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H
er mevsimin kendine özgü bir güzelliği olsa da yazın habercisi bahar ve arkasından gelen yaz bambaşka. 

Tepede parlayan güneş, ağaçların önce tomurcuk hali sonrasındaki renkli çiçekleri ve meyveleri bambaşka. 

Bu kadar güzelliğe şahit olunca hem sosyal hayatımızda hem iş yaşantımızda yaz moduna geçiyoruz.

İçimizi ısıtan güneş tüm renkleri evimizle birlikte hayatımıza da getiriyor. Yazın ruhunu yansıtan renkler önce 

bahçelere, sonra evlere giriyor. Yılın modası ne olursa olsun yaz denildiğinde evler cıvıl cıvıl parlıyor. Güneşin ışıltısı 

evleri de etkisi altına alıyor.

Bu sayımızda size yaza uygun bir ev dekore edebilmek için farklı alternatifler sunuyoruz. Denizin mavisini evinize 

taşıyacak dekorasyon önerilerini incelemek, yeni fikirler edinmenize yardımcı olacak. Ayrıca dekorasyonun 

mobilya, duvar ve aksesuardan oluşan genel bir kavram olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. O yüzden sadece 

mobilya değil, duvar rengini ve ona uygun aksesuarı da seçmek gerekiyor. Aksesuar demişken bu yazın en gözde 

ev tekstil ürünlerine de evlerde yer açmakta fayda var.

Evleri düşünürken, bahçeleri de geri plana atmamak lazım. Yaz aylarının en gözde mekanları olan bahçeler hem 

sahip oldukları çiçekleriyle hem içerisindeki mobilyalarla dikkatleri üzerine çekiyor. Bu aylara özel ekilecek çiçekler 

hakkında bilgi edinilmeli.

Yazın havasına uygun birbirinden renkli birçok konu dergimizde sizleri bekliyor. Keyifle hazırladığımız bir sayı 

oldu. Umarız siz de kendinizden bir şeyler bularak okursunuz.

Dışarıdaki güneşin her daim içinizi ısıtması dileğiyle....
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Yaz sıcakları etkisini göster-
meye başladığı andan iti-

baren odaları serinletmek için 

çözüm aramaya başlanır. Akla 

ilk gelen vantilatör ve klimalar-

dır. Bunların dışında evde ya-

Duvarların Isıyı 
Geçirmesine Engel Olun
Yazın sıcak, kışın ise soğuk 
havanın içeri girmesini en-
gellemek için binaya ısı ya-
lıtım yapılması gerekiyor. 
Bu yüzden eğer binanızda 
ısı yalıtım yapılmadıysa, en 
kısa zamanda yaptırmaya 
özen gösterin. Ayrıca açık 
tonların her zaman için gü-
neş ışığını daha az topladı-
ğını unutmamak gerekir. 

Yaz aYlarInDa En çOk şikaYEt EDilEn kOnular 

aşIrI sIcaklar. EVlEr sIcak, DIşarI çIksan çOk 

DaHa sIcak. insan nE YaPacağInI şaşIrIYOr. 

Bir YuDuM sErinlik arIYOr. sErin Bir YEr 

araMak YErinE içErisinDE OlDuğunuz MEkanI 

sErinlEtMEk ElinizDE. 

Dışarının Sıcağı, 
İçeriyi Isıtmasın

pacağınız ufak değişiklikler ile 
de içeriyi serin tutabilirsiniz. Bu-
nun için ilk iş olarak güneş alan 
pencereleri kapalı tutmalısınız. 
Camı açmadığınız gibi stor, per-
de, güneşlik gibi güneş önleyi-
cileri de mümkün oldukça fazla 
kullanmalısınız. Böylece sıcağın 
içeri girmesini engelleyebilirsi-
niz. Pencere kenarına gölge ya-

pacak bitkiler de yerleştirmeyi 
ihmal etmeyin. 

Elektrikli aletleri 
Gece çalıştırın
Elektrikli aletler çalıştırıldıkları 
ortama sıcaklıklarını verir. Bu 
yüzden yaz aylarında elektrikli 
aletleri mümkün oldukça gece 
çalıştırmaya gayret edin. 
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ve huzurlu bir alan oluşturun. 

Bunun için yapılması gereken-

ler çok da zor değil. 

rahatlık konfordan Geçer
Kendimizi en rahat hissetti-

ğimiz mekanlardır evler. Tüm 

günün yorgunluğundan, stre-

sinden, sıkıntısından kurtarır. O 

yüzden evinizi mümkün olduk-

ça en konforlu şekilde dekore 

edin. Konfor kelimesinin birkaç 

farklı anlamı olsa da söz ko-

nusu dekorasyon olduğunda 

EVinizin nE kaDar BüYük 
Ya Da nE kaDar küçük 

OlDuğunun HiçBir 
önEMi YOk. raHat Bir EV 
YaratMak için işlEVsEl 
MOBilYalara YönElMEk 

GErEkiYOr. 

Kimi klasik sever, kimi retro, 

kimi minimalde mutlu olur, 

kimi Akdeniz stilinde. Alterna-

tifleri çoğaltmak mümkün. Bil-

diğiniz tüm dekorasyon stille-

rini bir kenara bırakın. Tarzınız 

ne olursa olsun evinizde rahat 

2018, EVlEri raHat VE Huzura DaVEt EDiYOr

söz kOnusu DEkOrasYOn OlDuğunDa zEVklEr VE rEnklEr tartIşIlMaz aMa 
sEnEnin trEnDi Olan YEniliklEr DE Göz arDI EDilMEz. 2018 YIlI DEkOrasYOn 
alanInDa Bir çağrIDa BulunuYOr: EVlEri raHat VE Huzura DaVEt EDiYOr. 

kendinizi içinde en rahat his-

sedeceğiniz mekan ya da en 

rahat kullanabileceğiniz eşya 

olarak düşünebilirsiniz. Bu 

yüzden yaşadığınız alan için 

eşya seçiminde bulunurken en 

rahat kullanabileceğiniz eşya-

ları seçin. Konfor bazen bir L 

koltukla, bazen bir berjer ya da 

üzerine kahve ve kitapların yer 

aldığı bir sehpa ile gelebilir. Ra-

hat hareket edeceğiniz, kullan-

maktan keyif alacağınız mobilya 

ve aksesuarlar tercih edin.

işlevsel Eşyalara Yönelin
Evinizin ne kadar büyük ya da 

küçük olduğunun hiçbir önemi 

yok. Rahat bir ev yaratmak için 

işlevsel mobilyalara yönelmek 

gerekiyor. Evin bütünlüğünü 

göz önünde bulundurarak kul-

lanılabilecek mobilyaların seçil-

mesi önemli.

Huzurlu Ortam = toplu Ortam 
Huzura açılan birçok kapı olsa 

da ev dekorasyonu söz konu-

su olduğunda akla ilk olarak 

düzen geliyor. Dağınık bir or-

tam sadece kafayı değil, ruhen 

bedeni de yoruyor. Bu yüzden 

bulunduğunuz ortamın düzenli 

olması büyük önem taşıyor.

Konfor kelimesinin 

birkaç farklı anlamı 

olsa da söz konusu 

dekorasyon olduğunda 

kendinizi içinde en 

rahat hissedeceğiniz 

mekan ya da en rahat 

kullanabileceğiniz 

eşya olarak 

düşünebilirsiniz.  
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isMini üzErinE kOnuşlanDIğI DOğal kaYalIklarDan alan rOckstar 
rEsiDEncE, GünEşlEnME tEraslarI, Eşsiz DOğa VE DEniz ManzarasIYla 

özGürlük Hissini iliklErinizE kaDar YaşaManIza Olanak sağlIYOr. 

Özgürlüğün Tanımı 
YENİDEN YAZILIYOR
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Alberto Rubio tarafından te-
peden bakıldığında kuş şek-
linde tasarlanan Rockstar 
Residence, İspanya Puerto 
Andratx’ta sessiz ve kayalık bir 
tepe üzerinde yer alan geniş 
bir arsada konuşlandırılmış. 
Bulunduğu yüksek konum sa-
yesinde Rockstar Residence,  
İbiza Adası’na doğru uzanan 
muhteşem ve panoramik man-
zarasıyla büyüleyici bir seyir 
keyfine de olanak tanıyor.

Yarının hayatını 
bugün yaşatıyor
Sessiz ve sakin bir çıkmaz 
sokağın sonunda konumlan-
dırılmış olan Rockstar Resi-
dence, etrafı yeşilliklerle adeta 
örülmüş olan bir doğa tara-
fından çevrelenmiş. Rockstar 
Residence, “yarının hayatını 
bugün yaşayan” bir sanat eseri 
olarak mimaride yeni bir çığır 
açan Alberto Rubio tarafından 
hayata geçirilmiş. Çağdaş ta-

sarımı, sanatsal dokusu, fonksi-
yonelliği, tüm zamanlara hitap 
eden zarafeti ile Rockstar Re-
sidence, muhteşem bir bütün-
lükte tasarlanmış. 

Martı kanatlarıyla 
özgürlük hissi 
Rockstar Residence’ın Urugu-
ay asıllı yaratıcı mimarı Albert 
Rubio, 25 yaşındayken adaya 
taşınmış. Coğrafyanın ve do-
ğanın vermiş olduğu ilham ile 
kafasında tasarladığı projeyi 
gerçekleştirmek için en uygun 
yer arayışına giren Rubio, so-
nunda villanın bugün bulundu-
ğu yeri keşfetmiş. 
Rubio projeyi tasarlarken do-
ğadan ilham almış. Yukarıdan 
bakıldığında bir kuşu andıran 
ve çatısı adeta bir martı kanadı 
şeklinde dizayn edilmiş olan 
Rockstar Residence, bu saye-
de insanda adeta her an kaya-
lıklardan aşağıya süzülecekmiş 
gibi bir his yaratıyor. 

seyirlik teraslarıyla 
doğanın keyfini çıkartın
537 metrekare yaşam alanı 
ile 300 metrekare terasa sa-
hip Rockstar’da 4 adet yatak 
odası ve dört adet de banyo 
bulunuyor. Ayrıca bu lüks ya-
pıda konforu sağlayan yerden 
ısıtma sistemi, yüzme havuzu, 

rOckstar rEsiDEncE, 
“YarInIn HaYatInI 
BuGün YaşaYan” Bir 
sanat EsEri Olarak 
MiMariDE YEni Bir 
çIğIr açan alBErtO 
ruBiO tarafInDan 
HaYata GEçirilMiş. 
çağDaş tasarIMI, 
sanatsal DOkusu, 
fOnksiYOnElliği, tüM 
zaManlara HitaP EDEn 
zarafEti ilE rOckstar 
rEsiDEncE,  MuHtEşEM 
Bir BütünlüktE 
tasarlanMIş. 
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alarm sistemi, otopark, özel 
ve seyirlik olmak üzere birden 
fazla teras, sauna, özel müzik 
sistemi, giyinme odası ebe-
veyn banyosu gibi modern ve 
ayrıcalıklı daha birçok özellik 
bulunuyor. 

Rockstar Residence’ta girişte 
geniş bir hol ve şömineli ferah 
bir salon bulunuyor. Ayrıca 
yemek odası, ankastre mutfak, 
mutfakta ayrıca bir kahvaltı 
alanı ile oldukça işlevsel yaşam 
alanlarına sahip. Cam duvarlar, 
kontrast renkte parlak zemin 
ve minimalist dekorasyon an-
layışının ürünü olan mobilyalar 

sayesinde evde huzurlu ve fe-
rah bir ortam yaratılmış. 

Rockstar Residence’ta size ka-
lan tek şey havuzunda yüzer-
ken ya da her odadan rahatça 
ulaşabileceğiniz terastan man-

PrOjE aDI: ROCKSTAR 
RESİDEnCE

MiMarlIk şirkEti: 
ALBERTO RUBİO 
PROjECTS

MiMar: ALBERTO RUBİO

lOkasYOn: PORT 
D´AnDRATx, İSPAnYA

PrOjE YIlI: 2008

rOckstar 
rEsiDEncE’ta 

sizE kalan tEk 
şEY ManzaraYI 

sEYrEDErkEn 
DOğanIn VE 

akDEniz’in kEYfini 
çIkartMak…

zarayı seyrederken doğanın ve 
Akdeniz’in keyfini sürmek…

Puerto de andratx
Puerto de Andratx küçük bir 
liman kentinin güneybatı ke-
siminde yumuşak bir iklime 
sahip bir yerleşim yeri.  Bölge, 
havaalanına ve Palma’nın mer-
kezine 30 dakika sürüş mesa-
fesinde bulunuyor. Rockstar 
Residence bölgedeki tepelerin 
yamaçlarından tırmanılarak 
varılan kayalıkların üzerinde 
bulunuyor.
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Bahçeler kendini yavaş yavaş 
toplayıp yazı karşılarken, bi-

zim de bu toplanmaya yardım 
etmemiz önemli. Bahçelere yaz 
gelirken bakımı ihmal etmemek 
gerekiyor. Yorgun bir kış mev-
simini geride bırakan bahçelerin 
ısınan toprağa uyum sağlaması 
için ilk iş olarak toprağı havalan-
dırmalısınız. Yeni çiçekler ekmek 
için toprağın yeterli olduğunu 
düşünmüyorsanız yeni toprak 
ilave edebilirsiniz. Eğer yeni 
toprak ilave edecekseniz, ilave 
işlemi tamamlandıktan sonra 
toprağa delikler açmayı unut-
mayın. 

çiçeklere Besin 
takviyesi Yapın
Bahçeler yeşil örtüye bürün-
meye başladığı andan itibaren 
besine ihtiyaç duyar. Bu yüzden 
toprağı beslemek için gübre 
vermeyi ihmal etmeyin. Verdi-

GünEşin kEnDini GöstErMEsiYlE BirliktE 
BaHçElEr DE HarEkEtlEnMEYE BaşlIYOr. 

tüM kIş sOğuk VE YağMurDan kEnDini 
kOruYan çiçEklEr YaVaş YaVaş 

tOMurcuklanIYOr, çiMlEr 
YEşillEniYOr Hal BöYlE Olunca 

EVlErDE kaPalI kalan YaşaMlar 
BaHçElErE taşIYOr. 

ğiniz gübrenin ayarını iyi tuttur-
manız gerekir. Fazla ya da az 
olması bitkilerin dengesini bo-
zabilir. Gübreleme işlemini ça-
palama sırasında gerçekleştire-
bilirsiniz. Gübrenin hızlıca önce 
toprağa karışması daha çabuk 
sonuç almayı sağlar.

Budama işlemini Bahar 
ayında Gerçekleştirin
Her bitkinin budanması gereken 
bir dönem vardır. Bitkinin cin-
sine göre farklılık gösterse de, 
budama işleminin genel olarak 
bahar ayında gerçekleştiğini 
söyleyebiliriz. Budama işlemi 
sayesinde bitkiler yeniden kuv-
vetlenir. Bu da bitkilerin sağlıklı 
bir şekilde gelişmesini sağlar. 

Yeni çiçeklere Yer açın
Bahçe bakımını yaparken yaza 
özgü yeni çiçekler de dikmeyi 
ihmal etmeyin. İlk iş olarak yaz 

Yorgun bir kış mevsimini 
geride bırakan bahçelerin 

ısınan toprağa uyum 
sağlaması için ilk iş olarak 

toprağı havalandırmalısınız. 
Yeni çiçekler ekmek için 

toprağın yeterli olduğunu 
düşünmüyorsanız yeni toprak 

ilave edebilirsiniz.

aylarında bahçenize güzellik 
katacak çiçeklerle ilgili bir liste 
hazırlayabilir, uygun gördükle-
rinizi alıp, bahçenizdeki diğer 
çiçeklerin yanına ekebilirsiniz. 
Burada dikkat etmeniz gere-
ken en önemli husus her bit-
kinin güneş ve su ihtiyacının 
farklı olması. Kimi güneşe bayı-
lırken, kimi gölgesi ile yetinme-
yi tercih eder. O yüzden eke-
ceğiniz yeri çiçeğin özelliğine 
göre seçin. 

Yaz Bahçelerinin Yeşil örtüleri 
Kullanıldığı her yerde enerjisini 
de beraberinde götüren çimleri 
düzenli bir şekilde sulamanız ge-
rekir. Sağlıklı çim alanlarına sahip 
olmak için yılda bir iki defa suni 
ya da organik besin takviyesi 
yapmayı ihmal etmeyin. 

Bahçelerin 
Sezonu Açılıyor
Görüntüleri Göze, Kokuları Ruha Hitap Ediyor

HEr çiçEk GüzEl OlDuğu 
kaDar özElDir DE. Bu YüzDEn 
HEr çiçEğE uYGun Olan 
BakIMI uYGulaMak GErEkir. 
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Dış mekanlar hasar alma açı-
sından en zayıf mekanlar-

dır. Güneş, yağmur, rüzgar ya 
da çevredeki dış etkenlerden 
dolayı çok çabuk zarar göre-
bilir. Bu yüzden dış mekan için 
herhangi bir kaplama ürünü 
seçmek gerektiğinde öncelikli 
olarak dayanıklı olmasına özen 
göstermek gerekir. Bahçe gibi 
dış mekan kaplamalarında ah-
şabın sıcaklığını içinizde hisset-

Yaz aYlarInIn taDI En GüzEl BaHçElErDE çIkIYOr. GünEşin sarIsI, YEşilin EnErjisi 
VE aHşaBIn sIcaklIğI Bir araYa GElincE kEYifli anlar BaşlIYOr. şiMDilErDE 
BaHçElEr DEck sIcaklIğI ilE YEniDEn HaYat BuluYOr. sizE DE saDEcE Bu OrtaMIn 
kEYfini çIkarMak kalIYOr. 

Bahçeniz Yaza Hazır mı?

mek için tercihinizi Deck ürün-
lerden yana kullanabilirsiniz. 

uzun Yıllar kullanılabilir
Deck dış mekan tasarımları 
için oldukça ideal bir tercih. 
Yağmur, kar gibi faktörlere 
dayanıklı olması nedeniyle 
uzun yıllar kullanılabilir. Bahçe 
kaplama konusunda tercihinizi 
Deck ürünlerden yana kullana-
caksanız düzenli olarak bakım 

yapmayı ihmal etmemeniz ge-
rekiyor. 

Deck ile suyun Dansı
Çok kullanışlı bir malzeme olan 
Deck’i oturma alanı, yürüyüş 
yolu ve havuz kenarında kulla-
nabilirsiniz. Sağlıklı olmasının 
yanı sıra görüntü olarak da hoş 
bir ambiyans yaratan Deck’lere 
bahçenin hiç değilse bir köşe-
sinde yer açmalısınız. Ahşabın 

Deck’in Sıcaklığı Bahçelere Yazı Getiriyor
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kaplama alanındaki en güzel 
örneklerinden olan Deck’ler, su 
ile bir araya geldiğinde tam bir 
şölen yaratıyor. 

Doğal taşlarla 
ambiyans Yaratın
Deck ürünleri yerleş-

tirmek önemli. Ancak 

ürünü süslemek ve 

görsel bir güzellik ya-

ratmak tamamen sizin 

elinizde. Kullanılan zemin 

kaplamanın daha da güzel 

görünmesi için birkaç deko-

ratif oyun oynayabilirsiniz. 

Mesela, doğal taşlarla ahşabın 

üzerinde hoş bir görüntü ya-

ratabilirsiniz. Küçük saksılara 

renkli çiçekler ekip, o saksıları 

Deck ürünleri şıklık anlamında 

hoş bir ambiyans yarattığı 

gibi, bakım konusunda da 

bahçe sahiplerini üzmüyor. 

Doğru bakım ürünleriyle 

doğru zamanlarda bakımı 

gerçekleştirilen ürünler uzun 

yıllar kullanılabiliyor. 

kaplanan alanın belirli kısmına 

koyabilirsiniz. Ayrıca bahçeniz-

de bir havuz bulunuyorsa içini 

su zambağı, nilüfer gibi detay-

larla süsleyebilirsiniz. 

rengini Değiştirmek Mümkün
Bahçenizde renkli bir görüntü 

yaratmak, ahşabın rengini de-

ğiştirmek istiyorsanız Deck’i 

boyayabilirsiniz. Deck zeminler 

için uygun olan boya ve renk 

seçenekleriyle bahçenizde 

dört mevsim yazı yaşatabilir-

siniz.
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Yaz denildiğinde akla gelen 
üç temel renk var. Deni-

zin mavisi, çimlerin yeşili ve 
güneşin sarısı. Deniz esintisini 
evlere taşımak istiyorsanız 
denizin mavisine evlerde yer 
açın. Eğer evinizin duvar renk-
lerini değiştirmek istiyorsanız 
tercihinizi maviden yana kulla-
nın. Huzuru temsil eden mavi 
evinize dinginlik kazandıracak. 
Ayrıca tüm odayı mavi boya-

zEVkiniz, BEğEniniz 
nE Olursa Olsun BazI 
küçük DOkunuşlar 
BüYük DEğişikliklEri 
BEraBErinDE GEtirEBilir. 
özElliklE Yaz 
aYlarInDa EVin tüM 
stilini DEğiştirMEk 
YErinE EVE rEnk 
katacak, aMBiYansInI 
DEğiştirEcEk rEnk VE 
DEkOratif EşYalara 
BaşVuraBilirsiniz. Bunun 
için En BüYük YarDIMcInIz 
MaVi rEnktEn DEstEk 
alaBilirsiniz. 

mak yerine bir duvarı mavi, bir 

duvarı beyaz yaparak Bodrum 

esintisini evinize taşıyabilirsiniz.

Mavi ile Beyazın uyumu
Birbirine en çok uyan renkler 

arasında ilk sıralarda yerini alır 

mavi ile beyaz. Beyazın saflığı 

ve duruluğu, mavinin huzuru 

ile birleşince evlerde bambaş-

ka bir hava oluşturur. Duvar 

Boş bir duvarınız 
varsa içinde deniz 

ya da gökyüzü olan 
bir fotoğrafı duvara 

asabilirsiniz. 

renginden, ev aksesuarlarına, 
ev tekstil ürünlerinden mobil-
yalara kadar evle ilgili her alan-
da bu ikiliye yer açabilirsiniz. 
Tahmininizden çok daha güzel 
bir görüntü yakalayabilirsiniz.
 
aksesuar kullanımına 
özen Gösterin
Bir eve deniz esintisi kazandır-
mak istiyorsanız denizi çağ-
rıştıracak objelere de yer aç-
mak gerektiğini unutmamanız 
gerekiyor. Yayvan bir vazoya 
yerleştirdiğiniz, bembeyaz bir 
çerçevenin üzerini süslediğiniz, 
özenle hazırladığınız misafir 
sofralarının üzerine serpiştir-
diğiniz deniz kabukları hoş bir 
ambiyans yaratmanıza yar-
dımcı olabilir. Denizle ilgili ak-
sesuarlar sadece bununla sınır-

lı değil. Dümen görünümlü bir 
objeyi duvarınıza asabilir, çapa 
desenli bir masa örtüsü kul-
lanabilir, deniz kabuklarını bir 
fanusa yerleştirebilir ya da içi-
ne kum koyduğunuz küçük bir 
kavanozu mavi beyaz küçük 
boncuklarla süsleyebilirsiniz. 
Kısacası küçük dokunuşlarla 
büyük etkiler yaratabilirsiniz. 

Denizin Mavisi 
Evleri Huzura 
Davet Ediyor

DEkOrasYOnDa 
MaVi rEnGin Etkisi
• Mavi denizin ve gök-
yüzünün rengidir. O 
yüzden kullanıldığı her 
ortama huzur getirir.
• Derinlik, enginlik ve 
kararlılıkla özdeşleştirilir. 
• İnsan metabolizmasını 
sakinleştirir. 
• Stresi azaltır.
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Yazın gelmesiyle birlikte sof-
ralardaki meyve çeşitleri de 

değişmeye başladı. Tüm kış bo-
yunca yemek için beklediğimiz 
birbirinden lezzetli meyvelerin 
sağlığımıza da katkısı büyük. 
Hangi meyvenin, neye iyi geldi-
ğini biliyor musunuz? 

çilek
• Kansere yakalanma riskini 
azaltır.
• Sakinleştirici etkisi bulunur. 
• Safrakesesi hastalıklarına iyi gelir. 
• Yüksek ateşi düşürür.
• Su ile gargara yapıldığında 
diş taşlarının düşmesini sağlar. 
• Cildi parlatır. 
• Sigara dumanının etkilerini 
azaltır.

Erik
• Detoks yapıcı gücüyle önemli 
bir antiaging besin kaynağıdır.
• Kalp çarpıntısını azaltır.
• Bağırsakları yumuşatır.
• Hazmı kolaylaştırır.

Yaz aYlarInIn 

Yaz aYlarI, HaVasIYla DIşarIYa EnErji VE 
sIcaklIk GEtirirkEn, sunDuğu BirBirinDEn 

rEnkli VE lEzzEtli MEYVElEr ilE DE sOfralara 
lEzzEt katIYOr. HEM GözlErE, HEM DaMağa 
HitaP EDEn MEYVElErin nE tür YararlarI 

OlDuğunu BiliYOr Musunuz? 

karpuz
• Vitamin ve mineral açısından 
zengin bir meyve. Antioksidan 
kapasitesi oldukça yüksek.
• Birçok kanser türüne karşı 
koruyucudur.
• İçindeki yüksek potasyum 
ile kalp fonksiyonlarını ve kan 
basıncını düzeltmeye yardımcı 
olur.
• Bağırsak hareketlerini düzenler.

kavun
• Uykusuzluğa iyi gelir.
• Sinir sistemini düzenler, ya-
tıştırıcı etkisi bulunur. 
• Kabızlığa iyi gelir. 
• Özellikle cilt kanserine karşı 
koruyucu etkisi vardır. 

kiraz
• İdrar söktürücüdür.
• Böbrek taşının düşürülmesine 

yardımcı olur. 
• Sindirim gücünü arttırır.
• A vitamin kaynağıdır. 
• Gözlerin dostu olarak bilinir.

şeftali 
• Kalp hastalıklarına iyi gelir.
• Sindirim sistemini çalıştırır. 
• İdrar sökücü özelliği bulunur. 

kayısı
• Akciğer kanserine, kalp has-
talıklarına ve katarağa iyi gelir.
• İçerdiği magnezyum sayesin-
de kemik erimesini önler. 
• Bağırsakları korur. 
• Kansızlığa iyi gelir.
• Sinirleri gevşetir. 

üzüm
• Karaciğeri temizler.
• Kabuğu ve çekirdekleriyle ye-
nildiğinde hücre yeniler. 
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kOnu HEr nE Olursa Olsun 
Ona HaYat VErEn şEY 
ruHuDur. Yaz aYlarInIn 
ruHunu Da rEnklEr 
OluşturuYOr. BirBirinDEn 
GüzEl, BirBirinDEn HaYat 
DOlu rEnklEr ilE Yaz 
aYlarI HEYEcanlI, EnErji 
DOlu GEçiYOr. Yaza 
EnErji VErEn rEnklErDEn 
HanGisini tErciH 
EDiYOrsunuz?

Rengini güneşten çalan sarı 
mı, gölgesiyle serinleten 

ağaçların yeşili mi, gökyüzünün 
yansıması maviler mi, içi kıpır kı-
pır eden kırmızılar mı yoksa tu-
runcular mı? Her birinin güzelliği 
diğerlerini kıskandırıyor. 

Güneşi Eve taşıyor
Güneş denildiğinde hiç kuşkusuz 
akla gelen ilk renk sarıdır. Kullanıl-
dığı her ortama güneşin enerjisini 
de getirir. Dikkat çeken renkler-
den olan sarı mutluluğun rengidir. 
Yaşam gücünü yükseltir, kişilerin 
içlerindeki ışığı dışarı yansıtmala-
rına yardımcı olur ve yetenekleri 
ortaya çıkarır.

Gücünü Doğadan alıyor
Yeşilin, gücünü doğadan aldı-
ğını söylesek yanlış bir cümle 
kurmuş olmayız. Yenilenmeyi, 

Yazı 
En Güzel 
Renkler 
Anlatıyor

dinçliği, gelişimi simgeleyen 
yeşilin gözleri rahatlatma gibi 
de önemli bir etkisi vardır. 
Gözlerinizi dinlendirirken, sizi 
rahatlatır, gevşetir, sevgi ener-
jisini yükseltir ve şevkat aşılar. 
Ayrıca aile bağlarını da güç-
lendirir.

Denizi mi, Gökyüzünü mü 
anlatıyor?
Kimine göre rengini gökyüzün-
den alıyor, kimine göre deniz-
den. Her ikisi de sonsuzluğu, 
özgürlüğü, bağımsızlığı simge-
liyor. Hal böyle olunca mavinin 
kullanıldığı her yer huzur ba-

rEnk kIlaVuzu
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rındırıyor. Verimliliği ve el be-
cerilerini arttıran mavi sanatsal 
alanlarda başarıya götürüyor. 
Ruhun şifa kaynağı olan mavi, 

yaz aylarının olmazsa olmazla-
rı arasında yerini alıyor. 

Görüntüsüyle Isıtıyor
Sıcak denildiğinde akla kırmızı 
geliyor. İddialı bir renk olan 
kırmızı her nerede kullanılırsa 
kullanılsın dikkatleri üzerine 
topluyor. Yoğunluğu arttıran, 
bulunduğu yere, kullanıldığı 
ortama coşku ve enerji katan 
bu renk aynı zamanda samimi-
yeti ve aşkı temsil ediyor. Yaz 
aylarına çok yakışıyor. 

neşe katan turuncu
Heyecan verici turuncu kulla-
nıldığı her ortama mutluluk ve 
neşe katıyor. İç açıcı, çarpıcı, 
dinamik bir renk olmasıyla kır-
mızıya çok benzetilse de aslın-
da çok farklıdır. Kırmızı kadar 
baskın bir ton olmadığı için 
göze çarpmaz. Hayat enerji-
nizi artırırken, azalan enerjiyi 
yükseltir. Duygulara yön verir. 
Ayrıca; metabolizmayı hızlan-
dırma özelliği ile de yazın her 
ortamda kullanılır.

Önemli olan seçilen 
renk değil, rengi doğru 

kullanabilmek. Her 
rengin bir karakteri 

olduğunu düşünürsek, bu 
karakterleri aynı ortamda 
birbiri ile uyumlu şekilde 
eşleştirmenin önemini 
unutmamak gerekir. 
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Kapılar nasıl Boyanır?
Boyama işleminde en 

önemli noktalardan biri zemi-
nin temizliği. Boyama yapı-
lacak kapıların temiz olması 
gerekiyor. Sonrasında yüzey 
boya için hazırlanmalı. 

• Masif Yüzey İçin: Ahşabın da-
yanma oranını yüksek tutmak 
için boya öncesinde Massive-
line Su Bazlı Ahşap Koruyucu 
(şeffaf) kullanılmalı. Su Bazlı 
Akrosüper Macun ile düzgün-
leştirilen yüzeye Dyobinder ile 

KAPıLAR inci GiBi ParlIYOr

DYO’nun aHşaP BOYa alanInDaki MarkasI MassiVElinE YEni ürünüYlE tüM GözlEri 
üzErinE tOPluYOr. PazarDaki YErini alan ‘‘su BazlI PanEl kaPI BOYasI inci ParIltIsI’’ 
kaPIlarDa YEni Bir DönEMi aralIYOr.

astarlama işlemi uygulanmalı. 
Astarlama işleminden sonra 
Massiveline Su Bazlı Panel 
Kapı Boyası ile boyama 2 kat 
gerçekleştirilmeli. Boyama işle-
minden 24 saat sonra Massive-
line Su Bazlı Panel Kapı Boyası 
İnci Parıltısı sürülmeli. 

• Eski Su Bazlı Boyalı Yüzey-
ler İçin: Bu zeminlerde bulu-
nan boyadan kurtulmak için 
zımparalama işlemi yapılmalı. 
Zımparalama yapılan yüzeyin 
üzerindeki tozların da temiz-
lendiğinden emin olunmalı. 
Hasar görülen yerler için Su 
Bazlı Akrosüper Macun ile 
onarma işlemi yapılmalı. Sade-
ce macun yapılan yerlere lokal 
Dyobinder astar uygulanmalı. 
Üzerine Massiveline Su Bazlı 
Panel Kapı Boyası uygulan-
malı. Boyama işleminden 24 
saat sonra Massiveline Su Bazlı 
Panel Kapı Boyası İnci Parıltısı 
sürülmeli. 

• Eski Boyalı Panel Kapı Yü-
zeyler İçin: Eski su bazlı boyalı 

yüzeyler için uygulanan işlem 
geçerlidir. 

• Eski Sentetik Boyalı Yüzeyler 
İçin: Bu zeminlerde bulunan bo-
yadan kurtulmak için zımpara-
lama işlemi yapılmalı. Zımpara-
lama yapılan yüzeyin üzerindeki 
tozların da temizlendiğinden 
emin olunmalı. Hasar görülen 
yerler için Su Bazlı Akrosüper 
Macun ile onarma işlemi ya-
pılmalı. Sadece macun yapılan 
yerlere lokal Dyobinder astar 
uygulanmalı. Yüzeye iki kat 
Massiveline Panel Kapı Boyası 
sürüldükten 24 saat sonra Panel 
Kapı Boyası İnci Parıltısı tek kat 
yada iki kat sürülebilir.

ürün özellikleri  
• Akrilik emülsiyon esaslı, 
inci parıltı efekti veren pa-
nel kapı boyası
• Su bazlı
• Sedef parlaklığı sağlar
• Suya, ev kimyasalına ve 
darbeye karşı dayanıklıdır.
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Ev tekstil ürünlerine 
çok Yakışıyor
Ev tekstil ürünlerine en çok 
yakışan desenlerden biri çiz-
giler. Gerek perdelerde, gerek 
nevresim takımlarında, gerek 
yastıklarda hoş bir görüntü 
oluşturuyor. Yaratmış olduğu 
rahatlık duygusu yaz aylarına 
ayrı bir uyum sağlıyor. Özellik-
le yazlık evler için ‘’ne yapa-
lım?’’ gibi bir düşünceniz varsa 
tercihinizi mutlaka çizgilerden 
yana kullanın. 

iri Desenler 
Masaları renklendiriyor
İri çiçek desenleri yaz ayların-
da evlere taşınıyor. Kırmızılı, 
bordolu, mavili ve yeşilli renk-
lerin ayrı ayrı ya da bir arada 
kullanıldığı iri çiçeklerle süslen-
miş kumaş desenleri evde bir 
coşku havası yaratıyor. Özel-
likle masa örtülerinde ve de-
koratif amaçlı kullanılan yastık-
larda canlı mı canlı bir görüntü 
oluşturuyor.

E
v tekstil ürünleri ev deko-
rasyonunda tamamlayıcı 
olarak bir algı oluştursa 

da, aslında başlı başına önemli 
bir role sahip. Eve karakter ka-
zandıran ev tekstil ürünlerinin 
evin bütünü ile uyumlu olma-
sı gerekiyor. Evin bütünü ile 
bir uyum sağlarken, senenin 
trendlerini de göz önünde bu-
lundurmayı ihmal etmeyin. 

Baskı ve işlemeler Bir arada 
Senenin trendlerinden biri 
baskı ve işlemeleri bir arada 
sunuyor. Rengi ve deseni fark 
etmeksizin baskı kumaşların 
üzeri işlemelerle süsleniyor. 
Özellikle koltukların üzerinde 
aksesuar amacıyla kullandı-
ğınız yastıklar bu işlem için 
biçilmiş kaftan. Kumaşın cinsi 
kadar üzerindeki desen de son 
derece önemli. Çok desenli ku-
maşlar yoğun bir etkiye sahip 

Dokunuş 
Kazandıracak

Eşyalara 
Modern Bir 

olduğu için üzerine boncuk, 
ip gibi malzemelerle süsleme 
yapmamak gerekir. 

Hayvan figürlerine 
Evlerinize Yer açın
Bejler ve kahverengiler ile 
bezenmiş hayvan figürleri bu 
yaz yeniden gündemde. Yaz 
evleri için biraz ağır olsalar da 
bu modellere nevresim takımı 
olarak evinizde yer açabilirsi-
niz. İhtişamlı gözüken hayvan 
desenli ev tekstil ürünlerinin 
kullanıldığı ortamda dikkat çe-
keceğini unutmamak gerekir. 
Evinizde egzotik bir görüntü 
oluşturmak isterseniz bu alter-
natifi göz önünde bulundurun. 

YIlIn trEnDlEri incElEnDiğinDE 2018 YazInI 
anlatan En iYi kEliMEnin rEnk OlDuğunu 

söYlEMEk MüMkün. Bu rEnklilik EV tEkstil 
kOnusunDa Da kEnDini GöstEriYOr. 

EşYalara MODErn Bir DOkunuş 
kazanDIrMaYI HEDEflEYEn EV tEkstil 
ürünlEri Bu sEzOn 4 farklI şEkilDE 

karşIMIza çIkIYOr. EVlErDEki GElEnEksEl 
nOrMlarI rafa kalDIrMaYI HazIrlaYan 

YEni trEnDlEr şiMDiDEn kEnDinDEn 
OlDukça söz EttiriYOr. 
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Mevsimi destekleyen bir yaz 
kreasyonu vitrinlerdeki 

yerini almaya başladı. Renkli, 
puantiyeli, açık omuzlu, kot-
lu, elbiseli çok çeşitli bir yazın 
kapısını araladık. Bize düşen 
kendimize uygun olan kıyafet-
leri tercih edip, modaya eşlik 
etmek. 

Modası Geçmeyen kotlar 
Moda dünyasının en güzel ke-
şifleri arasında yer alan kotların 
modası hiç bitmiyor. Yaz, kış 
fark etmeksizin mevsime göre 
farklı şekillerde sürekli haya-
tımıza dahil oluyor. Bu yaz da 

düzen değişmedi. Kot elbise-
ler, kot şortlar bizleri bekliyor. 

Omuzlar açılıyor
Bu yaz tüm elbise ve bluzlerde 
dikkatler omuzların üzerinde 
toplanıyor. Gece elbisesi, iş 
elbisesi, günlük bir elbise fark 
etmeksizin omuzlar açılıyor. 
Giydiğin alan fark etmeksi-
zin omuzu açıkta bırakan tek 
omuzlu elbiseler sık sık karşı-
mıza çıkacağa benziyor. 

Puantiye Dünyasına selam 
Bir zamanların sevimli mi se-
vimli modeli olan puantiyeler 
2018 yazında yine gündeme 
geliyor. Sürekli modanın bir 
parçası olmasa da vazgeçil-
mezi olan puantiyeler dönem 
dönem tekrardan gündeme 
geliyor. 2018 yazı da bu dö-
nemlerden biri. Elbiseden bluz-

MODanIn HIzIna 
YEtişMEk zOr. YazIn 
kEnDini HissEttirDiği 
BuGünlErDE 
DOlaPlarI YEnilEMEk 
istiYOrsanIz Elinizi 
çaBuk tutManIz 
GErEkiYOr. MODa 
alanInDa HIzlI 
MI HIzlI, rEnkli 
Mi rEnkli Bir Yaz 
BizlEri BEkliYOr. 

Bu Yaz Çok 
Konusulacak!

Sıcaklara meydan 

okuyan mini elbise ve 

şortlar farklı kumaş 

tipinde, farklı renk ve 

desenlerle büyük be-

ğeni toplayacak.

lere, pantalonlardan, şortlara 
kadar puantiyeler her yerde 
karşımıza çıkıyor. 

Miniler sıcaklara 
Meydan Okuyor
70’lerde karşımıza çıkan mini 
elbiseler 2018 yazında yine 
gündemde. Sıcaklara meydan 
okuyan mini elbise ve şortlar 
farklı kumaş tipinde, farklı renk 
ve desenlerle büyük beğeni 
toplayacak. 

kesik Modası Yaz 
aylarında da Gündemde 
Kış aylarında kotlarda görme-
ye alıştığımız cut out (kesik) 
modası yaz aylarında da görül-
meye devam edecek. 

32 33

MODa



3000 metrekarelik bir arsa üze-

rinde yükselen bu ev 25 metre 

yüksekliğinde. Kendisi çevreleyen 

tepe üzerinde minimal bir etki 

bırakacak şekilde dizayn edilmiş 

olan BF Evi V şeklindeki üç temel 

sütun üzerinde yükseliyor. Bu 

sütunlar sayesinde ev dışarıdan 

havada asılı kalmış izlenimi uyan-

dırıyor, bu ise eve büyüleyici bir 

hava katıyor. Bir avlu merkezinde 

düzenlenmiş olan evin bir kısmı 

yamaç içine gömülü olup, geri 

kalan bölüm ise engebeli arazi 

üzerinde uzanıyor ve taş bir teras 

tarafından destekleniyor.

Doğal Bitki örtüsü Evi sarıyor
Peyzaj adeta binaya nüfuz ediyor. 

Doğal bitki örtüsü açık ve kapalı 

alanlar arasında olanca yoğun-

luğuyla yer alıyor. BF Evi inşa 

edilirken arazide bulunan çam ve 

keçiboynuzu ağaçları kesilme-

miş ve bölgenin doğaya uyumlu 

özgün hali korunmuş. Evde küçük 

teras bulunuyor. Duvarlarda ise 

bölgeye özgü taşlar kullanılıyor. 

Vadiye SofiStike 
Bir dokunuş

arka cEPHEDEn 
BakIlDIğInDa OlDukça 
sOğuk VE EnDüstriYEl 

Bir Bina HaVasInDa 
Olan Bf EVi, ön 

cEPHEDEn BakIlDIğInDa 
kusursuzluğun aDEta 

ön Plana çIkMIş Hali. 
sütunlar üzErinDE 

YüksElMiş OlMasI 
nEDEniYlE EV, VaDiYE 
BütünüYlE HakiM Bir 

BakIş açIsIna saHiP. 

MiMari

Beyaz Ahşapla
Buluşuyor
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MiMari

yerleştirilebilir. Dinlenme odasında 

ise bu raflar kitaplar için kullanıla-

bilir. Hatta kitap okumayı seven ev 

sahipleri bu kitapları türlerine göre 

bile ayırabilir. Bunun için oldukça 

geniş bir alana sahipler. Ayrıca ya-

tak odasında da aynı düşünceden 

yola çıkarak raflar konuldu. Odanın 

bu kısmı da giysi odası olarak kulla-

nılmak için oldukça elverişli.

zeminden Isıtma

Ev içinde görüntü kirliliğine neden 

olmamak adına ısıtma zeminden 

sağlanıyor. Bunun yanında evde 

güneş panelleri kullanılarak çevre-

ci bir yaklaşımda sergilenmiş. “V” 

şeklinde üç sütun üzerinde yükse-

len ev, havada asılı kalmış izlenimi 

uyandırıyor.

Girişin altında bulunan garaja üst 

kısımda yer alan bir rampadan 

ulaşılıyor. Binanın ön kısmında yer 

alacak şekilde tasarlanmış olan 

mutfak, oturma odası ve yatak 

odası kış boyunca güneş ışınlarını 

yeterli derecede almak ve parla-

mayı ve aşırı sıcaktan korunmayı 

sağlamak için özel olarak oluklu 

saçtan dizayn edildi.

Minimal Dokunuşlar 
ahşapla Bir arada
Dışarıdan bakıldığında beyazın 

ağırlıklı olduğu tam bir minimal 

çizgi çerçevesinde tasarlanan ev, 

içeri girince yumuşamanıza neden 

oluyor. Minimal çizginin yarat-

mış olduğu soğukluğu kırmak 

için ahşabın sıcaklığından yardım 

alınıyor. Merdivenlerde, camlarda, 

mutfakta, kapılarda ahşap kullanı-

lıyor. Böylece mimarın yaratmak 

istediği sıcaklık hissi amacına 

ulaşıyor. Her ne kadar koyu renk-

lerle kombine edildiğinde ahşabın 

daha sıcak bir ortam yarattığına 

dair bir düşünce olsa da, beyaz ile 

gayet uyumlu bir ikili oluyor. 

Ev kendinden Bölmelere sahip 
Minimal evlerde mümkün oldukça 
az eşya ve aksesuar kullanılır. Evin 
mimarı da bu düşünceden yola 
çıkarak dolap kullanmak yerine 
birçok odada rafları duvara gömdü. 
Ev içerisinde kullanılan eşya sayı-
sını azaltmak için atılan bu adım 
oldukça başarılı bir sonucun ortaya 
çıkmasını sağladı. Evin oturma 
odasında yer alan raflara aksesuar 

PrOjE BilGilEri
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Ev, ofis fark etmeksizin kulla-
nılan en uzun ömürlü eşya-

ların mobilyalar olduğu herkes 
tarafından biliniyor. Sık değiş-
tirilmediği için temiz kullanmak 
gerekiyor. Mobilyalarınızın öm-
rünü uzatmak için temiz kul-
lanmakla birlikte doğru bakımı 
uygulamanız gerekiyor. Özel-
likle son dönemde oldukça po-
püler hale gelen ham ahşaptan 
yapılan mobilyalar dekoratif 
açısından oldukça şık bir gö-
rüntü oluşturuyor. Yarattıkları 
şıklığı uzun süre koruyabilme-
leri için sık sık temizlemeniz 
gerekiyor. Bunun için yapabi-
leceğiniz ilk işlem sık sık mo-
bilyanın tozunu almak. Düzenli 
olarak tozunu aldığınız ahşap 
mobilyaların temizliği sırasında 
kullandığınız toz bezi önem ta-
şıyor. Mobilyayı çizmemesi için 
bezin yumuşak, temiz ve az 
nemli olması gerekiyor. Sert ve 
kuru bezle gerçekleştirilen toz 
alma işlemi mobilyalarda çizik 
oluşmasına neden oluyor. Bu 
işlem zaman içinde mobilyayı 
tahriş ediyor. 

ahşap ürünler için üretilen 
ürünleri tercih Edebilirsiniz
Ahşap mobilyaların daha canlı 
ve temiz görünmesi için kul-
lanılan bazı ahşap temizleyici 
ürünler bulunuyor. Mobilya-

larınızı bu ürünler yardımıyla 
da temizleyebilirsiniz. Ancak 
ürünün belirli oranda kullanıl-
masında fayda var. Fazlası da 
zarar verebilir. 

Isı ahşaba zarar Veriyor
Fazla oranda ısıya maruz kalan 
mobilyaların da ömrü kısalıyor. 

Bu yüzden mobilyaları ısıtıcıya 
yakın bir yere konumlandırma-
maya özen gösterin. 

Güneş Işığına Direkt 
Maruz kalmasın
Sürekli güneş ışığına maruz 
kalan mobilyalarda zamanla 
solma görülüyor. Mobilyaların 

Doğru Bakım 
Mobilyalara 
Hayat Veriyor
Biraz araştIrMa sOnrasInDa 
BEğEni ilE alDIğInIz MOBilYalarI 
uzun YIllar kullanMak 
istEMEz Misiniz? EVinizin En 
sEVilEn köşElErini süslEYEn 
MOBilYalarIn öMrünü uzatMak 
ElinizDE.  DOğru BakIM 
tEkniklEriYlE MOBilYalarInIzIn 
öMrünE öMür kataBilirsiniz. 

Mobilyaların Ömrünü 
Uzatmak Elinizde

Ahşap mobil-
yaların ilk gün-
kü görünümle-
rini korumaları 
için doğru ba-
kım uygulan-
ması şart. 
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canlı renklerini uzun yıllar ko-
ruyabilmesi için direkt güneş 
ışığı almaması gerekiyor. 

Döşemeler de 
Büyük önem taşıyor
Birbirinden farklı renk, desen 
ve büyüklüğe sahip olan dö-

şemelere de temizlik aşama-
sında dikkat edilmesi gere-

kiliyor. Üzerindeki toz, kırıntı 

gibi kirliliklerin temizlenmesi 

için haftada bir kez elektrikli 

süpürge yardımı ile temizle-

yin. Ayrıca yılda bir kez pro-

fesyonel temizleyicileri kulla-

nın. Bunun yanı sıra aşağıdaki 

maddeleri de uygulamanız 

önemli.

• Temizlik için kimyasal mad-

deler ve sert cisimler kullan-

mamaya özen gösterin. Her 

ikisi de mobilyanızın döşeme-

sine zarar verebilir. 

• Döşemenin türü aynı za-

manda bakımı için bilgi verir. 

Her döşeme için uygulana-

cak bakım yöntemi farklıdır. 

Öncelikle buna dikkat etmek 

gerekir. İkinci olarak da ha-

zırlanan temizlik ürününü dö-

şemenin yüzeyine sürmeden 

önce döşemenin görünmeyen 

bir tarafında hafifçe süre-

rek deneyin. Tüylenme, renk 

akması gibi sorunlarla karşı-

laşmamak için önemli. Döşe-

menin üzerindeki yıkanabilir 

etiketine dikkat edin. Eğer o 

etiket yoksa kumaşları kesin-

likle yıkamayın.

• Halı yıkama makineleri dö-

şemeleri de temizler diye bir 

algı olsa da, mobilya döşeme-

lerinizi halı yıkama makinele-

rinden uzak tutun. 

Birbirinden farklı renk, desen 
ve büyüklüğe sahip olan dö-
şemelere de temizlik aşama-
sında dikkat edilmesi gerekili-
yor. Üzerindeki toz, kırıntı gibi 
kirliliklerin temizlenmesi için 
haftada bir kez elektrikli sü-
pürge yardımı ile temizleyin.
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Farah Zeynep Abdullah: 

Popülerliğin En Mantıklı 
Yanı Farkındalık Yaratmak

ilk Olarak BöYlE Bir 
GEçEr zaMan ki PrOjEsi 
ilE karşIMIza çIkan 
faraH zEYnEP aBDullaH, 
kIsa sürEDE 7’DEn 77’YE 
HErkEsin Gönlünü 
kazanDI. MütEVaziliği, 
sIcak kanlIlIğI, 
YüksEk EnErjisi VE 
sEMPatikliğinin YanI sIra 
BaşarIlI OYunculuğu 
ilE aDInDan söz EttirEn 
GüzEl YIlDIz, HakkInDa 
MErak EDilEn sOrularI 
cEVaPlanDIrDI. 

Güzel bir projeyi 
sonuçlandırdınız. 
önümüzde yeni bir 
proje var mı? 
Her projede olduğu gibi 
Gülizar’da güzel bir projeydi. 
Her güzel şeyin bir sonu var. 
Gülizar’ı da tadında bitirdik. 
Çok güzel bir ekiple keyifli bir 
iş çıkardığımızı düşünüyorum. 
Görüştüğümüz, değerlendirme 
aşamasında olduğumuz proje-
ler var. Ama isim vermek için 
şu anda erken. 

sizce oyunculuğun bir 
misyonu bulunuyor mu?
Oyunculuk projeye göre fark-
lılık gösteren bir kavram. Tek 
başına oyunculuğa bir misyon 
yüklemek doğru olmaz. Oyun-

cu içinde bulunduğu projeye 
göre bir misyon edinmeli.

karakterin içine girebilmek 
için izlediğiniz bir yöntem 
var mı? 
Belirli bir yöntemim yok. Oy-
nayacağımız hikaye burada 
önem taşıyor. Öncesinde hika-
yeyi kafamda bir yere yerleş-
tiriyorum. Sonrasında oynaya-
cağım karakteri bu hikayenin 
neresinde bulundurmalıyım, 
diye düşünüyorum. Canlan-
dıracağım karakter hikayenin 
neresinde nasıl duruyor soru-
suyla meşgul olmaya başlıyor 
beynim. En eğlenceli kısmı ise 

sette başlıyor. Yönetmen ile 
birçok şey deneyip, en uygun 
hangisinin olacağına karar ve-
riyoruz. 

sektörden ilham 
aldığınız birileri var mı? 
Meslek grubu ne olursa olsun 
fark etmez. İşini sevgiyle aşkla 
yapan her insan bana ilham 
veriyor. Bunun dışında ailem, 
arkadaşlarım ve yakın çevrem-
den de ilham alıyorum. Bana 
her zaman dürüst yaklaşan, 
iyisiyle kötüsüyle fikirlerini söy-
leyen, farklı açılardan bakmamı 
sağlayan, her daim destek olan 
bir çevrem var.

“Mutluluk aslInDa 
BulaşIcI Bir şEY.”
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Hayatınızın dönüm 
noktası ne oldu?
Beklemediğim bir anda ‘‘Öyle 
Bir Geçer Zaman Ki’’ projesin-
de buldum kendimi. Tiyatro 
hep hayatımdaydı ama sinema 
ya dizi oyunculuğunu hiç dü-
şünmemiştim. Öyle Bir Geçer 
Zaman Ki projesinden sonra 
sinemaya giriş yaptığım Kele-
beğin Rüyası benim için önem-
li bir dönüm noktası oldu. 

Oynadığınız projelerde güzel 
şarkılarla da karşımıza 
çıkıyorsunuz. Müzik 
merakının temelinde ne var? 
Babam tam bir plak koleksiyo-
neri. Yes’in albümleri ile büyü-
düm. The Rolling Stones kon-
serlerine gittim çok. Britney 
Spears’ı hala çok seviyorum. 
Aslında müzik konusunda belli 
bir kategorizeden bahsede-
mem. Birbiri ile çok alakasız 

türleri beğenebiliyorum. Bu-
nun yanı sıra 11 yaşından beri 
sürekli yazdığım bir defterim 
var. Şarkı sözü, şiir yazıyorum. 
İlerleyen yaşlarda yaşadıkları-
mı yazmaya başladım. 

albüm yapma gibi bir 
düşünceniz var mı? 
Uzun süredir üzerinde durdu-
ğum bir çalışmam var aslında. 
Şarkılarım İngilizce ama. Ça-
lışmalar bittiğinde ortaya na-
sıl bir şey çıkacak göreceğiz. 

Oyuncu olmasaydınız, 
ne yapmak isterdiniz?
Eğer oyuncu olmasaydım çe-
virmen olmak isterdim. 

POPülErlik ancak Onu farkInDalIk YaratMak 
için kullanDIğInDa Bir anlaM taşIYOr. 

sosyal medya ile aranız nasıl? 
En çok instagram kullanmayı 
seviyorum. Twitter’da sürekli 
olarak aktifim. Facebook’u ise 
İngiltere’deki çevremle iletişim 
kurmak için kullanıyorum.

Modayla aranız nasıl? 
Modayla aramın çok iyi olduğu-
nu söylemem pek doğru olmaz. 
Alışveriş yapmayı seviyorum ve 
genelde internet üzerinden yapı-
yorum. En çok teknoloji konusun-
da alışveriş yapmayı seviyorum. 
Ben daha teknolojik bir insanım.

Popüler bir insan olmak 
size ne hissettiriyor? 
Popüler biri olduğumu dü-
şünmüyorum. Sadece benim 
için önemli olduğunu dü-
şündüğüm, içinde var olmak 
istediğim projelerde oynu-
yorum. Magazinsel bir yanım 
yok, ortada gözükmüyorum. 
İnsanlar bunu bir popülerlik 
olarak görüyorlarsa popüler 
olmanın tek mantıklı yolunun 
bazı konularda farkındalık 
yaratmak olacağını söyleye-
bilirim.

Yer aldığı Projeler
2010 Öyle Bir Geçer 
Zaman Ki
2013 Kelebeğin Rüyası
2014 Bir Küçük Eylül 
Meselesi
2014 Unutursam Fısılda
2014 Kurt Seyit ve Şura
2016 Ekşi Elmalar
2018 Arif v 216
2018 Gülizar

küçük Yaştan BEri MüziğE ilGi DuYuYOruM. 
YEr alDIğIM PrOjElErDE DE BazEn MikrOfOnla 
sEYirci önünE çIkIYOruM. şarkI söYlEMEYi çOk 
sEViYOruM.
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Trafik ciddi bir iştir. İhmale 
ya da ertelemeye gelmez. 

Söz konusu can olduğunda 
tedbirli davranmak gerekir. Alı-
nabilecek ilk tedbir ise araçlara 
düzenli olarak bakım yaptır-
maktır. Hazır yaz yaklaşırken 
araçları da yenilemek gerekir. 
Siz de çok geçmeden araçları 
servise götürüp, bakımını yap-
tırın. Yaza hazır bir şekilde gir-
mek araçların da hakkı. 

lastik Değişimi ve kontrolü 
İlk iş olarak lastikleri yaz için 
değiştirmek gerekir. Kış ayının 
bitmesiyle birlikte kış lastikleri-
ni çıkarıp, yerine yaz lastiklerini 
taktırabilirsiniz. Dört mevsim 
lastikleri de kullanabilirsiniz. 
Yaz aylarında lastik konusun-
da dikkatli olmak gerekiyor. 

araçlarIn sağlIklI Bir 
şEkilDE YOl alMasI için 
DüzEnli Olarak BakIM 

YaPIlMasI GErEkir. 
trafiktE HErHanGi Bir 

sOrun YaşaMaMak, 
BaşkalarInIn Da 

YaşaMasIna EnGEl 
OlMak için araçlarInIzI 

BakIM YaPtIrMaYI 
iHMal EtMEMElisiniz. 

araçlarInIza Yaz 
BakIMI Olarak nElEr 

YaPtIraBilirsiniz?  

Araçlar Yaza Hazırlanıyor
Bazı lastikler sıcağa dayanıklı 
olmadığı için çatlayabiliyor, 
kötü yollarda aşınabiliyor. Bu 
gibi sorunların önüne geçmek 
için lastikleri değiştirmelisiniz. 
Uzun yola çıkmadan önce de 
lastikleri kontrol ettirmelisiniz. 
Ayrıca söz konusu lastik oldu-

ğunda yaşanabilecek her türlü 
olumsuzluğu göz önüne alarak 
yanınızda yedek lastik bulun-
durun. 

rot Balans ayarlarına Dikkat 
Araçların direksiyonunu her-
hangi bir yöne çevirdiğinizde 

Araçlarınıza Yaz Bakımı Yaptırdınız mı? 
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lastiklerin de o yönde çevril-
mesi önemli. Balans ayarı bu 
ikili arasındaki dengeyi sağlı-
yor. Özellikle aracınızla tatile 
çıkacaksanız yani uzun yol kat 
edecekseniz direksiyon haki-
miyetini sağlamak için aracını-
zın rot – balans ayarını mutla-
ka yaptırmalısınız.  Aracınızın 
rot – balans ayarının bozuk 
olduğunu yüksek hızla araba 
kullanırken direksiyonun sağa 
– sola doğru kaymasından an-
layabilirsiniz. 

frenler önemli
Bir aracın en önemli ekipman-
larından biri fren sistemidir. 
Bozuk olması büyük sorunları 
beraberinde getirebilir. Bunu 
önlemek için frenin hidrolik 
ayarının sık sık kontrol edilmesi 

gerekiyor. Fren balataları in-
celmişse yenilemenizde fayda 
var.

Belirli kilometrelerde 
Motor Yağını Değiştirin 
Düzenli olarak servise giren 
her aracın motor yağının deği-
şimiyle ilgili bir bilgi kartı bu-
lunur. Bunu takip edip, zamanı 
gelmişse aracın motor yağını 
değiştirin. 

Tüm bunların dışında akü, filt-
re, radyatör, klima ve silecekle-
rin de kontrol edilmesi önemli. 

Araçların yolda sağlıklı 
ilerleyebilmesi için 
bakımının düzenli 
olarak yapılması 

gerekiyor. 
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• Galvaniz, sac, alüminyum ve plastik yüzeylerde mükemmel yapışma • Mastik tabancayla kolay uygulama

• Hava kurumalı • Su ve tüm hava koşullarına dayanıklılık • Boyanabilme özelliği • Elastikiyet

• Yüksek kimyasal ve korozyon direnci • İç ve dış aksamda kullanıma uygunluk • Tek bileşen • 12 ay raf ömrü

• Gri, siyah, beyaz, kırmızı, sarı renk seçeneği

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN
BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ PU MASTİK
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Parlak sarIlar 
her zaman için iç açıcı tonlardır 
ve uygunlandığı mekanın 
enerjisini yükseltirler. Tıpkı 
buradaki gibi çarpıcı ve dinamik 
bir etki yaratabilirsiniz. 

2626 
Sınav
Sarısı 

içeriye güneşi davet etmek için 

sarı&Hardal’ın  
24 tonunu deneyin
EDitörün önErisi: neşeli, parlak ve 
iyimser olarak bilenen sarı tonları, en küçük 
mekanları bile olduğundan daha geniş gösterir. 
Vurgulanması ve göze çarpması istenilen her 
noktada oldukça etkili sonuç verir. Ayrıca az 
ışıklı, geniş ve kapalı ortamlar için de idealdir. 
Örneğin mutfak ve yemek odasında bile gönül 
rahatlığıyla kullanılabilir. 

 rEnk DaMlasI

6270

Y
aşam alanlarını korumak ve güzelleştirmek için 
kendisine mükemmellik kavramını hedef alan 
DYO Boya’nın sektörde bir ilk olma özelliğini ta-

şıyan yepyeni kartelası kullanıcıların tercihlerini kolay-
laştırmayı amaçlıyor. Kartelanın ana  teması ‘’DOĞA’’... 
Doğada gördüğümüz tüm renkler bu kartela aracılığıy-
la yaşam alanlarımıza taşınıyor. “Renk Damlası” adıyla 
hazırlanan sekiz ayrı kartela, her bir kartela içerisinde 
de 24 farklı renk tonunu taşıyor. “Renk Yağmuru’” adını 
alan ana kartela ise bu renklerin toplamından; 192 renk-
ten oluşuyor. 

Dyo Boya’nın Renk Yağmuru adını verdiği renk kar-
telası ile doğanın binbir rengi, damlalara dönüşerek 
evlerimize giriyor. 8 farklı renk kombinasyonu ve 
192 tonu ile evlerde adeta bir renk yağmuru başla-
tan karteladan seçtiğimiz renk önerilerimizle, yaşam 
alanlarınızda dilediğiniz atmosferi yaratabilirsiniz. 

Dyo ile bu bahar
EVLER REnKLEnİYOR

kOYu 
tOnlarInI  
özellikle çalışma odanızda ya da 
salonunuzda çalışma alanı olarak 
ayırdığınız bölümün duvarında 
kullanabilirsiniz.

6225

Mavi&Turkuaz ile 
yaşam alanlarını ferahlatın! 

EDitörün önErisi: Sakinleştirici, pozitif ve 
rahatlatan bir etkisi olan mavi tonlarını özellikle 
çocuk odasında ve yaza girerken salonunuzda tercih 
edebilirsiniz. Canlılık ve serinlik etkisini pekiştiren 
turkuaz tonları uygulandığı odaları daha da geniş 
gösterir. Banyo, yatak odası ve çalışma odasında da 
rahatlıkla uygulayabilirsiniz.   

 REnK DAMLASı

7252 
Alaçatı 

EDitörün önErisi: Bu 
tonların kullanıldığı me-
kanda yarattığı ilk etki, 
doğanın samimi gücünü 
aşılaması. Sade, modern, 
naturalist mekanlar için 
ideal olan bu tonlar, iddia-
sız gibi görünse de doğru 
kombinasyonlar yapıldı-
ğında etkileyici ve stil sahibi bir salona sahip olmanızı 
sağlar. Özellikle yemek ve oturma odalarında şeftali to-
nuyla birlikte kullanıldığında samimi ve iletişim için sıcak 
bir ortam yaratır.  

Bej&Kahve tonları  
ile modası hiç geçmeyen, 
şık evler  

 REnK DAMLASı

BEj tOnlarI 
evlerde en çok tercih 
edilen duvar rengidir. 
Alacağınız sonuç sizi hiç 
bir zaman hayal kırıklığına 
uğratmaz. 

0355  
Belce Beji 

Yeşil&Haki tonları ile   
sakin, dingin ve rahatlatan mekanlar

 REnK DAMLASı

EDitörün önErisi: Doğadan 
gelen pek çok farklı tondaki yeşil-
ler ile canlandırıcı ve dinamik ya 
da tam tersi sakin ve dingin me-
kanlar yaratabilirsiniz. Uygulandı-
ğı her mekana canlılık ve tazelik 
katar. Örneğin, yeşilin rahatlatıcı 
tonları ile yatak odanıza baharın 
ferah etkisini taşıyabilirsiniz. Yeşi-
lin açık tonlarını ise mutfağınızda 
uygulayabilirsiniz. Özellikle me-
kana derinlik katmak isterseniz, 
yeşilin açık ve koyu tonlarını yan 
yana kullanmayı deneyin. 

YEşilin 
Bu tOnu 
konforlu ve aydınlık 
mekanlar yaratmanızı 
sağlar. Bir odanın 
tüm duvarlarına 
uygulayabileceğiniz gibi 
tek bir duvarda, daha 
koyu tonlarıyla birlikte 
kombin yaparak da 
kullanabilirsiniz. 

0390

3212
Irmak 
Yeşili

5150

rEnk YağMuru



Kolay silinen, sağlıklı duvarlar için TEKnOPLAST

çOcuğunuzun 
DünYasInI 
YansItan 
rEnklEr

Eğer kararsızsanız, Renk Yağmuru 
kartelasından çocuk odaları için 

seçtiğimiz renkleri deneyebilirsiniz.  
Kırmızı&Magenta Renk Damlası 

Kartelasından 4474-Hayal Pembesi, 
4568-Şirin Pembe, 4907-Prenses Pembe, 
4717 Lilyum Pembe... Mavi&Turkuaz Renk 
Damlası Kartelasından 6212-Buz Mavisi, 

6627-Gökçe ve 6767 Akvaryum... Ayrıca, 
istediğiniz renkleri Dyo Renk Pınarı 

makinelerinden yaptırarak, çocuğunuzun 
odasına taşıyabilirsiniz. 

Evim dergisinden alıntıdır.

6263
 

6666

4689

4761

nEfEs alan, 
sağlIklI EVlEr 
DYO’nun çevre dostu boyası 

Teknoplast, antibakteriyal ve küf 
önleyici yapısı sayesinde çocuk 

odalarında güvenle kullanılabiliyor. 

Yenilikçi ürünleriyle sektöre öncülük 
eden DYO, çevre dostu boyası Tek-
noplast ile mekânlara nefes aldırıyor. 
Lekelerin kolaylıkla temizlenmesine 
imkân veren, kokusuz, insan ve çevre 
dostu Teknoplast, iç mekânlarda her 
türlü yüzeye uygulanarak “temizlikten 
taviz vermeyenlere” büyük kolaylık 
sunuyor. Kullanıcılara nefes alan, sağ-
lıklı duvarlara sahip olma şansı veriyor. 

lEkElErE sOn VErEn tEknOlOji 
Antibakteriyel ve küf önleyici özelliği 
ile evlerde sağlıklı bir ortam yaratma-
ya da katkı sağlayan Teknoplast, özel-
likle çocuk odaları, kreş, okul, hastane, 
restoran, mutfak, mağaza ve ofislerin 
iç mekân kullanımında öne çıkıyor. Le-
kelerle çok daha fazla karşı karşıya ka-
lınan söz konusu alanlarda, Teknoplast ile 
boyanmış duvarlar kolaylıkla temizle-
nebiliyor. Türkiye’de bir ilk olan tekno-
loji sayesinde yüksek yağ itici özelliğe 
sahip Teknoplast, yüzeyde oluşan le-
kelerin kolaylıkla temizlenmesini müm-
kün kılıyor. 

“Minik EllErE” özGürlük
Antibakteriyel yapısı ile çocuk oda-
larının vazgeçilmezi olan Teknoplast, 

yüksek yağ itici özelliği sayesinde ev-
deki “minik ellere” özgürlük de getiri-
yor. Sahip olduğu teknoloji sayesinde 
minik ellerin yağ, ketçap, kurşunkalem 
ya da suluboya lekeleri, anneler üzül-
meden kolayca siliniyor. Söz konusu 
lekeler silindiğinde duvarda geride bir 
iz kalmazken parlama da yaşanmıyor. 
İpekmat, silinebilir ve dekoratif 
amaçlı kullanılan Teknoplast, uygu-
landığı yüzeylerin nefes almasına 
izin vererek çocuklar için sağlıklı bir 
ortam sunuyor. Antibakteriyel ve küf 
önleyici yapısı ve kokusuz olması da 
çocuk odalarında güvenle kullanıl-
masını sağlıyor.  

zEnGin rEnk sEçEnEği 
DYO’nun çevre dostu ürünü Teknoplast 
Renk Yağmuru kartelasındaki renkler 
ile kullanıcılara mekânlarının ışığı ve 
dekorasyonuna en uygun seçenek-
leri sunuyor. İpekmat, silinebilir ve de-
koratif özelliği ile öne çıkan Teknoplast, 
klasik ve modası hiç geçmeyen renkle-
rin yanı sıra, trendi yansıtan ve sade-
ce DYO’da bulabileceğiniz renk ton-
ları ile de fark yaratıyor. Detaylı bilgi 
için www.dyo.com.tr adresini ziyaret 
edebilirsiniz.52
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nuz? Bunları belirleyip, profi-
linizi bu doğrultuda yeniden 
revize edin. 

Yakından takip önemli
Hedefleriniz doğrultusunda 
ilerlemeye başlayın. İlgi duy-
duğunuz alanlar, ilgilendiğiniz 
şirketlerle ilgili gelişmeleri ya-
kından takip edin. Böylece ku-
rumla ilgili en güncel bilgilere 
sahip olabilirsiniz. 

sosyal Medyanız 
takip Ediliyor
İşe alım sürecinde, etkili bir 
CV’niz varsa ve kurum tarafında 

Bunlara Dikkat!
• İnternette nasıl gözüktüğünüzü 
biliyor musunuz? Bunun için ilk 
olarak internette kendinizi aratın. 
Hakkınızda çıkan bilgileri inceleyin. 
Düzeltebileceğiniz bir şey varsa 
müdahale edin.
• Sosyal medya hesaplarınızın birer 
referans görevi gördüğünü unut-
mayın.
• Kendi sayfanız kadar beğenide 
bulunduğunuz, yorum yaptığınız 
sayfaların da önemli olduğunu 
unutmayın. Bunlar da takipçiler ta-
rafından görülebiliyor. 
• Sosyal medya hesaplarınızda 
mümkün oldukça kendi fotoğrafını-
zı kullanın. 

İş ilanları bile artık sosyal 
medya üzerinden veriliyor. Bu 
durumda kafada tek bir soru 
işareti oluşuyor. İstediğimiz işe 
kavuşabilmek için nasıl bir sos-
yal medya stratejisi geliştirmek 
gerekiyor? 

Bir Yol Haritası çizin
İlk iş olarak sosyal medyayı 
sürekli paylaşım yapılan bir 
eğlence aracı görmekten vaz-
geçin. Şu anda neredesiniz, 
gelecekte nerede olmak isti-
yorsunuz, neler yapmaktan 
hoşlanıyorsunuz, hangi alanda 
kendinizi başarılı görüyorsu-

kariYEr MErDiVEnlErini 
tIrManIrkEn 

SOSYAL 
MEDYAYı 
KuLLANıN
kariYEr uzun sürEn Bir YOlculuk. 
Bu YOlculukta aDIMlarI nE kaDar 
Dikkatli VE özEnli atarsanIz BaşarI Da 
O OranDa sizinlE BirliktE Olur. Dijital 
Bir DönEMDE OlDuğuMuzu unutMaYIP, 
attIğInIz aDIMlarDa sOsYal MEDYa 
kaVraMInI atlaMaYIn. 

Teknolojinin her geçen 
gün daha da ilerleme-

siyle birlikte sosyal medya-

nın hayatımızdaki yeri ve 

önemi de artıyor. Kariyer 

gibi uzun soluklu bir yolcu-

lukta sosyal medyayı da es 

geçmemek gerekiyor. Ha-

yatımızın her alanında kar-

şımıza çıkan sosyal medya 

tam bir fırsat dünyası. 

olumlu bir izlenim bıraktıysa-
nız, ikinci adım olarak sosyal 
medya hesaplarınızın kontrol 
edildiğini biliyor muydunuz? 
Yapmış olduğunuz paylaşım-
lar sizin kişiliğiniz ve hayata 
bakış açınızla ilgili bilgi veri-
yor. Bunu göz önünde bulun-
durarak tutarlı paylaşımlarda 
bulunun. Ayrıca sosyal medya 
hesaplarınızın aktif olduğunu 
göstermek için belirli aralıklarla 
paylaşım yapın. 

anlamlı içerikler Paylaşın
Yapmış olduğunuz paylaşımın 
sıklığı kadar ne anlattığı da 
büyük önem taşıyor. Yanlış an-
laşılabilecek, hakkınızda olum-
suz bir izlenim oluşturabilecek 
içerikler paylaşmaktan kaçının.
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SAHİp OlDuğuNuz 
HAklArı BİlİYOr MuSuNuz?

TüKETİCİ OLARAK

HHizmet ya da ürün fark 
etmeksizin satın aldığınız 

her şey için sonrasında ne ka-
dar hakka sahip olduğunuzun 
farkında mısınız?

• İlk olarak almış olduğunuz 

ürün ve hizmetin size taahhüt 

edildiği şekilde kusursuz olma-

sı gerekiyor. 

• Ambalajında ve kılavuzunda 

satıcının belirttiğiyle ya da rek-

lamlarda gözüken ürünle satın 

alınan ürünün herhangi bir 

farklılık taşımaması gerekir. 

• Ürün ya da hizmeti satın 

alırken herhangi bir sözleşme 

yapmadıysanız alışverişin fişi 

ve satıcının vermiş olduğu 

vaatler sözleşme olarak kabul 

edilir. 

Bir ürün ya da hizmet satın al-

dığınızda ve ürünün istediğiniz 

gibi çıkmaması durumunda 

aşağıdaki haklara sahipsiniz. 

• Sorunlu ürün / hizmeti değiş-

tirebilirsiniz.

• Sorunlu ürün / hizmeti değiş-

tirmek yerine para iadesi iste-

yebilirsiniz. 

Bir ürün Ya Da HizMEti alMakla alIşVEriş taMaMlanMIş 
Olsa Da, sizin firMa ilE Olan işiniz BitMiş OlMuYOr. 
alIşVEriş sOnrasInDa MüştEri Ya Da tükEtici Olarak 
HaklarInIz BaşlIYOr. ürün HakkInDa HEr türlü önEri 
VE şikaYEt DuruMunDa karşInIzDa Bir MuHataP OlMasI 
GErEkiYOr. 

• Sorunlu ürün / hizmette 

meydana gelen değer kaybı-

nın, satın alınan bedelden dü-

şürülmesini isteyebilirsiniz.

 • Ücretsiz olarak tamir ya 

da telafi edilmesini isteye-

bilirsiniz. 

• Ayıplı bir maldan dolayı 

maddi veya manevi bir zara-

ra uğramışsanız bu zararınızı, 

satıcı, üretici veya ithalatçı 

karşılamak zorundadır.

• Sorun büyüyorsa satın alınan 

markayı tüketici mahkemesine 

şikayet edip, hakkınızı arama-

ya devam edebilirsiniz.

Satın alınan hizmet ya da 
ürünle ilgili yaşadığınız 
herhangi bir sorun için 

mutlaka hakkınızı arayın. 
Eğer marka yetkililerinden bir 
dönüş alamıyorsanız, durumu 
tüketici mahkemesine iletin. 
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firmanızı tanıyabilir miyiz?

1976 yılında oto boyama 
üzerine açtığımız şirketimiz-

de 1982 yılından beri Dyo’nun 
Grup Toptancılığını yapıyoruz. 
Aile şirketi olarak İstanbul’un 
Anadolu Yakası ve Batı Kara-
deniz hattı boyunca hizmet 
veriyoruz. Bölgemizde grup 
toptancısı olarak çalışan tek 
firma olmanın da getirdiği 
güvenle inşa ettiğimiz Pendik 
depomuzla her türlü ürün ve 
hizmeti en doğru ve hızlı bir 
şekilde sağlamaya çalışıyoruz. 

DYO markası ile yollarınız 
nasıl kesişti?
1982 yılında Dyo Dewilux mar-
kasını alarak Dyo’yla çalışma 
şansı bulduk. Ancak Dewiluxle 
birleşme olunca biz de Dyo ile 
çalışma şansı yakalamış olduk.

Dyo’yu tercih etmenizin 
sebepleri nelerdir?
Dyo, her şeyden önce bu 
ülkenin öz sermayesidir. Biz 
yerli bir firmanın malını satmış 
olmanın haklı gururunu yaşı-
yoruz. Bu topraklardan besle-
nen insanların hem istihdamla 
hem ihracatla ülkemize katkı 
sunduğunu bilmek bize huzur 
veriyor. Açıkçası Dyo’nun ülke 
sermayesine yaptığı katkıyı 
biz de kendimiz yapmış kadar 
memnun oluyoruz.

ürün gamına baktığımızda 
en çok hangi ürün rağbet 
görüyor?
Dinamik iç cephe serisi sanırım 
Türkiye’nin en çok satılan ürü-
nüdür. Bizim için göz bebeği-
dir. Onunla birlikte iç cephede 
Dyoplast ve Tavan boyası; Dış 

cephede Dyosil ürünleri rağbet 
görüyor. Pinosan serisi ahşap 
alanında yıllardır sektörü do-
mine ediyor. 

Boya sektöründe şu an en çok 
hangi renkler moda?
Sektörde uzun zamandır 
pastel ağırlıklı tonlar moda.  
Ancak son iki yıldır, gri tonları 
da beğenilmeye başladı. Dış 
cephede evlerde açık krem 
tonları; işletmelerde gri tonları 
talep görüyor.

Biraz da sektörden bahsede-
lim. türk boya sektörünün son 
on yılına baktığımızda karşı-
mıza nasıl bir tablo çıkıyor?
Son yıllarda merdiven altı 
firmaların piyasadan kalkması 
ve doğalgaz önemli iki etken 
oldu. Merdiven altı firmaların 
sektörde tutunamaması Dyo 
gibi değerli markaların, hakkının 
teslimine vesile oldu. Doğalga-
zın hayatımıza daha fazla girdiği 
son yıllarda, boya tüketiminin 
azalması yönündeki beklentile-
rin çok da haklı çıktığını söyle-
yemeyiz. İnsanlar artık evlerini 
boyamayı belirli alışkanlıklardan 
sayıp, duvarlar kirlenmese de 
belirli periyotlarla boyatıyorlar.

sektördeki trendleri 
belirleyen unsurlar nelerdir?
Sektördeki trendleri kimi za-
man ustalar belirliyor: Örneğin 
Belce Beji’nin kapatıcılık özelli-
ğinden dolayı ustalar bu rengi 

1982 YIlInDan BEri BüYük Bir ailE şirkEti Olarak DYO 
ailEsi çatIsI altInDa Bulunan işlEr BOYa BulunDuğu 
BölGEDE GruP tOPlantIcI Olarak HizMEt VErEn tEk 
firMa OlMa özElliği taşIYOr. ali rIza işlEr VE MEVlüt 
işlEr karDEşlEr 36 YIllIk tEcrüBElErinE DaYanarak 
DYO’nun MüştEri GözünDE kalitE VE GüVEni tEMsil 
Ettiğini söYlüYOrlar.

MüştEri için DYO DEMEk 
KALİTE VE GÜVEn DEMEK

özellikle öneriyor. Kimi zaman 
aileler belirliyor: Örneğin sol-
vent bazlı ürünlerin çocukla-
rına yan etkileri olabileceğini 
düşündükleri için su bazlı bo-
yalara rağbet var. Kimi zaman 
da firmalar belirliyor: Silikonlu 
ürünlerin silinebilme özelliği ön 
plana çıkarıldığı için kullanıcı-
lar plastik ürünlerden silikonlu 
ürünlere yönelmiş durumdalar.

sektörün en önemli sorunu 
sizce şu an nedir?
Sektör fazlasıyla büyüdü, ham 
madde konusundaki dışa ba-
ğımlılık sektörümüz için önemli 
bir sorun olarak duruyor. Vade 
konusu da yine sanal bir pazar 
oluşturmasında dolayı sektö-
rün önemli problemlerindendir.

Gelecek dönem 
hedefleriniz nelerdir?
Bizim hedefimiz ilkelerimiz için 
ilkelerimiz doğrultusunda tica-

ret yapmaktır. Arkadan gelen 

kuşak için düzgün bir gelecek 

hazırlayabilirsek ne mutlu bize.

Müşterinin gözünde Dyo 

markası neler ifade ediyor?

Dyo’yu bizim gözümüzden so-

rarsanız çok şey anlatırız. Ama 

müşteri için Dyo demek kalite 

ve güven demek.

Müşteri güvenini sağlamak 

adına neler yapıyorsunuz?

Önceliği her zaman müşteriye 

veriyoruz. Onların istek ve talep-

leri doğrultusunda münferit çalış-

malar yapıyoruz. Bunu yaparken 

ilkelerimizi de ortaya koyarak, 

sorunları belirli standartlar ve 

güven çerçevesinde kalıcı olarak 

çözmeye çaba gösteriyoruz. 

Teknik ya da ticari problemlerde 

kısa sürede ve kesin çözümler 

sunmaya çalışıyoruz.
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7. Uluslararası Boya, Boya 
Hammaddeleri, Yapı Kimya-
salları, Yapıştırıcı ve Hammad-
deleri, Laboratuvar ve Üretim 
Ekipmanları Fuarı Paintistan-
bul & Turkcoat, İstanbul Fuar 
Merkezi’nde boya ve hammad-
deleri sektörünü bir kez daha 
aynı çatı altında buluşturdu. De-
koratif boyalar, sanayi boyaları, 
polyester, toz boya, mobilya, 
oto tamir, deniz boyaları, Dyot-
herm ve Klimatherm markası al-
tında sunulan yalıtım çözümleri 
ile sektöre öncülük eden DYO,  
22-24 Mart tarihleri arasında 
gerçekleştirilen fuarda tasarımı 
ile dikkat çeken standında ‘Ren-
gimiz çok, dengimiz yok’ diye-
rek kurumsal tanıtımını yaptı. 

‘HEDEf iHracatIMIzI 
artIrMak’
Fuarda konuşan DYO Boya 
Fabrikaları Başkan Yardım-
cısı ve Genel Müdürü Serdar 
Oran, Paintistanbul &Turkcoat’ı 
Türk boya sanayini dünyaya 
tanıtmak için bir fırsat olarak 
gördüklerini dile getirdi. Dünya 

boya sektörünün toplam bü-
yüklüğün 150 milyar dolar oldu-
ğuna işaret eden Oran, “Türkiye 
boya sektöründe bu rakam 2.5 
milyar dolar düzeyinde. Avrupa 
ile kıyaslandığında Türkiye boya 
sektörü, ilk beş üretici arasın-
da yer alıyor. Türk şirketlerinin 
üretimi ve ihracatı giderek artı-
yor. Biz DYO olarak bugün 40 
ülkeye ihracat yapan bir şirket 
olarak sektöre birçok anlamda 
öncülük eden bir grubuz. He-
defimiz bir kaç yıl içinde sanayi 
boyaları ihracatını daha da artır-
mak. Bu konudaki hazırlıklarımız 
hızla devam ediyor“ değerlen-
dirmesinde bulundu. 

‘YarInlar için DEğEr’ 
PrOjEsi’nin tanItIMI 
YaPIlDI
Sosyal sorumluluk projeleriyle 
Türkiye’ye, dünyaya fayda ya-
ratma hedefi ile ‘Yarınlar İçin 
Değer’ çatısı altına 2016 yılından 
bu yana kurumsal sosyal so-
rumluluk projesini hayata geçi-
ren DYO, fuar boyunca bu çatı 
altında gerçekleştirdiği çalışma-

DYO, pAİNTİSTANBul&TurkCOAT 
FuArı’NDAYErli VE YaBancI 
YatIrIMcIlarla BiraYa GElDi

DYO uSTA lİgİ 
2018 TürkİYE 
ŞAMpİYONASı 
TEMMuz’DA 
ANTAlYA’DA!

uYGulaMacI 
BaYilEr Bir 
araYa GElDi
Müşterilerine gösterdiği 
özen ve kaliteyi çalıştığı 
bayilere de gösteren Dyo, 
13-15 nisan tarihlerin-
de Uygulamacı Bayiler 
Toplantısı’nı gerçekleştirdi 
ve Dyotherm ısolteco 110 
ısı yalıtım ürünü tanıtımını 
yaptı. Kıbrıs Cratos Pre-
mium Hotel’de gerçekleş-
tirilen toplantı keyifli daki-
kalara ev sahipliği yaptı.

lar hakkında da bilgi verdi. DYO, 
Paintistanbul&Turkcoat İstanbul 
Fuarı’nda 9 numaralı salonda D 
207 standında sektöre öncülük 
eden adımları hakkında da bilgi 
paylaşımlarında bulundu. 

Boya sektörünün oyuncularını aynı platformda buluşturan 
paintistanbul&Turkcoat’a katılan DYO’nun standı büyük ilgi gör-
dü. Fuarın yerli ve uluslararası yatırımcıları bir araya getirdiğine 
işaret eden DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve genel 
Müdürü Serdar Oran, Türk şirketlerinin üretim ve ihracatının her 
geçen gün arttığına işaret etti.

2017 Temmuz ayında ilki düzenlenen Dyo usta Ligi’nin, 2018 Türkiye 
Şampiyonası’nda bölgeleri temsil edecek takımları belirlemek 
için ön eleme maçları, 27 Kasım-10 Aralık 2017 tarihlerinde 
Bölge Müdürlüklerinin yer aldığı illerde 400 ustanın katılımı ile 
tamamlanmıştı.

Dyo usta Ligi 2018 Türkiye Şampiyonası ise; Temmuz ayında 100 
ustanın katılımı ile Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Detaylar için; www.dyoustaligi.com
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