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Saatimi nasıl seçmeliyim? O’na uygun saate nasıl karar verebilirim? İşte erkek saatleri hakkında 

bilmeniz gerekenler! 

Saatler, erkekler için vazgeçilmez bir aksesuardır. Çoğu erkek, saatinden memnun değilse, ya da o gün 

saatini koluna takmamışsa kendisini eksik hisseder. Kadınlar, hediye olarak bir erkek saati 

düşlüyorlarsa, bilmeleri gerekeni sizler için bu yazımızda derledik. Hatta sevgiliniz de bilgilensin 

istiyorsanız, O’nu yazımıza yönlendirebilirsiniz.  

Popüler Erkek Saat Stilleri 

Erkek saatinin türleri var mıdır? Evet, vardır! Erkek kol saati dediğimizde bunları aşağıdaki türlere 

ayırabiliriz: 

- Otomatik Saatler: Saat tutkunlarının vazgeçilmezleri arasındadır. Bu adı almasının sebebi, pil 

gerektirmemesidir. Enerjisini, bileğin hareketinden alır. Normalde bir günde topladığı enerjiyle, 

hiç duraksamadan tam 2 gün sorunsuz çalışmaya devam eder. Bu yüzden, geceleri çıkartıldığında 

bile, hiç aksamadan görevini yerine getirecektir. Eterna, Fortis, Gevril gibi markaları tercih 

edebilirsiniz.  

 

- Kronograf Saatler: Kronograf saatler de en popüler saat türleri arasında, hak ettiği yeri almıştır. 

En önemli özelliği, bisiklet ya da araba yarışları ile ilgilenenler için eşsiz bir yol arkadaşı oluşudur. 

Hatta bu saatleri, kadınlar da kullanırlar! Kronograf fonksiyonunun tipik özelliği, saatin 

düğmelerine basarak merkez göstergeyi bağımsız bir şekilde yönetebiliyor olmanızdır. Bu saatleri, 

bir kronometre gibi de düşünebilirsiniz. Versace, Gevril, Fortis gibi markaları tercih edebilirsiniz.  

 

 

- Eşlere Uygun Saatler: Eşler nasıl ki yüzükleriyle bir araya geliyorlarsa, bu bağı kuvvetlendirmek 

için “Eş Saatleri” modasına uymayı tercih edebilirler. Bu artık bilinen ve yaygın bir trend. Eş 

Saatleri iki stil altında incelenebilir; Uyumlu Stili ve Tamamlayıcı Stili. Uyumlu stildeki eş saatleri 

tasarım olarak birbirlerinin kopyası gibidir. Sadece, kadınlar için olanı boyut ve estetik olarak biraz 

daha farklı olabilir. Tamamlayıcı stildeki saatlerde ise tasarımlar, renkler, estetik tamamen 

birbirinden farklı olabilir; ama yine de eşler için üretilmiş aynı markanın saatleridirler. Ferragamo, 

bu türdeki saatlerde öne çıkan markalar arasındadır. Versace’nin de Apollo ve Dafne adında saat 

çiftleri bulunmaktadır. Hoşunuza gideceğinden eminiz.  

 

- Dalgıç Saatleri: Sevgiliniz dalgıç mı yoksa? Ona uygun bir saat mi arıyorsunuz? Hemen aradığınız 

detayları veriyoruz: Aslında su altı saatlerinin tarihi 17. yy’a kadar dayanır! Ama biz o kadar 

eskilere gitmeyelim. Bu saatlerin pimleri, diğerlerine göre daha büyüktür. Böylece dalgıçlar 



 

eldivenleri varsa bile pimi rahatlıkla döndürebilirler. Üzerinde yazılı rakamların da büyük 

olmasının yine bir nedeni vardır. Bu da rakamların su altında rahatlıkla okunabilmesi içindir! Hele 

de sevgiliniz bir askerse, emin olun bu saate bayılacak! Çünkü bu saati de birçok zaman olduğu 

gibi ilk kez 2. Dünya savaşında askerler kullanmıştır. Marka adı istiyorsanız; Fortis, GV2, Haurex, 

Ferragamo, Calibre (ki ismi gerçekten çok hoş) gibi markaları araştırmaya hemen başlayabilirsiniz! 

 

 

- Moda Saatleri: “İsmi yeter!” dediğinizi duyar gibiyiz! Moda, sizin de bildiğiniz gibi bugünün 

trendlerinin bir aynası, geleceğin trendlerinin ise habercisidir. 21. yy’da modayı takip etmek 

demek, daha çok görünümün izini sürmek denebilir. Bunları neden söylüyoruz? Çünkü size güzel 

bir haberimiz var! Doğrusunu söylemek gerekirse, moda saatlerinin kesin çizgilerle belirli bir 

tasarımı yoktur. Önemli olan, kişiliğinizi yansıtmasıdır. Bu adı da bu yüzden almıştır. Diyelim ki 

minimalistsiniz? O halde, minimalist, sade çizgilere, detaylara sahip bir saat sizin için en uygunu 

olacaktır! Versus, Just Cavalli, Versace, Glam Rock (Vuhu! İsme bak), Gattinoni, GV2, Viceroy, 

Haurex, Calibre, Hush Puppies, Johan Eric, Rudiger, Ferragamo, Jowissa markaları arasından 

tercihinizi yapın, size en uygun stilin ışığını kolunuzda taşıyın! 

 

- İtalyan Tasarım Saatler: İtalyan kültüründe modanın önemi, çok eski tarihlere dayanır. Özellikle 

de 11. YY ve 16 yy’ları arasında İtalya’da sanatsal evrim, altın çağını yaşamıştır. Da Vinci, 

Michelangelo, Botticelli gibi isimler, size ne demek istediğimizi aklınızda uyandırmış olmalı. O 

zaman “la bella figura!”, yani? “Güzel figür!”. Salvatore Ferragamo, Gianni Versace, Donatella 

Versace, Roberto Cavalli gibi isimler yaratıcı dehalarını kullanarak modanın gücü oldular. 

Günümüzde bu güce, aksesuar tasarımları da ekliyorlar ve saat de bu aksesuarlardan bir tanesi. 

Eğer lüks bir yaşam stilini yansıtmak istiyorsanız size tavsiye edeceğimiz markalar Ferragamo ve 

Versace! Ek tavsiyeler istiyorsanız; Versus, Just Cavalli, Gattinoni, Glam Rock, Haurex Aeron, 

Haurex Turbina II tercih edebilirsiniz! 

 

- Geniş Saatler: Geniş saatlerin günümüzde modasını koruduğundan emin olabilirsiniz! 

Günümüzde rahat giyimin trend olmadığını kimse söyleyemez herhalde? Bu saatler de rahatlığa 

eşlik eden aksesuarlardır. Eğer bir Jean, bir polo t-shirt giyip kendinizi günün rahatlığına bırakmayı 

planlıyorsanız, bu saat türü tam da size göre! Sportif bir imaj yaratmak isteyenlere uygun. Bu 

türden saatleri bulabileceğiniz marka tavsiyelerimiz ise şöyle: GV2, Haurex, Fortis, Versace, 

Viceroy, Versus, Glam Rock, Calibre.  

 

- Lüks Saatler: 1600 yıllarıyla birlikte saat üreticileri, saatlerin boyutunu nasıl küçültebileceklerini 

öğrendiler. İlk olarak da, başarılı iş adamları için, cep saati formunda üretilmişlerdir. Günümüzde 

lüks kol saatlerini lüks yapan; üretimlerinde kullanılan farklı malzeme ve tekniklerdir. Hatta 

aileden bir sonraki kuşağa geçerek kendisini devam ettirmek gibi bir kültürün de parçasıdır. Bu 

lüks saatler, tasarım ve sanat dehası olarak da anılırlar. Çünkü, gözlerinizle görseniz bile 

inanamayacağınız bir işçiliğe sahiptirler. Altın ve değerli taşların kullanıldığı bu saatler günümüzde 



 

çok daha popüler! Tavsiye edeceğimiz markalar ise: Ferragamo, Gevril, Fortis, Louis Erard, 

Versace! 

 

 

- Mekanik Saatler: 1960 yılında Quartz Saatleri ilk tanıtıldığında, herkes mekanik saatlerin ortadan 

kalkacağını düşündü. Ama tam aksine, günümüzde mekanik saatler çok farklı bir Rönesans 

yaşadılar ve büyük markalar da bu saatlerin peşinde. Saatin klasik “Tik! Tak!” sesiyle duygusal bir 

bağınız varsa, aradığınız saat türü budur! Hemen mekanik saatlerinizi seçebileceğiniz markaları 

sıralıyoruz: Fortis, Gevril, Ferragamo, Versace, GV2, Louis Erard, Haurex! 

 

- Uzay Saatleri: Evet! Yanlış okumadınız! Uzay saatleri. Bu saatler, bu ismi hak ediyor. Yeni Fortis 

Tekparça Koleksiyonu’ndan bahsediyoruz. 20 yılı aşkın süredir Fortis, uzaydaki monolitik varlığını 

sürdürüyor. Marka, astronot ve kozmonotların çalışan bileklerine odaklanmış. 1994 yılına kadar 

uzanan bir geçmişi var, uzaydaki başarısını kanıtlayarak standart ekipmanlar arasındaki yerini 

almış. İlk deneyimini de Rusya MIR Uzay İstasyonu ile yaşamış. İşte o zamandan bu yana, uzay 

yolcuları için teknolojisini geliştirmeye devam ediyor. Sevgilimle uzaya gideceğiz, lazım olur 

diyorsanız Fortis’in Monolit Üç-EL ve Monolit Kronograf modellerinin peşine düşmeniz gerekiyor.   

 

Siz sitemizde size en uygun saati incelerken, yukarıda saydığımız markaların çoğu karşınıza çıkacak. 

Size en uygun saati ararken, “İNDİRİMLİ SATIŞ” linkine de dilerseniz tıklayabilirsiniz. Böylece sayfada 

ilk önce indirimli ürünlerle karşılaşacaksınız.  

Çeşitlerimize kolayca ulaşmak için aşağıdaki linklerimizi de incelemenizi öneririz.  

Erkek Saat Çeşitleri  

En Düşük Fiyat Erkek Saatleri Popüler Erkek Saat Modelleri En Yüksek Fiyat Erkek Saatleri 
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