
dekorasyon ve ev yaşamı dergisi

Dyo’nun sizlere armağanıdır. 4 ayda bir yayınlanır. Eylül 2018 Sayı:18





G
üneşe yavaş yavaş veda etmeye başladığımız sonbahar aylarının keyfi bir başka. Yeşilin sarıya dön-

düğü sonbahar aylarında tatlı bir telaş sarıyor her yeri. Yaz aylarının enerjisi, neşesi yerini sonbaharın 

dinginliğine bırakıyor. 

Doğada devam eden tatlı geçiş hali, evlerde de hoş bir telaşın başlangıcı oluyor. Bu geçişin en önemli adım-

larından biri de yazdan çıkan bahçelere çeki düzen vermek. Bahçenize sonbaharda uygulanması gereken 

bakımları yaparak, bu mevsimde de güzel görünmelerini sağlayabilirsiniz.

Bu sayımızda sadece bahçe ile ilgili değil, evin değişimi ile ilgili de birçok konu, meraklıları ile buluşuyor. 

Sonbaharın evlerdeki ufak dokunuşları, küçük aydınlatma hileleri ile gerçekleştirilebilecek vurgulama, çocuk 

ve bebek odalarının yeniden yorumlanması, küçük mekanlardan ferah bir ortam yaratabilmenize yardımcı 

olacak tüyolar evinizi yenileme konusunda işinize yarayacak. Senenin trendleri arasında yer alan zıt renklerin 

bir arada kullanılması da evinizde farklı bir atmosfer yaratmanıza yardımcı olacak.

Evlerde çevre ve çevreci ürünlere verilen önem her geçen gün artıyor. Birçok alanda olduğu gibi yapı sektörü 

de bu değişimden etkileniyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de çevreye duyarlı ısı yalıtım sistemleri. Bu 

alanda atılan her adım doğa dostu evlerin temelini oluşturuyor. 

Çevreci ve akıllı bir eve sahip olmak için teknolojiden yardım almak gerekiyor. Teknolojinin geldiği son nok-

tada işler daha kolaylaşıp, yaşamımız pratikleşirken bazı olumsuzluklara karşı önlem almak gerekiyor. Bunlar-

dan biri de siber suçlar. Alınabilecek tedbirler konusuna göz atmanızda fayda var.

Dolu dolu bir yazı geride bırakıp, sakin bir sonbaharı karşılıyor olmanın mutluluğu ile sizler için keyifli bir sayı 

hazırladık. Ev dekorasyonundan teknolojiye kadar hayatınızı kolaylaştıracak konuları ele aldığımız dergimizin 

yeni sayısını keyifle okumanızı dileriz.
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Oturma odalarının ve yatak 
odalarının en estetik mo-

bilyaları arasında yer alan ber-

jerler evlere farklı bir hava ka-

tıyor. Son birkaç yılın en gözde 

Modanın değişMesiyle 
Birlikte evlerdeki 
trendler de zaMan içinde 
değişiM gösteriyor. 
Bir zaManların taht 
görünüMlü koltuklarının 
yerini alan Berjerler 
evlerin en güzel 
köşelerinin en rahat 
Misafirleri olMa yolunda 
ilerliyor. 

mobilyalarından olan berjerle-
rin kullanımı ile ilgili özen gös-
terilmesi gereken birkaç konu 
var. İlk olarak berjerleri diğer 
eşyalardan ayrı olarak konum-

landırmak gerekir. Bunun için 
yapabileceğiniz en radikal 
değişiklik berjerlerin rengini 
koltukların renginden farklı bir 
renkte seçmek olacak. 

Evlerin Rahat 
Misafirleri 
Berjerler
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Berjeri, sadece salon mo-
bilyalarını tamamlayıcı bir 
öge olarak düşünmeyin. 
Kitaplığın yanına konum-
landıracağınız bir berjerle 

güzel bir okuma odası 
oluşturabilirsiniz. 

Sırt kısmı büyük olan 
tekli koltuklara oranla 
daha yüksek ve mi-
nimal tasarıma sahip 

olan berjer, koltuk 
dekorasyonunuzda 
fonksiyonel bir işlev 

görebilir.

Yılın Modası Patchwork 
Evlerin en konforlu ve en er-
gonomik eşyalarının başında 
gelen berjerler, bu yıl renga-
renk karşımıza çıkıyor. Patchwork 
kumaşlar ile kaplanan berjerler 
evlere yeni bir soluk getiriyor. 
Renkli görüntüsü ile koltuk 
takımından ayrılan berjerler, 
odadaki bağımsızlığını ilan 
ediyor. Patchwork kumaş ile 

kaplanan koltuklarda dikkat 
edilmesi gereken küçük bir de-
tay bulunuyor. Tüm renklerin 
birbiri ile karışmaması, alana 
biraz ferahlık katmak için yas-
tık seçiminde düz renklere yö-
nelmek gerekiyor.
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için değişmeyen kurallar var. 
Dekorasyonun tamamlayıcı 
ögeleri de bu kurallardan biri. 
Evinizde hakim olan dekoras-
yon stiline göre kullanabileceği-
niz ögelere karar verebilirsiniz. 

Ahşap Objeler: Modası geç-
meyen parçalardan olan ahşap 
çoğu evin kapısını aralıyor. Sı-
cak ve doğal bir hava yaratan 
ahşap objeler evin hemen he-
men her alanında kullanılabilir. 

Ev dekorasyonu mobilyasın-
dan aksesuarına, ev tekstil 

ürünlerinden evde kullanılan 
renge kadar derin bir dünya. 
Zevkler ve renkler her ne kadar 
tartışılmaz olsa da her beğeni 

küçük dokunuşlar ev 

dekorasyonunu taMaMlıyor

ev dekorasyonu denildiğinde her ne kadar akla ilk olarak koltuk, Masa, 
dolaP giBi Büyük eşyalar gelse de söz konusu dekorasyon olduğunda 
küçük detaylara ihtiyaç duyuluyor. renkli Bir MuM, çiçeklerle dolu Bir 
vazo ya da küçük Bir yastık evlerde değişiM rüzgarı estiriyor. 
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Camlar: Sadeliğin ve şeffaf-
lığın temsilcisi olarak kabul 
edilen cam eşyalar da evlerde 
sık sık görebileceğimiz obje-
lerden. Kullanıldığı ortamda 
ferahlık duygusunu da bera-
berinde getiriyor. 

Metaller: Sert bir malzeme-
den inşa edilmiş olması ve net 
hatlara sahip olması nedeniyle 
karakterli objelerin başında 
gelir metaller. Modern görün-
tüsünün yanı sıra mekanlarda 
mesafeli bir ortam oluşturuyor. 

Seramikler: İngiliz stilinin en 
gözde parçaları arasında yer 
alan porselenler, meraklıları 
için evlerin olmazsa olmaz 
parçaları arasında yer alıyor. 
Toprağın sıcaklığını ve do-
ğallığını yansıtan seramikler 
ağırbaşlı objeler olarak kabul 
ediliyor. 

Mumlar: Kullanıldığı her or-
tamda romantik bir hava 
yaratan mumlar, ev dekoras-
yonunun da tamamlayıcı öge-
lerinden biri. Kokulu, kokusuz 
ve suda yüzen olmak üzere 
birçok çeşidi bulunuyor. 

Tablolar: Başlıca dekorasyon 
ögeleri arasında yer alan tab-
lolar, kullanıldığı her ortama 
modernliği de taşıyor. 

Vazolar: Malzeme açısından 
zengin bir alternatif sunan 
vazolar da evlerin olmazsa 
olmazları. Renk, boyut, şekil, 
malzeme açısından birçok 
çeşide sahip olması her deko-
rasyon stili için uygun seçe-
nekler sunmasını sağlıyor. 

Yastıklar: Koltukların en sev-
diği ikilisi olan yastıklar sıcak 
bir atmosfer yaratmak için 
ideal.

BaşlıCa dekorasyon ögeleri arasında yer 
alan taBlolar, kullanıldığı her ortaMa 
Modernliği de taşıyor. 
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troPik ModernizMin keyifli Bir 
yansıMası olarak florıda’da kz 
arChiteCture tarafından hayata 
geçirilen south ısland resıdenCe, 
avlu kültürünün etrafında 
şekillenMiş sıCaCık Bir Proje. 

Hayata 
Farklı Bir 

PERSPEKTİFTEN BAKIN
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Florida’nın Golden Beach sahi-
linde Haziran 2010’da tamam-
lanan South Island Residence 
7000 metrekare alana inşa 
edilmiş oldukça görkemli bir 
proje. Tropik modernizmin bir 
ifadesi olan South Island Resi-
dence, Güney Florida’nın sahil 
hattının sonunda konumlanı-
yor. Altı kişiden oluşan bir aile 
için adanın kıyı şeridi üzerinde 
hayata geçirilmiş olan South 
Island Residence’ta KZ Archi-
tecture imzası bulunuyor. 

Proje avlu etrafında 
şekilleniyor
Kuzey ve güneyi kucaklayan 
projede salon, yemek odası, 
mutfak, aile bireylerinin oda-
ları ve misafir yatak odaları 
batıda yer alan bir avlu etra-
fında tasarlanmış. South Island 
Residence’ta açık alanlar ve 
kullanılan materyallerde sürek-
lilik sağlamak için, içinde dik-
dörtgen bir havuzun yer aldığı 
sahile uzanan bir avlu geliştiril-
miş. South Island Residence’ta 

troPik ModernizMin 
Bir ifadesi olan 
south ısland 
resıdenCe, güney 
florıda’nın sahil 
hattının sonunda 
konuMlanıyor. altı 
kişiden oluşan Bir 
aile için adanın 
kıyı şeridi üzerinde 
hayata geçirilMiş 
olan south ısland 
resıdenCe’ta kz 
arChıteCture iMzası 
Bulunuyor. 
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ziyaretçileri, büyük odaların ön 
cephesinde bir havuzun da yer 
aldığı samimi, herkesi kucak-
layan bir avlu karşılıyor. Evin 
tüm bölümleri ise arka avlunun 
etrafında şekillecek şekilde 
projelendirilmiş. South Island 
Residence’ta hem açık hem 
kapalı mekanlardaki arka giriş 
ve barbekü arasındaki iki kay-
rak taşlarla örülü duvar, önden 
arkaya olan geçiş sürekliliğini 
sağlamak için birbirleriyle di-
yalog halinde olacak şekilde 
hazırlanmış. Yine evin ön cep-
hesindeki kayrak taş duvar sa-
yesinde arkadaki görece daha 
büyük olan iki katlı hacme işa-
ret edilmiş. 

kanopiler serin 
mekanlar yaratıyor
Ahşap malzemelerin oldukça 
yoğun bir şekilde kullanıldığı 
projede giriş avlusunun yanın-
da yine ikinci katta bulunan 
balkon kenarları da ahşap mal-
zeme ile çevrelenmiş. Projenin 
üstünde kullanılan geniş saçak 
şeklindeki kanopiler South Is-
land Residence’ta en dikkat 
çeken ayrıntıyı oluşturuyor. 
Evin hemen hemen her köşesi-
ni kavurucu yaz sıcaklarından 
ve güneş ışınlarından korumak 
amacıyla tasarlanan bu saçak 
şeklindeki kanopiler sayesinde 
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genel olarak uçakların 
yaPıMında kullanılan yatay ve 

dikey CaMlar, taş, ahşaP ve Beyaz 
sıva sayesinde de gün ışığının 

Başarılı Bir şekilde iç ve dış 
alanlara nüfuz etMesi sağlanMış. 
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Proje adı: SouTH 
ISlAnD RESIDEncE 

MiMarlık şirketi: 
KZ ARcHITEcTuRE

MiMar: RoBIn HIll

lokasyon: GolDEn 
BEAcH, FloRIDA

Proje yılı: 2010

ev sahipleri yaz günlerini serin 
bir mekanda geçiriyor.

gün ışığı odaları aydınlatıyor
South Island Residence’ta ikin-
ci katta yer alan çocuk yatak 
odaları ve ana yatak odalarında 
ısı değişimlerine dayanıklı olan 
“clearstory” cam kullanılmış. 
Genel olarak uçakların yapı-
mında kullanılan yatay ve dikey 
camlar, taş, ahşap ve beyaz sıva 
sayesinde de gün ışığının başa-
rılı bir şekilde iç ve dış alanlara 
nüfuz etmesi sağlanmış. South 
Island Residence projesini özet-

lemek gerekirse evin tamamın-
da gün ışığından maksimum 
seviyede yararlanıldığı söylene-
bilir. Gerek işlevsellik, gerek şık-
lık adına her şeyin düşünüldüğü 
projede ev sahiplerine bunun 
keyfini sürmek düşüyor.
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Sonbahar Bahçeleri 
Değiştiriyor

Bahçelere 
Eylül Geliyor

yaz aylarında 
BirBirinden güzel 
renklere sahiP 
olan Bahçeler, 
yazın sona 
erMesiyle Birlikte 
değişMeye Başlıyor. 
sonBaharda BakıMlı 
Bir Bahçeye sahiP 
olMak için kolları 
sıvayıP, işe girişMek 
gerekiyor. 
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Sonbaharın gelmesiyle bir-
likte sadece evler değişime 

girmiyor. Bahçeler de baştan 
aşağıya yenileniyor. Yaz ayları-
nın beraberinde getirdiği renkli 
çiçeklerin yerini sonbaharın en 
güzel çiçekleri alıyor. 

Budamanın en uygun zamanı
Sonbaharın gelmesiyle birlik-
te yapılması gereken ilk işlem 
budamadır. Havalar soğumaya 
başlamadan önce bu işlemin 
bitmesi gerekiyor. Çünkü so-
ğuk havalarda yapılan budama 
işlemi bitkilerin zarar görmesi-
ne neden oluyor. Bahçede bu-
lunan bitkilerin, ağaçların fazla 
dallarını, hastalıklı kısımlarını 
budayın. Bu tüm bitkinin zarar 
görmesini engelleyecek.

ayda Bir gübreleme yapın
Yaz aylarının bitmesiyle bir-
likte bahçeler ve bitkiler de 
dinlenme dönemine geçiyor. 

Yarı gölge ve 
gölgede bulunan 

bitkiler için ayda bir 
kez, ışıkta bulunan 

bitkilerle yer değişimi 
yapın. 

Her sulamadan önce, 
suyu sağlıklı alabilmesi 
için toprağın karıştırılması 
gerektiğini unutmayın. 

Bu dönemde bitkilerin kalite-
sini arttırmak adına ayda bir 
kez gübreleme yapabilirsiniz. 
Gübreleme konusunda dikkat 
edilmesi gereken önemli bir 
detay bulunuyor: Bu mevsim-
de sadece yeşil yapraklı ve çi-
çekli bitkilere gübreleme işlemi 
yapabilirsiniz.  

çimler sonbaharda yenileniyor
Sonbahar ayları çimlerin ken-
disini yenilemesi için en uygun 
zamandır. o yüzden bu dönem-
de çimlere çim gübresi verin. 
Çim gübresinin en önemli özel-
liği yağan yağmurla karışarak 
çimlerin yeşermesini ve canlı 
görünmesini sağlamasıdır. 

Bahçede yeni 
Bitkilere yer açın
Eylül ayı bahçeyi yeniden çi-
çeklendirmek için en uygun 
aylardan biri. Her çiçeğin ayrı 
bir ömrü ve yaşayacağı dönem 
bulunuyor. Bahçeyi yeniden çi-
çeklendirmek için sonbaharda 
yaşayabilecek çiçekleri tercih 
edin. Böylece bahçeniz renkli 
ve bakımlı görüntüsünü son-
baharda da korusun. 

İhtiyaca Bağlı Sulama Yapın
Sonbahar ayları yağışla 
geçtiği için çiçekler fazladan 
sulanmaya ihtiyaç duymaz. 
Yeni dikmiş olduğunuz 
çiçeklerin özelliklerini ve 
sulama sıklığını göz önünde 
bulundurarak sulama 
işlemini gerçekleştirin.
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evlerin kartvizitleri sayılan dış CePhe en az evlerin 
içi kadar öneM taşıyor. evinizin içi ne kadar BakıMlı, 
teMiz ve hoş Bir görüntüye sahiPse, dışının da aynı 

özelliklere sahiP olMası gerekiyor. tüM Bu özelliklerin 
yanı sıra çevreyi de koruMası Büyük öneM taşıyor. 

Yalıtımda Çevreye 
Duyarlı Dönem

Önce Binaları Sonra Çevreyi Koruyor
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Gerek hava koşulları nede-
niyle, gerek zaman aşımı 

nedeniyle, gerekse dış etken-
lerden dolayı dış cephe zaman 
içinde yıpranır ve değişime 
ihtiyaç duyar. Bu noktada hem 
binanın ömrünü uzatmak hem 
de çevreyi korumak adına çev-
reye duyarlı yalıtım sistemlerini 
devreye sokmak gerekiyor. 

Çevreye Duyarlı 
Yalıtım Nasıl Olur? 
Yalıtım başlı başına tasarruf 
sağlamak adına bina için ya-
pılan bir uygulamadır. Binayı 

dış etkenlerden korurken aynı 
zamanda enerji tasarrufu da 
sağlar. Çevreye duyarlı yalıtım 
ise insana ve çevreye zarar 
vermeyen çevreci malzemeler 
ve teknikler kullanan, beklenen 
enerji tasarrufunu sağlayan 
doğru yalıtımdır.

Çevreye Duyarlı Yalıtım 
Sistemlerinin Yararları
• Yalıtımın en büyük avantajları-
nın başında enerji tasarrufu geli-
yor. Dış cephede yapılan yalıtım 
yüzde 50’ye yakın bir oranda 
enerji tasarrufuna olanak sağlıyor. 

• Yalıtımlı binalar daha az yakıt 
tükettiği için havaya salınan 
co2 miktarı azalıyor. Böylece 
çevrenin korunması için önemli 
bir katkı sağlıyor. 
• Isı köprülerinin oluşmasını 
engelleyerek binayı dış etken-
lerden koruyor.
 • Bina iç kısımlarındaki yo-
ğuşmayı ve rutubeti önleye-
rek daha konforlu bir ortam 
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oluşmasını sağlıyor. Isı yalıtımlı 
duvarlarda iç yüzeylerde ter-
leme sonucu küflenmeler, 
siyah lekelenmeler, sıva 
veya boya kabarmaları 
olmuyor.

• Evin içinde bölgesel 

ısınma sorununu orta-

dan kaldırarak her yerin 

eşit ısınmasını sağlıyor.

• Binaya yapılan 

yalıtım duvarların 

içinde difüzyon sonu-

cu su yoğuşmasının 

oluşmasını engelliyor. 

Böylece duvarlardaki 

malzemeler, korozyo-

na uğramıyor ve binanın 

ömrü uzuyor. 

• Kışın soğuktan, yazın aşırı 

sıcaktan koruyor. 

• Hızlı uygulanıyor ve binaya 

ekstra ağırlık bindirmiyor.

Çevreye Duyarlı 
Yalıtım Ürünü 
Dyotherm Isolteco 110
Yalıtım konusunda en önemli 

etken, kullanılan malzeme-

nin niteliği. İklim koşullarının 

içeriye nüfus etmesini en aza 

indiren Dyotherm Isolteco 

110, enerji tasarrufu sağlayan, 

çevreci bir ürün. Kışın binayı 

soğuktan koruyarak doğalgaz 

faturalarının artmasını engel-

lerken, yazın güneş ışınlarından 

koruyarak elektrik tasarrufu 

yapılmasını sağlıyor. Her yü-

zeye uygulanabilen Dyotherm 

Isolteco 110, yangın dayanımını 

A sınıfı yapıyor ve ses yalıtımı-

na da katkıda bulunuyor.

Birey Olarak Ne Yapılabilir? 
Çevreye duyarlı yapı sistemleri 

hakkında bireysel olarak 

yapılabilecek en iyi çalışma 

araştırma yapmak. Binanıza 

yalıtım yaptırmadan önce 

mutlaka iyi bir araştırma yapın. 

Firma ve kullandığı ürünler 

hakkında bilgi edinin. Seçilen 

ürünün çevreye duyarlı olup, 

olmadığına karar verin.
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Bir evin en çok kullanılan alanlarından Biridir salonlar. aynı zaManda evin en 
geniş alanıdır. yeMek BölüMü ve televizyon BölüMü çoğu evde Bir aradadır. hal 
Böyle olunCa göz önünde olMasını istediğiMiz alan için aydınlatMa yardıMıyla 

ufak dokunuşlarda BulunaBilir, salonunuzun ana karakterini BelirleyeBilirsiniz. 

SAlonDA 
VuRGulu 

AYDInlATMA 

Ufak Tefek 
Aydınlatma Oyunları

20
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Küçük Detaylara 
Abajur Yardımı
Kitap okunacak bir köşe, fo-
toğrafların yer aldığı bir loca 
ya da biblolarla süslenmiş 
raflar… Hepsi küçük olmasına 
rağmen eve şıklık katan akse-
suarlar. Bu alanlara yerleştiri-
len abajurlar bölgesel aydınlat-
ma sağlayarak aydınlatmada 
vurgu etkisi yaratır. Özellikle 
abajur kullanılan bir kitap kö-
şesinde kitap okumak oldukça 
dinlendirici olabilir.        
   
Aydınlatmada Genel Etki
Az eşyalı, detayların kullanıl-
madığı bir salonda genel ay-
dınlatmayı tercih etmek doğru 

bir karar olur. Genel aydınlat-
malar kullanacaksanız küçük 
voltajlı ampulleri seçin. nedeni 
ise, yüksek voltajlı ampul kulla-
nılması sert gölgelerin oluşma-
sına neden olur.

Aydınlatma seçiminde 
dikkat edilmesi gere-
ken önemli bir nokta 
evin nereden, ne oran-
da ışık aldığıdır. Kulla-
nacağınız aydınlatma 
seçeneklerini değer-
lendirirken evin ışık 
oranını ve konumunu 
göz önünde bulundurun. 

Evlerin merkezi konumun-
daki salonların dekorasyon 

için ayrı bir önemi bulunuyor. 
Eve gelen misafirin neredeyse 
tek muhatap olduğu mekan 
olan salonlar evin geneli hak-
kında fikir veriyor. Bu yüzden 
odanın büyüklüğü, küçüklüğü, 
mobilyası, aksesuarı, kullanılan 
stil, seçilen renkler ve kom-
binler ayrı önem taşıyor. Her 
detay bu kadar önemli iken 
aydınlatmayı da unutmamak 
gerekiyor. Çok şık dekore edil-
miş bir alanın yanlış aydınlat-
ma ile karanlık bir görüntüye 
sahip olmasına neden olabile-
ceğiniz gibi bunun tam tersini 
düşünerek kötü dekore edilmiş 
bir evi doğru aydınlatma ve 
aydınlatma kuralları ile herkesi 
kendine hayran bırakacak bir 
mekan haline çevirebilirsiniz. 

İlgiyi Aydınlatma ile Toplayın
Bütünü detaylar oluşturur. 
Salondaki detayları ortaya 
çıkarmak için aydınlatmadan 
yardım alabilirsiniz. Bunun 
için abajur ya da lambader 
kullanarak yerinde bir karar 
vermiş olursunuz. Amacınız 
yemek bölümü, televizyon 
bölümü gibi geniş bir kısmı 
aydınlatmaksa lambader kul-
lanabilirsiniz. 
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sağlık için 
Bunlara dikkat

renkleri ile Mutfakları şenlendiren, 
tatlarıyla yeMeklerin lezzetine lezzet 

katan Baharatların BilinMeyen faydaları 
var. sağlıklı Bir yaşaM süreBilMek için 
Mutfaklarda Baharatlara yer açın. 

yararlarını öğreninCe ne kadar da doğru 
Bir karar verdiğinizi anlayaCaksınız. 

22

sağlık

Baharatların 
Bu Yönüne 

Sasıracaksınız. .



Varlıklarıyla yemeklere lez-
zet katan baharatların 

özellikle Türk mutfağındaki 
yeri ve önemi ayrı. Tatlı, tuzlu 
fark etmeksizin her yemekte 
mutlaka baharata yer verilir. 
Yemeklerin detayı olarak kabul 
edilen baharatlar sağlık için de 
büyük önem taşıyor. neden ba-
harat kullanmalıyım sorusunun 
cevabını şöyle sıralayabiliriz: 

kırmızı Biber 
Metabolizmayı hızlandırıyor
40 yaş itibariyle kas kay-
bı yaşanmaya başlar. Bu da 
metabolizmayı büyük ölçüde 
yavaşlatır. Yemeklere ilave 
edeceğiniz kırmızı biber ile 
metabolizmayı hızlandırabilir-
siniz. Kırmızı biberin bir diğer 
faydası ise iştahı kontrol altın-
da tutmasıdır. 

karabiber yiyeceklerin 
kolay emilmesini sağlıyor
Yemek üzerine eklenen kara-
biber, yediğiniz yiyeceklerin 
emilimini kolaylaştırıyor. 

kan şekeri değerlerini 
düzenliyor
Tok olduğunuz halde yemek 
yeme ihtiyacı hissediyorsanız 
kan şekeri değerlerinizde oy-
nama olabilir. Yemeklere ekle-
yeceğiniz zencefil, nane, kişniş 
ve fesleğen gibi baharatlar 
kan şekeri oranını düzenliyor. 
Hazırladığınız yemeklerde bu 
baharatları gönül rahatlığı ile 
kullanabilirsiniz. 

hastalıklarla savaşıyor
Baharatlı yiyeceklerin antioksi-
dan güçleri iltihaplanmaya karşı 
savaşarak vücudu kanser, kalp 
rahatsızlıkları ve alzheimer has-
talığına karşı koruyor. Bu yüz-
den haftada 4 – 5 gün baharat 
tüketmenizde fayda var. 

stresi azaltıyor
Baharatların diğer bir özelliği 
beyne endorfin ve dopamin 
hormonlarını salgılıyor olması. 
Stresi azaltma özelliğine sahip 
olan baharatlar kendinizi iyi 
hissetmenizi sağlayacak. 

kimyon sivilceleri yok ediyor
Vücuttaki kan şekeri oranını 
dengeleyen kimyonun bir diğer 
özelliği ise cildi düzenliyor olması. 
Sivilce, siyah nokta gibi cilt so-
runlarınız var ise kimyonu gönül 
rahatlığı ile kullanabilirsiniz.

Chia kolestrolü dengeliyor
lif içeriği bakımından zengin 
bir baharat olan chia aynı za-
manda omega 3 ve omega 6 
deposu. Aşırıya kaçılmadığı 
takdirde kan şekeri ve koleste-
rolü dengeliyor. Süt ya da su 
ile birleşince puding kıvamını 
alan chia, antioksidan özelliği 
ile de kansere karşı koruyor.  

tarçın hafızaya destek oluyor
Kanın pıhtılaşmasını önlemeye 
yardımcı olan tarçın, zengin lif 
içeriği sayesinde sindirimi kolay-
laştırıyor. lösemide kanser hüc-
relerinin çoğalma riskini azaltıyor. 
Tarçın sakızı çiğnemek veya 
koklamak hafızayı güçlendirerek, 
alzheimer gibi hastalıklarda yar-
dımcı olarak kullanılıyor. 
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Aşk ve tutkunun rengi olan kırmızı, yaşam enerjisini 
yükseltir, cesareti artırır. Kırmızı şans ve verimlilik ile de 
ilişkilidir. Kişiye adalet ve liderlik duygusu aşılayan kırmızı, 
zorlukların üstesinden kolaylıkla başa çıkma gücü verir.

Girişimciliği geliştiren, daha atak olmayı sağlayan 
kırmızı, fiziksel olarak halsiz ve yorgun hissedenler 
için vazgeçilmez bir renktir. Çünkü kırmızı, molekül-
leri ısıtır ve hareketlendirir. Hayatta her zaman bir 
adım önde olmanızı sağlar ve dikkati arttırır.

Aşkın, dinamizmin, enerjinin rengi olan kırmızı özel-
likle daha yoğun zamanın geçtiği mekanlarda, çalış-
ma odalarında uygulandığında yaratıcılığı ve ener-
jiyi ortaya çıkarıp; aile bireylerine de canlılık katar. 
Aşkın güçlü etkisini yaşam alanlarınıza taşımak için 
Dyo’nun Renk Yağmuru Kartelası’nda 8 farklı renk 
grubu arasında yer alan, “Kırmızı&Magenta Renk 
Damlası” Kartelası’nın 24 değişik tonuyla duvarları-
nızın rengini değiştirin, hayatınız değişsin.

Mor, bilgelik, kutsallık, alçak gönüllülüğün rengi-

dir. Egoları kaldırır, beni biz yapar. İlham verirken, 

yaratıcı düşüncelerin gelişmesine katkıda bulunur. 

Mutlak mutluluğun rengi olan mor sinirleri yatıştırıp 

zihinsel ve duygusal dünyada dengeyi sağlar. Bu 

rengi kullanan insanlar daha farklı bakış açısıyla ha-

yata sıkı sıkıya tutunur.

uykusuzluk çekenlere tavsiye edilen ilk renktir. uy-

kuları destekler ve rüya aktivitelerini geliştirir. Şef-

katlidir, ilahi ışığı yansıtır. “Mor-lila” tonları mekanla-

ra esrarengiz ve mistik bir hava katarken zengin bir 

görüntüde kazandırır. Bilgelik ve kutsallığın güçlü 

etkisini yaşam alanlarınıza taşımak için Dyo’nun 

Renk Yağmuru Kartelası’nda 8 farklı renk grubu ara-

sında yer alan “Mor&lila Renk Damlası” Kartelası’nın 

24 değişik tonuyla duvarlarınızın rengini değiştirin, 

hayatınız değişsin.

dyo’nun renk yağMuru kartelasında yer alan 
BirBirinden güzel renkler kattıkları anlaMlarla
 evleri yeniden yoruMluyor.

ferahlatıCı özelliği ile 

Mavi & TurKuaz
aşkın rengi 

KırMızı & MagenTa 

huzurla aranızda 
Bağ kuran Mor & LiLa

DYO İLE HAYATINIZDA 
RENKLERE YER AÇIN
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Mavi renk sakinleştirici etkiye sahiptir. Etrafa sü-

künet yayar, duygusal rahatlama sağlar, huzur ve 

barışın rengidir. Kişiler arası iletişimi destekler ve 

sosyal iletişimi güçlendirir. Stres atıcı özellik taşır. 

Yaratıcılık ve kendini sözle ifade edebilmenin ren-

gidir. Özgür iradeyi güçlendirir, gerçeklik, güzellik, 

özgürlük, derinlik, sabır duygularını arttırır, adalet ve 

soyluluğu temsil eder.

Beden üzerinde rahatlatıcı ve ferahlatıcı etkisinden 

dolayı yüksek tansiyonu düşürür. Ruhun şifa kayna-

ğı olan mavi renk, el becerilerini artırırken, sanatsal 

alanlarda da başarıya yönlendirir. “Mavi-Turkuaz” 

tonları psikolojik olarak sakinlik ve huzur verir, fizyo-

lojik olarak kan basıncını düşürür. Özgürlüğün rengi 

olarak bilinen “Mavi-Turkuaz”, insana evrenin bir 

parçası olduğunu en çok hissettiren renktir. Huzurun 

ve barışın güçlü etkisini yaşam alanlarınıza taşımak 

için Dyo’nun Renk Yağmuru Kartelası’nda 8 farklı 

renk grubu arasında yer alan, “Mavi&Turkuaz Renk 

Damlası” Kartelası’nın 24 değişik tonuyla duvarları-

nızın rengini değiştirin, hayatınız değişsin.

Tüm renkleri içinde barındıran beyaz asil bir ruh ha-

lini simgeler. Beyaz, temizliği, saflığı, doğruluğu, dü-

rüstlüğü, iyi niyeti, istikrarın ve sürekliliğin yanında 

kendi halinde davranmayı temsil eder. İnsana asalet 

aşılar. İçten ve karşılıksız sevginin sembolüdür.  Psikolojik 

olarak uyum, ahenk sağlar. Gri-Beyaz renkler me-

kanı asil bir hale getirirken, saf ve temiz bir ortam 

yaratılmasına yardımcı olur. Beyazın en önemli özel-

liklerinden biri de beraber kullanıldığı tüm renklerin 

güçlerini ve etkilerini arttırmasıdır. Beyaz, griyle 

birlikte kullanıldığında mekana iyilik ve mükemmellik 

katar. 

Aseletin güçlü etkisini yaşam alanlarınıza taşımak 

için Dyo’nun Renk Yağmuru Kartelası’nda 8 farklı 

renk grubu arasında yer alan,”Gri&Beyaz Renk Dam-

lası” Kartelası’nın 24 değişik tonuyla duvarlarınızın 

rengini değiştirin, hayatınız değişsin.

ferahlatıCı özelliği ile 

Mavi & TurKuaz

asaleti evlerinize 

taşıyan gri & Beyaz
huzurla aranızda 

Bağ kuran Mor & LiLa

gri-Beyaz renkler mekanı 
asil bir hale getirirken, 
saf ve temiz bir ortam 

yaratılmasına yardımcı olur. 
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kronik yorgunluğa 

iyi gelen Bej & Kahve

şevkatin güçlü etkisini 
yaşaM alanlarına taşıyan 

yeşiL & haKi

Yeşil ve haki tonları denge ve huzur rengidir. Büyü-

me ve gelişmeyi temsil eder. Doğada en çok bulu-

nan yeşil renk, sıcak ve soğuk renk kategorisine gir-

meyen nötr bir renktir. Yeşil renk kendini, yaşamda 

gelişim, genişleme ve ilerleme olarak gösterir. Ener-

jiyi yükseltir, kararlılık ve istikrar sağlar. Rahatlatır, 

huzur verir, pozitif enerjiyi ortama yayar. “Yeşil-Haki” 

tonları psikolojik olarak denge ve uyum, fizyolojik 

olarak mide, kalp ve göğüs hastalıklarına iyi gelir.

Dinginliği artıran yeşil özellikle dinlenme odalarında 

tercih edilen bir renktir. “Yeşil-Haki” tonları ile oda-

larınıza doğa ile birlikte, tazelik ve canlılık gelir. Den-

genin ve şevkatin güçlü etkisini yaşam alanlarınıza 

taşımak için Dyo’nun Renk Yağmuru Kartelası’nda 8 

farklı renk grubu arasında yer alan, “Yeşi&Haki Renk 

Damlası” Kartelası’nın 24 değişik tonuyla duvarları-

nızın rengini değiştirin, hayatınız değişsin.

Kahverengi bereket, sadelik, kolaylık, gelenek ve göre-

neklere bağlılığı temsil eder. Şüpheden uzaklaştırır. 

Yer yüzünün ve toprağın görünen yüzüdür. Kahveren-

gi ortamlar rahatlık güven ve bedensel huzur sağlar.

Verimliliği temsil eder. Zorluklarla başa çıkarken 

gelişen zorluklarla mücadelede sizi korumaya alır, 

güven ortamı oluşturur. Vicdan ve dürüstlük aşılar. 

Ruhsal bedenin yıpranmasına izin vermez ve ruhsal 

kontrol sağlar. Toprağın, bereketin ve doğumun 

simgesi olarak kabul edilen “Bej-Kahve” tonları ya-

şama olan inancı destekler. Girişten oturma odasına, 

yatak odasından mutfağa yaşam alanlarınızın tü-

münde tercih edebilir, diğer renklerin bütünü ile de 

kombinleyerek dekorasyona zenginlik katabilirsiniz.

Toprağın ve bereketin güçlü etkisini yaşam alan-

larınıza taşımak için Dyo’nun Renk Yağmuru 

Kartelası’nda 8 farklı renk grubu arasında yer alan, 

“Bej&Kahve Renk Damlası” Kartelası’nın 24 değişik 

tonuyla duvarlarınızın rengini değiştirin, hayatınız 

değişsin.

yeşil renk kendini, yaşamda gelişim, 
genişleme ve ilerleme olarak gösterir. 

enerjiyi yükseltir, kararlılık ve 
istikrar sağlar. 

renk kılavuzu
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seçMe özgürlüğünü 

arttıran Sarı & harDaL

Bolluğun, sosyalleşMenin 

rengi Turuncu & BaKır

Bahar geldiğinde ilk açan sarı çiçeklerdir. Sarıp sar-

malayan, güneşin sıcaklığını hissettiren renktir sarı. 

Yaşam kaynağı güneşin, doğanın uyandığı ilkbaha-

rın; kısaca mutluluğun rengi sarıdır. Yaşam enerjisini 

yükselten, egoyu güçlendiren sarı, kişilerin içindeki 

ışığı dışarı yansıtmaya yardımcı olur. Zeka ve zihin 

faaliyetlerinin rengidir. odaklanmayı kolaylaştırır ve 

zihin fonksiyonlarını hareketlendirir. Kişilerin içlerin-

deki ışığı dışarı yansıtmasına yardımcı olur. Yetenek-

leri ortaya çıkarır ve belirginleştirir. Seçme özgürlü-

ğünü artıran “Sarı-Hardal” tonları psikolojik olarak 

mutluluk verir.

Sarı renk size umut aşılar, problemIerin üstesinden 

daha kolay gelirsiniz. Tüm renklerin dalga boyla-

rıyla en iyi uyumu sağlayan sarı, renk yelpazesinde 

en fazla ışığı içerir. Mutluluğun güçlü etkisini ya-

şam alanlarınıza taşımak için Dyo’nun Renk Yağmuru 

Kartelası’nda 8 farklı renk grubu arasında yer “Sarı&Hardal 

Renk Damlası” Kartelası’nın 24 değişik tonuyla du-

varlarınızın rengini değiştirin, hayatınız değişsin.

Hayata keyif ve neşe katan yaratıcılığı artıran turun-

cu, çekim gücü en yüksek renktir. Espri anlayışını 

yükselten, daha çok gülüp, daha çok kahkaha attı-

ran, hayata sıkı sıkı bağlanmayı sağlayan bir renktir 

turuncu.

Özgüveni ve fiziksel gücü artıran turuncu, azalan 

enerjiyi de yükseltir. Zindeliğin ve güzel vakit geçir-

menin rengidir. Güneşin sıcak renklerinden olan tu-

runcu rengi, yeni başlangıçların da simgesidir. 

neşe ve kahkahanın güçlü etkisini yaşam alan-

larınıza taşımak için Dyo’nun Renk Yağmuru 

Kartelası’nda 8 farklı renk grubu arasında yer alan, 

kullanıldığı ortama neşe, enerji, cesaret 
ve güven veren turuncu rengi, pozitif 

duyguları uyandırma özelliğine sahip olan 
bir renktir.

“Turuncu&Bakır Renk Damlası” Kartelası’nın 24 de-

ğişik tonuyla duvarlarınızın rengini değiştirin, hayatı-

nız değişsin.
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Ç
ocuk odalarında en 
önemli detayların başında 
renkler geliyor. Sadece 

duvar değil, aksesuar ve mobil-
yada da renk seçiminde itinalı 
davranmak gerekiyor. Renkler 
sadece psikolojik olarak değil, 
zihinsel gelişim için de önemli. 
Kişisel gelişimlerine katkı sağla-
yacak konsept renkler üzerinde 
durmak gerekiyor. Bu yüzden 
canlı, iç dünyalarına ışık tutacak 
renkleri tercih etmekte fayda 
var.

Renk seçiminde dikkat etmeniz 
gereken önemli detaylardan biri 

çocuğunuzun kişiliği. Her çocuk 
ayrı bir karakterdir, zevkleri, be-
ğenileri farklılık gösterir. Renk 
seçimi konusunda bu detayı da 
göz önünde bulundurun. Tek 
başınıza karar vermek yerine 
çocuğunuzun fikrini mutlaka alın.  

duygusal ve fiziksel 
gelişimleri açısından 
renklerin önemi 
kırmızı: Enerji verir, uyarıcıdır, 
iştah açar.

Pembe: Kırmızıya göre daha 
az etkili bir renktir. Sakinliği ve 
mutluluğu temsil eder.

turuncu: canlılık, enerji ve eğ-
lenceyi temsil eder. Sindirim 
ve bağışıklık sistemini etkiler.

sarı: Konsantrasyonu sağlar, 
ilham vericidir, beyni uyaran 
bir renktir.

Mavi: Huzur verir, rahatlatıcı 
ve sakinleştiricidir, özgürlüğü 
temsil eder.

yeşil: Dinlendirici, güven veri-
ci, yaratıcılığı etkiler ve güven 
duygusunu temsil eder.

Mor: Sorumluluk ve otorite 
duygusu olan, isteği ve hare-
keti azaltan bir renktir.

hem ilgisini Çekmeli hem 
gelişimini Desteklemeli

çoCukların en çok zaMan geçirdiği Mekanlardır odaları. uykunun yanı sıra 
günün Büyük kısMını oyun oynaMak ya da ders çalışMak için odalarında 
geçirirler. günün Büyük kısMını odalarında geçiren çoCukların odaları da 
fiziksel ve zihinsel gelişiMini destekleMeli. 

Çocuk odalarının 

aynı zamanda 

çocukların çalışma 

odaları olduğunu da 

atlamamak gerekir. 

Çalışmalarına engel 

olacak, dikkatlerini 

dağıtacak renklerden  

uzak durmakta fayda 

var. 
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R
enkler hayatımıza an-
lam katmakla kalmayıp, 
duygularımızı da etkili-

yor. Bunun yanı sıra bebek ve 
çocukların gelişiminde önemli 

BeBek odaları için 
REnK KullAnIM KIlAVuZu
ailenin en küçük, en 
hassas Bireyleri olan 
BeBeklerin odaları da 
aynı hassasiyeti istiyor. 
güneşi alış açısından, 
MoBilya seçiMine hatta 
kullanılan renge kadar 
özenli davranMak 
gerekiyor.

rol oynuyor. Bu yüzden bebek 
odası hazırlarken gerek duvar 
rengi, gerekse mobilya ve ak-
sesuar seçimlerinde tercih ede-
ceğiniz renklere dikkat etmeniz 
gerekiyor. 

sıcak renklere yer açın
Bebek odalarında mümkün ol-
dukça sıcak renklere yer açın. ne 
kadar canlı renklere yer verirseniz 
o kadar neşeli bir ortam yaratır-
sınız. Tabii ki bu her yeri parlak 
boyayacağınız anlamına gelmez. 

Pastel tonda seçeceğiniz sarı 
renk, gökyüzünü andıran yumu-
şak bir mavi ya da doğayı odaya 
taşıyan uçuk bir yeşil ile güzel bir 
bebek odası yapabilirsiniz. Burada 
önemli olan konu renklerin çok 
parlak ve birbirinden bağımsız 
olmaması. Kendinize bir ana renk 
seçerek, o renkle eşleştireceğiniz 
alt renklere yer verebilirsiniz. 

aşırı Parlak renkler 
huzursuzluk yaratıyor
Bebeğiniz odası için seçeceğiniz 
aşırı parlak renkler, bebeklerin 
huzursuz olmasına neden oluyor. 

sıcak renklerin etkileri
kırmızı: canlandırıcı ve hayat 
dolu bir renktir.

turuncu: Duyguları uyarıcı bir 
renktir.

sarı: En neşe veren renktir.
.
soğuk renklerin etkileri
yeşil: Dengeleyici ve sakinleşti-
rici bir renktir.

Mavi: Yeşil gibi sakinleştirici bir 
renktir ve uykuya dalmayı ko-
laylaştırır. 

Menekşe rengi: Sakinleştirici ve 
huzur verici bir renktir. 29



Modanın hızına yetişMek, tarzını önCeden kestirMek çok 
da MüMkün değil. dün asla yan yana kaBul edilMeyeCek 
Parçaları Bugün Bir arada görMek sizi şaşırtMasın. Moda 
şekil değiştiriyor. BirBirine tezat tarzlar aynı kare 
içinde kullanılMaya Başlıyor.

Ev Tekstil Ürünlerinde 
Moda Değişiyor

Tezat Tarzlar Bir 
araya geliyor
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ketenlerle 
Pamuklular 
aynı alanda 
Renk ve desenlerde-
ki karıştırma durumu 
kumaş türlerinde de 

D
ekorasyon zevk ve ter-
cihlerle alakalı bir du-
rum olsa da belli başlı 

kuralları bulunuyor. Her yerde 
aynı rengin kullanılması, zıt 
renklerin bir arada bulunma-
ması, kumaş türlerinin birbiri 
ile uyum içinde olması gibi 
kuralları çoğaltmak mümkün. 
Ev dekorasyonunun en güzel 
tamamlayıcıları arasında yer 
alan ev tekstil ürünleriyle ilgili 
olarak bildiğiniz tüm doğruları 
unutun. 

farklı renkleri 
Bir arada kullanın
Evlerde uyum sağlamak için 
genel olarak bir ana renk seçilir 
ve tonları kullanılır. Yeni tren-
de göre birbirine zıt olan tüm 
renklere aynı kare içinde yer 

verebilirsiniz. Kırmızı ile mavi, 
sarıyla mor, kırmızıyla yeşil, 
maviyle turuncu gibi zıt kate-
gorilerdeki renkleri birlikte kul-
lanabilirsiniz. Koltuk üzerindeki 
renkli bir yastık ile zıt renkteki 
koltuk şalı ya da odanın diğer 
ucundaki masanın üzerini süs-
leyen masa örtüsünü dilediği-
niz renkte seçebilirsiniz. 

desenlerin Birbiriyle dansı 
Renkler gibi desenler konu-
sunda da sadelikten yana olan 
moda, ev tekstilinde bu tutu-
mundan vazgeçti. Geometrik 
desenleri, hayvan figürlerini, 
uzayıp giden paralel çizgili ku-
maşların hepsini bir arada kul-
lanma düşüncesi çok çılgınca 
gelse de artık moda.

farkınız tarzınız olsun
Farklı özelliklere sahip birçok farklı parçayı aynı 
zamanda ve aynı mekanda kullanmak kulağını-
za tarzsızlık gibi gelmiş olsa da, bu seneki tarzın 
tarzsızlık olduğunu göz ardı etmeyin. 

karşımıza çıkıyor. Mevsim fark 
etmeksizin ketenler, pamuklar, 
satenler, polyester ve akrilik 
gibi farklı türdeki kumaşlara bir 
arada yer açın. Örneğin masa 
örtünüzü saten bir kumaştan 
seçerken, sandalye minder-
lerinde keten kılıflar farklı bir 
ambiyans yaratabilir.
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yazın geride kalıP, sonBaharın 
kaPı araladığı Bugünlerde 
gardıroBunuz yeni MevsiM 
için ne kadar hazır? Bu sene 
dolaBınızda daha da çok 
yer açManız gerekiyor. kat 
kat giyinMek senenin Modası 
olMakla Birlikte Cool Bir 
görüntü de sunuyor. 

2018 / 2019  Sonbahar – Kıs
Modasında Dolapların 
Kapısı Aralanıyor

,
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Her sene değişen moda bu 
sene yeni fikirlerle gardırop-

ları yeniliyor. Yazlıklar bir son-
raki sene için kaldırılırken, sezo-
nun yeni parçaları dolaplardaki 
yerlerini almaya başlıyor. 

kat kat giyinmek 
Cool gösteriyor
‘‘Üşürsün kat kat giyin’’ sözünü 
sıkça duymuşsunuzdur. Kış ay-
larında üşümemek için giyilen 
üst üste kıyafetler sonbaharda 
moda olduğu için dolaplara 
yerleşiyor. uzun bir tişört üze-
rine giyilen bir sweatshirt onun 
üzerine giyilen bir sweat ve 
onun da üzerine giyilen bir kot 
ya da deri ceketi sıkça görme-

ye hazır olun. lahana gibi sa-
rıp, sarmalanmak cool’luğu da 
beraberinde getiriyor.

Mevsimsiz çiçekler 
elbiselerde Boy gösteriyor
Çiçekler yazı andıran semboller 
olsa da, sonbahar aylarında sık-
ça karşımıza çıkacak. İrili ufaklı 
çiçekler özellikle elbiselerde çok 
kullanılıyor. Hafta sonu spor 
şıklığı yaratmak için kotun üze-
rine, hafta içi toplantılarda alımlı 
gözükmek için pantolon ya da 
eteğin üze-
rine giyilen 
çiçek desenli 
bluzler hoş bir 
görüntü yara-
tıyor. 

80’ler geri 
geliyor 
Moda açısın-
dan en çok 
konuşulan 
dönemlerden 
biri de 80’li yıllar. 80’li yıllar 
denildiğinde aklınıza gelen her 
tondan neonlar, hacimli kollar 
ve vatkalar bu sonbaharın da 
en gözde parçalarından. 

Modası geçmeyen ekoseler
Modası hiç geçmeyen ekose-
ler bu sezona da damgasını 
vuruyor. Elbiseden, pantolona, 

ceketten eteğe her 
kıyafette karşımıza 
çıkıyor. 

ışıltının Büyüsü 
Gündelik yaşamda rahat ve şık 
kıyafetler öne çıkarken, gece 
kıyafetleri konusunda ışıltı-
lı kıyafetler göz dolduruyor. 
Kendinden parıltılı kumaşlar, 
üzeri küçük taşlarla süslenmiş 
elbiseler davetlerin en gözde 
parçaları olmaya aday olarak 
gösteriliyor.

Modanın güzel 

yanlarından biri de 

zaman içinde kendini 

tekrarlıyor olması. 80’li 

yıllarda moda olan 

gösterişli kıyafetlere 

bu sezon da sıklıkla 

rastlanacak.
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ZAMANDA KISA

MiMari

Bir Molaşehir ışıklarına tePeden Bakan 
Bir yerde konuMlandırılMış olan 
sPanısh revıval resıdenCe, 

dışarıdan Bakıldığında zaMansızlık hissi 
uyandıran olağanüstü Bir havaya sahiP. 
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İspanyol sömürge tarzı yapıların 

zarif örneklerinden biri olan Spa-

nish Revival Residence, oldukça 

büyük bir arazi üzerinde hayata 

geçirilmiş kusursuz bir mimariye 

sahip.  Sessiz filmlerin çekildigi 

dönemlerde içinde tangoların 

yapıldığı kusursuz güzellikteki 

şatoları andıran Spanish Revi-

val Residence, Wallace neff’in 

1920’lerdeki İspanyol sömürge 

mimarisinin kusursuz bir yansı-

ması olarak landry Design Gro-

up tarafından kısa bir süre önce 

sıfırdan inşaa edilmiş. 

Gelenekselliğin ön planda tutul-

duğu Spanish Revival Residence, 

aynı zamanda da çağdaş tarzın 

fonksiyonel özelliklerini içerecek 

şekilde yeniden canlandırılmış. 

Richard landry tarafından usta 

mimarlar Wallace neff ve Addi-

son Mizner’ın klasik mimari yak-

laşımlarından İtalyan, Portekiz ve 

İspanyol tarzı villalardan esinlene-

rek hayata geçirilen Spanish Revi-

val Residence, uzun araştırmalar 

sonucu ortaya çıkarılmış, bünye-

sinde Akdeniz havasını barındıran 

özgün bir proje. 

The landry Design Group mimar-

ları, Spanish Revival Residence’ta 

Roman tarzında kiremitlerle tuval 

üzerine işler gibi yumuşak renk-

lerde ve elle sıvayarak bir çatı 

oluşturmuşlar. Binanın ön cephe-

sine ise kiremit taşı renginde ama 

doğal taşı da andıran özel taşlarla 

döşeli parmaklılar ve basamaklar 35



MiMari

iki taraflı büyük merdivenlerinde 

kendisini gösteriyor. Ana girişte 

bulunan klasik kemerler kesişim 

yerlerinden oturma odası, kü-

tüphane, salon ve mutfağı birbir-

lerinden ayırıyor. İyi araştırılmış 

geleneksel detayların uyumuyla 

kaplı olan evin ikinci kattındaki 

balkon, ev sakinlerine bitiş çizgisi 

olmayan bir havuz manzarası ile 

birlikte İtalyan bahçeleri manzara-

sı ve geniş bir los Angeles şehir 

manzarası sunuyor. Zemin kattaki 

loca ise ev sahibine ve ziyaretçi-

lerine Güney california atmosfe-

rinde bir bahçe keyfini yaşama 

heyecanı veriyor. 

oldukça görkemli olan evin içinde 

her iki yönden  yukarıya doğru 

dönerek iki katlı fuayeye  doğ-

ru çıkan merdivenler, Richard 

landry tarafından özel olarak ta-

sarlanmış olup yapımında   maun 

ve ferforje kullanılmış. Merdiven-

ler  girinti  kısımlarına doğru deniz 

kabuğu şeklinde süslemelerle 

bezenmiş boşluk kısımlarına dört 

parçalı yaprak şekilleri konularak 

güneş ışıklarının odaya bol mik-

tarda süzülmesi sağlanmış. 

Ev genelinde Richard landry ta-

rafından oluşturulan pek çok özel 

mimari detaylar da bulunuyor. 

Bir vitrin gibi kullanılarak üzeri-

ne 18.yy  antikaları ve özel sanat 

koleksiyonlarının yerleştirildiği 

şömine rafları da bu detaylar ara-

yerleştirmişler. Özel olarak ha-

zırlanmış beton taşlardan oluşan 

garaj yolu yeşillik bir alandan 

oluşuyor. Yolun sonunda yer alan 

garaj ise, iki arabanın rahatlıkla 

sığabileceği büyüklükte. 

teras bahçeler eve 
derinlik katıyor
Spanish Revival Residence’ın en 

güzel bölümü hiç kuşkusuz adeta 

insana kendisini cennetteymişce-

sine hissettiren güzellikteki bah-

çeleri. Bir tepe üzerinde konum-

landırılan projede mekansal ikilem 

sorunu landry tarafından bahçeyi 

teraslar şeklinde dizayn edilerek 

çözülmüs. Böylelikle ev daha fazla 

odaya sahipmiş gibi bir görünüm 

yaratılmış. Aşağı doğru eğimli bir 

şekilde devam eden bahçeleri 

ve sonsuzluğa uzanır gibi duran 

havuzlarıyla Spanish Revival Re-

sidence bir, şehrin üzerinde asılı 

gibi duran bir görünüme sahip 

olmuş. 

 

detayların güzelleştirdiği hayat
Evin dışından başlayarak içeriye 

doğru devam eden bu kusursuz 

mimari anlayış sonrasında holün 

Bir tePe üzerinde 
konuMlandırılan Projede 
Mekansal ikileM sorunu landry 
tarafından Bahçeyi teraslar 
şeklinde dizayn edilerek 
çözülMüş. Böylelikle ev daha 
fazla odaya sahiPMiş giBi Bir 
görünüMde yaratılMış. 
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sında yer alıyor. Ayrıca resim ve 

heykellerin sergilenebilmesi için  

duvarlara nişler açılmış. 

kütüphane evin en çarpıcı noktası
Ana galerinin sonunda yer alan 

ve evin en çarpıcı yerlerinden 

biri olan kütüphane projenin geri 

kalanından bağımsız olup kitapse-

verler için adeta bir kutsal ibadet 

yeri gibi. uzunlamasına olan oda-

nın tavanı bir altın yaprak oculus 

ile taçlandırılmış ve  özel olarak 

tasarlanmış kiraz ağacından 

yapılma kaplamalarla kaplanmış. 

Kütüphanede evin sakinlerinin 

geniş koleksiyonlarını ve nadir 

bulunan eserlerin ilk sürümlerini 

sergilemek için hareketli bir mer-

divenle erişilen 18 metrelik kitaplık 

bulunuyor. 

eskiyle yeninin kusursuz uyumu
Klasik Akdeniz evlerinin gelenek-

sel yapısını yansıtmak amacıyla 

landry’nin ekibi, yemek odası, 

tuvalet ve üst kata bulunan galeri 

için  şaşırtıcı güzellikteki  trompe 

l’oeil freskleri oluşturmak ama-

cıyla Frank K. Pennino İç Mimar-

lık firmasıyla ve sanatçı lance 

Klemm ile çalışmış. landry, için 

iç ve dış tasarımında sütunlar ve 

yükselen tonoz tavanlar kulla-

narak manastır havasında ancak 

modern ve huzurlu bir atmosfer 

yaratmayı başarmış.  

Projenin adı: 

SPAnISH REVIVAl 

RESIDEncE

MiMarlık şirketi: 

THE lAnDRY DESIGn 

GRouP 37



Küçük Hileler 
Büyük Mekanlar 
ev değiştirMek her zaMan MüMkün olMuyor. evlerin 

Metrekaresi ile oynayaMadığıMıza göre MoBilyalarla oynayıP, 
küçük evlere, geniş Bir Mekan görünüMü kazandıraBiliriz. 

Küçük Dokunuşlar 
evleri Büyütüyor
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Ev dekorasyonunda önemli de-

taylardan biridir eve göre mo-

bilya almak. Ancak alınan mobil-

yalar adres değişikliği nedeniyle 

taşınılan eve uyum sağlayamaya-

biliyor. Sık sık adres değiştiren bir 

aileyseniz, her eve uyum sağlaya-

bilecek orta düzeyde mobilyalara 

yönelebilirsiniz. Eğer taşındığınız 

ev küçük ise bir takım mobilya ve 

aksesuar hileleriyle evinize ferah 

ve geniş bir görünüm kazandıra-

bilirsiniz. 

eşya seçimi önemli 
Eğer sık sık adres değiştiriyorsa-

nız alacağınız mobilyalarda bu 

durumu göz önünde bulundur-

manız çok önemli. Büyük, hantal 

mobilyalar yerine, hemen hemen 

her yere uyum sağlayabilecek 

daha küçük çaplı mobilyaları ter-

cih edebilirsiniz. Seçeceğiniz mo-

bilyanın ergonomik özelliğe sahip 

olması önemli bir detay. l koltuk, 

küçük bir tv ünitesi ve açılıp–ka-

çok aksesuar alanı 
kalaBalık gösteriyor
Bir evde ne kadar eşya olursa ve ne kadar ak-
sesuar kullanırsanız alan o kadar kalabalık gö-
zükür. Bunun önüne geçebilmek için mümkün 
oldukça az aksesuar kullanın. Duvarlara müm-
künse çerçeve ve tablo asmayın. Televizyon, 
ünite, sehpa gibi mobilyaların üzerinde müm-
kün oldukça az oranda aksesuar kullanın.

panabilen mobilyalar evi geniş 

göstermek için en uygun olan 

mobilya tercihleri arasında. 

yerleştirme konusunda 
düzenli davranın
Dağınık halde ya da serpme 

şeklinde yerleştirilen mobilya-

lar her zaman için daha fazla 
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Yapılan bu işlem yanlış. odada 

daha geniş bir yer açmak isti-

yorsanız büyük eşyaları duvara 

paralel konumda yerleştirin. 

Böylece minimum düzeyde 

yer kapladığını göreceksiniz. 

renk tercihine dikkat 
Alanı geniş göstermek için 

renk tercihi de önemli. Koyu 

renkli mobilyalar olduğundan 

daha hantal bir görüntü oluş-

turuyor. Bunu engellemek, fe-

rah bir ortam oluşturmak için 

mümkün oldukça açık renkli 

mobilyaları tercih edin. 

koltuk seçiminde desenli 

kumaşlardan uzak durun

Desenli kumaşlar kullanıldığı 

ortamda zamanla göz yoruyor. 

Yeni koltuk alacaksanız, koltu-

ğunuzun kılıfını değiştirecek-

seniz ya da başka bir alternatif 

olarak geçici koltuk kılıfı kulla-

nacaksanız seçeceğiniz kuma-

şın desenli olmaması ya da az 

desenli olmasına özen gösterin. 

Koltuk, perde gibi eşyaları sade 

renklerde kullanıp yastık gibi ak-

sesuarlarda desen tercih etmek 

güzel bir fikir olabilir.

yer kaplar. Yerden tasarruf 

sağlamak ve boş alan yaratmak 

için oda içerisinde kullanaca-

ğınız eşyaları belli bir düzen 

doğrultusunda dizin. Eşyaları 

mümkün oldukça odanın boş 

alanlarına doğru yayıp, ortayı 

boş bırakın. Zigon sehpa ve ki-

taplık gibi mobilyaları mümkün 

oldukça boş alanları değerlen-

dirmek için kullanın. 

Mobilyaların ışığı kesmemesi 
de önemli. Yerleştirme sıra-
sında camın, balkonun önüne 

denk getirmemeye çalışın. 

Büyük eşyalar duvara 
Paralel konumlandırılmalı
Koltuk gibi büyük eşyalar ge-

nelde köşelere yerleştiriliyor. 

tavanın alçaklığını gizleyin
Koltuk ve masa gibi seçimlerinizi 
alçak mobilyalardan yana 
kullanmak, göz yormayan ve 
tavanın alçaklığını gizleyen 
önemli hilelerden biri.
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hukuk Fakültesi’nden 

eCe seçkin

Tozlu Sahnelere 
Uzanan Yolculuk

çoCukluktan gelen 
Müzik aşkı üniversite 
yıllarında gerçek olan 
eCe seçkin, Bir yanda 
hukuk fakültesindeki 
eğitiMini sürdürürken 
diğer yanda Müzik 
kariyerini hızlı 
adıMlarla yukarıya 
taşıyor. 
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Müzikle olan iletişimi anne-
sinin sayesinde başlayan 

Ece Seçkin, küçük yaşlardan 
beri hep müzik ile iç içe bü-
yüdü. okuma yazmadan önce 
notaları öğrenen, annesi ile 
piyona çalan genç şarkıcı ilko-
kulla birlikte yarı zamanlı kon-
servatuvar eğitimine başladı. 
Üniversitede hukuk fakültesini 
kazandı. Aklının bir köşesinde 
hep müzik vardı. Yolu ozan 
Doğulu ile kesişince hayalleri 
gerçeğe döndü. 

ozan doğulu ile yolarının 
kesişmesi Müzik kariyerinin 
Başlangıcı oldu 
Gerçekleştirdiği her röporta-
jında ozan Doğulu ile çalış-
masının bir ayrıcalık olduğunu 
dile getiren Ece Seçkin, müzik 
konusunda babasının sert tav-
rını ozan Doğulu ile kırdığını 
dile getiriyor. Ece Seçkin’in 
müzikle ilgilenmesini isteme-
yen babasının bu tepkisi ozan 
Doğulu’yu tanıyınca değişmiş. 
Güzel şarkıcı o günleri şu söz-
lerle dile getiriyor: ‘‘ozan’ın bir 
akrabası vesilesiyle bir araya 
geldik. Ben ozan’a şarkı söyle-
dim, o da hemen bana albüm 
yaptı. Babam bu işi yapmamı 
istemiyordu ama şimdi ozan’la 
o kadar yakın arkadaşlar ve 
birbirlerini o kadar çok sevi-
yorlar ki bazen benden bile 

gizli buluşup erkek erkeğe za-
man geçiriyorlar. ozan olma-
saydı şarkıcı olma konusunda 
babamı ikna edemezdim.’’

Mütevazi oluşlarına hayran kaldı
ozan Doğulu’nun bir akrabası 
aracılığıyla Doğulu kardeş-
lerle tanışan Ece Seçkin, Ke-

arkadaşlarının 
gözünde ece seçkin
Başak burcu ve tüm 
özelliklerini taşıyor. 

Arkadaş grubunda tam 
anlamıyla komik bir 

kişilik olarak görülüyor. 
Kriz yönetimi konusunda 

oldukça güçlü, ikna 
kabiliyeti yüksek. 
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nan Doğulu ile ilk defa Kenan 
Doğulu’nun konserinde bir 
araya gelmiş. Kuliste fotoğraf 
çektirme şansı yakalayan Ece 
Seçkin, orada Doğulu kardeş-
lere mütevaziliğinden ötürü 
hayran kaldı. Sonrası zaten 
bıçak söküğü gibi hızlı bir şe-
kilde ilerledi.  

iki Buçuk saat şarkı söyledi, 
12 dakika gibi geldi
İşin zorlu kısmını aştıktan son-
ra en heyecanlı kısmın sahneye 
çıkış anı olduğunu belirten Ece 
Seçkin, inanılmaz bir heyecan 
yaşadığını her fırsatta dile ge-
tiriyor. Babası istemediği için 
daha önce hiç sahne tecrübesi 
yaşamamış olan genç şarkıcı 
lansman konserinde gösterişli 

bir orkestra ile sahne aldığını 
dile getiriyor. Tüm gazetecilerin, 
radyocuların orada olduğu o 
gecede iki buçuk saat sahnede 
kalmış olmasına rağmen, süre-
nin kendisi için 10 – 15 dakika 
gibi geçtiğini dile getiriyor. 

Başarılı işlerle anılmak 
hoşuna gidiyor
Başarıyı yakalamanın biraz da 
tecrübe ile doğru orantılı oldu-
ğunu dile getiren güzel şarkı-
cı, çıkardığı her yeni parçada 
daha başarılı işlere imza attı-
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ğını dile getiriyor. Yaptığı her 
işin başarısının daha da yükse-
ğe çıkması, eski çalışmalarının 
başarısız olduğunu gösterme-
diğinin altını çiziyor. 

her kuşakta yıldızı 
Parlayacak Başka Bir 
isim olacak 
Tozlu sahnelerde en sevilen 
parçalarını seslendiren Ece 
Seçkin, her şarkısının dillerde 
dolanmasının içinde bulunu-

Başarı için yol kat etmek gerekiyor
Başarılı bir çıkışın ardından yakaladığı başarıyı korumak için daha çok 
çalışması gerektiğini dile getiren Ece Seçkin, gelecek hedefleriyle ilgili 
şunları söylüyor: ‘‘Başarılı olduğum için mutluyum. Bunun hırslarımı, 
egolarımı kontrol edebilmenin getirisi olduğunu düşünüyorum. Her 
geçen gün şarkılarım nasıl büyüyorsa şöhretim de büyüyor ama 
bunu sindire sindire yapıyorum. Şöhreti kaldırıyorum, sapıtmıyorum, 
delirmiyorum. Yolun çok başındayım şu anda. Müzikal anlamda kırk fırın 
ekmek yiyeceğim, seve seve yiyeceğim. Hayatım boyunca hep istediğimi 
almışımdır. Bir hedefim varsa ulaşmak için fedakarlık yaparım, emek 
veririm, kendimi yorarım. Ama ona ulaşmam lazım, yoksa uyuyamam.’’

işin zorlu kısMını aştıktan 
sonra en heyeCanlı kısMı 
sahneye çıkış anı olduğu 
Belirten eCe seçkin, 
inanılMaz Bir heyeCan 
yaşadığını her fırsatta 
dile getiriyor.

lan kuşakla alakalı olduğunu dile getiriyor. Seçkin’e 
göre; her dönemin starı ayrı. Geçmiş dönemde başka 
isimler vardı, bu dönemde kendisi ve kendisi gibi yeni 
jenerasyon isimler, gelecek dönemde ise başka isimler 
popüler olacak. Bunu doğanın bir kanunu olarak gören 
Seçkin, önemli olanın sürekli olarak kendini geliştirebil-
mek ve yenileyebilmek olduğunu söylüyor. 
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‘‘en iyi arkadaş’’ 
olarak adlandırılan 
araBalar zaMan içinde 

öMürlerini dolduruyor. 
araBanızı değiştirMe zaManının 

geliP gelMediğini anlaMak için 
araBanıza kulak verin.

Geldi Mi? 

Arabanızın 
Degisim Zamanı ,
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Kimi için en iyi arkadaş, kimi 

için ayağını yerden kese-

cek bir vasıta, kimi için bir sev-

da olan arabalar, herkesin gön-

lünde farklı bir yer ediniyor. Siz 

de arabasını çok sevenlerden-

seniz onun verdiği sese kulak 

verin. Belki değiştirmenin za-

manı çoktan gelmiştir. 

çok sık servise 
gitmeye Başladıysa
Arabaların yaşı ve kullanımına 

bağlı olarak belirli dönemlerde 

servise gitmesi gerekiyor. Bu 

bakımın dışında sileceklerin ta-

kılıp kalması, şanzıman sorunları 

gibi birçok sebep yüzünden 

arabanızı servise normalden 

daha sık götürmeye başladıy-

sanız, arabanız uyarı veriyor 

demektir. 

güvenlik donanımları 
yeterli değilse
Arabanın yaşlandıkça sahip ol-

duğu donanımlar da eskimeye 

başlar. Yaşı küçük olan araçlar 

her zaman için teknoloji ve 

donanım olarak daha iyi şartlar 

sunar. Arabanızda bulunan gü-

venlik donanımlarının artık ye-

terli gelmediğini ya da eskidi-

ğini düşünüyorsanız değişimin 

zamanı geldi demektir. 

Geldi Mi? 

emisyon testini 
geçemiyorsanız
Egzoz gazı muayenesi de denilen 

emisyon testi, arabaların egzozla-

rından çıkan gazların hava kirliliğine 

ve çevreye zarar vermemesi için 

yapılan ölçümdür. Arabanız bu 

testi geçemediyse en kısa sürede 

arabanızı değiştirmeniz gerekiyor. 

yakıt Masrafları çok fazlaysa
Araba eskidikçe benzin tüketim 

oranı da artıyor. Daha tasarruflu 

bir vasıta ile yola devam etmek 
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Arabanızın değişme 
zamanı geldiğini 

teknik sıkıntılardan 
anlayabilirsiniz. 

Normal bakım süreci 
haricinde sıkıntı 

çıkarmaya başladıysa 
bunu zamanını 
doldurduğunun 

göstergesi olarak 
kabul edebilirsiniz. 

istiyorsanız arabanızı değiştir-

menin vakti geldi demektir. 

arabanızın yürüyen 
aksamı önemlidir
Söz konusu araba olduğunda 
en önemli konu yürüyen aksamı. 
Bir arabanın yürüyen aksamı ne 
kadar sağlamsa arabanın ömrü 
o kadar uzun olur. Bir diğer 
konu ise görüntüsü. Arabanıza 
gereken bakımı yapmadığınızda 
zaman içinde görüntüsel olarak 
sorunlar yaratabilir. Bunu da 
arabanızı değiştirmenize dair bir 

işaret olarak kabul edebilirsiniz.

 

• 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

/dyo_boya/dyoboya/dyo

DYO İLETİŞİM HATTI

444 0 396
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HEYECANlA BEKlENEN 
DYO USTA lİGİ 2018 TÜrKİYE ŞAMPİYONU

İKİNCİ KEz DİYArBAKIr OlDU!

DYO’nun Türkiye genelindeki boya ustalarını buluşturan futbol turnuvasının ikincisi 9-13 
Temmuz tarihleri arasında Antalya’da yapıldı.  100 boya ustasının 4 gün boyunca sahalarda 
da yeteneklerini sergilediği DYO Usta Ligi 2018 Türkiye Şampiyonası’nda kupanın sahibi Di-
yarbakır Bölge Müdürlüğü oldu. Diyarbakır Bölge Müdürlüğü seri penaltılarda 7-6’ lık skorla 

ikinci yılda da şampiyonluğunu ilan etti.

usta ligi
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DYo, 9-13 Temmuz tarihlerin-
de Antalya’yı futbol turnuvası 
ile coşturdu. Bu yıl ikinci kez 
düzenlenen DYo usta ligi’nde 
100 boya ustası sahalarda da 
yeteneklerini sergiledi. Ön ele-
meleri yıl içinde gerçekleşen 
ve 10 bölge şampiyonu arasın-
da düzenlenen maçlar oldukça 
çekişmeli geçti. Heyecanla 
takip edilen DYo usta ligi 
2018 Türkiye Şampiyonası’nda 
kupanın sahibi ise Diyarbakır 
Bölge Müdürlüğü oldu.

Antalya Kervansaray otel’de 
gerçekleştirilen turnuva 9 
Temmuz’da 10 takım arasında 
gerçekleştirilen kura çekimi ile 
başladı. 10 farklı bölgeden, 10 
takımın 2 farklı grupta müca-
dele ettiği şampiyonada yarı 
final ve finaller de dahil heye-
can dolu 24 karşılaşma yaşan-
dı. oldukça çekişmeli geçen 
turnuva başta futbolseverler 
olmak üzere geniş bir izleyici 
kitlesi tarafından takip edilen A 
Spor kanalında da özel prog-
ram da yayınlandı.

10 Bölge şampiyonluk 
Mücadelesi verdi 
Turnuvada Batı Marmara 
Bölge Müdürlüğü’nü Therm-
nator, Doğu Marmara Bölge 
Müdürlüğü’nü Dyoplast, Güney 

Marmara Bölge Müdürlüğü’nü 
nanoipekmat, Ege Bölge 
Müdürlüğü’nü Dyoten, An-
talya Bölge Müdürlüğü’nü 
Hidrolux, İç Anadolu Bölge 
Müdürlüğü’nü nanotex, Ka-
radeniz Bölge Müdürlüğü’nü 
Antipas, Trabzon Bölge 
Müdürlüğü’nü Texture, Di-
yarbakır Bölge Müdürlüğü’nü 
Dyostop, Güney Anadolu Böl-
ge Müdürlüğü’nü Beşyıldız Ta-
kımları temsil etti.

70 kişilik ekip hazırlık yaptı 
Geçen yıl ilk kez başlatılan ve 
geleneksel hale gelen DYo usta 
ligi’nin şampiyonluk turnuvası 
için DYo Boya Ailesi bu yıl da 
büyük bir organizasyona imza 
attı. Antalya’da 
gerçekleştiri-
len turnuva için 
DYo’nun yaklaşık 
70 kişiden oluşan 
ekibi her şeyi en 
ince ayrıntısına 
kadar düşünerek 
günler öncesinden 
hazırlıklara başladı. 

Sahadaki karşı-
laşmaların daha 
yakından takibi 
için dev ekranlar 
kuruldu, özel ses 
sitemi ayarlandı. 

Turnuvanın yapılacağı alanda 
uluslararası futbol organizas-
yonları standartlarında futbol 
sahası, saha kenarı tobleronları 
hazırlandı. İzleyiciler için tri-
bün, takımların yedek oyuncu-
larının oturacakları yer düzeni 
yapıldı. 
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Turnuvaya katılacak 10 takımın 
oyuncularının profesyonel fut-
bolcular gibi havalimanından 
alınarak otele transferi gerçek-
leştirildi. Sahada top koşturan 
tüm ustalara özel sağlık sigor-
tası yapılırken karşılaşmalar 
boyunca takım oyuncuları ve 
misafirlerin olası bir sağlık so-
runu için ambulans ve sağlık 
ekipleri hazır bulunduruldu. 

şampiyon değişmedi
DYo usta ligi 2018 Türki-
ye Şampiyonası’nda kar-
şılaşmalar Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun belirlediği ha-
kemler tarafından yönetildi. Her 

iki gruptan ilk ikiye kalan takım-
lar yarı final ve final için yarıştı. 
Tribünlerin büyük bir coşkuyla 
takip ettiği karşılaşmalarda 
Antalya Bölge Müdürlüğü, Ege 
Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır 
Bölge Müdürlüğü, Güney Ana-
dolu Bölge Müdürlüğü takımları 
yarı finale yükselmeyi başardı. 

Tabii en büyük heyecan bu yıl 
da A klasman hakem sarper 
Barış saka’nın yönettiği final 
maçında yaşandı. Turnuva 
boyunca rakiplerini geride 
bırakan Diyarbakır Bölge Mü-
dürlüğü ve Antalya Bölge Mü-
dürlüğü takımlarının final maçı 

adeta izleyenlerin nefeslerini 
kesti. Finalde 3-1 geriden gelen 
Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 
son dakikalarda attığı gollerle 
maçı seri penaltılara taşıdı. Son 
şampiyon Diyarbakır Bölge 
Müdürlüğü seri penaltılarda 
7-6’ lık skorla art arda ikinci 
kez şampiyonluğunu ilan etti. 
Şampiyonaya ev sahipliği ya-
pan Antalya Bölge Müdürlüğü 
takımı da 2017’de olduğu gibi 
ikinciliği kaptırmadı. Üçüncülük 
ise Ege Bölge Müdürlüğü’nü 5-4 
yenen Güney Anadolu Bölge 
Müdürlüğü takımının oldu. 

Turnuvada bu yıl birden fazla gol 
kralı boy gösterdi. Ege Bölge
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Müdürlüğü’nden Deniz Kibar, 
Antalya Bölge Müdürlüğü’nden 
Erhan Yetek, Batı Marmara Bölge 
Müdürlüğü’nden Zülfikar Turhal 
7’şer golle krallığını paylaştı.

‘’dyo ustası’nın eli nereye 
değerse orası renkleniyor’’
Futbola derin bir sevgi besleyen 
ve karşılaşmaları heyecanla ta-
kip eden DYo Boya Fabrikaları 
Başkan Yardımcısı ve Genel Mü-
dürü Serdar oran, kupa törenin-
de yaptığı konuşmada; “Sevgili 
DYo ustaları, bugün gerçekten 

tarih yazdınız. Hepinize çok 
teşekkür ediyoruz. DYo olarak 
2 senedir bu turnuvayı düzenli-

yoruz. Bu sene organizasyonu 
büyüterek işe ön elemelerle 
başladık, sahalarda DYo ustala-
rının centilmenliğini, mücadele-
sini, rekabet gücünü gördük. En 
önemlisi kardeşliği ve dostluğu 
gördük. Ben kardeşlerime bizi 
renklendirdikleri için çok te-
şekkür ediyorum. Bugün DYo 
ustasının eli nereye değerse 
orası renkleniyor. Ayrıca orga-
nizasyonda emeği geçen her-
kese, özellikle bizden desteğini 
esirgemeyen türkiye futbol 
federasyonu’na çok teşekkür 
ediyorum. Hepimize hayırlı ol-
sun, seneye buluşmak üzere” 
değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca şampiyon takımın futbol-
cularına 10 milyon puanla, Dyo-
log Bağlılık Sistemi’nden hediye 
seçme imkanı sunuldu. Ödül 
töreni sonrasında ustalar doya-
sıya eğlenip şampiyonluklarını 
kutladılar.
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Alışverişten, araştırmaya ha-
yatın her alanında teknoloji 

hayatı kolaylaştırıyor. Son dö-
nemde yıldızı parlayan, yeni ta-
nışmasak da yeni yeni kulağımı-
za çalınmaya başlayan Fintech, 
birçok yeniliği de beraberinde 
getiriyor. İnternete her yerden 
ulaşma imkanının artması, mobil 
kullanımın yaygınlaşması finans 
sektöründe de teknolojik çözüm 
arayışını başlattı. Bunun getirisi 
olarak da internet şubeleri ve 
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mobil uygulamalar ortaya çıktı. 
Bankada gerçekleştirilen işlem-
lerin daha hızlı, daha kolay ve 
sıra beklemeden gerçekleştir-
mesi özelliği ile de günümüzde 
sık kullanılır hale geldi. Bireysel 
anlamda insanların yaşamına 
kolaylık sunmayı amaçlayan 
Fintech, son hamlelerle birlikte 
bankacılık sektörünü değiştire-
cek gibi görünüyor.

fintech teknolojisi ne 
işe yarıyor?
• 21. yüzyılda hayatımıza da-
hil olan Fintech teknolojisinin 
yeni yeni tanışılan bir kavram 
olması kafada bazı soru işaret-
lerini beraberinde getirebiliyor. 
Fintech teknolojisi, tüketici ve 
finans kurumlarının teknolojik 
arka planlarını geliştirmek için 
doğdu. 
• Yatırım işlemlerinin insansız 
bir şekilde halledilmesi maliye-
tin düşmesini sağlıyor. 
• İşlem sırasında kullanılan sistem-
de tüm bilgiler bulunuyor. Bu da 
şeffaflık sunduğunu gösteriyor.  

Fintech teknolojisini 
kendi içinde beş alt baş-
lıkta incelemek mümkün. 

Bunlar; bankacılık ve 
finans işlemleri, yatırım 
piyasası, veri analizleri, 
para transferi, kişisel fi-

nans asistanları…

• Gerçekleştirilen işlemler için 
yakından takip imkanı sağlıyor. 
• Fintech teknolojisi süreçleri 
iyileştirdiği için şirketlerin daha 
hızlı bir şekilde büyümesine 
katkı sağlıyor. 

Dezavantajları da Var!
• Fintech sistemi esnekliği or-
tadan kaldırıyor. otomatik ola-
rak ilerleyen bir sistemde giriş 
yapılan veriler doğrultusunda 
bir sonuç veriyor. Alternatifleri 
ya da işlemleri görmek müm-
kün olmuyor.
 
Teknolojiye Yakın Markaj
Fintech’in açılımından anlaşıla-
cağı gibi teknoloji ile finansın 
bir araya gelmesiyle ortaya 
çıkıyor. Dolayısıyla gelişimi için 
de teknoloji son derece önem 
taşıyor. Fintech ile gelecekte 
daha büyük işler yapabilmek 
için teknolojiden yararlanmak 
gerekecek. 

Teknoloji Ekonomiyi 
Kalkındırıyor
Finans anlamında teknoloji de-
nildiğinde akla gelen ilk konular-
dan biri de ödeme teknolojileri. 
Her geçen gün kullanıcılarının 
artması ülkenin ekonomik kal-
kınmasında önemli söz sahip-
lerinden biri olmasını sağladı. 
Bunun yanı sıra finans ve tek-

nolojiyi bir arada sunan bu tür 
uygulamalar bu alanda alınması 
gereken eğitimlerin yaygınlaş-
masına da destek oluyor. 

Değişime Uyum Sağlanmalı
Fintech alanında her geçen gün 
ortaya çıkan yeni teknolojiler iş 
dünyasında da birtakım yenilik-
leri beraberinde getiriyor. Yeni 
iş olanakları da bunlardan biri. 
Finans alanında sunulan hiz-
metlerin yeni teknolojilerle ge-
nişlemesi yeni iş sahaları açıyor. 
Son dönemdeki gelişmelerden 
örnek vermek gerekirse yapay 
zeka konusu bunun için tam 
olarak biçilmiş bir kaftan görevi 
üstleniyor. Yapay zeka prog-
ramcılığı, ara yüz tasarımcılığı 
gibi pozisyonlar doğuruyor. 
Teknoloji ile birlikte gelen yenilik 
ve değişimlere uyum sağlanma-
sı gerekecek.
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TEKNOlOjİK 
SUÇlArA DİKKAT!

teknolojinin hayatıMıza 
kazandırdığı kolaylıklar 
her geçen gün artarken 

BeraBerinde Bazı 
ProBleMleri de getiriyor. 
Bu ProBleMlerden Biri de 

siBer suçlar. 
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TEKNOlOjİK 
SUÇlArA DİKKAT!

Bundan 20 yıl 
önce dijital-

leşme bu kadar 
yaygın değil, ha-
yatımızın bu ka-
dar merkezinde değildi. Tekno-
lojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi 
sonucunda bazı olumsuzluklar 
da beraberinde geldi. Siber 
suçlar da bu olumsuzlukların en 
göz önünde olanı. Siber suç ya 
da diğer adıyla siber saldırıyı en 
yakın haliyle tanımlayacak olur-
sak, bilgisayar ve internet ala-
nında uzman kişiler tarafından 
devlet, polis, jandarma, banka 
veya şahısların bilgisayar sis-
temlerine, hesaplarına zarar ver-
mek amacıyla gerçekleştirilen 
bir çeşit elektronik saldırı biçimi-
dir. Saldırı anında hesap bilgileri 
bloke edilip, elde edilen şifreler, 
bilgiler, mailler deşifre edilebili-
yor. Siber suçlar son dönemde 
göz önüne çıksa da tarihi aslın-
da çok daha eskilere dayanıyor. 
louis couffignal 1958’li yıllarda 
canlılar ve makineler arasındaki 
iletişimi incelemek adına “Siber-
metik” bilimini ortaya çıkardı. 

Bu Kelimeler Siber 
Suçları İşaret Ediyor
Özel hayattan, devlet bilgile-
rine kadar her alan için tehlike 
oluşturan siber suçlarla ilgili 
hiçbir bilgiye sahip olmayabi-
lirsiniz. Ama bu terimleri du-
yarsanız dikkatli olmakta ve 
tedbir almakta fayda var.

Her ülkenin işlenen siber suçlarla ilgili önlem alan 
kurum ve kuruluşları bulunuyor. Bu iş Türkiye’de 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Siber 
Güvenlik Kurulu, TÜBİTAK, TSK Siber Savunma 
Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Hack: Siber suçla ilgili olarak 
bilmeniz gereken ilk kavram 
‘‘hack’’ kelimesidir. Bir açık-
lama yapmak gerekirse sis-
temsel bir açığın bulunarak, 
o açığın üzerinden ilerlenerek 
bilgilerin kırılması, deşifre edil-
mesi ve zararlı bir şekilde kul-
lanılmasına verilen isimdir. 

Hacker: Hacker’ların yetenekli 
kişiler olduğunu söylemeden 
geçmek olmaz. Bilgisayar sis-
temlerindeki, ağ sistemlerin-
deki ya da siber sistemlerdeki 
açıkları keşfedip, bu bilgileri 
açığa çıkaran, izinsiz olarak 
kullanan kişiler “hacker” olarak 
adlandırılıyor. Hacker’ların en 
büyük özelliği kimlikleri gizlidir. 
Irk, din, dil, mezhep gibi ayrım-
ları bulunmayan hacker’larda 
herhangi bir yaş sınırı da yok. 
Hacker olmak tamamen yete-
nekle alakalı bir durum. 40 ya-
şında bir hacker görmek müm-
kün olduğu gibi 10 yaşında bir 
hacker görmekte mümkün. 
Tamamen bilgi birikimi ile ilgili 
bir durum.

Hacktivist: Son dönemde ha-
yatımıza dahil olan “hacktivist” 
kavramı dikkat çekmek için 
gerçekleştirilen bir girişim. Po-

litikadan, ekonomiye, kültürel 
bir konudan sosyal bir konuya 
kadar dikkat çekilmek istenen 
konuları gündeme getirme iş-
lemlerine verilen isimdir. 

Bireysel Kullanımlar İçin 
Siber Güvenlik Önlemleri
• Bilgisayarları güvence altına 
almanın en iyi yolu anti-virus 
programlarından geçiyor. Bil-
gisayarları ve içindeki bilgileri 
korumak amacıyla mutlaka bir 
anti – virüs programı kurulmalı 
ve sık sık taramalısınız. Böylece 
herhangi bir tehlike sezilmesi 
halinde program uyarı verecek.
• ortak kullanıma açık hiçbir 
bilgisayarda bilgi paylaşılma-
ması gerekiyor. 
• Tahmin edilebilecek, kolay 
çözümlenebilecek şifrelerden 
uzak durun. 
• En sık siber suç işlenen alanlar-
dan biri banka hesapları. Banka 
hesaplarınızı sürekli kontrol altın-
da tutun ve gerçekleştirdiğiniz 
işlemleri sık sık kontrol edin.
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kısa haBer

Yalıtım Dergisi tarafından bu yıl 
15’inci kez düzenlenen Yalıtım 
Sektörü Başarı Ödülleri’nin ka-
zananları 26 nisan 2018 tarihin-
de gerçekleştirilen Seçici Kurul 
toplantısı ile belli oldu. DYo’nun 
yalıtımda 4.0 devrimini başlatan 
markası DYoTHERM’in hibrit 
teknoloji ile üretilen yeni nesil 
ısı yalıtım ürünü DYoTHERM 
ISolTEco 110, “Yılın Isı Yalıtım 
Ürünü” seçildi. 

yalıtıM dergisi 
okurlarının terCihi dyo
Piyasaya çıktığı ilk andan itiba-
ren üstün ısı yalıtım özellikleriyle 
büyük ilgi gören DYoTHERM 
ISolTEco 110, B2B Medya’nın 
Yalıtım Dergisi okurları tara-
fından Yalıtım Sektörü Başarı 
Ödülleri’ne Isı Yalıtım kategori-
sinde aday olarak gösterilmişti. 
9 Mayıs Çarşamba günü Türk 
Yapı sektörünün ve bölgenin en 
büyük buluşması olarak kabul 
edilen Yapı Fuarı-Turkeybuild 

DYoTHERM ISolTEco 110
yılın en iyisi seçildi

İstanbul’da düzenlenen bir tö-
renle ödüller sahiplerine takdim 
edilirken “Yılın Isı Yalıtım Ürünü” 
ödülünü DYo adına Yalıtım İş-
letme Müdürü Sn. Meltem De-
mircan Küçük aldı. 

oluMsuz ikliM 
koşullarına karşı 
Binaları koruyor
“Yılın Isı Yalıtım Ürünü” seçilen 
DYoTHERM ISolTEco 110, 
olumsuz iklim koşullarının yapı-
ya etkisini en aza indiren, enerji 
tasarrufu sağlayan çevreci bir 
ürün olarak öne çıkıyor. Yapıları 
kışın soğuktan, yazın da güneş 
ışınlarından koruyan, iç-dış cep-
helere rahatlıkla uygulanabilen 
DYoTHERM ISolTEco 110, ısı 
yalıtım kabiliyeti yanında A sı-
nıfı yangın direncine sahip olup 
dübel ve kaba sıva gerektirme-
yerek zamandan tasarruf sağ-
larken ses yalıtımına da katkıda 
bulunuyor.

Bu yıl 15.’si düzenlenen Yalıtım Sektörü’nün Başarı 
Ödülleri’nde yılın en iyisi DYOTHErM ISOlTECO 110 seçildi. 
B2B Medya tarafından düzenlenen ödül töreninde Yılın Isı Ya-
lıtım Ürünü ödülü tüketiciler ve seçici kurul üyeleri tarafından 
Dyo’ya layık görüldü. 
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DYO YAPI FUArI’NA KATIlDI

Yapı Fuarı-Turkeybuild İstan-
bul, 8-12 Mayıs tarihleri arasında 
41’inci kez sektörün tüm oyun-
cularını aynı çatı altında buluş-
turdu. TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen Yapı 
Fuarı-Turkeybuild İstanbul, dün-
ya yapı sektöründe gözleri bir 
kez daha üzerine çekti. Fuarda 
3 no’lu salon c441 no’lu stantta yer alan Dyo, çevreci tasarımı ile de fark 
yarattı. Fuarda geçen yıl ‘yalıtım 4.0’ sloganı ile lanse ettiği Dyotherm mar-
kası ve inşaat boyalarının da yer aldığı geniş ürün yelpazesi ile yer alırken, 
ziyaretçilere de Renk Yağmuru kartelasında yer alan 8 farklı Renk Damla-
sı’ndaki 192 rengi deneyimleme fırsatı sundu.

Türk boya sektörünün öncü şirketi Dyo, geçen yıl “Yalıtım 4.0” 
sloganı ile lanse ettiği Dyotherm markası ve İnşaat Boyalarının da 
yer aldığı geniş ürün yelpazesi ile Türk yapı sektörünün ve bölge-
nin en büyük buluşması olarak kabul edilen Yapı Fuarı-Turkeybu-
ild İstanbul’da ziyaretçileri renk yağmuruna tuttu.

Türk boya sektörünün öncü şir-
keti Dyo’nun toplumdan aldığını 
topluma geri verme prensibiyle 
hayata geçirdiği kurumsal sos-
yal sorumluluk projesi “Yarınlar 
İçin Değer” ödülle taçlandı. ‘Tür-
kiye İMSAD (İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği) Geleceğe 

DYO’nun insana ve yaşam alan-
larına kattığı değeri bilimsel bir 
boyuta taşıdığı kurumsal sosyal 
sorumluluk projesi “Yarınlar İçin 
Değer” geleceğe yatırım proje-
leri kapsamında sosyal sürdürü-
lebilirlik alanında ödüllendirildi. 

Yatırım Ödülleri’ çerçevesin-
de 41. Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul’da düzenlenen törende 
ödülü DYo adına, Pazarlama Di-
rektörü Melek Soklangıç Dinçer 
aldı. Törende yaptığı konuşma-
da, sosyal sorumluluk projeleri 
ile Türkiye’ye ve dünyaya bir 
fayda yaratma, “yarınlara değer 
katma” hedefi ile ilerlediklerini 
dile getiren Melek Soklangıç Din-
çer, “Bu amaçla toplumsal yatırım 
ve bilgi birikimlerimizi ‘Yarınlar 
İçin Değer’ çatısı altında hayata 
geçirdik. Bu kapsamda geleceğin 

mimarı olacak çocuklara yönelik 
olarak ‘Öğrenmeye Değer’, onla-
rın yaşadıkları ortamları daha da 
iyileştirmek için ‘okullara Değer’ 
ve yaşam alanlarını güzelleştiren 
profesyonellere yönelik olarak da 
‘ustalığa Değer’ projelerini uy-
gulamaya koyduk ve çok da yol 
aldık. Projemizi ödüle layık gören 
herkese çok teşekkür eder, ‘’Ya-
rınlar İçin Değer diyorum” ifadesi-
ni kullandı. 

iki yılda 33 Bin 520 
öğrenCiye eğitiM verildi 
2015 - 2016 ve 2016 - 2017 eğitim-
öğretim dönemleri içinde top-
lamda 84 okulda 1.358 öğretmen, 
33.520 öğrenci ve yaklaşık 70 
bin veliye ulaşıldı. Verilen eğitim-
lerde çocukların yaşam kaliteleri 
ve başarılarını artırmaları, estetik 
değerler hakkında farkındalık sav-
hibi olmaları amaçlanıyor.

‘’yarınlar için değer’’ 
Projesine Büyük ödül



firmanızı tanıyabilir miyiz?

Firmamız 1960 yılında nalburi-
ye ve hırdavat üzerine kurul-

muş olup 1989 yılında Dyo Pera-
kende bayi olarak faaliyetlerine 
devam etmiştir. Firmamız, aynı 
yıl ve ilerleyen üç yıl boyunca 
Türkiye Perakendeci bayiler  
birincisi olmuştur. 1992 yılından 
itibaren Dyo İnşaat Boyaları, 
Dyo Yalıtım Grubu Toptancı 
Bayi olarak devam etmektedir. 
2017 yılı itibariyle ise Mobilya 
Boyaları Toptancı Bayiliğine de 
başlamış bulunmaktayız.

dyo markası ile yollarınız 
nasıl kesişti?
1989 yılında Kayseri bölge-
sinde boya malzemeleri satışı 

1960 yılında kurulan 
şükrü aliBeyoğlu Boya 
firMası, 1989 yılından Beri 
dyo ile işBirliği içerisinde 
yolCuluğuna devaM 
ediyor. yaklaşık 30 yıllık 
Bu Birliktelik, karşılıklı 
güven ile gün geçtikçe 
güçleniyor. 

30 yıllık
İŞ oRTAKlIğI

noktasındaki pazardaki eksik-
leri gördüğümüz için araştırma 
yapıp Dyo markasının tica-
retini yapmaya karar verdik. 
Yolculuğumuz böyle başladı. 

dyo’yu tercih etmenizin 
sebepleri nelerdir?
Sektöründe lider kuruluş olma-
sı ile beraber ürün ve hizmet 
kalitesinin üst seviyede olma-
sından dolayı tercih ettik.

ürün gamına baktığımızda en 
çok hangi ürün rağbet 
görüyor?
Ürün gamımızda  Teknoplast, 
Teknotex , Hidrolux , Akro-
max gibi son dönemde daha 
çok rağbet gören çok kaliteli 
ürünler var. Dinamik İpek Mat, 
Dyo Tavan Boyası, Dinamik 
Dış cephe Boyası, Dyosen ve 
Dyolux Sentetik gruplarımız 
her dönem çok satan ürünler 
olmuştur.

Boya sektöründe şuan en çok 
hangi renkler moda?
İç cephe boyalarında açık 
renkler olan meltem, karte-
pe, kumsal, fildişi, şampanya 
ve kemik beyazı gibi renkler 
oldukça rağbet görüyor. Dış 
cephe boylarında ise barok 
kırmızı, iztuzu, imbat, açık 
krem, alaçatı, açık somon ve 
boran gibi renkler daha fazla 
tercih edilmektedir.

Biraz da sektörden 
bahsedelim. türk boya 
sektörünün son on yılına 
baktığımız da karşımıza nasıl 
bir tablo çıkıyor?
İnşaat sektöründeki gelişmele-
re paralel olarak sektör sürekli 
büyümekte bu büyüme bizlere 
de olumlu yansıtmaktadır. Yo-
ğun rekabet koşulları altında 
hizmet ve kalite anlayışından 
ödün vermediğimiz için sürekli 
ivme kazanmaktayız. Firmamız 
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yenilikçi ve kalite ürün çeşitlili-
ğinden dolayı rağbet görmek-
teyiz. Bu nedenle satışlarımız 
her yıl büyüme hedefleri doğ-
rultusunda artmaktadır.

sektördeki trendleri 
belirleyen unsurlar nelerdir?
Müşteri memnuniyeti, hizmet 
kalitesi, ürün çeşitliliği ve kali-
tesi bu sektörde belirleyici rol 
oynamaktadır. 

sektörün en önemli 
sorunu sizce şuan nedir?
Haksız rekabet ve merdiven 
altı tabir edilen boyaların 
pazarda çok fazla miktarda 
bulunması, nihai tüketicinin 
bilinçli olmaması, ülkemizde 
hala kişi başına düşen boya tü-
ketimin çok az miktarda olma-
sı, tahsilat sıkıntısı ve eğitimli 
boya ustası sayısındaki yeter-
sizlik sektörümüzdeki prob-
lemler olarak ön plana çıkıyor. 

gelecek dönem 
hedefleriniz nelerdir?
Mevcut cirolarımızı ve hizmet 
kalitemizi daha üst seviyelere 
taşımak en önemli hedefimizdir. 

Müşterinin gözünde dyo 
markası neler ifade ediyor?
Müşterilerimiz için Dyo demek 
kalite, güven, yerli ve öncü 
firma demektir. 

Müşteri güvenini 
sağlamak adına neler 
yapıyorsunuz?
Yaklaşık 60 yıllık ticaret haya-
tımızda en değer verdiğimiz 
unsur müşteri memnuniyetidir. 
Karşılıklı güven de bizim için 
ön planda gelir. Bunu sağla-
mak için sürekli müşteri ziya-
retleri yaparak, hizmet anlayışı 
çerçevesinde müşterilerden 
gelen talepleri en kısa sürede 
karşılamaya gayret ediyoruz.
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