cihazı
KoBo

Cam Kupa
PAŞABAhÇE

Ayakkabı ve 
Kemer
KİĞILI

Tişört
KİĞILI
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BAHADIR

mÜzik listelerinde adını Ön sıralarda GÖrmeYe alıştığımız BaHadır 
tatlıÖz, Bu saYımızın rÖportaJ konuğu oldu. profesYonel mÜzik 

HaYatına Başladığı ilk Yıllarda Birçok ÜnlÜ isme BesteleriYle de 
destek olan tatlıÖz’Ün şarkıları, internette dinlenme rekorları 

kırıYor. mÜzik Yolculuğunda BirBirinden Önemli alBÜmleri 
sevenleriYle Buluşturan BaHadır tatlıÖz ile Yeni şarkıları, 

kariYeri ve stili Hakkında konuştuk.

TATLIÖZ
“SAMİMİYEt 

En Önemli
Kriterim”

RÖPoRTAJ  I  BAHADIR TATLIÖZ

rÖPOrTAJ NAZLI SANCAKLI
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“SAMİMİYEt 
En Önemli
Kriterim”

“dÜnYaYı karış 
karış Gezen ve 
BilGi toplaYan Biri 
olmak HaYalim 
olmuştur.”

 Gardırop   21                                  kigili.com



M üzikle tanışmanız 
çok küçük 
yaşlarda olmuş. 
Hikayenizi 
dinleyebilir miyiz?
6 yaşında ailemin 

yeteneğimi keşfetmesi ile konservatuvar hayatım 
başladı. 13 yaşında ise ilk profesyonel sahne 
deneyimimi yaşadım.  O dönemin popüler 
sanatçılarına klavye çalarak eşlik ediyordum. Birçok 
turnede enstrumanist olarak bulundum. Süre gelen 
yıllarda caz müzik alanında çalışmalar yaptım. İlk 
caz albümümü 2005 yılında çıkardım. Türküleri caz 
formatında düzenlediğim “Çalıjazz” isimli albümde 
piyanistliğim yanı sıra şarkıcı kimliğim ile de 
performans sergiledim. Sonraki yıllarda dünyaca 
ünlü caz müzisyenleri ile yurt içi ve dışında aranjör 
ve piyanist olarak sahne aldım. Ardından 
“Sağduyu” isimli sosyal sorumluluk projeme start 
verdim. Her yıl hassas bir konuya vurgu yapan 
toplamda üç klip çektim. İzlemek isteyenler için 
kliplerimin isimleri ise şöyle: “Sağduyu, Savaş ve 
Hüzün, Unutulmuş çocuklar” Bu dünya çapında bir 
projeydi. İnsanlığa fayda sağlamak adına hayata 
geçirdik. Elimden geleni yaptım açıkçası. Sonraki 
yıllarda ise bildiğiniz popüler çalışmalarım ile 
karşınıza çıktım. Ve her şey gayet güzel gidiyor.

RÖPoRTAJ  I  BAHADIR TATLIÖZ

Peki Bahadır Tatlıöz neleri sever, 
kimleri dinler?
Sporu ve uzun yürüyüşler yapmayı çok 
severim. Hayvansever olduğum söylenebilir. 
Ailem ile zaman geçirmekten de çok keyif 
alırım. En çok da sahnede dinleyicilerle aşk 
paylaştığım o dakikaları seviyorum. Aşık 
Veysel dinlerim ben. Hatta hayata da onun 
penceresinden bakmaya çalışırım. Tabii, bir de 
klasik ve caz müzik albümlerini dinlerim bolca.

Söz, müzik, aranje, klip 
yönetmenliği, yorumculuk… 
Hepsini yapabilmek zor 
olmuyor mu?
Aslında oldukça zor ve yorucu. Ben diğer şarkıcı 
arkadaşlarımın 4 katı yoruluyorum. Ama bunun 
bir mükafatı da var. Dinleyici ve izleyicinin 
karşısına tamamen benim gözümden gördüğüm 
bir Bahadır çıkıyor. Asla farklı birinin bakış açısı 
değil, gerçek Bahadır bu.

Sanatçı olmasaydınız ne olmak 
isterdiniz?
Sporcu ya da gezgin olmak isterdim. Dünyayı 
karış karış gezen ve bilgi toplayan biri olmak 
hayalim olmuştur hep.

Kliplerinizin kurgusunu ve 
yönetmenliğini de siz 
yapıyorsunuz değil mi? İleride 
film planlarınız var mı?
Evet var. Hem gişede başarılı olmak hem de 
sosyal içeriği derin olmak parolası ile bir 
senaryo üzerinde çalışıyorum. İnşallah iki yıl 
içinde hayata geçireceğim.

Şarkılarınızın tamamı dillerde 
dolaşıyor. Hit şarkı yapmanın 
sırları var mı?
Teşekkür ederim. Ne mutlu bana. Ama inanın 
bir sırrı varsa da ben bilmiyorum. Tek dikkat 
ettiğim şey samimiyet. Belki bu bir etkendir.

Genelde slow şarkılara imza 
atıyorsunuz. Hepsinde de aşk ve 
hüzün var. Şarkılarınız 
yaşanmışlıklarla mı ortaya 
çıkıyor?
Ben genel olarak da melankolik bir tipim. 
Güneşli havadan çok yağmurlu havayı severim. 
Gündüzden çok geceyi severim. Aşktan çok 
verdiği sızıyı severim. Ve şarkılarımda hep bir 
yaşanmışlık var. Ya benim yada şahit olduğum 
hayatların yaşanmışlığı...
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“dinleYici ve 
izleYicinin 
karşısına 
tamamen Benim 
GÖzÜmden 
GÖrdÜğÜm Bir 
BaHadır çıkıYor. 
asla farklı 
Birinin Bakış açısı 
değil, Gerçek 
BaHadır Bu.”

Dünyanın birçok yerinde caz 
festivallerinde piyanist olarak 
konserler verdiniz. Jazz 
çalışmalarınız olacak mı?
Evet, yakın tarihlerde “Çalıjazz 2” projesini hayata 
geçireceğim. “Su Yolunu Bulur” albümümde 
“Belki De Kaçarım” isimli bir şarkım var. Latin caz 
bir aranje ile dinleyiciye sundum. Orada piyanist 
Bahadır’dan ciddi bir piyano solo dinleyebilirsiniz. 
Bu şarkı, gelecekteki projelerin sinyalini vermek 
üzere albümde yer aldı.

Gökhan Türkmen ve Buray’la çok 
güzel bir kimya yakaladınız. Bundan 
sonra düet projeleriniz olacak mı?
Gökhan ile çok güzel bir düet oldu. Çok güzel 
yorumlar alıyoruz. Ama Buray ve İlyas’ın klipte 
olduğu “Takvim” şarkımda bir düet söz konusu 
değil. Sadece bir iki sahnede back vokal yaptılar 
ve klipte oynadılar. Buna paylaşım diyelim. Ama 
düetleri çok seviyorum ve her zaman sürpriz 
düetlere açık olacağım.

Kendi tarzınızı nasıl 
tanımlarsınız?
Salaş ama serbest olarak tanımlayabilirim. 
Her koşulda estetik olma çabası içinde 
olduğumu da belirtmek isterim.

Gardırobunuzun olmazsa 
olmazları neler? En önemli 
aksesuarlarınız neler?
Şapka ve Hırka çeşitleri vazgeçilmezlerimdir 
benim. Her sezon mutlaka gardırobuma 
yenilerini eklerim. Deri ve gümüş tasarımlı 
takıları da çok severim.

Yerli ya da yabancı tarzını takip 
ettiğiniz isimler var mı? 
Aslında benim genel olarak takip ettiğim ve 
etkilendiğim kimse yok. Ama modayı takip 
ediyorum açıkçası. Modayı takip eden ve 
güzel giyinenler yaşama çok ayrı bir estetik 
katıyorlar bence. Bunu kendi sade tarzım ile 
deniyorum ben de.

 Gardırop   23                                  kigili.com



E-TİcARET

ÇAğın YüKSELEn trEnDİ

E-TİCARET

B ilişim ve teknolojinin 
durmadan geliştiği bir çağda 
zaman ve hız kelimeleri çok 
kıymetli bir hale geldi. 
Günlerce gidilen otobüs 

yolculukları yerini uçaklara bırakırken, yüzlerce 
insanın üretebileceği ürünleri ise tek bir 
makinadan elde eder olduk. İnternetle birlikte 
zaman ve hız kavramı çok farklı bir boyut 
kazandı. Adeta fikirlerimiz, iş süreçlerimiz 
hatta satın alma davranışlarımız dahi büyük 
değişiklik göstermeye başladı. Bu süreçte 

çevremizle olan iletişimimiz de dijital ortamlara 
kaydı. Aynı zamanda tüketici ve üretici 
kimliğimizle de bu ortamda var olmaya 
başladık. E-ticaret de internetle birlikte 
hayatımıza giren yeni bir kavram. E-ticaret, 
deyim yerindeyse internet ortamında bir arsa 
ya da dükkan satın alıp burada ticaret 
gerçekleştirme işlemidir. İnsanların onlarca 
mağazayı dolaşıp ve saatlerce vakit ayırdığı 
alışverişler artık internet e-ticaret platformları 
üzerinden hızlı, güvenilir ve kolay şekilde 
gerçekleştirebiliyor. Dünyanın dijital ortam ve 
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uygulamalara doğru hızlı evrilmesi büyük değişimlere 
de ortam yaratıyor. Buna paralel olarak satın alma 
işlemlerimizi artık mobilden gerçekleştirebiliyoruz. 
Akıllı telefonlarımızdan ve tabletlerimizden günün 
herhangi bir saatinde online olarak bir hizmet ve ürün 
satın alabilir veya ticaret yapabiliriz.

Sosyal medya e-ticareti tetikliyor
Günümüzde Facebook, ınstagram ve Twitter gibi sosyal 
paylaşım siteleri çok yüksek insan potansiyeline sahip 
birer sosyal olgu haline geldi. İnsanlar zamanlarının 
büyük çoğunluğunu bu platformlarda geçirmeye 
başladı. 7’den 70’e neredeyse herkes sosyal medya 
kullanıcısı olmuş durumda. Sosyal medya, kolay 
kullanım avantajıyla birlikte, tüketicilerin adeta her 
şeyi dile getirdikleri bir platform oldu. 

Drone ile teslimat dönemi başladı
Dünyaca ünlü e-ticaret platformu Amazon, drone aracı 
ile artık ürün teslimatlarına başladı. Drone ile ürün 
teslimatı şimdilik yalnızca belirli lokasyonlara 
gerçekleşiyor. Drone, hızlı ve güvenli bir teslimat 
sunmasının yanı sıra, bu işlemi insansız olarak da 
gerçekleştirdiği için gelecekte daha da yaygınlaşacak. 
GPS sistemi sayesinde drone’ların kalkış ve varış 
noktalarının belirlenebiliyor olması nedeniyle drone’u 
herhangi birinin kullanması veya devamlı takip etmesi 
de gerekmiyor.

Türkiye’nin erkek giyim markası Kiğılı, uzun 
yıllardır moda sektörüne getirdiği yenilikler 
ve trendlerle dikkat çekiyor. Beyoğlu’ndan 
dünyaya açılan Kiğılı, çağın gerekliliklerini 
de kendine özgü şekilde yorumlayarak, 
müşterilerine sunuyor. üstelik Kiğılı, erkek 
moda perakendeciliğinde uluslararası 
pazarlarda tercih edilen bir marka olma 
hedefine de kigili.com platformuyla artık 
çok daha yakın. Kigili.com, yüzlerce ürün 
seçeneği ile müşterilerine erkek moda 

perakendeciliğinin en yeni ürünlerini 
sunuyor.

Kiğılı, ev tekstili için üretilen “KGL HOME” 
ve plaj ürünlerinin yer aldığı “KGL MArıNE” 
koleksiyonlarıyla bu yıl sınırlarının ötesine 
çıkıyor ve yepyeni ürünlerini ürün yelpazesine 
ekliyor. Erkeklere özel birbirinden kaliteli 
koleksiyonlara imza atan Kiğılı, KGL HOME 
ve KGL MArıNE konseptleri ile yazın gözdesi 
olmaya aday. 

KIGILI.COM, ÇAĞIN İHTİYAÇLARINA AYAK UYDURUYOR

YalnızcaKigili.com’da

Kiğılı’nın MArıNE grubu; dijital baskılı 
plaj havlusu, jakarlı plaj havlusu, şezlong 
havlusu, plaj bornozu ve peştamal gibi tekstil 
ürünlerinden oluşurken, HOME grubu ise; baş 
havlusu, banyo havlusu bornoz ve nevresim 
takımlarını bir araya getiriyor. 

Antrasit, lacivert ve kum renginin ve makulen 
çizgilerin hakim olduğu “KGL MArıNE” ve 
“KGL HOME” koleksiyonlarına kigili.com 
üzerinden bir tıkla ulaşabilirsiniz.
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BEYAzın ASALEtİ
Gün, yazlık takım elbiselerin günü. Kiğılı’nın birbirinden iddialı ve 
vücuda tam oturan kalıplarıyla dikkat çeken takım elbiseleri, yazın 

enerjik havasını iliklerinize kadar hissettirecek. Beyaz renk, sezon trendi 
ne olursa olsun en asil renklerden biri olarak kalacak.

VİTRİN  

Ayakkabı 
KİĞILI

Bileklik 
KİĞILI

Tişört 
KİĞILI

Tişört 
KİĞILI

Saat
FoSSIL

Ceket 
KİĞILI

Pantolon 
KİĞILI
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YOLcuLuK zAMAnı
Koşturmacaya biraz olsun ara verip tatil noktalarına akın edeceğimiz 

günlere doğru geri sayım başladı. Sahilde güneşin altında masmavi denizin 
ve incecik kumların tadını çıkarırken stilinizi göz ardı etmeyeceğinize 

eminiz. Peki, tatil bavulunuzun kilit parçalarını belirlediniz mi?

VİTRİN  

Gömlek 
KİĞILI

Pantolon 
KİĞILI

Bileklik 
KİĞILI

Ayakkabı 
KİĞILI

Gözlük 
PRADA

Şapka
KİĞILI

Tişört
KİĞILI

Deniz Şortu 
KİĞILI

Deniz Terliği 
KİĞILI
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STİL  I  TREND
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deniz, kum ve GÜneşin simGesi Yaz aYları, 
farklı tonlar ve farklı tarzlardaki 
parçalarla Buluştuğumuz dÖnemler.  çorak 
toprak tonlarından Yazın GelişiYle HaYat 
Bulan canlı renklere, spor parçalardan şık 
ÜrÜnlere Birçok seçenek sunan kiğılı’nın 
ilkBaHar – Yaz koleksiYonu land & skY, 
sadeliği Ön plana çıkardığı tişÖrtler, 
GÖmlekler, pantolonlar, renkli trikolar 
ve ÖzGÜn aksesuarlarla GardıroBuna Yaz 
Havası Getirmek isteYenlere Hitap ediYor.

Bomber Ceket, Gömlek, 
Kravat, Tişört, Pantolon  
KİĞILI 

YaZ ŞIkLIĞI
KİĞILI İLE 
GaRDIROPLaRa 
taŞInIYOR
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Polo Yaka Tişört, Pantolon, Çanta
KİĞILI

STİL  I  TREND
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Gömlek, Triko, Fular, Kemer, Ayakkabı, Şapka
KİĞILI

GÜneşin YÜzÜnÜ 
GÖsterdiği, 
ruHumuzun 
ısındığı Bu 
GÜnlerde sezon 
renkleri 
kiğılı’nın Yeni 
koleksiYonu
 land & skY’da 
Buluştu.
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AKTÜEL

Ayferi Alkan
Kiğılı Styling ve

Mağazalar Konsept Müdürü

YAZ AYLARINI DESENLER KUŞATTI
Sezona damga vuran dijital baskı çiçek desenli tasarımlar 
yaz aylarının sembolü olan şort jean ve kanvas 
pantolonlarla kombinlendiğinde günün her saatine 
rahatlıkla uyum sağlayabilir. Babanızın yoğun temposu 
içinde yaşadığı doğa özlemini, az da olsa çiçek desenli 
parçalarla giderebilirsiniz.

EKOSE ÇILGINLIĞI BABALARI DA SARACAK
Ekose gömlekler, şüphesiz şıklığın mevsimsiz anahtar parçaları. Ekose 
gömleklerle kombinlenecek jean’ler, babanızın hem ofis hem de sokak 
stiline ayak uydurmasını sağlayacak. Kiğılı’nın yeni trendlerle 
zenginleştirilen erkek gömlek koleksiyonunu çok beğeneceksiniz.

BİR HeDİYeDen DaHa 
FaZLaSInI aRaYanLaRa…

Babası için 
Söz konusu özel günler olduğunda, en sevdiklerimize onlar kadar 
değerli hediyeler verebilmek için arayışlara gireriz. Takvimler Babalar 
Günü’nü gösterdiğinde ise bu hediye telaşı, bizleri çoğunlukla erkek 
mağazalarının vitrinlerinin önüne getirir. Hediye için henüz bir karar 
veremediyseniz Kiğılı’ya mutlaka bir göz atmanızı öneririz. Kiğılı ile stil 
sahibi ve bir o kadar da kusursuz kesimlerin, renklerin ve kombinlerin 
rüzgarına kapılıp, babanızın şıklığına şıklık katabilirsiniz.
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YAZ AYLARINI BU RENKLER 
HAREKETLENDİRECEK
2018 baharında, kiremit ve hardal tonları moda 
dünyasını ele geçiren en önemli iki renk olmuştu. 
Fakat modanın renkleri mevsimsel geçişlerle 
birlikte değişiklik gösteriyor. Bu yaz sezonunda da 
renkler yine başkalaşıma giriyor ve kıyafetler, 
aksesuarlar yazın sıcaklığına ve renklenen 
doğanın ahengine ayak uydurmak için 
farklılaşıyor. Siz de babanızı bu değişime adapte 
edebilir, yeni bir stille tanışmasına yardımcı 
olabilirsiniz.

STİL SAHİBİ BABANIZ 
İÇİN DERİ VE HASIRIN 
MÜKEMMEL BİRLEŞİMİ
Kahverengi tonlarını hasır örgü 
detaylarla bütünleyen Kiğılı, günlük 
tarzınıza hem renk hem de hareket 
kazandıracak. Görünümünüzü tamamlayacak Kiğılı 
ayakkabıları, babanız için güçlü bir alternatif olacak.

Seyahat stilini pratik aksesuarlarla güncelleyebileceğinizi biliyor 
muydunuz? İşlevsel çok fermuarlı bölümleri bulunan Kiğılı bavullarıyla, 
babanız tüm kıyafetlerinin yanında olduğundan emin olacak. Kiğılı’nın 
stil sahibi yeni bavul koleksiyonu ile yepyeni maceralara davetlisiniz.

 

ŞIK BABALARA ŞIK HEDİYE SEÇENEĞİ
Babanız için yapacağınız klasik seçimlerle, iş seyahatlerinde de 
başarılı olmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü Kiğılı, iş için sık sık seyahat 
eden ve kıyafetleri konusunda titiz davranan babalar için Travel Suit 
Bag’i yarattı. Travel Suit Bag ile birden fazla takım elbiseyi 
kırışmadan ve kirlenmeden taşımak mümkün. Babanız ayrıca, stil 
sahibi tasarımı ve fermuarlı gözleri sayesinde Travel Suit Bag’i şık 
bir çanta olarak da kullanılabilir.

BABALAR, SEYAHATLERDE DE STİLİNDEN 
ÖDÜN VERMEYECEK

BİR HeDİYeDen DaHa 
FaZLaSInI aRaYanLaRa…
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STİL  I  TREND

ÖZeL 
GÜn 

ŞIKLIĞI 
HERKES HAYATININ EN ÖZEL ANINDA ŞIK VE KENDİNDEN 
EMİN GÖRÜNMEK İSTER. KİĞILI’NIN YAZ DAMATLARINA 

ÖZEL HAZIRLADIĞI KOLEKSİYONUNDA SİYAH VE LACİVERT 
GİBİ KLASİK RENKLERİN YANI SIRA MAVİ VE BORDO GİBİ 

ASİL RENKLER DE DİKKAT ÇEKİYOR. YENİ HAYATINA TARZ 
BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTEYEN DAMAT ADAYLARI, 

KİĞILI MAĞAZALARINA MUTLAKA UĞRAMALI.
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Ceket, Yelek, Gömlek, Pantolon, 
Kravat, Mendil, Papyon
ABDULLAH KİĞILI ExCLUSIVE CUT

tarzıYla fark 
Yaratmak 
isteYen 
damatlar, 
modern Bir 
GÖrÜnÜm için 
lacivert renGi 
terciH ediYor.
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aBdullaH kiğılı 
exclusive cut, 
Her detaYı 
zevkine GÖre 
şekillendirmek 
isteYen 
mÜkemmeliYetçi 
damatlar için 
Özel dikim 
Hizmeti sunuYor.

STİL  I  TREND

Ceket, Yelek, Gömlek, Pantolon, 
Kravat, Mendil, Papyon
ABDULLAH KİĞILI ExCLUSIVE CUT
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Ceket, Yelek, Gömlek, 
Pantolon, Mendil, Papyon
ABDULLAH KİĞILI ExCLUSIVE CUT
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GÖzLEr 
üzErİnİzDE

Sadelik ve şıklığı birleştiren Kiğılı, aksesuarları ile özel 
günlerinizde de destekçiniz olmaya aday. En heyecanlı 

anlarınızda size eşlik edecek bu aksesuarlar, özel 
günlerinizi daha keyifli hale getirecek.

VİTRİN  

Ceket, Yelek, 
Gömlek, Papyon 

KİĞILI

Yelek, Gömlek, 
Papyon, Kol Düğmesi 
KİĞILI

Papyon KİĞILI

Pantolon KİĞILI

Kol Düğmesi 
KİĞILI

Ayakkabı KİĞILIKemer KİĞILI

Ayakkabı
KİĞILI

Kravat ve Kol 
Düğmesi Seti 

KİĞILI
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GÖzLEr 
üzErİnİzDE

Takım Elbise
KİĞILI

Ceket
KİĞILI

Cüzdan
KİĞILI

Papyon KİĞILI

Kol Düğmesi 
KİĞILI

Kol Düğmesi 
KİĞILI

Ayakkabı 
KİĞILI

Ayakkabı KİĞILI

Takım Elbise, 
Yelek, Gömlek, 
Papyon, Kemer 

KİĞILI
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rüzGAr 
HİÇ Bu KADAr

SPoR  I  KITESURF

ÖzGür 
HİSSEttİrMEDİ
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rüzGAr 
HİÇ Bu KADAr

Gökyüzünde dans eden uçurtmalar, müthiş bir ahenk 
içerisinde dalga ve rüzgara karşı mücadele veriyor. 
Uçurtma sörfü anlamına gelen kitesurf’ün geçmişi 
dünyada aslında eskilere dayanıyor. Ancak 
Türkiye’de son yıllarda hızla yayılmaya başladı. 
Popülaritesi ise günden güne artıyor. En önemli 
özelliklerinden biri ise fiziksel güç gerektirmemesi. 
Adrenalin duygusunu yeteri kadar tadacağınız 
kitesurf’ün tam bir denge sporu olduğunu söyleyebiliriz. 
Ayaklarınıza takılan bir board’un üzerindeyken, 
rüzgarın gücünü tahmin ederek havadaki uçurmanın 
gücüyle birlikte dengede kalmanız gerekiyor. Yeni 
başlayacak olanların, yetki belgesi almış okullarda, 
deneyimli, lisanslı eğitmenlerden ders alması öneriliyor. 
Rüzgarla birlikte adeta dans ettiren kitesurf sporu ile 
ilgili işinize yarayabilecek bilgileri sizin için derledik.
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SPoR  I  KITESURF

TÜRKİYE’DE KITESURF 
YAPILACAK YERLER

AKYAKA
Akyaka, mayıs başından ekim sonuna kadar 
neredeyse her gün rüzgarlı olduğundan bu 
spor için en ideal bölgelerin başında geliyor. 
Akyaka’nın diğer özelliği ise denizin oldukça 
sığ ve dalgaların sürüş keyfini 
etkileyemeyecek küçüklükte olması. Hatta 

Akyaka’da Kite zone olarak adlandırılan özel 
bir bölge mevcut ve bu spor için oldukça 
uzun bir plaj ayrılmış. Plaj boyunca birçok 
kitesurf okuluyla karşılaşmanız mümkün. 
Bu sporu öğrenmek isteyenlere kurslarda 
bireysel ve grup dersleri gibi çeşitli 
alternatifler sunuluyor.

GÖKOVA
En yakın komşusu Akyaka ile birlikte 
kitesurf sporuna gönül verenlerin en uğrak 
noktalarından biri de Muğla’nın Ula 
ilçesinde bulunan Gökova’dır. Termal 
rüzgarların hakim olduğu Gökova’da 
bulunan 3 km uzunluğundaki kumsal, bu 
spora yeni başlayacaklar için de oldukça iyi 
bir nokta.

ALAÇATI
Ege Bölgesi’nde bulunan en gözde tatil ve 
turizm merkezlerinden biri olan Alaçatı, 
İzmir’in Çeşme ilçesinin sınırlarında yer 
alıyor. Alaçatı yılın 330 günü rüzgar alıyor. 
rüzgar avantajıyla birlikte bu bölge, 
Türkiye’nin en önemli su sporları 
merkezlerinden biri konumunda. Suyun ise 
sığ ve hafif çalkantılı olması da kitesurf sporu 
için oldukça elverişli.

GÖKÇEADA
Gökçeada denince herkesin aklına 
sokaklarında dolaşacağı rum köyleri, 
muhteşem sahilleri gelir. Adada birkaç gün 
kaldığınızda birçok özelliğini de 
keşfediyorsunuz. Gökçeada tüm yıla dağılan 
homojen rüzgarları sayesinde kitesurf için 
önemli bir nokta haline geldi. Güzelce Koyu 
ve Kefalos’ta bu sporu gerçekleştirmek 
mümkün. Adadaki sörf okullarında oldukça 
uygun fiyata eğitim alabilirsiniz.

KITESURF İÇİN UYGUN DENİZ 
NASIL OLMALI?
• rüzgar karaya paralel olarak esmeli.
• Suyun sığ olması önemlidir. Çünkü 
düştüğünüz takdirde board’unuza rahatlıkla 
çıkıp uçurtmanızı yeniden havalandırmanız 
gerekir.
• rüzgar hızının saatte ortalama 19 km olması 
yeterlidir. Ancak sörf yapan kişi 90 kilo ve 
üzerindeyse bu hız 24 km olmalı.

TÜRKİYE’DE KITESURF MEVSİMİ
Mart başı itibariyle kitesurf sezonu açıldı. 
Sezonun canlandığı temmuz - ağustos 
aylarında bu sporu rahatlıkla deneyebilirsiniz. 
Bu aylarda yoğunluk olacağından, 
eğitimlerinizi birkaç ay öncesinden alarak, 
kalan zamanı da pratik yapmak için 
kullanabilirsiniz.

Adrenalin 
duygusunu 

yeteri kadar 
tadacağınız 

kitesurf tam bir 
denge sporu.
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Yeni başlayacak 
olanların, yetki belgesi 

almış okullarda, deneyimli, 
lisanslı eğitmenlerden 
ders alması öneriliyor.
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Gömlek 
KİĞILI

Pantolon 
KİĞILI

Kemer 
KİĞILI

Bileklik 
KİĞILI

Saat
DIESEL

Ayakkabı
KİĞILI

Gözlük 
RAy-BAN

SpOrtİf MOLA
Podyumlarda sıkça gördüğümüz mavi ve beyaz birlikteliğinin yükselişi devam 
ediyor. Moda tarihinin joker parçaları beyaz gömlekler ve denim pantolonlar 

ise zaman, mekan, yaş gibi sınırlamalar kabul etmiyor. Siz de bu yaz kendinizi, 
sonsuz seçenekler sunan bu kurtarıcı parçaların sportif rahatlığına ve cool 

görüntüsüne bırakın.

VİTRİN  

Çanta
KİĞILI
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Gömlek 
KİĞILI

Çanta 
KİĞILI

Bermuda 
KİĞILI

VİTRİN  

BErMuDA KOnSEptİ
Havalar ısındıkça seçtiğimiz kumaşlar inceliyor, kol 
ve paça boyları kısalıyor. Tatillerin vazgeçilmezi 
ise resmiyetten arınmış kıyafetler oluyor. Kiğılı da 
yeni koleksiyonu ile yazın canlılığını klasikleşen 
tasarımlarıyla birleştiriyor. Doğanın hareketliliğini 
yakalamak istiyorsanız, Kiğılı’nın birbirinden tarz 
bermudalarına göz atabilirsiniz!

Gözlük
cARRERA

Ayakkabı 
KİĞILI
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Tarih ve Doğanın
Muhteşem ahengi

GEzİ  I  BALKANLAR

Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Balkan ülkeleri, özellikle yaz aylarında şirin sahil 
kasabaları ve berrak deniziyle cazibe merkezleri arasında yer alıyor. Balkanlar, yaz tatilini yurt 

dışında değerlendirmek isteyenler için de en ideal rotalar arasında bulunuyor. Üstelik birçok 
Balkan ülkesi, Türkiye’den gelecek olan misafirlerden vize istemiyor. Balkanlar, Avrupa 

kıtasının güneydoğu kesiminde yer alan coğrafi ve kültürel değerleriyle ünlü bir bölge. Dağlık 
yer anlamına gelen Balkanlar’ı, tarihimizden gelen yakınlığın yanı sıra Osmanlı’nın ayak 

izlerini keşfetmek için de ziyaret ediyoruz. Tarih, kültür, doğa, deniz, göller, nehirler, köprüler, 
yöresel lezzetler, çarşılar, pazarlar, kafe restoranlar ve geleneksel eğlencelerle dolu bir geziye 

hazır olun. Bu zengin coğrafyanın masalsı güzellikleri sizi adeta büyüleyecek.

Balkanlar
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YABANCILIK ÇEKMEYECEĞİMİZ TOPRAKLAR: MAKEDONYA
Makedonya; olağanüstü yeşil doğası, geleneksel lezzetleri ve sıcakkanlı insanlarıyla biliniyor. 1991 
yılında bağımsızlığına kavuşan Makedonya, özellikle 1992 yılında Yugoslavya’nın dağılmasından sonra, 
bölgenin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol oynadı. Son yıllarda gezginlerin rotalarına giren bu 
ülkede kültürel gezilerin yanı sıra deniz ve doğa turizmi de oldukça popüler. Yılın her mevsimi ziyaret 
edilebilen Makedonya, vizesiz olmasından dolayı ülkemizden de ziyaretçi akınına uğruyor. Yıllar 
boyunca Osmanlı Devleti tarafından yönetilen bu topraklarda gezerken, yabancı olduğunuz hissinden 
adım adım uzaklaşacaksınız. Makedonya’nın başkenti üsküp, Vardar Nehri’nin her iki kıyısına kurulmuş. 
üsküp, Makedon dilinde Skopje olarak adlandırılıyor. Ohri Gölü, Prespa Gölü, Struga, Pirleve, Mavrovo, 
Kalkandelen ve Gostivar gibi destinasyonlara da mutlaka uğramalısınız.

AVRUPA’NIN KUDÜS’Ü: 
BOSNA HERSEK
Bosna - Hersek, kültürel zenginliğinin yanı 
sıra nefes kesici doğası ve manzarasıyla da 
unutamayacağınız ülkelerden biri. ülkede 
Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar birlikte 
yaşıyor. Bu nedenle 3 farklı resmi dil 
konuşuluyor. Trajik iç savaşın ardından 
küllerinden yeniden doğan Bosna Hersek, 
geçmişte yaşanılan kötü olayların yaralarını 
sarmayı başardı ve son yıllarda turistlerin 
akınına uğruyor. ülkenin başkenti 
Saraybosna, Miljacka Nehri etrafında, onu 
çevreleyen yemyeşil tepelerin eteklerine yer 
alıyor. Yüzyıllar boyunca birçok dine mensup 
insan bu şehirde yaşamış. Bu yüzden şehir, 
Avrupa’nın Kudüs’ü olarak da adlandırılıyor. 
İç savaş döneminde yapılan Umut Tüneli, 
Latin Köprüsü, ülkenin en önemli ulusal 
arşivine sahip Viyeçnitsa Kütüphanesi, halkın 
azmini simgeleyen, ınat Kuca Evi ve 
UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde bulunan 
Mostar Köprüsü, ülkede ziyaret edilmesi 
gereken en önemli noktalar.
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DOĞASI İLE BÜYÜLEYEN 
ÜLKE: ARNAVUTLUK
Avrupa’nın en farklı ülkelerinden biri olan 
Arnavutluk, kendine özgü kültürüyle 
keşfedilmemiş bir destinasyon. Müslüman 
nüfusun çoğunlukta olduğu ülkenin en 
dikkat çeken özelliği ise farklı inanç 
gruplarında evliliğin yaygın olmasıdır. 
Diğer Balkan ülkeleri gibi yoksulluğu ve 
savaşları çok sık yaşayan Arnavutluk, 
özgürleştikçe daha dikkat çekici bir ülke 
haline geldi. İtalya ve Osmanlı’dan tarihi 
ve kültürel izler taşıyan bu ülke görkemli 
dağları, kumsalları ile muhteşem bir 
doğaya sahip. Turunçgil bahçeleri, zeytin 
koruları ve üzüm bağlarıyla birlikte hala 
ayakta kalmayı başaran roma kalıntıları 
olağanüstü manzaralar sunuyor. 
Arnavutluk gezilecek yerler arasında 
ülkenin başkenti Tiran, Kruja, Gostivar, 
Berat, Elbasan, Durres ve Vlore ve 
İşkodra şehirleri yer alıyor.

GEzİ  I  BALKANLAR

ADRİYATİK KIYISINDA BİR ÜLKE: KARADAĞ
Balkanların yükselen yıldızı Karadağ, her bir tarafı dağ ve ormanlarla 
çevrili yemyeşil bir Balkan ülkesi. Tarihi ve kültürel zenginliklerinin 
yanı sıra hareketli sokaklarıyla da bilinen bu ülke, son yıllarda 
turistlerin akınına uğruyor. Özellikle yaz aylarında eşsiz güzellikteki 
kıyıları ve dillere destan plajları çok yoğun oluyor. Bu sevimli ülke, 
UNESCO tescilli yapıları, muhteşem doğası ile sizi oldukça mutlu 
edecek bir potansiyele sahip. Karadağ’ın kıyı bölgelerindeki 
yapılarının hoş mimarisi de dikkatlerden kaçmayacak güzellikte. 

Karadağ’da özellikle görmeniz gereken yerlerin başında sadeliği, 
sakinliği ve doğal güzelliği ünlenen Karadağ’ın başkenti olan 
Podgorica geliyor. Yaz aylarında ise Budva şehri yoğun turist akınına 
uğruyor. Şahane koyları, uzun plajları ve renkli gece hayatıyla 
tanınan bu şirin şehir, deniz, kum ve plaj sevenlerin beklentilerini 
fazlasıyla karşılıyor. Tivat ve Kotor şehirleri de ülkenin önemli 
şehirleri arasında yer alıyor.
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AVRUPA MEDENİYETLERİNİN KAVŞAĞI: SIRBİSTAN
Sırbistan, tarihi ve doğal güzellikleriyle Avrupa’nın en eski yerleşim yerlerinden biri. 
Avrupa medeniyetlerinin kavşağında yer alan Sırbistan, adeta bir kültür mozaiği 
niteliğinde. Sırbistan’da görülmesi gereken yerlerin başında ülkenin başkenti 
Belgrad geliyor. Avrupa’nın en eski başkentlerinden Belgrad, her yaştan insanın, her 
saatte sokakları şenlendirdiği, yüksek enerjili bir şehir. Tuna ile Sava nehirlerinin 
birleştiği yerde kurulan Belgrad, yılın her ayında hareketli sokakları ile biliniyor. 

YENİDEN DOĞAN KOSOVA
2008 yılında bağımsızlığını ilan eden Kosova, adeta yeniden doğmuş bir 
ülke. Diğer Balkan ülkeleriyle kıyaslandığında ise oldukça ucuz. Türklerin 
yoğun olarak yaşadığı bu coğrafya, tarihi yapıları ve güler yüzlü insanları 
ile gezilip görülmesi gereken bir yer. Başken Priştine, aynı zamanda ülkenin 
en büyük şehri. Şehirde Osmanlı döneminden kalma camiler, köprüler, 
hamamlar ve çeşmeler yer alıyor. Balkanların ve Kosova’nın en güzel 
şehirlerinden biri olan Prizren, sizi modern hayatın stresinden ve 
koşturmacasından kurtaracak ideal rotalardan biri.

Her mevsim ayrı 
bir güzelliğe sahip 

olan Balkan ülkeleri, 
özellikle yaz aylarında 
şirin sahil kasabaları 

ve berrak deniziyle 
cazibe merkezleri 

arasında yer alıyor.
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sakinlik

Dİkkat 
çeken

GÜNÜMÜZ ŞIKLIĞI, ARTIK YALNIZCA SEZON TRENDLERİNİ TAKİP 
ETMEKLE ELDE EDİLMİYOR. BUNLARLA BİRLİKTE fARKLI RENK VE 

DESENLERİ BÜTÜNLEŞTİRMEK VE BU KOMBİNLERİ TAŞIMAK DA 
GEREKİYOR. ARTIK SİZ DE GÜNDELİK HAYATIN KOŞTURMACASI İÇİNDE 
DİKKAT ÇEKMEYİ VE fARKLI OLMAYI GÖZE ALMALISINIZ. BU ŞIKLIĞA 

BAZEN BİR GÖMLEK, BAZEN ŞIK BİR BERMUDA, BAZEN DE BİR 
ÇANTAYLA ULAŞABİLİRSİNİZ.

STİL  I  TREND
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Triko, Polo Yaka Tişört,  Pantolon, 
Bermuda, Kemer, Çanta

KİĞILI 
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Gömlek, Kravat, Denim 
Bermuda, Ayakkabı, Çanta
KİĞILI

STİL  I  TREND

Yaz aYlarında 
Her Yeni GÜne 
farklı Bir stil 
ile Başlamak 
isteYenler için 
Hazırlanan 
kiğılı’nın Yeni 
koleksiYonunda, 
renGarenk 
GÖmlekler, 
polo Yaka 
t-sHirtler, Jean 
pantolonlar ve 
Bermudalar 
Ön planda.
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Gömlek, Pantolon, Gömlek
KİĞILI 
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AKTÜEL  I  GÜNEş GÖZLÜĞÜ

GünEş GÖzLüğü

Yaz aylarını güneş gözlüğü olmadan geçirmek imkansız. Güneş gözlükleri göz sağlığını korumanın 
yanı sıra erkekler söz konusu olduğunda stili tamamlayan en önemli parçalardan. Güneş gözlüğü 
seçerken yalnızca modeli beğenmek yetmez. Aynı zamanda yüz şekli de dikkate alınarak seçilen 
bir gözlük, en kullanışlı aksesuarlardan birine dönüşür. Peki, sizin stilinizi yansıtan ve tarzınızı 

tamamlayan doğru güneş gözlüğü hangisi biliyor musunuz? Gözlük seçimine ilk olarak yüz tipinizi 
belirleyerek başlayabilirsiniz. 

REHBERİ
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KALP ŞEKLİNDE YÜZLER
Eğer kalp şeklinde bir yüz yapısına sahipseniz, alnınız çene 
kısmınıza oranla daha geniştir. Bu nedenle sizin için en ideal gözlük 
şekli kesinlikle oval veya yuvarlak çerçeveli olanlardır. Bu tarzdaki 
gözlük modelleri yüzünüzün uzunluğunu bölecek ve görüntünüzü 
destekleyecektir. Fakat gözlük seçerken çok renkli ve çok küçük 
çerçeveleri tercihten kaçınmalısınız.

OVAL YÜZLER
Oval şeklinde bir yüz yapınız varsa, gözlük seçimi 
konusunda hiç zorlanmayacaksınız demektir. Herhangi bir 
gözlük çerçevesi yüzünüze yakışacaktır. Fakat yüzünüzde 
dengeli bir görünüm yaratmanız için elmacık kemiklerinizi 
örtecek dikdörtgen çerçeveli gözlükler seçebilirsiniz.

KARE YÜZLER
Kare şeklinde bir yüz yapısına sahipseniz, geniş bir alın ve keskin 
bir kaş yapınız var demektir. Bu yüz şekli genellikle sert bir ifade 

sağlar. Bu ifadeyi yumuşatabilmek için yuvarlak çerçeveli 
gözlükler familyasından olan oval ve damla modeller tercih 

etmelisiniz. Böyle gözlükler sizde ideal bir görüntü yaratacaktır. 
Siz de çok küçük camlı gözlüklerden uzak durmalısınız.Ayrıca 

çerçevesiz gözlükler de yüzünüzle uyum sağlayabilir.

YUVARLAK YÜZLER
Yuvarlak yapıya sahip bir yüzünüz varsa ona daha uzun bir 
görünüm kazandırmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bunu da ancak 
köşeleri vurgulayan kare ve dikdörtgen çerçeveler ile yapabilir-
siniz. Geniş çerçeveli gözlükler de sizin için iyi bir tercih olacaktır. 
Ancak yuvarlak çerçevelerden ise kesinlikle kaçınmalısınız.
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Ayakkabı 
KİĞILI

Pantolon 
KİĞILI

Tişört 
KİĞILI

Şapka
NEW ERA

GEzGİn ruH
Büyük şehirlerin bunaltıcı kalabalığından ve gürültüsünden 
uzaklaşıp doğaya kavuşmak hangimizin hayali değil ki? 
Moda dünyası da bu ruh halini yeni koleksiyonlarına 
yansıtmış durumda. Kusursuz tasarımları ile göz 
dolduran Kiğılı ise doğaya yolculuk fikriyle bu yıl da 
seyahatseverlerin vazgeçilmezi olmaya aday.

David Beckham

Çanta
KİĞILI

VİTRİN  

Kulaklık 
cASIo
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Mont
KİĞILI

Bermuda
KİĞILI

VİTRİN  

YAz şıKLığı
Tenis kortlarından fırlayarak podyumlarda popülerleşen polo yaka tişörtler, bu yaz 
sezonunda da zirvesini yaşıyor. Hemen her renkte alternatifleri bulunan polo yaka 
tişörtler, yeni sezonda da gardıroplardaki yerini almayı çoktan hak etti. Havalar 

serinlediğinde de ceketlerle kombinlenebilme şansı sunan bu tişörtlerden çeşit çeşit 
edinmeyi ihmal etmeyin.

Ayakkabı 
KİĞILI

Saat
ToMMy 

hILFIGER

Polo Yaka Tişört
KİĞILI

Çanta
KİĞILI

Gözlük
EMPoRIo 
ARMANI

Cüzdan
KİĞILI

Jason Statham
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SAĞLIK  I  EGZERSİZ

SanDIĞInIZ kaDaR ZOR DeĞİL
Baba olmak çoğu erkek için hayatın en önemli dönüm 
noktalarındandır. Bebekle ilk tanışma anı paha biçilemez değerdedir. 
Ancak babalık kavramı erkeğe aynı zamanda birçok sorumluluk da 
yükler. İyi baba olmak kavramı, kulağa başta ürkütücü gelse de 
sanıldığı kadar zor bir süreç değildir. central Hospital’dan uzman 
psikolog aycan Bulut, iyi baba olabilmenin ipuçlarını veriyor.

“İYİ BABA” OLMAK

Çocuk için babanın varlığı anne kadar 
önemlidir
Anne, bebek için doğduğu ilk andan itibaren 
vazgeçilmez kişilerin başında gelir. Baba ise geri 
planda gibi görünse de aslında aile varlığı ve 
bebeğin mutluluğu için oldukça önem taşır. 
Özellikle baba, anne ve çocuk arasındaki ilişkinin 
doğru bir şekilde gelişebilmesi için zemin hazırlar. 
Eşler arasındaki ilişki de çocuğun daha sağlıklı bir 
ortamda yetişmesini destekler. Anne ya da 

babanın herhangi bir sebepten dolayı aile içindeki 
ortamdan uzak kalması, çocuğun ruhsal 
durumunu olumsuz yönde etkiler. İyi bir 
anne-baba olmak hedefleniyorsa önce iyi bir 
karı-koca olmaya özen gösterilmelidir. 

Babalar anne - bebek ilişkisi dışında 
tutulmamalı
Anne adaylarının gebelik döneminde bebekleriyle 

aralarında gerek fiziksel gerekse duygusal anlamda 

önemli bir ilişki oluşmaya başlar. Böylece gebelikle 
birlikte erkek için de babalık rolü başlamış olur. 
Çünkü baba, eşi ve bebeği için en iyi ortamı 
sağlamak gibi sorumluklar üstlenir. Fakat genel 
olarak anne - çocuk ilişkisi üzerinde yoğunlaşılır ve 
babalar bu ilişkinin dışında tutulur. Hatta bazı 
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hissetmelidir. Güçlü ve sevgi dolu bir baba çocuk 
için güven kaynağıdır.

Baba, aktiviteler planlamalı
Baba, çocuk ile iletişim sırasındayken mutlaka göz 
teması kurmalıdır. Çocuk ile baş başa vakit 
geçirilebilecek aktiviteler de belirlenebilir. 
Babanın çocuğa zaman ayırması çocuğa kendisini 
değerli hissettirir. Ayrıca çocuk ile geçirilen 
zamanlar, çocuğun stres ile daha kolay baş 
etmesine ve karşısına çıkan zorlukları daha kolay 
yenmesine yardımcı olur. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta birlikte geçirilen zamanın uzunluğu 
değil kalitesidir. Babanın bu vakitlerde bütün 
dikkatinin ve ilgisinin çocuğunda olduğunu ona 
hissettirmesi gerekir. Yapılan araştırmalarda 
çocukların özellikle babalarından aldıkları sevgi 
ve mutluluk ile hayata daha olumlu ve mutlu 
baktıkları, daha az zarar verici davranışlarda 
bulundukları, insanlara karşı daha sevgi dolu 
oldukları, arkadaşları ile daha uyumlu halde 
oldukları gözlemlenmiştir.  

Çocuklarıyla ilgilenen babalar daha 
mutlu 
Bebeklerindeki duygusal, fiziksel, zihinsel ve 
sosyal gelişimleri sürekli gözlemleyen, onlara 
vakit ayıran, eşi ile açık iletişimde olan babaların, 
babalığı daha keyifli yaşadıkları görülür. Ayrıca; 
depresyon, endişe veya başka bir psikolojik 
rahatsızlığa yakalanma riskleri de daha azdır. 
Çocuğunun ihtiyaçları ile ilgilenen aktif babalar, 
kendileri ile gurur duyar ve dünyada önemli 
olduklarını hisseder. Yapılan araştırmalar, 
çocuklarıyla sağlıklı ilişki içerisinde olan 
erkeklerin uykusuzluk, yorgunluk, hazımsızlık ve 
baş dönmesi gibi sorunları daha az yaşadığını 
belirtiyor. Babaların nasıl bir baba olacağını 
belirleyen en belirgin etkenler ise; kendi kişilik 
özellikleri, yaşamsal deneyimleri, maddi imkanları 
ve kendi babası ile olan ilişkisidir. 

Hata yapmaktan korkmayın
Babaların ve baba adaylarının yapması gereken 
en önemli şeylerden biri de bebek ile uyum 
sürecinde geri planda kalmamalarıdır. Anneler 
kadar babaların da çocuk gelişiminde ve 
bakımında değerli ve önemli bir yeri vardır. Bu 
deneyimin keyfini yaşayarak öğrenmeli ve hata 
yapmaktan korkmamalıdırlar. Babalar bebekleri 
ile en verimli ilişkiyi ancak birlikte zaman 
geçirdikçe yaşayabilir. 

durumlarda babaların varlıklarının yok sayıldığı 
dahi görülür. Ancak akıllardan çıkarılmamalıdır ki 
çocuk için annenin varlığı ne kadar mühimse 
babanın varlığı da o kadar zaruridir.

İyi baba olmanın mutlak koşulları 
sevgi, deneyim, sabır ve yeterli ilgidir 
Anne, baba ve çocuk ilişkisinde sürekli dışarıda 
kalan babalar, babalık rolünü hemen 
kabullenemeyebilir. Soyutlanan babalar, babalığın 
keyfine varamadıkları için bu rolü yalnızca zorunlu 
bir görev olarak görebilir. Babalık erkeğe doyum 
sağlayan önemli bir deneyimdir. Özellikle 
çocuklarının yetişkin bir birey olup kendi 
ayaklarının üzerinde durduğunu görmek, babalar 
için büyük bir ödüldür. İyi baba olmanın mutlak 
koşulları sevgi, deneyim, sabır ve yeterli ilgidir. 

Baba, bebek ile baş başa vakit 
geçirmeli
Erkekler için babalık rolünü benimsemek, yeni 
sorumluluklar almak, bebek ile iletişime 
geçebilmek ve eşi ile değişen ilişkisine uyum 
sağlamak ciddi bir çaba gerektirir. Baba 
adaylarının veya yeni babaların, babalığı 
hissetmeleri ve aile içinde uyumu ve dengeyi 
sağlamaları için eşlerine destek olmaları, 
bebekleri ile baş başa vakit geçirmeleri, bebeğin 
bakımında rol almaları, bebekleri ile fiziksel 
temasta bulunmaları, yani bebek ile aktif olarak 
etkileşimde olmaları gerekir.

Çocuk, babası ile ilişkisinde rahat ve 
güvende hissetmeli
Anne-çocuk ilişkilerinde olduğu gibi baba-çocuk 
ilişkilerinin de temeli ilk yıllarda atılır. Baba-çocuk 
ilişkisini erken deneyimleyen çocuk, dış dünyaya 
karşı daha güvenli, daha sosyal ve daha bağımsız 
olur. Çocuğun gözünde baba her zaman dış 
dünyanın simgesidir. Çocuklar anne dışında başka 
bir rol modelinin olduğunu, farklı davranış 
tutumlarını öğrenmesi gerektiğini baba sayesinde 
öğrenir. Çocuk özellikle annesi olmadan babası ile 
olan ilişkisinde kendisini güvende ve rahat 

“Babalık erkeğe doyum 

sağlayan önemli bir 
deneyimdir.”
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VİTRİN  

Blazer ceketler, yoğun iş temposunda şıklığından ödün vermeyen 
ve yaz aylarının enerjisini günün her saatinde yaşamak isteyen 

erkeklerin en favori parçalarından. Blazer’ları günlük hayatınıza 
uyarlarken tek yapmanız gereken, kombinleyeceğiniz gömlek ve 

tişörtler konusunda uygun tercihler yapmak.

Ayakkabı 
KİĞILI

Gözlük 
RAy-BAN

BLAzEr zAMAnı

Pantolon 
KİĞILI

Ceket 
KİĞILI

Polo Yaka 
Tişört 
KİĞILI
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Yağmurluk 
KİĞILI

Pantolon 
KİĞILI

Bomber 
Ceket 
KİĞILI

Ayakkabı
KİĞILI

rüzGArA KArşı
Mevsim geçişlerindeki ani hava değişikliklerine hazırlıksız yakalanmak 

istemeyiz değil mi? Erkek giyimi konusunda tüm detayları düşünen Kiğılı, 
rüzgara ve ani yağmurlara karşı özel olarak ürettiği montlarla,

 erkekleri mevsimsel sürprizlere hazırlıyor.

VİTRİN  

Kazak 
KİĞILI

Şapka 
KİĞILI
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AJANDA

İstanbul 
Blue 
Night 
Presents: 
Joe Satriani
İstanbul Blue Night, 
BKM organizasyonuyla 
27 Temmuz’da dünyanın en 
saygın gitar virtüözlerinden 
Joe Satriani’yi müzikseverlerle 
buluşturuyor. Mart 2018’de 
çıkardığı yeni albümü “Beyond the 
Supernova”nın ardından çıktığı dünya 
turnesi kapsamında 27 Temmuz’da 
KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkmaya 
hazırlanan Amerikalı usta müzisyen, hızı ve 
performansıyla müzik severlere unutulmaz 
bir gece yaşatacak. Sahnenin özel konuğu ise 
Türkçe heavy metal efsanesi Pentagram olacak. 
Bu sene 30. yılını kutlayan grup, Satriani’yle 
birlikte her yaştan rock müzik tutkununu eşsiz bir 
müzik festivaline davet ediyor. 

Sertab’ın Müzikali
Sertab Erener, kendi şarkılarının yanı sıra 

geçmişten bugüne heybesinde biriktirdiği 
efsane şarkılarla sevenlerine yine 

unutulmaz bir gece yaşatacak. 6 Temmuz 
akşamı Harbiye sahnesine çıkacak olan 

Sertab Erener, güçlü sesi ve 
performansıyla yine tadı 

damaklarda kalacak bir gece 
yaşatacak.

Ölü’n Bizi 
Ayırana 
Dek
Hakan Yılmaz ve Ebru 
Cündübeyoğlu, bu kez 
22 Haziran’da İstanbul 
Duru Tiyatro sahnesinde bir 
araya geliyor. Cansu ve Serdar, 
evlilik hayatı canlarına tak etmiş 
ve boşanmaya karar vermiş bir 
çifttir. Boşanmadan bir gece önce 
kendileri için düzenlenen bir kutlama 
partisine katılırlar. Ancak sabah aynı 
yatakta uyanırlar! Bir gece öncesine dair 
çok az şey hatırlayan Cansu ve Serdar’ı 
bekleyen asıl sürpriz, salondaki kanepede 
uzanmakta olan cesettir. 

aJanda
Yaz aYlarına Özel BirBirinden keYifli etkinlik alternatiflerini 

sizler için derledik.

Koray Avcı
Müzik listelerinin üst sıralarında yer 

almasının yanı sıra, satış rakamları ile 
büyük bir başarıya imza attan Koray Avcı, 

Avustralya, Avrupa ve Amerika 
turneleriyle birlikte yılda yaklaşık 

180 konser vererek yoğun sahne 
çalışmalarına devam ediyor. 

Kendine has tarzı ve yenilikçi 
yorumuyla son yıllara 

damgasını vuran Koray 
Avcı, yeni albüm şarkıları 

ve yorumladığı 
unutulmaz eserlerle 

13 Temmuz’da 
Winner İncek 

Açıkhava 
sahnesinde 

sevenleriyle 
bir arada 

olacak.
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ZİYnet 
SaLİ

Ziynet Sali yaz 
konserleri kapsamında 

sevenleri ile buluşuyor. 
Ziynet Sali konserleri için; 

kendi hit şarkıları ile içinde 
Ege ve Akdeniz’in sıcaklığına 

uygun 70’lerden günümüze çok 
sevilen nostaljik şarkıların da 

bulunduğu sürprizlerle dolu bir 
repertuvar hazırlıyor. Ziynet Sali, 

14 Temmuz’da Aydın Kuşadası AVM 
Amfitiyatro’da, 30 Ağustos’ta ise Muğla 

Bodrum Antik Tiyatro’da olacak.

YALOVA MÜZİK FESTİVALİ
İstanbul’a sadece 1 saat uzaklıkta şehrin karmaşasından uzaklaşarak, denizin ve ormanın birbirini 
kucakladığı Yalova’nın en güzel sahilinde müthiş bir müzik festivali gerçekleşecek. 2 - 5 Ağustos 
tarihlerinde Türk rock ve alternatif müziğin en iyileri ile beraber olacağınız Yalova Müzik Fest 2018’de 
30’a yakın performans ve eğlenceli etkinlikler sizleri bekliyor.

BIG BURn İStanBUL
Geçtiğimiz yaz uluslararası ve lokal elektronik 

müzik sahnesinden 100 DJ ve prodüktörü 
Suma Beach’te ağırlayan Türkiye’nin en 

yeni ve en büyük kamplı elektronik 
müzik festivali “Big Burn İstanbul”, bu 

yaz da muhteşem bir line up ile 
sizlerle buluşmaya hazırlanıyor. 

“Big Burn İstanbul”, bu sene 
3 gün, 3 gece ve 5 sahneyle 

20 – 21 ve 22 Temmuz’da 
Suma Beach’te olacak.

25. İStanBUL 
CaZ FeStİVaLİ
Bu yıl 25. yaşını kutlayan “İstanbul Caz 
Festivali”, 26 Haziran – 17 Temmuz arasında 
caz, funk, dünya müziği ve rock’ın en hayranlık 
uyandıran seslerini Cemil Topuzlu Açık Hava 
Sahnesi’nden Zorlu PSM’ye, Beykoz 
Kundura’dan Esma Sultan Yalısı’na, 
KüçükÇiftlik’ten Sakıp Sabancı 
Müzesi’ne şehrin dört bir yanındaki 
çok çeşitli mekanlarda 
müzikseverlerle buluşturuyor. 
Festival, bu yıl dördüncü kez 
düzenleyeceği Gece 
Gezmesi’yle, 
Kadıköy-Moda 
eksenindeki 9 sahneyi 
genç nesil müzisyen ve 
gruplara açarak 
yeniden festival 
içinde festival 
havası 
yaşatıyor.
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Türkiye, yemeğe tutkun olanlar ve gurmeler için  eşsiz
bir cennet. Birbirinden renkli mutfaklarıyla farklı 
damak zevklerine uygun lezzetler barındırıyor. Gurmelerin 
dilinden düşüremediği, son dönemin en favori lezzet 
noktalarından bazılarını keşfetmeye ne dersiniz?

LEZZETE 
YOLCULUK

MEKAN

İstanbul’un En İyisi; 
Ozzie’s Kokoreç
Kokorecin İstanbul’daki en iyi adresi Ozzie’s 
Kokoreç, babadan oğula aktarılan bir mirası 
yaşatıyor. Mesleğin inceliklerini küçük 
yaşlardan itibaren öğrenen ve babasından 
aldığı bayrağı daha yukarılara taşıyan 
Oğuzhan Sayı’nın işin mutfağında yer aldığı 
Ozzie’s Kokoreç, kokoreç kültürünün en 
önemli temsilcilerinden..  

İçinde fındık uykuluk, çöz, gömlek yağı, 
mumbar ve çift kat kuzu bağırsağı bulunan 
kokoreç, muadilleri gibi kostik kullanılarak 
beyazlatılmadığı için rengi hafif sarımsı. 
Kokoreçler burada müşterinin istediği 
an taze taze hazırlanıyor ve baharata 

Kebabın adresi; Halil Usta
Antep’te kebap denilince akla gelen ilk yerlerden biridir Kebapçı Halil Usta. 
Esnaf lokantası tadında bir mekanda, endüstriyelleşmeden ayakta kalan ve eti 
bittiğinde dükkanı kapatan, müşteri memnuniyetine son derece önem veren bir 
yer burası. Halil Usta’nın en çok tercih edilen etlerinden olan küşleme, herkes 
tarafından çok seviliyor.  Bunun dışında kebapları Antep’e gelen herkesin 
tatması gereken cinsten. 

rezervasyon kabul etmeyen mekanda misafirler boş buldukları herhangi bir 
masaya oturtularak ağırlanıyor. Siparişler alınmadan, Halil Usta’nın kaşıkla 
yenecek kadar küçük doğranmış malzemelerle hazırlanan salatası ve özel 
pidesi servis ediliyor. Garsonlar yemek tercihi konusunda son derece ilgili 
ve yardımcı olmaya istekli. Menüsünde çok fazla çeşit bulundurmaması da 
var olan lezzetlerin ustalığına katkıda bulunuyor olsa gerek. Kebap seven 
herkesin mutlaka gidip görmesi ve lezzetlerini denemesi gereken bir mekan. 
Tavsiyemiz; mekana 
saat 15.00’dan önce 
gidilmesi yönünden, 
Halil Usta dükkanı 
etleri biter bitmez 
kapattığı için, akşam 
saatlerinde açık 
bulmak oldukça zor.  

Adres: Karşıyaka 
Mah., Tekel Cd. 
Öcükoğlu Sok. 
No:6, 27500 
Şehitkamil/Gaziantep

Künefenin Antakya’daki adresi; 
Çınaraltı Künefe
Antakya’nın tadına doyulmaz lezzeti künefe için herkesin 
hemfikir olduğu yer Çınaraltı Künefe oluyor. Odun ateşinde 
elle kesilmiş kadayıf,  tuzsuz taze peynir ve taze tereyağı ile 
hazırlanan künefe her deneyenin aklında sonsuza kadar yer 
ediniyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan ve işi fabrikaya 
döndürmeyen ender yerlerden bir tanesi Çınaraltı Künefe. 
Bu lezzeti tadabilmek için biraz sabırlı olmak gerekiyor, 
odun kömüründe ağır ağır pişen künefe, beklemenin 
hakkını fazlasıyla veriyor. Kömürde ağır ağır pişen, tabakta 
şerbetlenip isteğe göre fıstık ve dondurmayla servis edilen 
künefe beklentileri tam anlamıyla karşılıyor. Şerbeti ve 
tadı tam kıvamında bir künefe tatmak istiyorsanız rotanıza 
Antakya’yı mutlaka eklemelisiniz.

Adres: Yeni Camii Mahallesi, Ayakkabıcılar Çarşısı 2, Pazar Sok. 
Ahmediye Cami, 31000 Antakya/Hatay

boğulmadan servis ediliyor. Doğru kalınlıkta 
sarılarak hazırlanmış kokoreç, yaklaşık bir 
günde yavaş yavaş pişiriliyor. Lezzetinin sırrı 
da burada yatıyor. 

Ozzie’s, 4 masalı, 8 sandalyeli küçük bir 
dükkan olduğu için rezervasyonsuz müşteri 
kabul etmiyor. üstelik kokoreç de kısa süre 
içerisinde tükeniyor. Bu nedenle gitmeden 
önce rezervasyon yaptırmakta fayda var. 
Kokoreç kültürünü yeniden şekillendiren 
ve İstanbullular için yepyeni bir deneyimin 
kapılarını aralayan Ozzie Kokoreç’i 
denemenizi tavsiye ederiz.

Adres: Bülbül Mahallesi, Serdar Ömerpaşa Cd. 
No: 44, 34435 Beyoğlu/İstanbul
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