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Bir yılı daha geride bırakmanın burukluğu, yepyeni bir yılı karşılıyor olmanın 
sevinciyle Dyorum’dan yeniden merhaba! Yeniler heyecanlandırır, sürprizlerle 

doludur, enerji ve mutluluk katar. Biz de hem yeni yılın hem de yeni bir sayının 
heyecanıyla karşınızdayız. 

Yeniliklerin uygulanması için en güzel adreslerden birisi de evimiz değil midir? 
Biz de yeni yılın heyecanını sayfalarımıza taşıyarak, yenilik coşkusunu sizinle 
paylaşmak istedik. 2019 kışına yönelik dekorasyon ipuçlarıyla ilgili birçok konu 
hazırladık. Evinizde kış aylarına özel bir dekorasyon yaratmak için dünyada 
kullanılan dekorasyon trendleri hakkında bilgi alabileceğiniz fikirleri sizler için 
derledik. Sayfalarımızda evinize küçük dokunuşlarla kış havasını getirebileceğiniz 
ipuçları bulabilir veya renklerin evinize katacağı değişimi keşfedebilirsiniz. Ayrıca 
kışın soğuğuna çözüm olması için yalıtım tavsiyelerini de okuyabilirsiniz. Moda, 
dekorasyon, sağlık ve teknoloji ise sayfalarımızda keyifle okuyabileceğiniz diğer 
konulardan bazıları.

Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bırakırken, yeni umutlarla, heyecanlarla bizi 
karşılayan 2019 ile yolumuza devam ediyoruz. Yeni yılın hayatımızda yepyeni bir 
sayfa açan, güzel hatırlanacak bir yıl olmasını temenni ediyoruz.

Bir sonraki sayıya kadar renkli günler geçirmeniz dileğiyle…
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Hava kapalı olduğu için kış 
ayları her ne kadar kasvetli 

olarak anılsa da, evlerde sıcak 
bir atmosfer yaratmak için en 
uygun zamanlar. Bu mevsim 
için en uygun aksesuarları 

HAVALARIN IYICE SOĞUMASI, GÜNEŞLI GÜNLERIN YERINI YAĞMURLU HAVALARA 
BIRAKMASI ILE BIRLIKTE KIŞ KENDINI IYIDEN IYIYE HISSETTIRIYOR. DIŞARIDA DEĞIŞEN 
HAVAYI EVE TAŞIMAK IÇIN KÜÇÜK DOKUNUŞLARDA BULUNMAK YETERLI. ŞIMDI KOLLARI 
SIVAMA ZAMANI...

seçerek işe koyulabilirsiniz. 
Kış denildiğinde akla ilk gelen 
aksesuarlar mumlar ve koza-
laklar. Kullanıldığı her ortamda 
hoş bir ambiyans yaratan bu 
aksesuarlar kış aylarında ev 

dekorasyonunun en iyi ikilisi 
olarak anılıyor. İlk iş kullanıla-
cak alanı belirlemek. Sonrasın-
da kozalak ve çam dalları te-
min edin. Bahçenizde bulunan 
kozalak ve çam dallarını de-

Evde 
Kış Havası
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Kış denildiğinde akla 
ilk gelen aksesuarlar 
mumlar ve kozalaklar. 
Kullanıldığı her ortam-
da hoş bir ambiyans 
yaratan bu aksesuarlar 
kış aylarında ev deko-
rasyonunun en iyi ikilisi 
olarak anılıyor. 

ğerlendirebileceğiniz gibi yapı 
marketten de alabilirsiniz. 

Aromalı Mum Tercih Edin
Kozalak ve çam dallarını temin 
ettikten sonra malzemeleri 
tamamlamak için mum temin 
edin. Tealight mumlar iyi bir 
tercih olacaktır. Yalnız bura-
da dikkat etmeniz gereken 
en önemli detay, mumların 

aromalı olması. Böylece kullan-
dığınız ortamda hoş bir koku 
yaratacaktır.

En Uygun Alan Orta Sehpalar
Bu tür kombinler için evin en 
uygun yeri orta sehpalardır. 
Sehpanın ortasına yerleştire-
ceğiniz küçük bir kaç tealight 
mumun etrafını kozalaklar ve 
çam dallarıyla süsleyebilirsiniz. 

Evin orta yerinde konumlan-
dığı için mumlar yakıldığında, 
koku odaya eşit olarak dağıla-
caktır.
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KULLANILDIĞI HER ORTAMA FERAHLIK, SADELIK KATAN BEYAZ RENK, KIŞ 
AYLARININ DA VAZGEÇILMEZI. AYDINLIK BIR ORTAMDA VAKIT GEÇIRMEK 
ISTEYENLERIN OLMAZSA OLMAZI BEYAZ RENKLE TARZINIZDA FARKLILIK 

YARATABILIRSINIZ. 

KIŞ AYLARINA 
FERAHLIK KATAN DETAY: BEYAZ
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Ev dekorasyonunda en özel 
renklerden biridir beyaz. 

Nötr bir renk olduğu için ayırt 
etmeksizin her ortamda gö-
nül rahatlığı ile kullanılabilir. 
Gerek duvar rengi, gerek ak-
sesuar olarak istenilen alanda 
yer verilebilir. Kış aylarında 
mevsim gereği kapalı olan 
hava, eve giren gün ışığının 
da oranını azaltıyor. Böyle 
ortamlarda kullanılan beyaz 
renk ortama ferahlık ve derin-
lik katıyor.  

Aksesuarlara Yönelin
Duvarın rengini ve mobilyaları 
değiştirmek gibi bir seçeneğiniz 
yoksa aksesuarlara yönelerek 
küçük değişikliklerde bulunabi-
lirsiniz. Evin en çok kullanılan, 
göze en çok çarpan yerlerinde 
beyaz aksesuarlara yer verebi-
lirsiniz. Farklı şekillerdeki objeleri 
bir araya getirerek farkındalık 
yaratabilirsiniz. Koyu renkli kol-
tukları beyaz yastıklarla klasik 
bir görünümden kurtarmanız 
mümkün. Salonunuzun orta-

sında yer alan orta sehpanın 
üzerini beyaz bir vazo, seramik 
bir çay fincanı, beyaz bir şam-
dan ya da iri beyaz mumlarla 
süsleyebilirsiniz. Ayrıca kullana-
cağınız beyaz renkteki perdeler 
ile ortamda ferah bir görüntü 
oluşturabilirsiniz. 

Beyaza Yakın 
Tercihlere Göz Atın
Evin her yerinde beyaz renk 
kullanabileceğiniz gibi fildişi, 
krem, kemik, bej gibi beyaza 
yakın diğer tonları da farklı 
aksesuarlarda alternatif olarak 
düşünebilirsiniz. Bu renklerin 
her biri ayrı ayrı kullanılabile-
ceği gibi bir arada da hoş bir 
kombin yaratabilir.

KIŞ AYLARINDA MEVSIM GEREĞI KAPALI OLAN HAVA, 
EVE GIREN GÜN IŞIĞININ DA ORANINI AZALTIYOR. BÖYLE 
ORTAMLARDA KULLANILAN BEYAZ RENK FERAHLIĞI ILE 
ORTAMA CAN KATIYOR.
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DEKORASYON SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA 
BEĞENILERLE BIRLIKTE DEKORASYON 
KURALLARINI DA HARMANLAMAK 
GEREKIYOR. MÜNIH’TE BULUNAN BU EV 
360 METREKARE BIR ALANIN NASIL BIR 
ANTIKA CENNETINE DÖNÜŞTÜĞÜNÜN 
EN GÜZEL KANITI. SINIRSIZ ALIŞVERIŞIN 
YARATTIĞI BU TABLOYA HAYRAN 
KALMAMAK MÜMKÜN DEĞIL. 

Bir Evde Ne Kadar 
Antika Eşyaya Yer 

Verebilirsiniz?

MÜNIH’IN 
ORTASINDA 

ANTIKA 
CENNETI
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AYIN EVI

Ev Daniela Berner’in dünya-
nın en ilginç bit pazarları ve 

antika dükkanlarında alışveriş 

yapma tutkusunun adeta bir 

kanıtı. Ev toplamda 360 met-

rekareden fazla yaşam alanına 

sahip ve her bir santimetreka-

resi antika eşyalar ile dekore 

edilmiş durumda. Çocuk odası 

bile antika koleksiyonu doku-

nuşundan payını almış.

Münih Evi 1930’larda iki ailelik 

bir ev olarak inşa edilmiş. 360 

EVIN GENELINDE HAKIMIYET SAĞLAYAN AHŞAP VE 
METAL UYUMU OTURMA ODASINDA DA KENDINI 
GÖSTERIYOR. ZEMINDE KULLANILAN AHŞAP VE 
MERDIVENLER GÖZ YORMAYAN BIR ŞIKLIK SUNUYOR. 

metrekare alana sahip olan 
ev eşit olarak üç kata bölün-
müş. Her kat yaklaşık olarak 
120 metrekareden oluşuyor. 
Daniela ve kocası evi 1990’la-
rın başında satın almışlar ve 
baştan aşağı restore etmişler. 
İlk işleri bu iki evden bir ev 
çıkartmak olmuş. Zemin ve 
birinci kattaki ayrı apartman 
dairelerinin giriş kapıları kal-
dırılmış ve yer açılmış.

Büyük Dokunuşlar, 
Büyük Değişiklikler
Zemin katta mutfak ve beş 
kişiden oluşan ailenin oturma 
odası mevcut. Birinci kat ise 
yatak odalarına ayrılmış. Ana 
yatak odası ve çiftin iki kızı 
için hazırlanan yatak odaları 
burada bulunuyor. Önceden 
kurutma odası ve depo olarak 
kullanılan çatı katı genişletil-
miş ve şimdilerde TV odası ve 
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banyo olarak kullanılıyor. Dök-
me demirden yapılmış spiral 
bir merdiven ile ulaşılan bal-
kon, Daniela’nın gümüş yapım 
ve dikiş atölyesi görevini görü-
yor. Kapılar, demir kolonlar ve 
çatıdaki spiral merdiven dahil 
olmak üzere bina malzemele-
rinin büyük kısmı, Belçika’da 
bulunan ve mimari atıklar ko-
nusunda uzmanlaşmış bir fir-
madan satın alınmış. Gömme 
dolaplar ve saklama üniteleri 
yerine Daniela toplamış oldu-
ğu güzel antika eşyaları kullan-
mış. Nostaljik stilde olan banyo 
aksesuarları ise tamamen yeni.

Mutfak Dikkat Çekiyor
Zemin kat koridorunun pirinç 
tavan aksesuarı yaldız kapla-
nıp, siyah tüyler ile süslenmiş. 
Bu, Daniela’nın yaratıcı stüd-
yo çözümlerinden sadece 
birisi. Mutfakta, yerel bir ma-
rangoz tarafından özel ola-
rak yapılmış açık raf üniteleri 
kullanmayı tercih etmiş. Metal 
dolaplar ve seramik tezgah 
sayesinde her şeyin temizlen-
mesi çok kolay ve hepsi dik-
kat çekici görünüyor.

Antikalar Evin Her Yerinde
Ev, Daniela’nın bit pazarları 
ve antika mağazalarına olan 
tutkusunu ortaya koyuyor. 
Raflar tamamen oyuncak 
bebek kafaları, heykeller, 
parfüm şişeleri, dini sanat 
eserleri ve antika gümüş eş-
yalar ile dolu. ‘‘Eğer bir şeyi 
seversem satın alıyorum ve 
ona yer bulma işini sonraya 
bırakıyorum.” diyor. 280 san-
timetre uzunluğundaki yemek 
masası zemin kattaki duruşu 
ile ortama zenginlik katıyor. 
“Bu masanın etrafında kişi 
sayısı 12’ye varan grupların 
toplandığına fazlasıyla tanık 
olduk. Çocuklarımız genelde 
arkadaşlarını getirirler ve biz 
de ailece eğlenmekten büyük 
keyif alırız.’’ diyor Daniela.
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EV, DANIELA’NIN BIT 
PAZARLARI VE ANTIKA 
MAĞAZALARINA OLAN 
TUTKUSUNU ORTAYA 
KOYUYOR. RAFLAR 
TAMAMEN OYUNCAK BEBEK 
KAFALARI, HEYKELLER, 
PARFÜM ŞIŞELERI, DINI 
SANAT ESERLERI VE ANTIKA 
GÜMÜŞ EŞYALAR ILE DOLU.

AYIN EVI
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Yatak Odasında Metal 
Raf Ayrıcalığı
Ana yatak odasının iki tarafın-
da pencere ve bir de büyük 
terası var. Burası her zaman 
ışık alıyor. Odanın bir ucunda 
Daniela kendisine bir ofis inşa 
etmiş. Burada, köşelerinden 
lastikler ile tutturulmuş resim 
çerçevesini de tasarlamış olan 
demircinin hayata geçirdiği 
metal rafları görüyoruz.  Or-
yantal tarzdaki gardırop as-
lında koyu ahşaptan yapılmış 
ancak beyaz rengini alıncaya 
kadar pek çok kez boyanmak 
zorunda kalmış.

Çocuk Odalarında Bolca 
Depolama Alanı Bulunuyor
Daniela, genç kızının mor du-
var ve paraşüt kırmızısı yatak 
arzusunu da yerine getirmiş. 
Komodinin hemen arkasındaki 
pencerede ise şehrin panora-
mik görüntüsü mevcut. Odada 
kızının ev ödevlerini yapa-
bilmesi için bir çalışma alanı, 
metal raflar ve detaylar için 
fazlasıyla depolama alanı söz 
konusu.

Evin Dekoru Ihtiyaca Göre 
Sıkça Değişti
Geride kalan 18 yıl gözden ge-
çirildiğinde ailenin ihtiyacına 
oranla ev birçok kez değişime 
uğramış. Buna en güzel örnek-
lerden biri de bebek bakıcısı 
tarafından kullanılan odanın 
şimdilerde misafir odası olarak 

kullanılması. Bu değişim sü-
resinde kullanılmayacak olan 
eski parçalar müzayedelerde 
satışa çıkarılmış.



KAKTÜS
Kış Aylarının Solmayan Bitkisi:

KAKTÜSLER SON 
ZAMANLARIN EN GÖZDE 

BITKILERINDEN. EV 
DEKORASYONUNDA SIK 

SIK KARŞIMIZA ÇIKAN BU 
DIKENLI BITKILER HAKKINDA 
‘‘NE OLURSA OLSUN YAŞAR’’ 

GIBI BIR INANÇ OLSA DA 
ONLARIN DA DOĞRU BAKIMA 

IHTIYACI VAR. 

14

BAHÇE



Söz konusu bitkiler oldu-
ğunda türü fark etmeksizin 

her birine özen göstermek 
gerekiyor. Işığa duyarlılığı, sı-
caklığa olan merakı, sulaması, 
gübrelemesi, havalandırması 
hatta dikimi bile özen gerek-
tiriyor. Dikenlerinin aksine ev 
dekorasyonunun en sevilen 
bitkilerinden olan kaktüslerin 
uzun süre sizinle birlikte olma-
sını istiyorsanız bakımına özen 
göstermeniz gerekir. 

Derin Toprak Istemiyor
Kökleri ince lifler halinde olan 
kaktüsü çok derin toprakta ye-
tiştirmenize gerek yok. Kaktüs 
için söz konusu toprak oldu-
ğunda dikkat edilmesi gereken 
en önemli nokta toprağın kireç 

Kaktüslerin suyla pek 
arası yok. Bu yüzden 

çok fazla sulanmamalı. 

barındırmaması ve suyu iyi ge-
çirmesidir. Çiçek toprağı ya da 
torf tercih edebilirsiniz. 

Suni Gübre Tercih Edin
Kaktüs yetiştiriyorsanız gübre 
tercihini kesinlikle suni gübre-
den yana kullanmanız gereki-
yor. Hayvan gübresi kaktüs için 
maalesef faydalı değil. Kaktüsü 
gübrelemek için ise bahar ayla-
rını beklemeniz gerekiyor. 

Her Daim Bol Işık
Kaktüsler her daim bol ışığı 
sever. Bu yüzden kaktüsler için 
en uygun yerler balkon ve cam 
kenarlarıdır. Eğer balkonda 
yetiştirecekseniz en çok güneş 
alan noktaya yerleştirmenizde 
fayda var. Dikkat etmeniz ge-

reken tek konu öğlen güneşine 
direk maruz kalmaması. 

Isı Derecesi Önem Taşıyor
Bir kaktüsün sağlıklı olarak yeti-
şebilmesi için max 40 dereceyle 
min. -10 derece arasındaki alan-
da konumlandırılması gerekiyor. 

Çok Fazla Suya 
Ihtiyaç Duymuyor
Kaktüslerin suyla pek ara-
sı yok. Bu yüzden çok fazla 
sulanmamalı. Aşırı sulanması 
kaktüslerin ölmesine neden 
olabilir. Kaktüsü sularken sa-
dece görünen kısmı değil, iç 
kısmı da sulanmalı. En çok ilk-
bahar aylarında suya ihtiyaç 
duyan kaktüsü, kış aylarında 
az miktarda sulayabilirsiniz.
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Isı Yalıtımı 

Nerelerde Uygulanıyor?

• Binaların çatı ve duvarlarına

• Toprak temaslı mahallere

• Katları ayıran döşemelere

• Tesisat boruları ve havalandırma 

kanallarına

• Garaj, depo gibi ısıtılmayan bö-

lümlere bakan duvarlara uygula-

nabiliyor. 

Yaşam alanları içerisinde den-
geli oda sıcaklığı yaratarak 

konforlu ve sağlıklı mekanlar 
oluşturuyor.
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SÖZ KONUSU DEKORASYON OLDUĞUNDA ZEVKLER VE RENKLER TARTIŞILMAZ. HER ZEVKE 
UYGUN OLAN BIR DEKORASYON TRENDI BULMAK MÜMKÜN. EĞLENMEKTEN HOŞLANIYORSANIZ, 

RENKLERIN BIRBIRI ILE DANSI SIZI MUTLU EDIYORSA HIÇ DÜŞÜNMEDEN IŞE KOYULUN. 
EĞLENCENIN DEKORASYONDAKI ADI “POP ART” STILI SIZI KENDISINE HAYRAN BIRAKACAK. 

POP ART STILI

EĞLENCELI EVLERIN 
DEKORASYONDAKI ADRESI:  
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En mahrem alanınız olan 
evinizin sizi yansıtması çok 

önemli. Kendinizi oraya ait 
hissetmeniz, eşyaların konu-
mu, duvar rengi, kullandığınız 
aksesuarlara kadar her şey 
sizden ve beğenilerinizden 
izler taşıyor olmalı. Kendini 
eğlenceli olarak adlandıran ve 
birçok rengi bir arada görme-
yi kaus değilde neşe olarak 
kabul eden biri için en uygun 
stil pop art. 1960 ve 1970’li 
yıllarda ortaya çıkan ve etra-
fı kasıp kavuran pop art stili 
hakkında yapabileceklerinizi 
sıraladık...

Içinizdeki Enerjiye Güvenin
Pop art stili için ihtiyacınız 
olan en önemli şey içinizdeki 
enerji. İkinci iş olarak renk ve 
desen uyumu dikkat çekiyor. 

Hangi rengi tercih ederse-
niz edin kullanmak istediği-
niz rengin neon tonlarını ön 
planda tutun. Desen olarak 
geometrik ve karışık desenler 
pop artın olmazsa olmazları 
arasında. Bu yüzden renkleri 
ve desenleri birbiri ile karıştır-
maktan korkmayın.

Aksesuar Kullanımında 
Özgürsünüz
Pop art stilinde bir ev için 
aksesuar düşünüyorsanız ilk 
tercihinizi tablolardan yana kul-
lanın. Ünlülerin pop art tarzında 
yeniden yorumlanmış tabloları 
evinizin en şık aksesuarı olacak. 
Audrey Hepburn ya da Marilyn 
Monroe tablosu, koltuklarınızda 
ya da halınızda bu çizimlere yer 
vermeniz bu stil için verilmiş en 
doğru karar olacak.

Pop Art’ın Stil Tüyoları
• Pop art denildiğinde akla ilk gelen Andy Warhol’un Ma-
rilyn figürüdür. Renkli ve içi kııpır kıpır eden bir dünyayı 
temsil etmek için kullanılıyor. 
• Pop art denildiğinde akla ikinci olarak gelen figür de 
‘‘Kiss’’ olarak adlandırılan dudak figürü. Çeşitli tablo ve ku-
maşlarda bu figüre sıkça rastlanıyor.  
• Pop art stilinin oldukça eğlenceli bir stil olduğunu göz 
önünde bulundurarak, mobilya tercihinde de canlı renklere 
yer verilmeli. 
• Gökkuşağı gibi birden çok rengi barındıran bu stilin bir 
diğer özelliği de içinde bol bol poster, karikatür ve slogan 
içeren aksesuarın yer alması. 
• Pembe, fuşya, sarı, kırmızı ve yeşil pop art stilinin en göze 
çarpan renkleri arasında yer alıyor. Bu renkler birbiri ile har-
manlanarak kullanılıyor.
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BAĞIŞIKLIK SISTEMINIZI 
GÜÇLENDIRIN

SOĞUK HAVALARIN 
GITGIDE KENDINI DAHA 
DA HISSETTIRMESIYLE 
BIRLIKTE HASTALIKLAR 
SAĞLIĞIMIZI TEHDIT 
ETMEYE BAŞLADI. 
NEZLE, GRIP GIBI 
SOĞUK HAVALARIN 
NEDEN OLDUĞU KIŞ 
HASTALIKLARINDAN 
KORUNMANIN 
EN IYI YOLU 
BAĞIŞIKLIK SISTEMINI 
GÜÇLENDIRMEK. 
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Kıs Hastalıklarına 
Vitaminle Mücadele
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Güçlü metabolizmanın te-
melinde yeterli ve dengeli 

beslenme yatıyor. Beslenmede 
C vitaminine özel olarak yer 
verilmelidir. Bu vitamin; yeşil 
biber, maydanoz, tere, roka, 
karnabahar, ıspanak, portakal, 
limon, mandalina, kuşburnu 
gibi besinlerde bol miktarda 
bulunuyor. Bir diğer önemli an-
tioksidan olan E vitamininin en 
zengin kaynakları; fındık, ceviz, 
badem gibi yağlı tohumlar, sıvı 
yağlar, yeşil yapraklı sebzeler, 
kuru baklagiller ve tahin gibi 
besinlerdir. A vitamini de güçlü 
bir antioksidandır. Yumurta, 
süt, balık, ıspanak, portakal, 
havuç, yeşil biber, kayısı gibi 
sarı, turuncu ve yeşil sebze-
meyvelerde bulunuyor. Hafta-
da 2-3 kez kuru fasulye, nohut, 
mercimek gibi kuru baklagiller 
tüketilmeli, öğünlerde yoğurt, 
ayran veya kefire mutlaka yer 
verilmelidir. 

Bol Su Tüketin
Soğuk algınlığı durumunda 
dinlenmek ve sağlıklı beslen-
mek oldukça önemli rol oy-
nuyor. Çay ve kahve yerine 
kuşburnu, ıhlamur, adaçayı gibi 
bitki çayları tüketilmeli, bunla-
rın vücuda etkilerini tam olarak 
gösterebilmesi için, tüketilecek 
bitkilerin mutlaka doğal olarak 
kurutulmuş olmasına ve çay 
haline getirilirken demlenme 
sürelerine özen gösterilmelidir. 
C vitamini başta olmak üze-
re her öğünde düzenli olarak 
sebze ve meyve tüketilmelidir. 
Çorba gibi sıvı ağırlıklı besinler 
tercih edilerek, vücuttan  
toksik maddelerin uzaklaştı-
rılması için bol su tüketimine 
özen gösterilmelidir. Şikayetler 
uzun sürdüğü takdirde mutla-
ka doktora başvurulmalıdır.

Stresten Uzaklaşmak 
Bağışıklık Sistemini 
Güçlendiriyor
Kış mevsimi hastalıkların en çok 
artış gösterdiği mevsimdir ve 
bağışıklık sisteminin güçlü tu-
tulması ve korunması gerekiyor. 
Bunun için öncelikle dengeli 
beslenme, kaliteli uyku, düzenli 
egzersiz, temiz hava ve stresten 
uzak bir yaşam ile bağışıklık sis-
temini güçlendirebilirsiniz.

KIŞ AYLARINDA DIKKAT 
ETMENIZ GEREKEN 
SAĞLIK KURALLARI

1. Evler çok ısıtılmamalı, 
ideal oda sıcaklığı 16-18 °C 
olmalıdır.

2. Mevsim yiyecekleri yeme-
ye özen gösterilmelidir. 

3. Bol sıvı için, taze mey-
ve-sebze yiyin. Sağlığınızı 
devam ettirmek için yediği-
nize, içtiğinize dikkat edin.

4. Hasta kişilere yakın ol-
mayın. Kalabalık ortamlarda 
bulunmamaya çalışın.

5. Her zamanki gibi temizlik 
kurallarına uymak önemlidir. 
Ortak kullanım eşyalarını 
kullanırken temizliğe maksi-
mum özen gösterin.
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Renkler Mekanın 
Havasını Değiştiriyor  

DOĞRU RENK SEÇMENIN KURALI

SÖZ KONUSU DEKORASYON OLDUĞUNDA EN ÖNEMLI 
KRITERLERDEN BIRI RENK. DOĞRU RENGI SEÇEBILMEK, SEÇILEN 
RENGI DOĞRU YERLERDE VE DOĞRU KOMBINLE KULLANMAK SON 
DERECE ÖNEMLI. EVDE BIR BÜTÜNLÜK SAĞLAYABILMEK IÇIN TÜM 
EŞYALARIN RENKLERININ BIRBIRI ILE UYUMLU OLMASINA DA ÖZEN 
GÖSTERILMELI. 
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Zevkler ve renkler her ne 
kadar tartışılmaz olsa da 

söz konusu dekorasyon oldu-
ğunda uyulması gereken belli 
kuralların varlığını göz ardı et-
memek gerekir. Bu kurallardan 
en önemlisi ise renk.

Sıkılgan Bir Yapınız Varsa 
Mobilyada Açık Tonları 
Tercih Edin
Ev dekorasyonu göz önünde 
bulundurulduğunda en zor de-
ğişen başlıklardan biri mobil-
yalar. Sıkılgan bir yapınız varsa 
mobilya tercihinde açık tonlara 
yönelin. Sık sık mobilya değiş-
tiremeyeceğiniz için her tona 
uyum sağlayan açık tonlar im-
dadınıza yetişecek. Böylelikle 
dekore ettiğiniz ortamdan sı-
kıldığınızda duvar rengini, kul-
landığınız aksesuarın rengini 
değiştirebilirsiniz. Açık ton kul-
landığınız mobilyalar gerçek-
leştirdiğiniz her türlü değişime 
uyum sağlayacak. 

Kıstasınız Sevginiz Olsun
Eviniz için duvar ya da akse-
suar rengi seçerken giymeyi 
en sevdiğiniz renklere öncelik 
verin. Üzerinizde görmekten 
keyif aldığınız renkleri eviniz-
de de görmekten mutluluk 
duyacaksınız. 

SEZONUN DEKORASYON TRENDLERINE BAKARSAK, 
DIKKAT ÇEKICI RENK VE DETAYLARIN SAKINLIKLE 
BIRLEŞTIĞINI GÖREBILIRIZ.
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Renkleri Ayrıştırın 
Mobilya ve aksesuarları aynı 
renkte kullanmak birbirinin 
özelliklerini öldürür. Mobilya ve 
seçmiş olduğunuz aksesuar-
ları ön plana çıkarmak için zıt 
renkleri tercih edin. Aynı alan-
da kullanılan birbirinden farklı 
tonlar birbirini destekleyerek 
hoş bir görüntü oluşmasını 
sağlar.

Renk Oranlarına Dikkat 
Bir mekanda tek renk kulla-
nabileceğiniz gibi üç renkte 
kullanabilirsiniz. Birbirinden 
farklı tonlardaki renkleri bir 
arada kullanmak için renklerin 
oranına dikkat etmek gerekir. 
Seçtiğiniz tonlar arasındaki en 
açık rengi en yüksek oranda 
kullanın. Bir oran ile belirtmek 
gerekirse renkleri açık ton-
lardan koyu tonlara dönecek 
şekilde yüzde 70, yüzde 20 ve 
yüzde 10 oranında kullanmak 
ahenkli bir ortam yaratmanıza 
yardımcı olacak.

MOBILYA VE SEÇMIŞ 
OLDUĞUNUZ 
AKSESUARLARI ÖN 
PLANA ÇIKARMAK 
IÇIN ZIT RENKLERI 
TERCIH EDIN.

RENK KILAVUZU
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Canlı Mercan
İyimserlik ve Mutluluk Rengi

DÜNYANIN RENK OTORITESI 
OLARAK KABUL EDILEN PANTONE, 

2019’UN RENGINI “CANLI 
MERCAN” OLARAK AÇIKLADI. 

CANLI MERCAN RENGININ 
ALT METNINDE “IYIMSERLIK 
VE MUTLULUK ARAYIŞI” YER 

ALIRKEN, MERCANLARDAKI CANLI 
VURGUSU DA “ÇEVRECILIĞE” 
DIKKAT ÇEKIYOR. DYO’NUN 

KIRMIZI&MAGENTA RENK DAMLASI 
KARTELASINDA YER ALAN EN 

YAKIN TONLU 4753 RENGI, YILIN 
TRENDINI MEKÂNLARA TAŞIYOR.
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Çevre duyarlılığındaki ar-
tış dünya genelinde 

renk trendlerini belirleyen 
Pantone’nin 2019 yılı seçimine 
de yansıdı. Pantone, 2019 yı-
lının rengini turuncunun, altın 
ışıltılı tonu  “Living Coral” yani 
“Canlı Mercan” olarak açıkladı.  
Rengin alt metninde “iyimser-
lik” ve “mutluluk arayışının” 
olduğu belirtilirken mercandaki 
“canlı” vurgusunun ise çevreci 
yönü ifade ettiği dile getiriliyor. 
Mercan resiflerindeki bu 
rengin, iklim değişikliği ile 
birlikte yok olma tehdidi 
altında olduğunun altı çi-
ziliyor.  Yılın rengi ile ya-
pılan açıklamada, “Mer-
can, deniz altına yaşam 
ve barınak kaynağı oldu-
ğu gibi, göz alıcı hali ile 
bizi sıcaklığı ile kavrayıp, 
değişen dünyamızda 
canlılığı ile bizi besliyor” 
denilerek dünyanın dikkati mer-
can resiflerine çekiliyor.

Büyüleyici Renk 
Yaşam Alanlarında
Çevre ve doğa dostu ürünleri 
ile öne çıkan DYO’nun doğa-
dan ilham alarak hazırladığı 
Kırmızı&Magenta Renk Damlası 
kartelasında yer alan en ya-
kın tonlu 4753 rengi, 2019’un 

trend rengini mekanlara taşıyor. 
DYO’nun 4753 rengi ile yaşam 
ortamları güzelleşirken mercan 
resiflerinin büyüleyici tonuyla 
mekanlara huzur da geliyor. 
Canlı olduğu kadar yumuşak da 
bir renk olan canlı mercan, aynı 
zamanda insanın iyimserlik ihti-
yacını da temsil ediyor.

Sosyal Medya Ortamında 
Ihtiyaç Duyulan Sevgi
2019 yılı için belirlenen canlı 

mercan, genellikle olum-
suz bir atmosfere sahip 
olan bir sosyal medya 
ortamında insanların ih-
tiyaç duyduğu destek, 
bakım ve sevgiyi de 
temsil ediyor.  Nite-
kim Pantone’nin yılın 
rengi açıklamasında, 
“Dijital teknolojinin 
saldırısına ve sosyal 

medyaya giderek artan 
biçimde günlük yaşama karış-
tığına tepki olarak, bağlantı ve 
mahremiyet sağlayan otan-
tik ve sürükleyici deneyimler 
arıyoruz. Modern yaşamın 
kaynaşmasını temsil eden li-
ving coral, doğal çevremizde 
görünen ve aynı zamanda 
sosyal medyada canlı bir varlık 
sergileyen besleyici bir renktir” 
ifadesine de yer veriliyor.

Pantone Renk 
Enstitüsü’nün 2019 
yılının rengini açık-

lamasıyla birlikte 
sosyal medyada 

renkli görüntüler 
oluşmaya başladı. 

‘‘Living Colar’’ 
(Canlı Mercan) 

hashtag’i ile birçok 
fotoğraf paylaşıldı. 
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KIŞ AYLARINDA EVLERDE SIK SIK GÖRMEYE ALIŞIK OLDUĞUMUZ 
DEKORATIF ÜRÜNLERDEN BIRI DE KADIFE KUMAŞLAR. 

AKSESUARDAN, EV TEKSTIL ÜRÜNLERINE KADAR HER ALANDA 
KARŞIMIZA ÇIKAN KADIFE KUMAŞLAR, KULLANILDIKLARI 
ORTAMDA IHTIŞAMLI BIR GÖRÜNTÜ OLUŞTURUYOR. BU 

GÖRÜNTÜYÜ UZUN SÜRE KORUYABILMELERI IÇIN IYI BIR BAKIM 
UYGULAMAK GEREKIYOR. 

Evlerin En İhtişamlı 
Davetlileri

Kadife Perdeler

30

EV TEKSTIL



O
luşturdukları şık görün-
tüyle kendine hayran 
bırakan kadife kumaş-

lar kış aylarında evlerin olmaz-
sa olmazlarından. Kadifelerin 
evlerdeki en güzel hallerinden 
biri de perdeler. Gerek yatak 
odası gerek salonda kullanı-
labilecek kadife perdelerin 
güzel görüntülerini uzun süre 
sürdürmeleri için doğru bakım 
uygulanması gerekiyor. 

Hassas Kumaşlardır
Kadife perdeler hassas ku-
maşlar oldukları için kullanım 
tamilatına mutlaka göz atın. İlk 
olarak kuru temizlik, makine ile 
yıkama durumunda ise mutla-

ka hassas yıkama programla-
rını seçin. Aşırı sıcak suda yı-
kamak, öneri dışında deterjan 
kullanmak ve sıkma programı 
seçmek perdeye zarar verebilir. 

Düzenli Aralıklarla 
Perdenizi Fırçalayın
Kadife perdeleri korumanın bir 
yolu da düzenli aralıklarla fır-
çalamaktan geçiyor. Perdele-
rinizin belirli aralıklarla bir fırça 
yardımıyla tozunu alabilir ve 
böylece  ilk günkü görünümü-
nü korumasını sağlayabilirsiniz. 
Ufak lekeleri su ve deterjan 
yardımı ile temizleyebilirsiniz. 
Temizlemek için kullanacağınız 
deterjanı perdenin görünme-

Kadife perdelere 
mümkün oldukça 
elle temas etme-

meye çalışın. Fazla 
temasta bulunmak 
tüylerin ezilmesine 

neden oluyor. 

yen küçük bir yerinde dene-
yebilir, kumaşın verdiği tepkiyi 
gözlemleyebilirsiniz. Temizle-
me işlemi bitirdikten sonra fön 
makinesi yardımıyla kurutabi-
lirsiniz. 

Perdenizi Katlamayın
Perdenizi yıkayıp, kaldırmak 
için hazırladığınızda bilinen 
katlama yöntemini uygulamak 
yerine perdenizi rulo şeklinde 
sarın. Böylece tüylerin ezilme-
sini engellemiş olacaksınız. 
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BU KIŞIN EN ÇOK 
KONUŞULAN 
KIYAFETLERINI 
SIZLER IÇIN 
DERLEDIK. 

2019 
Kısına Damga 
Vuruyorlar

,
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Yeni bir yıl, yeni bir sezonu, 
yeni bir sezon da berabe-

rinde yeni trendleri getiriyor. 
Moda dünyasını çoktan etkisi 
altına alan 2019 kış trendleri 
görücüye çıktı. Bu kış sıklıkla 
karşımıza çıkacak olan sezo-
nun gözde parçalarını sizler 
için derledik.

Uzay Çağına Atıfta Bulunuyor
2018 yılının en gözde parçaları 
arasında yer alan parlak ve gri 
kumaşlar 2019’un da en çok 
tercih edilenleri arasında ye-
rini alıyor. Parlak gri montlar, 
taytlar ve çizmeler bilim kurgu 
filmlerini aratmayacak nitelikte.

Kadife Kumaşın En 

Büyük Rakibi Deri

Kış aylarının en çok tercih 

edilen kumaşı olan kadife bu 

yıl büyük bir rakiple mücade-
le ediyor. Bir zamanların en 
popüler kıyafetleri arasında 
yer alan deriler geri dönüyor. 
Özellikle pantalon ve ceket 
olarak görmeye alışık olduğu-
muz deriler bu sezon elbise 
olarak da podyumlardaki yeri-
ni alıyor. En asil ve en ciddi ha-
liyle ofislerde sıkça karşımıza 
çıkacak gibi görünüyor. 

Modanın güzel 

yanlarından biri de 

zaman içinde kendini 

tekrarlıyor olması. 80’li 

yıllarda moda olan 

gösterişli kıyafetlere 

bu sezon da sıklıkla 

rastlanacak.
Leopardan Vazgeçilmiyor
Kimi zaman gece elbisesi, kimi 
zaman ise kaban olarak kar-
şımıza çıkan leopar deseni bu 
kışa damgasını vuruyor. Etek-
ten gömleğe, elbiseden ayak-
kabıya, kabandan şapkaya 
aklınıza gelebilecek her alanda 
leopar etkisini sürdürüyor. 

Vahşi doğayı dolaplara konuk 
eden leopar daha uzun zaman 
konuşulacağa benziyor. 

Işıl Işıl Bir Kış Olacak
Modacılar 2019 kışının ışıl ışıl 
bir kış olması için hem fikir. 
Sezonun en parlak parçası 
olan payetler vitrinlerde göz 
kamaştırıyor.  Üstelik moda 
tasarımcıları payetleri yalnızca 
gece kıyafetlerinde değil, spor 
parçalarda bile kullanarak bu 
trende bambaşka bir yorum 
da getirdi.
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DÜŞERCESİNE
CENNETE

LÜKS VE HUZUR 
KAVRAMLARINI 
MÜKEMMEL BIR ŞEKILDE 
HARMANLAYAN ACQUA 
VILLA, YEŞILIN BINBIR 
TONUNA EV SAHIPLIĞI 
EDEN DOĞASI VE HEMEN 
YANI BAŞINDA BULUNAN 
GÖLÜN MUHTEŞEM 
GÜZELLIKTEKI MAVISINI 
BIR ARADA SUNUYOR. 
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90’ların ortalarından kalma 
bu eski ve ağırbaşlı göl evi, 

başarılı, girişimci ve hayırsever 
ev sahibi Milton Verret’in kişi-
liğini yansıtmak için tepeden 
tırnağa yenilenmiş. Ev sahibi 
özellikle evin bir bölümünün 
araba, rock’n roll ve sanat 
koleksiyonlarına ayrılmasını 
istemiş. Acqua Villa, benzersiz 
dekorasyonu ve aydınlatma-
lardaki özel kullanımlarla ev 
sahibinin ruhundaki dalgalan-
maların adeta mimariye kusur-
suz bir yansıması niteliğinde. 

Evin sahibinin sunduğu öz-
gür çalışma imkanı sayesinde 
projenin mimarı adeta boş bir 
tuvale hayallerini resmederce-
sine rahat bir çalışma imkanı 
yakalamışlar. Ancak mimarlar 
yine de ev sahibinin tutkuları-
nı, hayallerini ve beklentilerini 
de göz önünde bulundurarak 
insanın içinde dinlenmek için 
adeta can atacağı zevkli bir 
mekan yaratmayı başarmış-
lar. Aslında bu projede çalışan 
mimara ilk başta ev hakkında 
danışmanlık yapması için teklif 
götürülmüş ancak ilk değer-
lendirme sonrası evi 90’ların 
köhne tasarımından 2000’li 
yılların modern mimarisine dö-
nüştürecek tadilatlarla değişim 
ve dönüşüm süreci başlaması-
na karar verilmiş. 

Özel tasarım metal panel eve 
estetik bir görünüm katmış
Doğal ışığı ve güneşi alış şekli 
nedeniyle estetik olarak da 
sorunlu olan evin ön cephesi 
özel tasarım metal bir panel 
ile kaplanarak güneş ışınlarına 
karşı hem dekoratif hem de 
fonksiyonel bir çözüm sağ-
lamış. Bu bölümde kullanılan 
LED aydınlatmalar sayesinde 
ev gece de kusursuz bir görü-
nüme sahip olmuş. 
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Evin bulunduğu sokak ve 
göl, doğudan batıya doğru-
sal şekilde akan beton şeritler 
ile çevrelenmiş. Dışarıdan eve 
yaklaşırken göze çarpan ve eve 
karakter katan ilk objeler ise 
evin ön cephesinden manzara-
ya doğru açılan bir çift demir 
ve alüminyum kaplı devasa 
büyüklükteki desenli kapılar. Ev, 
sayvandan arka avluya ve uçu-
rumun üzerinden dışarıya doğru 
uzanan sınır havuzuyla mükem-
mel bir manzaraya sahip.  

Sade ve çarpıcı dekoratif 
öğelerle zenginleştirilmiş 
dekorasyon 
Evin girişinde bulunan siyah 
granit zeminler ve antika Carlo 
Molino ‘dudaklar’ isimli koltuk 
evin tasarımı hakkında bize 
ipuçları veriyor. Girişte bulu-
nan cam ekran ise özel olarak 
tasarlanmış ve renk değiştiren 
LED ışıklar ile aydınlatılmış. 
Tüm dekorasyonuna modern 
bir havanın hakim olduğu ev, 
modern objelerle zenginleş-

MIMARI

EVIN GIRIŞINDE BULUNAN 
SIYAH GRANIT ZEMINLER 

VE ANTIKA CARLO MOLINO 
‘DUDAKLAR’ ISIMLI KOLTUK 
EVIN TASARIMI HAKKINDA 
BIZE IPUÇLARI VERIYOR. 
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tirilmiş. Evin tümüne hakim 
olan sadelik kavramı mutfakta 
da kendini gösteriyor. Az ama 
fonksiyonel malzemelerle do-
natılmış olan evin mutfağı ev 
sahibinin az hareketle işini ta-
mamlayacağı şekilde tasarlan-
mış. Zemin ve mutfak tezgahı 
ise özel bir taştan yapılmış. 

Havuz ile sonsuzluğa
adım atılıyor
Evde bulunan havuz ise bir de-
korasyon unsuru olarak kullanıl-
masının yanı sıra rahatlamak için 
de ideal bir yer. Evin yakınların-
da bulunan göl ile birmiş gibi 
tasarlanan havuz ile sonsuzluk 
hissi yaratılmış. Cam karosunun 

rengi bile göl ile uyumlu olması 
açısından özel olarak seçilmiş.

Zeka tasarımla buluşuyor
Evin garajının zemini ise kar-
bon-fiber desenli beyaz se-
ramikten yapılmış. Bu zemin 
hem eski ve hem de modern 
bir skalaya sahip yarış araba-
larının sergilenmesi için ev sa-
hiplerine mükemmel bir yüzey 
sunmuş. Arabaların aydınlat-
masında kullanılan Florasan ve 
LED ışıklarının ile kusursuz bir 
görünüm sağlanmış. Garajın 
parlatılmış alüminyum elmas 
plaka duvarları ve cam kapıları 
sayesinde de içerideki görüntü 
dışarıya da yansıtılmış.

PROJENIN ADI: 

ACQUA VILLA

MIMAR: WINN WITTMAN

MIMARLIK ŞIRKETI: WINN 

WITTMAN ARCHITECTURE

LOKASYON: TRAVIS 

GÖLÜ, TEKSAS



Eşyalarınız Birbiri ile 
Ne Kadar Uyumlu?

Mobilyalarınız ve Perdeniz 
Arasında Uyumu Yakalayın

BIR MEKANI DOĞRU DEKORE ETMENIN KURALLARINDAN BIRI DE MEKAN IÇINDE YER ALAN 
OBJELERIN BIRBIRINI TAMAMLIYOR OLMASIDIR. OTURMA ODALARININ EN ÇOK GÖZE ÇARPAN 
IKI KAHRAMANI OLAN MOBILYA VE PERDELER ARASINDA UYUM YAKALAYABILMEK SANILDIĞI 
KADAR ZOR DEĞIL. IKI KAHRAMANDAN UYUMLU BIR HIKAYE YARATMANIN PÜF NOKTALARINI 

AÇIKLIYORUZ.
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Dekorasyon kavramını açık-

lamak gerekirse duvar, 

renk, mobilya, ev tekstil ürün-

leri ve aksesuar farklı başlıkla-

rın bir arada birbiri ile uyumlu 

bir şekilde kullanılması olarak 

adlandırılabilir. Bunların içinde 

en göze çarpan iki obje mobil-

yalar ve perdelerdir. Bir odaya 

girdiğinizde gözünüze çarpan 

bu iki eşyanın birbiri ile uyumlu 

olması için bir takım adımları 

izlemek gerekiyor. 

Perdelere En Son Karar Verin 
Bir oda için dekorasyon planı 

yaparken karar verilmesi ge-

reken en son eşya perdelerdir. 

Perde seçiminde bulunma-

dan önce duvar rengine karar 

verilmiş, parkeler seçilmiş, 

mobilyaların alınmış olması 

gerekiyor. Tüm bu aşamaları 

tamamladıktan sonra sıra per-

de seçimine geliyor. Mobilya 

ve perde arasında uyumlu bir 

tercih yapabilmek için her iki 

39



Desenlerden Yola Çıkın

Mobilya ve perde arasında 

uyum yakalamak için işe ya-

rayacak bir başka yöntem 

ise mobilyanın desenlerinden 

geçiyor. Mobilyanın ana ren-

gini kullanmak yerine desen 

içinde yer alan ara renkleri 

kullanarak da ilerleyebilirsi-

niz. Bordo bir oturma grubu-

nuz varsa ve desenleri krem 

rengindeyse perde seçiminde 

bordo yerine krem rengini 

tercih edebilirsiniz. Böylece 

mekanı boğmadan şık bir gö-

rüntü yaratabilirsiniz. 

Zıtlıklardan 

Uyum Yaratın

Mobilya ve per-

denin deseni 

de uyum için 

önemli ayrıntı-

lardan. Koltuk-

larınız desenliyse 

perde seçiminde 

düz kumaşları tercih 

edebilir ya da tam tersini 

uygulayabilirsiniz.

Kumaş Türlerini 

Göz Ardı Etmeyin 

Renk ve desen konusunda ka-

rar vermeden önce üzerinde 

durmanız 

gereken 

bir diğer 

konu da 

mobilya ve 

perdenin ku-

maş uyumlulu-

ğu. Örneğin parlak 

kumaşlı bir oturma grubu seç-

tiyseniz perde olarak kadife ya 

da keten bir kumaş seçmeniz 

doğru bir karar olmaz. Her iki 

kumaşın da bu konuda birbiri 

ile uyumlu olması gerekiyor.

ürünü de aynı tonlarda kullan-

mak gibi bir hataya düşülüyor. 

İki farklı üründe aynı tonu tut-

turmak nerede ise imkansızdır. 

Bu yüzden birebir aynı tonu 

seçmek yerine mobilyada kul-

lanılan tonun birkaç ton açığı 

ya da koyusunu perdede kulla-

nabilirsiniz. 

Ev dekorasyonunuzla 
ilgili olarak 

riske girmek 
istemiyorsanız perde 
seçiminde bej, kahve 
ve beyaz gibi sıklıkla 
tercih edilen renklere 

yönelebilirsiniz. 
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DEMET ÖZDEMIR & CAN YAMAN: 

İlk Günden Beri Uyumluyuz
SON ZAMANLARIN EN ÇOK IZLENEN PROJELERINDEN 
BIRI OLAN ERKENCI KUŞ, YAYINLANDIĞI ILK GÜNDEN 
BUGÜNE BEĞENI ÇIZGISINI ARTTIRARAK YOLUNA 
DEVAM EDIYOR. ARALARINDAKI UYUMUN 
TELEVIZYON EKRANLARINA YANSIMASI 
BAŞARIYI DA BERABERINDE GETIRIYOR.
SON ZAMANLARIN EN SEMPATIK 
IKILISI OLAN DEMET ÖZDEMIR VE 
CAN YAMAN MERAK EDILENLERI 
ANLATIYOR.          

42

RÖPORTAJ



Erkenci Kuş dizisiyle Cumartesi 
akşamları evlere konuk 
oluyorsunuz. Dizi nasıl gidiyor?  
Can Yaman: Böyle bir proje 
içinde yer almaktan hem gurur 
hem de mutluluk duyuyorum. 
Bu bir ekip işi ve iyi bir ekiple 
bir arada olduğunda o samimi 
enerjinin ekrana yansıdığına 
inanıyorum. Beraberinde ge-
len başarı da haliyle bizi mutlu 
ediyor. 

Demet Özdemir: Projenin baş-
ladığı günden bugüne gelene 
dek olumsuz tek bir şeyden 
bahsedemem. Günümüzün 
yaklaşık 16 saati sette geçiyor. 
Haliyle tüm ekip bir aile olu-
yoruz. Keyifli bir iş yapıyoruz. 
Umarım böyle de devam eder. 

Bu başarıyı 
bekliyor muydunuz? 
Can Yaman: Çok büyük bir ak-
silik olmadığı müddetçe bu 
başarıyı bekliyordum. Se-
naryoyu ilk okuduğum-
da projenin tutmasını 
sağlayabiliriz diye 
düşündüm. 

Demet Özdemir: Dizimiz 
başladığından beri iyi reyting 
alıyor. Her bölümün fragma-
nından ve bölüm yayınlan-
dıktan sonra hem sosyal 
medya hesaplarından 
hem de dışarıdan çok 
güzel tepkiler alıyoruz.

Kendi gözünüzden 
oynadığınız karakterleri 
anlatır mısınız?
Can Yaman: Can Divit’in 
hayat felsefesini anlatan 

bir cümle var: “Otuz da-
kikada terk edemeyeceğin 

CAN YAMAN: GÜNÜN 16 SAATINI 
ÇALIŞARAK GEÇIRIP, ÖFLEYIP 

PÖFLEMIYORSANIZ IŞINIZI 
SEVIYORSUNUZ DEMEKTIR.
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bir hayatı kurma.” Bu motto ile 
23 yaşında basıp gitmiş, dünya 
çapında insan hikayeleri çek-
mek için ülkesi ve ailesinden 
uzaklaşmış biri… İşini çok sevi-
yor. Durmadan seyahat edip, 
sıradan bir insanın yaşayama-
yacağı koşullarda yaşıyor.

Demet Özdemir: Sanem’in ha-

yali, yazar olmak. Ama şartlar 

ve hayatın getirdiği durumlar 

farklı. Ailesinin zoruyla kurum-

sal bir şirkette çalışmak zorun-

da kalıyor. Sonra da hayatının 

aşkıyla karşılaşıyor.

Nasıl keşfedildiniz?

Can Yaman: Bir arkadaşım, 

beni menajerlerim Cüneyt Sayıl 

ve İlker Bilgi ile tanıştırdı. İlk de-

neme çekiminden sonra “Gönül 

İşleri’ne” başladım.

Demet Özdemir: Hayal kur-

manın ne kadar doğru olduğu-

nu gösteren bir hikâyem var. 

Tavukların, eşeklerin olduğu, 

organik, küçük bir yerde büyü-

düm. Bahçeli bir evimiz vardı. 

Apartman kültürü yoktu, hep 

sokaklarda ve özgürdüm. Okul 

dibimizdeydi. Hiç “Buradan 

çıkmalıyım” gibi bir derdim de 

yoktu, memnundum hayatım-

dan. Hatta tam tersi, İstanbul 

gibi büyük şehirler beni çok 

korkutuyordu. Herhangi bir 

magazin programına denk 

geldiğimde, orada gördüğüm 

şehir hayatları ve yaşananlar 

bana korkutucu geliyordu. 

İstanbul’da akrabalarımız vardı. 

Ablam, onları ziyarete gittiği 

bir gün tesadüfen keşfedildi. 

Neşe Erberk Ajans’a kaydol-

du. Biz de İstanbul’a taşındık. 

Benim hayalim, okuyup avu-

kat olmaktı. Ortaokul bitti, lise 

başladı. Tam üniversite düşü-

nüyordum ki bir anda her şey 

ters yüz oldu. İşler kapandı, 

ablamın hevesi kaçtı derken 

evlendi. İstanbul’da geçim zor. 

Birinin çalışması gerekiyordu. 

“Ben hallederim” dedim. Abla-

mın tanıdığı dansçıların arasına 

girmek için bir ayda 11 kilo ver-
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dim ve kendimi sahnede dans 

ederken buldum. Uzun süre 

Bengü’ye dansçılık yaptım.

Herkes sizi birbirinize çok 
yakıştırıyor. Birbiriniz için 
neler söylemek istersiniz?
Can Yaman: Demet ile çok 
iyi anlaşıyoruz. İlk günden 
beri uyumluyuz. Harika bir 

partner, çok iyi bir oyuncu, 
iyi insan, çok hızlı doğaçlama 
yapabiliyor.

Demet Özdemir: Günün yak-
laşık 16 saatini birlikte geçi-
yoruz. Çok iyi anlaşıyoruz. Bu 
uyum ve enerji tv ekranlarına 
da yansıyor. Başarımızın ar-
kasındaki en önemli etkenler-
den biri de aramızdaki uyum.

DEMET ÖZDEMIR: 
INSAN BAZI ŞEYLERI 
KAZANDIKÇA, 
KENDINDEN EMIN 
OLDUKÇA DAHA DA 
NAIFLEŞIYOR. HIRÇIN 
BIR KIZKEN ÖFKEM 
AZALDI.
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KIŞ AYLARINDA ARAÇ 
KONUSUNDA DIKKAT EDILMESI 

GEREKEN EN ÖNEMLI 
KONULARIN BAŞINDA KIŞ 
BAKIMI GELIYOR. DEĞIŞEN 

IKLIM KOŞULLARIYLA UYUMLU 
OLABILMEK VE TRAFIKTE 

GÜVENLIĞI SAĞLAYABILMEK 
IÇIN ARAÇLARA KIŞ BAKIMI 

YAPTIRMAK GEREKIYOR. 

Kış Aylarında 
Aracınızı İhmal 

Etmeyin 

Aracınızın Kıs Bakımını Yaptırdınız mı?
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Güvenli bir yolculuk için 
araçların belirli zamanlarda 

kontrolden geçmesi gerekiyor. 
Bu zaman diliminden biri de 
mevsim geçişleri. İçinde bu-
lunduğumuz kış aylarında can 
güvenliğinizi sağlamak, aracın 
ömrünü uzatmak için yapılma-
sı gerekenleri sıraladık. 

Önceliğiniz Kış Lastiği Olsun 
Olası kazaların önüne geçe-
bilmek için alınabilecek ted-
birlerden biri de lastikler. Her 
mevsimde kullanılması gere-
ken doğru lastik türü ile seya-
hat etmelisiniz. Kış ayları için 
de tercihinizi kış lastiklerinden 
yana kullanmalısınız. Güvenli 
yol tutuşu sayesinde kış ayla-
rında gönül rahatlığı ile aracını-
zı kullanabilirsiniz. 

Soğutma Sıvısını 
Kontrol Edin 
Her mevsim önem taşıyan so-
ğutma sıvısı kış aylarında daha 
da büyük önem taşıyor. Bu sı-
vının belirtilen orandan az ol-
ması motorun donmasına ne-
den oluyor. Yaşanan bu aksilik 
aracınızın motorunda büyük 
hasarlara yol açabilir. 

Motor Bakımını 
Ihmal Etmeyin 
Aracınızın lastiklerini değiştir-
dikten sonra önemli olan bir 
diğer konu ise motor bakımı. 
Araçta oluşan ufak sorunlar 
kış mevsiminde daha büyük 
sorunlar haline gelebilir. Marş, 
rölanti, avans ayarı, stop etme 
gibi motor kaynaklı problem-
leri ilerlemeden ve daha büyük 
sorunlar yaratmadan çözmek-
te fayda var.

Silecekleri Atlamayın 
Kış aylarında araçlarda en sık 
yaşanan problemlerden biri de 
sileceklerin düzgün çalışmama-
sı. Düzgün çalışmayan silecekler  
camların buz tutmasına neden 
olur. Sileceklerinizin verimli çalı-
şabilmesi için kışlık silecek lastiği 
ve antifiriz kullanabilirsiniz. Cam 
buzlanması veya kar tutması 
gibi durumlara hazırlıklı olmak 
için arabanızda bir buz kazıyıcı 
bulundurmanız da yarar var. 

Kış Aylarında Aracınızda Bulunması 
Gereken Malzemeler
• Aracın geriye veya öne gitmesini 
engelleyecek tekerlek takozu,
• Seyyar lamba veya el feneri,
• Normal hava şartlarında 150 metreden görülebilecek 
kırmızı ışık veren veya yansıtan reflektif işareti,
• İlk yardım seti,
• Dış ışık donanımı için birer adet yedek ampul,
• Yedek lastik (stepne),
• Yangın söndürme cihazı, kriko ve bijon 
anahtarı,
• Karlı ve buzlu yollarda yol üzerinde 
tutunmayı sağlayacak bir çift patinaj 
zinciri,
• Yolda kalma sırasında aracı 
çekebilecek çekme halatı.
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Çeşitli STK kulüplerinde ve An-
talya Spor Kulübü yönetiminde 
görev aldım. Evli ve iki çocuk 
babasıyım. 

Su bazlı mix makinasını 
kullanan Türkiye’deki  ilk  
yetkili servis sizsiniz?  Su bazlı 
kullanmaya nasıl karar 
verdiniz, sonuçlarından 
memnun musunuz?
Sistemi servisimiz bünyesinde 
ilk 2003 yılında kullanmaya 
başladık. Su bazlı otomobil bo-
yalarını tercih etmemizin nede-
ni çevreye duyduğumuz saygı. 
Sürdürülebilir bir çevre için eli-
mizden geldiğince hassasiyet 
göstermekteyiz. Sektörde Dyo 
su bazlı renk mix sistemini kul-
lanan ilk yetkili servisiz. Dyo ile 
farklı dönemlerde iş ortaklığı 
yaptığımız zamanlar olmuş-

Sağladığı Müşteri 
Memnuniyeti İçin  

Dyo’ya Teşekkür Ederiz
1984 YILINDA BAŞLADIĞI 

IŞ HAYATININ BELIRLI 
DÖNEMLERINDE DYO ILE 

ÇALIŞMA IMKANI OLSA DA 
2017 YILINDAN BU YANA IŞ 
ORTAĞI OLDULAR. FORD 
YETKILI SERVISI ISMAIL 
BILAL, DYO MIX SISTEMI 

SAYESINDE SAĞLADIKLARI 
MÜŞTERI MEMNUNIYETI IÇIN 
DYO MARKASINA TEŞEKKÜR 

ETTI.  

Biraz sizi tanıyabilir miyiz? 
1963 yılında Antalya’nın Fi-

nike ilçesinde doğdum. İlkoku-
lu Finike’de, ortaokulu ise İzmir 
Türk Koleji’nde yatılı okuyarak 
lise eğitimim için Antalya’ya 
döndüm. Antalya Lisesi’nden 
1980’de mezun oldum. 
1956 yılında babam Mehmet 
Bilal tarafından kurulan aile şir-
ketinde, 1984 yılından çalışmaya 
başladım.  Önce Ford Otosan 
Bayiliği ve sonrasında 2000 yı-
lında Ford 3S Plaza ile Konyaaltı  
İlçesi’nde hizmet vermeye de-
vam ettik. Konyaaltı’nda  hizmet 
veren ilk otomobil firması olarak 
ilçenin gelişmesine katkı sağ-
ladık. Halen bu alanda çalışma 
hayatımıza devam etmekteyiz. 
Dönem dönem Ford Otosan 
Bayileri Konsey Başkanlığı 
yaptım. Antalya Ticaret ve 
Sanayi Odası Meclis Üyesiyim. 
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tur.2017 yılında Dyo’nun su 
bazlı mix renk sistemini, Dyo 
teknik servisinin yapmış oldu-
ğu sunumlarda tanıdık. Bir de 
hasar tamiri sonrası işlem yap-
tığımız araçların renk hassasi-
yetinin önemi büyüktür. Orjinal 
renk tonlarının yakalanması ve 
yapılan işlemin firmamızın ga-
rantisi altında olması  da. Dyo 
sayesinde bugüne kadar boya 
atölyesinde problem yaşama-
dık.Ustalarımızın yetkin olması 
da önemli faktör. 

Ne kadar süredir DYO’nun mix 
makinalarını 
kullanıyorsunuz? 
Yaklaşık 2 yıldır problemsiz bir 
şekilde kullanmaktayız.

Neden DYO’nun mix 
makinasını tercih 
ediyorsunuz?
Yerli firma olmasının verdiği 
fiyat avantajı ile ürün kalitesine 
duyduğumuz güven ve garanti.

Istediğiniz rengi DYO renk 
okuma, cihazlarını kullanarak 
elde edebiliyor musunuz? 
Evet. Servisimize gelen araç-
ların model ve yaş çeşitliliği 
farklılık gösteriyor. Bu nedenle 
tamirini yaptığımız araçların 
dış etkenlerden dolayı renk 
tonlarında da farklılıklar oluyor. 
Dyo’nun renk okuma cihazını 
kullanarak farkları minimize 
ediyoruz.

DYO ile çalışmanın size kattığı 
avantajlar var mı? Bunlardan 
bahsedebilir misiniz? 
Bir kere tesviye işleminden tu-
tun da astar, hazır renkteki son 
kat boya ve poliş işlemine ka-
dar tüm ürün grubunu Dyo’da 
bulabiliyoruz. Ürünlerin fiyatla-
rı ve maliyet avantajı bize bo-
yahanade rekabet ve avantaj 
sağlıyor. Kısacası kalitemizden 
taviz vermediğimiz boya iş-
lerimizde özellikle rekabetin 
yüksek olduğu bu dönemlerde 
yarıştan geri kalmamıza destek 
oluyor.

DYO’dan istediğiniz gibi 
teknik servis 
alabiliyor musunuz? 
Bunu hiç sormayacaksınız san-
Hiç sormayacaksınız sandım. 
Gerçi ürün problemi yaşamı-
yoruz ama bazen iş yoğunlu-
ğundan ustalarımız yeni çıkan 
renklerin kodlarını bulmakta 
zorlanabiliyor ya da günümüz-
de otomobillerde sıklıkla kul-

lanılan sedef boyalarda renk 
hassasiyeti yaşayabiliyoruz. Bu 
tür sıkıntılarımızı Dyo’nun teknik 
servis temsilcisi ile hızlı bir şe-
kilde müdahale ederek sonuca 
ulaştırıyoruz.

Boya stok durumunuzu nasıl 
takip ediyorsunuz?
Dyo’nun bize sağladığı imkan-
lardan biri de, boyahane kar-
lılık ve stok kontrol sistemidir. 
Dyo’nun bize kurduğu bu sis-
tem sayesinde boyahane sarfi-
yatı kontrolü ve stok kontrolü 
yapabiliyoruz. Bu da maliyet 
avantajı sağlıyor. Stok kontrol 
sistemi içinde Mixline, renk oku-
ma cihazı ve stok kontrol prog-
ramı yer almakta. Bu program 
sayesinde boyahaneye gelen 
araçlar için ne kadar boya kulla-
nıldığı, araç başına maliyetlerinin 
ve renk kodlarının neler olduğu-
nu takip edebiliyoruz. Zaman-
dan tasarruf ediyor ve işletme-
mizin maliyetlerini kontrol etme 
imkanı buluyoruz.
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GELENEKSEL HALE GELEN DYO USTA LIGI’NIN ÖN ELEMELERI FESTIVAL HAVASINDA 
GERÇEKLEŞTIRILDI. 22 EKIM - 4 KASIM TARIHLERI ARASINDA 10 BÖLGEDE YAPILAN 

KARŞILAŞMALAR PROFESYONEL LIGI ARATMADI. YEŞIL SAHALARDA TOP KOŞTURAN 
USTA BOYACILARIN OLUŞTURDUĞU TAKIMLAR KIRAN KIRANA GEÇEN MÜCADELELER 

SONRASINDA TEMMUZ AYINDAKI FINAL IÇIN VIZEYI ALDI.

DYO USTA LIGI 2019 TÜRKIYE ŞAMPIYONASI
ÖN ELEMELERI TAMAMLANDI 
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Futbolun milyonları birleşti-
ren büyüsüne inanan DYO, 

başta A Milli Futbol Takımı ol-

mak üzere her zaman futbola 

destek vererek, futbolseverle-

rin coşkusuna destek oluyor.  

3 sene önce başlayan DYO 

Usta Ligi’nin ön elemeleri geç-

tiğimiz aylarda tamamlandı. 

2019 Türkiye Şampiyonası’na 

katılacak takımların belirlen-

diği ön eleme maçları büyük 

katılımı ile bu yıl da festivalleri 

aratmayan görüntülere sah-

ne oldu. Sahada top koşturan 

usta boyacıların oluşturduğu 

takımlar zorlu maçlar sonrasın-

da final maçları için vizeyi aldı. 

Futbolla dolu iki hafta sonun-
da Dyo Usta Ligi 2019 Türkiye 
Şampiyonası için bölgelerini 
temsil edecek 10 takım belli 
oldu.

Her Şey En Ince Ayrıntısına 
Kadar Organize Edildi
Ön eleme maçlarından önce 
herhangi bir aksilik olmaması 
için tüm Bölge Müdürlüklerinde 
organize olan DYO ekibi, her 
şeyi en ince ayrıntısına kadar 
organize etti. Turnuvanın ya-
pılacağı yeşil sahalarda, futbol 
organizasyonları standartların-
da futbol sahası ve saha kenarı 
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hazırlandı. İzleyiciler için tribün, 
takımların yedek oyuncularının 
oturacakları benchlere kadar 
hemen her şey düşünüldü ve 
özel ses sistemleri kuruldu.  
Takım oyuncuları ve misafirlerin 
olası bir sağlık sorunu için sağlık 
ekipleri her zamanki gibi hazır 
bekletildi.

Tüm hazırlıklardan sonra “DYO 
Usta Ligi 2019 Türkiye Şam-
piyonası” öncesi ön eleme 
maçlarının startı İstanbul’da 
verildi. Türkiye Futbol 
Federasyonu’nun (TFF) yön-
lendirdiği hakemler eşliğinde 
yapılan, heyecan dolu geçen 
turnuvada toplam 30 maç 

Her Bölgeye Renk Kattı
DYO Usta Ligi Otobüsü dur durak bilmeden maçtan maça 
koşarken gittiği her bölgeye renk kattı. Yola İstanbul’dan 
çıkan Dyo Usta Ligi otobüsünün durakları sırasıyla Bursa, İz-
mir, Antalya, Ankara, Samsun, Trabzon, Diyarbakır ve Ada-
na olurken, turnuva için toplam 5.310 km yol kat edildi.
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yapıldı. 22 Ekim’de başlayan 
turnuva boyunca ustalar yeşil 
sahalarda hünerlerini gösterir-
ken oldukça çetin mücadele 
sergilendi. Ustaların sahne 
aldığı maçlar zevkli, bir o ka-
dar da eğlenceli bir şekilde 4 
Kasım’da Adana’da son buldu.

Şampiyon Temmuz’da 
Belirlenecek
Futbol şöleni sunan ön eleme 
maçlarında sırasıyla Batı Mar-
mara, Doğu Marmara, Güney 
Marmara, Ege, Antalya, İç 
Anadolu, Karadeniz, Trabzon, 
Diyarbakır ve Güney Anadolu 
Bölge Müdürlükleri’nde fina-
listler belirlendi. 4 Kasım’da 
Adana’da sona eren turnuvada 
belirlenen bölge şampiyonları 
2019 yılının Temmuz ayında 
düzenlenecek Dyo Usta Ligi 
2019 Türkiye Şampiyonası için 
mücadele edecek.

Batı Marmara Bölme Müdürlüğü

Doğu Marmara Bölge Müdürlüğü

Güney Marmara Bölge Müdürlüğü

Ege Bölge Müdürlüğü

Antalya Bölge Müdürlüğü

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü

Karadeniz Bölge Müdürlüğü

Trabzon İrtibat Bürosu

Diyarbakır Bölge Müdürlüğü

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

: Dyojen

: Dyoplast

: Pasboyar

: Dinamik Dış

: Dyolasteks

: Pinosan

: Antipas

: Texture

: Dyostop

: DyoTrafik

ŞAMPIYONADA TEMSIL EDECEK TAKIMBÖLGE ADI



TEKNOLOJININ ILERLEMESI VE ILETIŞIM AĞINI 
ETKISI ALTINA ALMASIYLA HER AN HER 
ŞEYE ULAŞIM OLANAĞI ARTTI. ILETIŞIMDE 
SINIRIN KALKMASI BAZI OLUMSUZLUKLARI DA 
BERABERINDE GETIRDI. BUNLARDAN BIRI DE 
SOSYAL MEDYA KRIZLERI. HER MARKANIN BAŞINA 
GELEBILECEK SOSYAL MEDYA KRIZLERI IÇIN NE 
KADAR HAZIRIZ? 

KRIZE ERKEN MÜDAHALE 
HAYAT KURTARIR

SOSYAL MEDYANIN 
SOSYAL KRIZLERI
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Çeşitli nedenlerden dolayı 
her marka, her an kriz ya-

şayabilir. Bu noktada önemli 
olan bir krizle karşılaşmak de-
ğil, karşılaşılan krize doğru ve 
zamanında müdahale edebil-
mek. Doğru ve zamanında mü-
dahale markayı içinde bulun-
duğu durumdan kurtardığı gibi 
markanın imajını da koruma-
sına yardımcı oluyor. Krizi en 
zararsız şekilde atlatmak için 
uygulanması gereken adımları 
doğru takip etmek gerekir.

Kriz Masası Oluşturulmalı
İlk olarak sosyal medyayı kul-
lanan her markanın her türlü 
duruma hazırlıklı olması için 
bir kriz kitapçığının bulunması 
gerekiyor. Böylece yapılması 
gereken işlemler ve atılması 
gereken adımlar kolaylıkla ta-
kip edilebilir. İlk iş olarak krizin 
temel sorunun nedeni öğre-
nilmeli. Yarattığı maddi ya da 
manevi hasar araştırılmalı. Bu 
süre boyunca gerek basından 
gerek sosyal medya aracılığı 
ile gelen soruların nasıl cevap-
landırılacağına karar verilmeli. 
Belirli kurallar oluşturulmalı 
ve bu kurallar doğrultusunda 
hareket edilmeli. Başka bir kri-
ze neden olmamak için gelen 
hiçbir mesaj ya da yorum asla 
silinmemeli. İstenmeyen ya da 

olumsuz mesajların silinmesi 
farklı bir algı oluşmasına neden 
olabilir.

Gelişmeler Yakından 
Takip Edilmeli
Olaya doğru ve zamanında 
müdahale edilebilmesi için tüm 
gelişmeler yakından takip edil-
meli. Böylece olayın büyümesi 
durumunda acil olarak müda-
hale edilebilir.

Mesajlar Gecikmeden 
Cevaplanmalı
Sosyal medyanın en büyük 
özelliklerinden biri her şeyin 
çok çabuk yayılması. Kriz du-
rumunda bu marka için deza-
vantaj oluyor. Konu ne kadar 
yayılırsa markaya gelecek 
yorum ve sorular da o kadar 
fazlalaşıyor. Bu durumda gelen 
yorumları ve soruları gecikme-
den cevaplandırmak gerekiyor. 
Hızlı ve açıklayıcı cevaplar 
markanın takipçi gözünde gü-
ven kazanmasını sağlıyor. Ce-
vaplama kısmında çok önemli 
bir detay var; samimiyet. Kop-
yala yapıştır cevapların yerine 
özenli olarak kişiye özgü ce-
vaplar verilmeli.

Planlanmış Postlar 
Gözden Geçirilmeli
Kriz gibi durumlarda söylenen 

her söz, paylaşılan her bilgi 
önem taşıyor. Yanlış anlaşıl-
manın en yoğun yaşandığı bu 
durumda önceden planlanan 
postların da gözden geçirilme-
si gerekiyor. Kriz durumunu 
tetikleyici, yanlış anlaşılmaya 
müsait postların paylaşımı bir 
müddet ertelemek doğru bir 
karar olur.

Özür Dilemek Bir Erdemdir
Hızlıca atılan geri adım hem 
marka itibarını koruyor hem 
de takipçi gözünde bir çözüm 
olarak algılanıyor. Burada dik-
kat edilmesi gereken iki nokta 
bulunuyor: Birincisi özrü kişi-
selleştirmemek gerekiyor, ikin-
ci olarak da özür bir savunma 
mekanizması olarak görülme-
meli.

Kriz Sonrası 
Telafi Unutulmamalı
Kriz sona erdikten sonra gös-
terilen tutum da son derece 
önemli. Hatayı telafi edici çalış-
malarda bulunmak gerekiyor.

55



HER GEÇEN GÜN HAYATIMIZA 
YENI BIR KAVRAM ILE GIREN 

TEKNOLOJI TÜM HIZIYLA 
GELIŞMEYE DEVAM EDIYOR. 

BU GELIŞMELERDEN BIRI 
DE SON ZAMANLARIN 
EN POPÜLER KAVRAMI 

BLOCKCHAIN. GELECEĞI 
ŞEKILLENDIRECEĞI 

DÜŞÜNÜLEN BLOCKCHAIN, 
HAYATIMIZA NELERI DAHIL 
EDECEĞI ŞIMDIDEN MERAK 

KONUSU.

BLOCKCHAIN GELECEĞI 
ŞEKILLENDIRMEK IÇIN 

BEKLIYOR
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Blockchain aslında ilk olarak 
bitcoin ile ortaya çıktı. 2012 

yılında bitcoinin hayatımıza da-
hil olması ile birlikte arkasındaki 
gizli kahraman olan Blockchain 
ile de tanıştık. Bitcoini bugüne 
kadar ayakta tutan en güvenli 
sistem Blockchain teknolojisi. 
Geçmişe dönüp baktığımızda 
internet ilk yıllarında maddi de-
ğeri olmayan elektronik posta 
gönderme, birkaç forumda yazı 
yazma, makale okuma gibi işle-
rin yapıldığı bir platformdu. Yıl 
2018’e geldiğinde değerli birçok 
varlığımızı (banka hesapları, 
yatırımlar, özel hesaplar v.b) 
internet üzerinde saklıyoruz. Bu 
noktada devreye Blockchain gi-
riyor. Blockchain teknolojisi sa-
yesinde sanal ortamda muhafa-
za ettiğimiz varlıklar şifrelenmiş 
ve müdahale edilemez şekilde 
Blockchain ağlarına bağlanıyor.

Tanıdık ama yeni anlam kazanan 
bir kavram olan Blockchain tek-
nolojisi zaman içerisinde birçok 
konuda bizleri değişikliğe yön-
lendirecek. İş yapış tarzı, makine 
ve araçları kullanma alışkanlıkları, 
varlıkları yönetim şekli gibi birçok 
alanda değişiklik olacak. Sadece 
bununla da sınırlı kalmayıp devlet 
kurum ve kuruluşları, bankacılık, 
sigortacılık alanında da birçok 
farklılık yaşatacak.

Blockchain Sistemine 
Neden Güvenmelisiniz?
Blockchain teknolojisi denildi-
ğinde akla ilk gelen kelime gü-
ven. Bu teknolojiye neden gü-
venilmeli sorusuna birçok cevap 
vermek mümkün.

* Ortak bir defter kullanılır. Gün-
celleme yapıldığında herkes 
aynı güncellemeden nasibini 
alır. Bir kişi ya da kuruma bağlı 
olmadığı için herhangi bir mü-
dahalede de bulunulamaz.

* Deftere açılan bir kayıt ya da 
girilen bir bilgi değiştirilemez. 
Geriye dönüş yapıldığında kont-
rol imkânı sunsa da kayıtlarda 
değişim yapılmasına izin ver-
mez.
* Girilen kayıtlar sisteme ek-
lenebilmesi için imza gerekir. 
Böylece bilinç ve istek dışında 

herhangi bir işleme uygulamak 
mümkün değil.
* Herkesin yetki sınırları bellidir. 
Bu sınırlar çerçevesinde sadece 
izinli olduğu kayda ulaşım sağ-
layabilir.
* Ortak bir doğrulama sistemi 
olduğu için bir kaydın sisteme 
yazılması konsensüs ile ger-
çekleşir.

Blockchain teknolojisi 
denildiğinde akla ilk 
gelen kelime güven. 
Bu teknolojiye neden 
güvenilmeli sorusuna 
birçok cevap vermek 

mümkün.

Blockchain’in 
Sunduğu Değerler
• Operasyonel verimlilik
• Sürecin basitleştirilmesi
• Etkin denetim
• Daha az risk
• Daha hızlı mutabakat
• Daha az dolandırıcılık ve 
sahtecilik

57



15-16 Eylül’de gerçekleştiri-
len yeşil ile tarihi buluşturan 
etkinlik çerçevesinde İstiklal 
Yolu’nun 7 kilometrelik bölümü 
yüründü, Küre ilçesinin tarihi 
yerleri gezildi. Milli mücadele 
sırasında Anadolu’nun işgale 
uğramamış tek bölgesi Kara-
deniz, dışarıyla bağlantı kuru-
labilecek tek limanı ise İnebolu 
Limanı’ydı. Bu nedenle Kurtu-
luş Savaşı’na katılanlar önce 
İnebolu’ya geliyor, buradan 

‘‘ISTIKLAL YOLU’’ ROTASI İLE 
TARİHE VE YEŞİLE YOLCULUK

Milli Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında büyük rol oyna-
yan ‘‘Istiklal Yolu’’ günümüzde tarih ve doğa meraklılarının 
vazgeçilmez yürüyüş güzergâhları arasında yer alıyor. Istiklal 
Yolu’nu, bu yolda verilen mücadelenin unutulmamasını hedef-
leyen DYO; Atlas Dergisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniver-
sitesi ve Küre Belediyesi ile özel bir ‘‘Istiklal Yolu’’  yürüyüşü 
düzenledi. 

Ankara’ya geçiyordu. Bu rota 
zaman içinde “İstiklal Yolu” 
olarak anılmaya başlandı. Top-
lam 105 kilometre uzunluğun-
daki güzergâh, limana gelen 
silahların Anadolu’nun içlerine 
ulaşmasını sağlıyordu. Musta-
fa Kemal Atatürk’ün “Gözüm 
Sakarya’da, Dumlupınar’da; 
kulağım ise İnebolu’da” sözleri 
bu yolun Kurtuluş Savaşı için 
ne kadar önemli olduğunun en 
büyük kanıtıydı. 

DYO; ARCHISECTIONS 
ZIRVESI’NDE ÜNLÜ 
MIMAR KEN YEANG’I 
AĞIRLADI

Bu yıl ikincisi düzenlenen Ulus-
lararası Mimarlık, Ekolojik ve 
İnsan Odaklı Yapılaşma Zirvesi: 
Archisections, 19 Ekim Cuma 
günü gerçekleştirildi. ‘Mimaride 
yeşil ve mavinin sonsuz tonla-
rı’ temasının işlendiği zirvede 
katılımcılar “Yeşil ve mavinin 
sonsuz tonlarının hâkim olduğu 
sürdürülebilir ekolojik dengeyle 
konforlu yaşam alanları ya-
ratılabilir mi?” sorusuna yanıt 
aradı. 
Sponsorlar arasında olan DYO 
da zirvede özel standı ile yer 
aldı. Sektöre yön veren yaklaşık 
500 profesyonelin katılımıyla 
gerçekleştirilen II. 
Archisections İstanbul 
Konferansı’nda dünyaca ünlü 
Malezyalı Mimar Ken Yeang, 
“Yeşil ve mavide son trendler” 
konulu bir sunum yaptıktan son-
ra DYO’nun standını ziyaret ede-
rek ürünler hakkında bilgi aldı. 

Sektöre yön veren yaklaşık 
500 profesyonelin katılımıyla 
gerçekleştirilen II. Archisections 
Istanbul Konferansı’nda DYO 
özel standı ile yer aldı. 
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PISTLERIN TOZUNU 
ATTIRAN ISIM: 
BERKAY BESLER

DYO’NUN SPONSORLUĞUNDA 
GERÇEKLEŞTI
Genç yaşına sayısız başarıyı 
sığdıran Berkay Besler, 2018 
Porsche Sports Cup’ta dört 
yarıştan üçünü kazanarak yeni 
bir şampiyonluğa daha imza 
attı. DYO’nun sponsorları ara-
sında yer alan Berkay Besler, 
bu başarısını Instagram hesa-
bından da duyurdu. Besler, 25 
Ekim 2018 tarihinde “Dün ak-
şam 2018 Porsche Sports Cup 
şampiyonluk kupamızı aldık. 
Takımıma ve aileme bana bu 
şansı verdikleri için ve bana gü-
vendikleri için teşekkür ederim” 
paylaşımında bulundu.

DYO’nun sponsorları arasında 
yer aldığı ünlü yarışçı Berkay 
Besler, 2018 Porsche Sports 
Cup’ta dört yarıştan üçünü kaza-
narak şampiyonluğunu ilan etti.

İş, bilim, akademi ve sanat dünya-
sının önde gelen isimleri Türkiye 
Kalite Derneği (KalDer) tarafın-
dan bu yıl 27’incisi düzenlenen 
Kalite Kongresi’nde bir araya 
geldi. En yeni yönetim modelleri, 
yenilikçi yaklaşımları ve uzman 
konuklarıyla bilgi ve paylaşımın 
odağı olan Kalite Kongresi, “Sür-
dürülebilir Ortak Gelecek” teması 
ile 13-14 Kasım’da Zorlu Perfor-
mans Sanatları Merkezi’nde ger-
çekleştirildi. 

İş dünyasının en prestijli ödül-
leri arasında gösterilen Türkiye 
Mükemmellik Ödülleri’nin sahip-
lerini bulduğu kongrenin spon-
sorları arasında yer alan DYO, iki 
gün süren etkinlikte özel stant 

Bu yıl ‘Sürdürülebilir Ortak Gelecek’ teması ile gerçekleştirilen Ka-
lite Kongresi’nin sponsorları arasında yer alan DYO, iki gün süren 
etkinlikte özel stant açtı.

DYO, 27. KALITE KONGRESI’NDE 
ÖZEL STANDI ILE YER ALDI

ile yer aldı. DYO Boya Fabrika-
ları Başkan Yardımcısı ve Genel 
Müdür Serdar Oran ile beraber 
KALDER İzmir Yönetim Kurulu 
üyelerinin ziyaret ettiği stantta 
kalitede mükemmelliğe giden 
yolculuğunun kilometre taşları 
da paylaşıldı. 

2013 yılında Türkiye Mükemmel-
lik Ödülü’nde 5 Yıldız Yetkinlik 
Belgesi’ni kazanan DYO, 2014 
yılında Ege Bölgesi Mükemmel-
lik Ödülü’nün sahibi oldu. 2016 
yılında ise kalite konusunda iş 
dünyasının en prestijli ödülünü 
Büyük Ölçekli İşletmeler Kate-
gorisinde DYO Boya kazandı 
ve Türkiye Mükemmellik Ödülü 
DYO’nun oldu.
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Firmanız ne zaman kuruldu?

Halil İbrahim Sayar tarafın-
dan temeli atılan Sayar 

Topluluğu’nun kendi içinde 
oluşan ilk şirketi Halil İbrahim 
Sayar Boya Grubu 1933 yılında 
kuruldu. Kapı Camii civarın-
da 30 metrekarelik bir alanda 
nalbur dükkanı olarak başlayan 
ticari hayatımız 1938 yılında 
Yaşar Topluluğu ile ilerleme 
kararı almamızla farklı bir bo-
yut kazandı. 1954 yılında Dyo 
Boya Fabrikası’nın kurulmasıyla 
birlikte Dyo Toptancı Bayisi 
olarak yolumuzda ilerledik. Hali 
hazırda Dyo İnşaat Boyaları, 
Yalıtım Grubu, Dewilux Mobilya 

SAYAR TOPLULUĞU’NUN ILK GÖZ 
AĞRISI HALIL IBRAHIM SAYAR BOYA 
GRUBU’NUN KURUCUSU HALIL 
IBRAHIM SAYAR, DYO ILE ÇIKTIKLARI 
BU YOLCULUKTA BAŞARIYI NASIL 
YAKALADIKLARINI BIZIMLE PAYLAŞTI. 
KALITELI ÜRÜNÜ, KUSURSUZ MÜŞTERI 
HIZMETIYLE BIR ARAYA GETIREN 
VE MÜŞTERILERINE SUNAN HALIL 
IBRAHIM SAYAR, ‘‘NEDEN DYO’’ 
SORUNUN CEVABINI SIZLER IÇIN 
ANLATTI. 

1954 YILINDAN BU YANA 
DYO ILE YOL ARKADAŞIYIZ

Boyaları, Sanayi Boyaları ve Oto 
Tamir Boyaları alanında güven 
ve sadakatle hizmet vermeye 
devam ediyoruz. 

Dyo ile yollarınız 
nasıl kesişti?
1938 yılında İzmir Fuarı’nda 
şirketimizin kurucusu olan 
Halil İbrahim Sayar ve Durmuş 
Yaşar’ın tanışması ile başlayan 
bu yol arkadaşlığı hala devam 
ediyor. 

Neden Dyo ile 
çalışmak istiyorsunuz?
Sektörün lider kuruluşu olma 
özelliğini taşıyan Dyo, kalitesi, 

güvenilirliği ve geniş ürün yel-
pazesi ile çalışmaktan mutluluk 
duyduğumuz bir marka. 

En çok hangi ürün grubu 
tercih ediliyor? 
Tüm ürünleri kalitesi ile beğeni 
topluyor. Dinamik silikonlu (iç-
dış) Dyo tavan, Dyosen, Tek-
noplast, Teknotex ve Pinosan 
Grubu ürünleri en tercih edi-
lenlerin başında geliyor. 

En çok hangi 
renkler tercih ediliyor? 
İç cephe boyalarında softone 
renkler şu an için en rağbet 
gören renklerden. Dış cephe 
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söz konusu olduğunda iztuzu, 
açık krem, barok kırmızı, ıhla-
ra, alaçatı, yayla yeşili, hareli, 
boran ve beyaz renkler fazlaca 
tercih ediliyor. 

Satış konusunda 
bilgi verir misiniz?
Son yıllar göz önünde bulun-
durulduğunda inşaat sektö-
rünün sürekli büyüdüğü ve 
geliştiğini söylemek mümkün. 
Bu gelişim boya sektöründe-
ki rekabeti de arttırıyor. Dyo 
markası kalite, güven ve çeşit-
lilikten ödün vermediği için her 
yıl bir önceki yıla göre daha 
çok satış yapılıyor. Son 10 yıl 
incelendiğinde büyüme hedefi 
olarak istikrarlı bir şekilde iler-

lediğini söyleyebiliriz. 

Sektörünüzde başarıyı 
yakalamak için ne 
yapmak gerekiyor?
Ürün çeşitliliği, müşteri mem-
nuniyeti, kaliteli hizmet anlayışı 
ve boya sektöründe en iyisi 
olmak akla gelen ilk unsurlar-
dan. Ayrıca müşteri istek ve 
ihtiyaçlarını özümseyebilmek, 
interaktif bir bakış açısı ile 
müşteri ilişkilerini yönetmek 
ve trendlere yön vermek son 
derece önemli. 

Sektörünüzde 
yaşanan sorunlar neler?
Son dönemde artan spot boya 
satışları, haksız rekabet, mer-

diven altı boyalar ve tahsilat 
önemli sorunlar olarak ortaya 
çıkıyor.

Hedeflerinizden 
bahseder misiniz?
Yeni müşteri kazanımı, mevcut 
ciromuzu arttırmak, hizmet 
kalitemizden ödün vermemek 
başlıca hedeflerimiz arasında 
yer alıyor.

Müşterilerinizin gözünden 
Dyo’yu anlatır mısınız?
Dyo deyince müşterilerimizin 
aklına ilk gelen tanımlar: Gü-
ven, kalite ve sürdürülebilir 
büyümedir. 

Müşteri ilişkilerinde başarıyı 
yakalamak için ne yapılmalı?
Müşteri ile ticaretten önce gü-
ven alışverişi kurulması gerekti-
ğine inanıyorum. Müşterilerimi-
zin bir sorunu olduğunda onlara 
en iyi şekilde danışmanlık verip 
gerek ürün satışı gerek başka 
hususlarda her daim yanlarında 
olduğumuzu hissettirmek ve en 
iyi çözümleri üretmek önemli.
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