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Her mevsimin kendine özgü bir güzelliği olsa da, yaz aylarının hem psikolojik hem de 
fiziksel olarak yaydığı enerji bambaşka. İçimizi ısıtan güneşin rengi yazın hayatımıza dahil 

oluyor. Yazın ruhunu yansıtan tüm renkler önce bahçeleri, sonra evleri etkisi altına alıyor.

Biz de bu sayımızda, yazın enerjisini yansıtacak bir ev dekore edebilmek için size farklı 
öneriler sunuyoruz. Bunu yaparken elbette modayı takip ediyoruz. Denizin vermiş olduğu 
özgürlük hissini evlere taşıyoruz. Bu yaz evinizde sahil evi dekorasyonuna, son günlerin 
trend konsepti deve tabanı konseptine ve 80’lerin en sevilen motifi olan makromelere yer 
verebilirsiniz.

Evin içi kadar bahçe dekorasyonu da çok önemli. Yaz aylarında zamanın büyük bir kısmını 
geçirdiğimiz bahçelerde yetiştirebileceğiniz çiçekleri ve çiçekler arasında hoş sohbet 
edebileceğiniz bahçe mobilyalarının bakımı konusunu da sizler için derledik.

Rotamızı dışarıya çevirirken yaz aylarının en moda tatil seçeneklerinden biri olan karavan-
lara da bu sayımızda göz attık.

Tatil demişken, formumuzu da korumak gerekiyor tabii. Tatil öncesi gerçekleştireceğiniz 21 
günlük şekersiz detoks ile ilgili işinize yarayacak tüm bilgileri sizlere sunuyor, dergimizdeki 
her bir konuyu keyifle okumanızı umuyoruz.

Bir sonraki sayımızda görüşene kadar, dışarıdaki güneşin her daim içinizi ısıtması dileğiyle... 
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İçinde bulunduğumuz yaz ayla-
rında görmekten en çok keyif 

aldığımız renklerin başında ye-
şiller geliyor. Girdiği her ortama 
enerji katan yeşil renk, içinde bu-
lunduğumuz yaz aylarında deve 

MODANIN HIZINA AYAK UYDURMAK ZOR. HER DEFASINDA FARKLI BİR ŞEKİLDE KARŞIMIZA 
ÇIKAN MODA, BU YAZ EVLERE DEVE TABANI BİTKİSİNİ DAVET EDİYOR. HEYBETLİ GÖRÜNTÜSÜ 
İLE GÖZ DOLDURAN DEVE TABANI SADECE BİR ÇİÇEK OLMAKTAN ÖTESİNİ SUNUYOR. 

tabanı formatıyla karşımıza çıkı-
yor. Büyüdükçe daha güzel bir 
bitki haline gelen deve tabanları 
özellikle salonlar için en gösteriş-
li aksesuarlardan. Evinizin gölge 
ya da yarı gölge bir köşesine 

deve tabanını konumlandırabilir-
siniz. Yaz aylarında her gün sula-
dığınız, kış aylarında ise aralıklar-
la su verdiğiniz deve tabanı çok 
çabuk büyüyerek salonunuzun 
en iddialı parçası olacak. 

Evlerde  
Deve Tabanı  

Ayrıcalığı

KISA HABER
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Ev Tekstil Ürünlerinde 
Deve Tabanı Farkı 
Deve tabanı modasına ayak 
uydurmak için evinizde illa ki 
çiçek büyütmenize de gerek 
yok. Ev tekstil ürünleri de kul-
lanabilirsiniz. Beyaz üzerine 
konumlandırılan deve tabanı 
yapraklarıyla hazırlanan yastık 
kılıfları bu yazın iddialı akse-
suarlarından. Bunun yanı sıra 
aynı tarz bir kumaştan hazırla-

nan masa örtüsü ve sandalye 
kılıfları ile bahçelerde hoş bir 
ambiyans da yaratabilirsiniz. 

Renkli Duvarlara 
Yeşil Dokunuşlar 
Minimal bir dekorasyon sevi-
yorsanız renkli duvarlarınıza 
deve tabanı yaprağıyla hazır-
lanmış bir tablo asabilirsiniz. 
Böylece evinizde hoş bir ambi-
yans yaratabilirsiniz. 

BÜYÜDÜKÇE DAHA 
GÜZEL BİR BİTKİ 
HALİNE GELEN 

DEVE TABANLARI 
ÖZELLİKLE 

SALONLAR İÇİN 
EN GÖSTERİŞLİ 

AKSESUARLARDAN. 
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YAZ AYLARININ EN UĞRAK MEKANLARI OLARAK KABUL EDİLEN SAHİL 
EVLERİ YAZIN GELMESİYLE BİRLİKTE CANLILIK KAZANIYOR. GÖRÜNTÜSÜ 

İLE İÇ AÇAN BU EVLERE ŞİMDİ BİR KİMLİK KAZANDIRMA ZAMANI. 
SAHİL EVLERİ YAZ İÇİN GERİ SAYIMA BAŞLADI...

FERAHLIĞA DAVETİYE ÇIKARIYOR 
Sahil Evleri

DEKORASYON İPUCU
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Kış mevsimi boyunca kapalı 
mekanlarda devam eden 

yaşam, havaların ısınması ve 
yazın gelmesiyle birlikte deniz 
kenarlarına geçiş yapıyor. De-
nize kıyısı olan bir eviniz varsa 
dışarıdaki huzurlu havayı evin 
içine de taşımanın tam zamanı. 
Kullanılan renkler, tercih edilen 
eşyalar ve evin dizayn ediliş 
şekli evde ferah bir ortam sağ-
lamak için birebir. 
• Yazlık evlerin en önemli sim-
gesi etrafına yaydığı ferahlık 
hissi. Bunun için de atılacak ilk 
adım kullanılan renklerle ilgili. 

Özellikle duvarlarda beyazın 
hakimiyet sürdürmesi önemli. 
Girdiği her ortama sade bir gö-
rüntü kazandıran beyaz, sahil 
evlerinde de istenilen etkiyi ya-
ratacak.
• Sahil evlerinin en belirgin 
rengi olan mavilere de mutla-
ka yer açın. Küçük dekoratif 
mavi ürünleri beyaz duvar ya 
da eşyalarla kombin edebilir-
siniz. 
• Minimal tasarım çizgisi; yoru-
cu olmayan sade mobilyalar, 
olabildiğince az eşya ile me-
kanın boşluğunu tasarlamak, 

şehrin karmaşıklığından uzak 
kalınan ve çoğunlukla dinlenme 
amaçlı tercih edilen yazlık evle-
rin kullanım konseptine olduk-
ça uygun. 
• Yazlık evler bol güneş aldığı 
için, kullanılacak olan ev tekstil 
ürünlerinin de güneşin zararlı 
ışınlarına karşı dayanıklı olması 
gerekiyor.
• Yaz denilince akla çiçekler ge-
liyor. Ev dekorasyonunda müm-
kün oldukça canlı çiçeklere yer 
verin. Masanın üzerine yerleşti-
rilen mevsim çiçekleri evinizin 
havasını değiştirecek.

SAHİL EVLERİ İÇİN UYGULANABİLECEK 
DEKORATİF DEĞİŞİKLİKLERDE 

ÇİÇEKLERİN ENERJİSİNDEN 
YARARLANMAYI İHMAL ETMEYİN. 
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TAYLAND’IN ADETA İNSANLIĞA BİR MİRAS OLARAK SUNDUĞU ZENGİN 
TARİHİ, DOĞAL GÜZELLİKLERİ VE DİNAMİK MİMARİ KÜLTÜRÜYLE BÜYÜK 
BİR UYUM İÇERİSİNDE İNŞA EDİLMİŞ OLAN MANDALAY BEACH VILLAS, 

AVRUPA’NIN MODERN YAŞAM MİMARİSİ VE ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCE TARZININ  
KOH SAMUI GELENEKLERİYLE HARMANLANMIŞ KUSURSUZ BİR ÖRNEĞİ.

GELENEKSELDEN MODERNE...

AYIN EVİ
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Tayland Körfezi’nin güne-
yinde bir ada olan Koh 

Samui’de tropik bahçeler ara-
sında bulunan Mandalay Beach 
Villas, cennet gibi tropik bir 
yaşamın tadını çıkarmak için 
dizayn edilmiş yedi adet lüks 
villadan oluşuyor. 350-500 
metrekare arasında değişen 
genişliklere sahip olan villaların 
her biri, kendisine ait özel bir 
yüzme havuzuna sahip. 
Kusursuz bir doğanın ev sa-
hipliğinde sakinlerini cennet 
gibi bir yaşama davet eden 

MANDALAY BEACH VILLAS, SIRADAN BİR 
EVDEN FAZLASINI SUNUYOR. GEOMETRİK 
DIŞ TASARIMI ŞIK BİR GÖRÜNTÜ 
OLUŞTURURKEN AYNI ZAMANDA EVİN 
BOL IŞIK ALMASINI SAĞLIYOR. 

Mandalay Beach Villas, aynı 
zamanda tasarımıyla pek çok 
ödüle de layık görülmüş. Ce-
sur geometrik formların bol-
ca kullanıldığı proje, ışık ve 
gölge oyunlarının da insanı 
büyüleyen etkisinden bolca 
yararlanılacak şekilde dizayn 
edilmiş. Mandalay Samui De-
velopments tarafından geliş-
tirilen bu harikulade projede 
geleneksel mimari anlayışının 
yanında küçük dokunuşlarla 
modern bir hava yaratılmış. 
Projedeki tüm detaylar bir 
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AYIN EVİ

bütünlük oluşturacak şekil-
de dizayn edilmiş. Bu sayede 
Mandalay Beach Villas, keskin 
hatlara sahip etkileyici bir gör-
sel deneyim sunar hale gelmiş.

Tasarımsal Dengenin  
Kusursuzlaştırdığı Proje
Mimarlar bu kusursuz güzellik-
teki projeyi tasarlarken villalar 
arasında estetik bir tutarlılık 
ve farklı bir tasarım anlayışı 
ortaya koymaya çalışmışlar. 
Mandalay Beach Villas’ın tasa-
rımında modern ve tropikal, iç 
ve dış, form ve işlevsellik ara-
sında etkileyici bir denge söz 
konusu. Dikdörtgen formlar 
ve kanatlar sayesinde proje-
de sakinlerin özel hayatlarının 
gizliliği maksimum derecede 
sağlandığı gibi, beyaz kumlarla 

çevrelenmiş plajın o nefes ke-
sici güzellikteki manzarasında 
da yararlanılmış.

Keyifli Yaşam Alanları Sunuyor
Dizayn konseptinin keyifli bir 
yaşam alanı oluşturmak ve 
açık hava alanları yaratmak 
üzerine kurulduğu Mandalay 
Beach Villas’ın ön cephesinin 
yanında yemyeşil tropikal bir 
bahçe uzanıyor. Bu bahçe 
Mandalay Beach Villas sakin-
lerine güneş ışığından doyası-
ya yararlanacakları ve günün 
yorgunluğunu üzerinden ata-
cakları özel bir alan yaratıyor. 
Binanın girişinde bulunan ha-
vuz ile mekanın içine dair bir 
gizlilik oluşturularak her bir 
villa ortak kullanım alanlarına 
ayrılmış.

Tüm Yaşam Alanları 
Birbirine Bağlı
Projede kat planları insan vü-
cudu oranları temel alınarak 
geliştirmiş. Tasarımda koridor-
lara az sayıda yer verilmesi ve 
binanın ayrı hacimleri arasında 
bir akışkan geçişin sağlanması 
bu mantığın bir sonucu. Tüm 
tasarımın ev içerisindeki ya-
şamı kolaylaştırması üzerine 
kurulduğu projede, yaşam 
alanları görsel olarak çevreyle 
iletişim kurmak üzerine dizayn 
edilmiş. 
Basamaklar üzerinde yükselen 
yatak odaları gibi özel alanların 
yanı sıra oturma odası, yemek 
odası, mutfak gibi bölümler 
doğal ışıktan yararlanacak 
şekilde oluşturulmuş. Her üç 
yatak odasında balkon bulunan 

10



ÖDÜLLERİN PROJESİ

PROJE, 2009’DA 
BEST RESIDENTIAL 
DEVELOPMENT (SAMUI) 
AT THAILAND PROPERTY 
AWARDS, 2010’DA 
HIGHLY COMMENDED 
BEST RESIDENTIAL 
DEVELOPMENT 
(SAMUI) AT THAILAND 
PROPERTY AWARDS 
VE SHORTLISTED FOR 
ASIA PACIFIC PROPERTY 
AWARDS, 2011 YILINDA 
DA HIGHLY COMMENDED 
BEST RESIDENTIAL 
DEVELOPMENT (SAMUI) 
ÖDÜLLERİNİN DE SAHİBİ 
OLMUŞ. 

projede, boydan boya devam 
eden pencereler sayesinde 
manzaradan maksimum de-
recede faydalanılmış. Ayrıca, 
içeri süzülen güneş ışınları 
yüksek tavanlara yansıyor ve 
böylelikle projede açıklık ve 
boşluk hissi yaratılıyor. Kapı-
lar ise bahçe ve dış dünyayla 
daha rahat ve kesintisiz ileti-
şim kurabilmek adına sürgülü 
olarak imal edilmiş. Ana yatak 
odası ise geniş bir verandaya 
ve sonsuz bir manzaraya sa-
hip. Villaların arka tarafında ise 
hizmetli odası gibi fonksiyonel 
odalar yer alıyor. Her bir villa-
nın yaşam alanlarının açık plan 
üzerine inşa edildiği projede, 
mutfak yemek odası vb. alanlar 
bağlantılı olarak tasarlanmış. 
Ayrıca içerisinde kendinizi ade-

ta yenileyeceğiniz birer son-
suzluk havuzuna da sahip olan 
villalar geniş güneşlenme tera-
sı, tropikal yağmur duşu, jakuzi 
ve saunasıyla cennet gibi bir 
yaşamın tadını çıkarmak için 
dizayn edilmiş.

İç Dekorasyon Lüks 
ve Zarafetin Hakimiyetinde
Projenin iç dekorasyonunda 
basit, modern, huzuru çağ-
rıştıran ama aynı zamanda 
keskin hatlardan oluşan stil 
sahibi dekorasyon elemanla-
rına yer verilmiş. Doğal ışığın 
anlam kattığı kahverengiler, 
griler ve organik elementlerin 
kusursuz bir kombinasyonuyla 
dekore edilmiş olan projede 
lüks, dekorasyon anlayışını be-
lirleyen ana tema olarak göze çarpıyor. Yöreye özgü bambu 

malzemelerin bolca kullanıldığı 
proje, modern tropikal mima-
rinin kusursuz bir örneği. Zarif 
bir tasarıma sahip olan villalar 
370 metrekare yaşam alanına 
sahip. Villalar ana yatak oda-
sından ve oturma odasından 
mükemmel bir okyanus man-
zarasına sahip olacak şekilde 
dizayn edilmiş. Her bir villa, 
alan ve ışık kullanımını kucakla-
yan zarif ve modern bir yaşam 
elde etmek amacıyla doğal ve 
kaliteli malzemelerle donatıl-
mış.

Ana yatak 
odası ise geniş 
bir verandaya 
ve sonsuz bir 

manzaraya sahip.
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Yaz Çiçekleri

BAHÇE

12



Sardunya
Her türlü toprakta yetişen, 
nemli hava seven, bakımı ko-
lay bitkilerden biri olan sar-
dunya renkleriyle ev ve bahçe-
leri güzelleştiriyor.

Petunya
Suyu seven bir çiçektir. Son-
bahar ortasına kadar canlılığını 
korur. Günün bir 
bölümünde göl-
gede kalacak 
şekilde konum-
landırılmalıdır.

EN SEVİLEN MEVSİMİN EN SEVİLEN ÇİÇEKLERİ İÇİN 
BAHÇENİZDE YER AÇIN. YAZ AYLARININ EN RENKLİ 
KONUKLARI OLAN ÇİÇEKLERLE BAHÇELERİNİZDE HOŞ BİR 
AMBİYANS YARATABİLİRSİNİZ. 

Her çiçeğin güneşe 
duyarlılığı, suyu sevme 
miktarı, gölgede kalma 
oranı farklıdır. Buna 
bağlı olarak gelişimleri 
de farklılık gösterir. 
Bahçenizi yaz bitkileri 
ile süslerken her bitkinin 
özelliklerini dikkate alarak 
dikmeye özen gösterin.

Yaz aylarında sahip olduk-
ları farklı renkleriyle hoş 

bir görüntü oluşturan yaz çi-
çekleri için kolları sıvamanın 
tam zamanı. Kokularıyla hoş 
bir ambiyans yaratan, görün-
tüleriyle içi kıpır kıpır eden yaz 
çiçeklerinden hangisini tercih 
edersiniz?

 Hanımeli
 Güneş seven hanıme-
li, güzel görüntüsü 

ve mis gibi 
kokusuyla ev 
ve bahçeleri 
güzelleştirir. 

Çiçek açması 
için yeterince güneş 

görmesi gerekir.

Cam Güzeli
Cam güzelinin toprağını nemli 
tutmak ve düzenli olarak su-
lamak gerekir. Açık havayı 

sevmesi sebebi ile bal-
konlarda ve bah-
çelerde özellikle 
güneş alabilecek 

yerlerde konum-
landırılmalı.

Karanfil
Çok sıcak bölgelerde, güneşin 
dik geldiği saatlerde gölgede 
kalacak şekilde dikilmelidir. 
Suyu pek sevmez.

Lavanta
Güneşi seven 
lavanta, su-
suzluğa 
dayanıklı-
dır. Sık sık 
dallarının 
budanması gerekir. Enfes bir 
kokusu vardır.

Ortanca
Her türlü toprakta yetişebi-
len ve nemli toprakları seven 
ortancalar, iri çiçekleriyle göz 
doldurur. Gölgede kalan yerle-
re ekilebilir.
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Balkonlarda Yaz Hazırlıgı 

Balkonlar  
Sezonu Açıyor

YAZ AYLARININ EN GÜZEL YANI BALKON VE TERASLARDA GEÇİRİLEN ZAMANLAR. 
BAZEN DİNLENMEK, BAZEN YEMEK YEMEK BAZEN BİR KAHVE MOLASI VERMEK İÇİN 

KULLANDIĞIMIZ BALKON VE TERASLARDA GEÇİRECEĞİMİZ VAKTİ DAHA KEYİFLİ HALE 
GETİRMEK İÇİN TASARIMINDA UFAK DOKUNUŞLAR YETERLİ. TROPİK BİR GÖRÜNÜME 

SAHİP OLAN BALKON VE TERASLAR YAZ AYLARININ EN EĞLENCELİ YERLERİ. 

DIŞ MEKAN
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Sıcak havanın en sevilen 
mekanları olan balkon ve 

teraslarda tropik bir hava 
oluşturmak zor değil. İlk iş 
olarak nasıl bir alan yaratmak 
istediğinize karar vermeniz 
gerekiyor. Mekanın üstü ka-
palı mı olacak yoksa açık mı? 
Peki ya kullanılacak eşyalar, 
bitkiler, süsler?

Dizaynda Alanın Büyüklüğünü 
Göz Önünde Bulundurun
Balkon ve terasları düzenle-
meye başlamadan önce ilk 
iş olarak bir plan oluşturabi-
lirsiniz. Nasıl bir alanda vakit 
geçirmek istiyorsunuz, alanın 
büyüklüğü bunun için elverişli 
mi karar verin. Eğer geniş bir 

alana sahipseniz üstü 
kapalı bir oturma ala-
nı tasarlayın. Oturma 
grubunuzun üstünü, 
ahşap ile kapatarak, çar-
dak hazırlayın. Çardağın 
üstüne, yetiştirdiğiniz bit-
kileri yerleştirin ve çardağı 
kaplayacak şekilde sarın. 
Bu tarz çardaklar fazla yer 
kaplamamakla beraber, 
kuytu yerleri değerlendir-
menize de yardımcı olur.

Çiçeklerle Duvar Örün 
Teras veya balkonunuzda 
yeşile yer açarak, dış yaşam 
alanınızın çok daha keyifli 
hale geldiğini göreceksiniz. 
Terasınızda çardak yapabile-

ceğiniz gibi, oturma grubu-
nuzun etrafına ve terasınıza 
dağınık olarak yerleştirece-
ğiniz bitkiler ile dekoratif bir 
görünüm sağlayabilirsiniz. 
Oturma grubunuzun etrafına, 
uzun bitkiler yerleştirin. Bitki-
lerin sık yapraklı olmamasına 
dikkat edin. Aksi takdirde, 
oturma grubunuzun kapan-
masına ve kalabalık bir gö-
rüntüye neden olabilir.

Renklerle Gelen Güzellik
Balkonunuzu dekore ederken 
ilk odak noktanız duvarlar ol-
malı. Balkon duvarlarınızı boş 
bırakmayın. Tropik dekoras-

RÜZGAR 

ÇANLARI

Rüzgar çanları balko-

nunuz için vazgeçil-

mez aksesuarlardır. 

Tercihinize göre cam, 

seramik, ahşap veya 

metalden yapılmış 

bir kaç rüzgar çanı 

asabilirsiniz. Dekoru-

nuza uyacak değişik 

tarzlarda çok çeşitli el 

yapımı çanlar bulabi-

lirsiniz.
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yonun bir göstergesi olarak 
cesur renkler kullanmaktan 
kaçınmayın. Mavi ile turuncu-
yu ya da yeşil ile kırmızıyı kul-
lanın. Modern bir apartmanda 
yaşıyorsanız duvardaki griyi 
ve beyazı limon küfü yeşili ile 
ahenk içinde eşleştirebilirsiniz.

Doğanın Tüm Unsurlarını 
Evinize Taşıyın 
Yeşilin her tonunu barındı-
ran bitkileri turkuaz, yeşilimsi 
mavi (teal) ve denizin suyu 
anlamına gelen aquamarin 
ile tamamlarsanız ahşap mo-
bilyalarınızla birlikte doğanın 
tüm unsurlarını balkonunuza 
taşıyacaktır.

Bahçe Köşeniz Olsun
Her balkonda olması gereken 
en önemli detay yeşildir. Bu-
nun için balkonunuzu küçük 
bir bahçeye dönüştürün. Hat-
ta kendi botanik bahçenizi 
oluşturun. Bir dizi saksı 
bitkisi, ahşap sandalye-
ler ve bambu duvarlar-
la bunu yapabilirsiniz. 
Dekorasyonunuzu 
tamamlamak için de-
ğişik tropikal bitkiler, 
çiçekler ve kaktüsler 
kullanabilirsiniz.

Detaylar 
Aksesuarlarda Gizli 
Balkon dekorunuzu basit ve 

ferah tutun. Sadelik güzellik-
tir. Antika objeler veya uzun 
süredir kullanmadığınız ama 
severek sakladığınız bazı eski 
eşyalarınız da balkonunuzda 
hayat bulabilir. Balkonunu-
za sıcaklık katmak, evinizin 
içindeki havayı dışarı taşı-
mak için hasır kilimler, renkli 
minderler ve yastıklar, armut 
koltuklar iyi bir seçim ola-
caktır. Rahatça uzanmak için 
etrafa saçılmış büyük yastık-
lar, mum ışığının sıcaklığında 
sakinleştirici bir ortam yara-
tacaktır. Çakıl taşlarından bir 
yığın yapın veya renkli taşlar-
la çeşitli desenler oluşturarak 
yaratıcılığınızı ortaya çıkarın.

RUSTİK BİR HAVA KATIN
Balkonunuza işlenmemiş 
malzemelerle daha 
doğal bir görüntü de 
verebilirsiniz. Bunu 
otantik ahşap çitler ve 
şirin saksılar koyarak 
yapabilirsiniz. Dekorunuzu 
rahat kollu bir sandalye ve 
ortaya koyabileceğiniz bir 
kilimle tamamlayabilirsiniz.
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SUNMUŞ OLDUĞU FERAH HAVASIYLA ÖZELLİKLE YAZ AYLARININ 
VAZGEÇİLMEZİ OLAN KÖY EVLERİ HUZURA DAVETİYE ÇIKARIYOR. 

YEŞİLİN FARKLI RENKLERLE VE DESENLERLE HARMANLANDIĞI BU EVLERDE 
YAŞAM SÜRMEK RUHU DİNLENDİRİYOR. 

DEKORASYON
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KÖY EVLERİNDE DEKORATİF AMAÇLA KULLANI-
LABİLECEK EN DİKKAT ÇEKİCİ AKSESUARLARDAN 
BİRİ DE TEKERLEKLER. KANI ARABASI TEKER-
LERİNİ DEKORATİF AMAÇLA EVİN BİR KÖŞESİNE 
YERLEŞTİREBİLECEĞİNİZ GİBİ BAHÇEDE DE  
UYGUN BİR YERDE KONUMLANDIRABİLİRSİNİZ. 

Dekorasyon bir evde şıklık 
yarattığı kadar aitlik hissi 

de uyandırmalı. Bunun en gü-
zel örneği köy evlerinde kar-
şımıza çıkıyor. Görüntüsü ile 
hayranlık uyandıran, sunduğu 
huzur ile ruhu dinlendiren köy 
evlerinin dekorasyonu da sa-
nıldığı kadar zor değil.

Bahçeye Açılan Ayrı Bir Dünya 
Köy evlerinin en büyük özel-
liklerinden biri kendisine ait bir 
bahçeye sahip olması. Bir ya 
da iki katlı küçük yapılar bahçe 
içerisinde ayrı bir yaşam vaat 
ediyor. Çok odanın olmadığı 
bu köy evlerinin tüm camları 
doğaya açılıyor. 

Renklerin Birbirleri ile Dansı
Köy evlerinde tek bir renk to-
nundan söz etmek mümkün 
değil. Dekoratif açıdan renkler 
büyük öneme sahip. Tercih 
ettiğiniz renkleri tek kullanabi-
leceğiniz gibi birbiri ile uyum 
sağlayabilecek bir kaç rengi bir 
arada kullanabilirsiniz. Kırmızı 
ve sarıların bir arada kullanıldı-

ğı koltuk örtüleri, bahçelerdeki 
masa örtüleri, tüller hepsi bir-
birinden bağımsız ama uyum 
içerisinde kullanılabilir. 

Mobilyada Ahşaplar 
Ön Plana Çıkıyor 
Söz konusu köy evleri oldu-
ğunda klasik mobilya kullanı-
mını beklemek doğru olmaz. 
Köy evlerinin en büyük özelliği 
yaratmış olduğu rahat hava. 
Bunun için de en uygun mobil-
ya seçeneği ahşap mobilyalar. 
Sediri andıran koltuk seçimin-
den masaya, yatak odalarındaki 
gardıroba kadar evin her ala-
nında ahşaplara yer açılabilmeli. 

En Güzel Aksesuarlar Çiçekler 
Köy evlerinde göze en güzel ge-
len detaylar çiçekler. Yemyeşil 
bir bahçe içerisinde varlığını sür-

düren köy evlerinin aksesuar se-
çiminde de ilk tercihi çiçeklerden 
yana kullanın. Rengarenk çiçek-
ler ev içerisinde hem kokularıyla 
hem görüntüleriyle hoş bir am-
biyans yaratacaklar. Çiçeklerin 
yanı sıra kırlent olarak adlandırı-
lan yastıklarda hem balkonlarda 
hem de ev içerisinde sevimli bir 
görüntü oluşmasını sağlıyor. 

ÇÖMLEK SAKSI, VAZO YA DA  
DEKORATİF TABAKLAR DA 

İYİ BİRER AKSESUAR  
SEÇENEĞİ OLABİLİR.
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VÜCUDUNUZU  
YENİLEMEYE  

HAZIR MISINIZ?

SAĞLIK

21 Günlük 
Sekersiz
Detoks
,

.
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Şeker vücutta alışkanlık 
yapan ve zaman içinde 

vücutta kilo olarak kalan bir 
maddedir. Vücudu zararlı şe-
kerden korumak, alışkanlıkları 
değiştirmek ve biraz da dinlen-
dirmek için 21 günlük detoks iyi 
bir alternatif.

Neden 21 Gün?
Bilimsel olarak; bir davranışın, 
bilinçaltımıza yerleşip, alış-
kanlığa dönüşmesi için gerekli 
olan minimum uygulama sü-
resi 21 gün. Bu yüzden de bu 
programın süresi en az 21 gün 
olarak belirleniyor. 

Programın Detayları 
• Beyaz veya esmer şeker ve 
bunları içeren kek, kurabiye, 
çikolata, pasta, dondurma, 
meyveli yoğurt, puding, şekerli 
çay-kahve, meşrubat vb. yiye-
cekleri tüketmeyin.

YAZIN GELMESİ VE TATİL 
SEZONUNUN AÇILMASIYLA 
BİRLİKTE VÜCUDUNUZU DA 
YENİLEMENİN TAM ZAMANI. 
YEME ALIŞKANLIKLARINIZI 
DEĞİŞTİREREK VÜCUDUNUZUN 
DİNLENMESİNİ VE FORMA 
GİRMESİNİ SAĞLAYABİLİRSİNİZ.

• Şeker olarak yalnızca günde 
2-3 porsiyon meyve ve 1 tatlı 
kaşığı bal, pekmez veya 2 kare 
(10 g) bitter çikolata tüketebi-
lirsiniz.
• Tahıl olarak; tam buğday 
ekmek, çavdar ekmek, yulaf 
ezmesi, bulgur, kinoa, kara-
buğday, tam buğday makar-
na tüketiyoruz. Tam buğday 
unuyla poğaça, ekmek vs. ya-
pıp onları da yiyebilirsiniz.
• Günde 2.5-3.5 litre su için.
• Sigarayı tamamen bırakın. 
• Günde en fazla 2 fincan kah-
ve tüketin.
• Günde en az 30 dakika tem-
polu yürüyüş veya başka bir 
egzersiz yapmayı da ihmal et-
meyin.
• Ortalama 6-8 saat uyuyun.

BUNLARDAN  
UZAK DURUN

• Beyaz un
• Şeker
• Pirinç
• Patates
• Fast food
• Cips
• Kızartmalar
• Çikolata, dondurma
• Kurabiye, bisküvi, gofret 
• Hazır gıdalar
• Ketçap ve soslar
• Aşırı yağlı yiyecekler
• Asitli içecekler

Tüketilmesi Serbest  
Olan Yiyecekler 
• Yüzde yüz tam buğday ve 
tam çavdar ekmekler, tam 
buğday makarna, bulgur, kuru-
baklagiller, yulaf.
• Badem, fındık, fıstık, ceviz az 
miktarda serbest.
• Günde en fazla  
2 porsiyon meyve.
• Et, tavuk, balık, yumurta.
• Peynir, zeytin.
• Yoğurt, laktozsuz veya light 
süt.
• Çiğ ve pişmiş sebzeler.
• Kurubaklagiller 
(en fazla haftada 1-2).
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Odalarınıza Renklerle 
Kişilik Kazandırın

EVİNİZİN FARKLI ALANLARI İÇİN RENK SEÇİN

HER RENGİN KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ, ÇAĞRIŞTIRDIĞI DUYGULAR 
MEVCUT. BUNUNLA İLGİLİ OLARAK DA HER RENGİ EVİN HER ALANINDA 

KULLANMAK MÜMKÜN DEĞİL. İÇ MEKAN İÇİN RENK SEÇİMİ YAPACAKSANIZ 
BİRÇOK NOKTAYI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMANIZ GEREKİYOR.

RENK KILAVUZU

22



Renkleri kullanmadan önce 
anlamlarını incelemek ge-

rekiyor. Bu yüzden her renk 
her mekan için uygun olma-
yabiliyor. Şık ve yaşanılası bir 
mekan istiyorsanız o alana uy-
gun renkler tercih etmenizde 
fayda var.

Mutfaklar için Renk Seçimi
Evin en önemli alanlarının 
başında mutfaklar yer alıyor. 
Yemek hazırlanan, çoğu za-
man yemek yenilen mekanlar 
olan mutfakların oldukça sıcak 
bir atmosfer yansıtıyor olması 
önemli. Bunu sağlamak için 
iştah açan ve samimi renkle-
ri tercih etmek gerekiyor. Bu 
yüzden mutfakların belli bö-
lümlerinde de olsa mutlaka sarı 
ve turuncuya yer verin. Sıcacık 
bir mekana dönüştüğünü gö-
receksiniz.

Evlerin Gözde 
Mekanları Salonlar 
Evlerin en göze çarpan me-
kanlarının başında salonlar 
geliyor. Evde geçirilen vaktin 
büyük bir kısmına salon ev 
sahipliği yapıyor. Bu yüzden 
salonların estetik açıdan iddi-
alı olması önemli. Birçok farklı 
özelliği içerisinde barındıran 
salonlar için en uygun renkler 

MUTFAKLARINIZDA SARI VE TURUNCUYA 
YER VEREREK, SICACIK BİR MEKANA 
DÖNÜŞTÜKLERİNİ GÖRECEKSİNİZ.
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bej, krem gibi nötr tonlar. Ana 
renk olarak bu renkleri tercih 
edebilirsiniz. Ana dekorasyo-
nun tamamlayıcıları olarak ka-
bul edilen aksesuar ve ev teks-
til ürünlerinde ise daha renkli 
tonlara yönelebilirsiniz.

Evin En Sessiz Mekanları 
Çalışma Odaları 
Gerek çalışmak, gerekse kitap 
okumak için evin en tenha kö-
şesine konumlandırılan çalışma 
odalarının en büyük özelliği 
dingin olması. Mobilya seçimi 
kadar renk seçimi de bu ko-

nuda oldukça önemli. Bu tür 
odalarda açık mavi tonları ve 
yeşilin her tonu kullanılabilir.
 
Banyolar Ferahlık Hissi 
Uyandırmalı
Banyo denildiğinde akla ilk 
olarak su, berraklık ve temizlik 
kelimeleri geliyor. Ferah or-
tamların en çok tercih edilen 
rengi olan beyaz, banyolar için 
de en ideal olan renktir. 

ODALAR İÇİN RENK 
SEÇERKEN RENKLERİN 

İNSAN PSİKOLOJİSİ 
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ GÖZ 
ÖNÜNDE BULUNDURMAK 

GEREKİYOR. ÖRNEĞİN 
ÇALIŞMA ODANIZI YENİDEN 

RENKLENDİRECEKSENİZ 
TERCİHİNİZİ YEŞİL 

TONLARDAN YANA 
KULLANABİLİRSİNİZ. FERAH ORTAMLARIN 

EN ÇOK TERCİH 
EDİLEN RENGİ BEYAZ, 
BANYOLAR İÇİN DE 
İDEAL BİR TERCİH.

RENK KILAVUZU
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DYO OXYMAX
Yeni İç Cephe Boyası

ZARARLI KİMYASAL “FORMALDEHİT”E KARŞI

TÜRK BOYA SEKTÖRÜNÜ 
İLKLERLE TANIŞTIRAN, İNSAN 
VE ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLERİ 

İLE ÖNE ÇIKAN DYO, SEKTÖRDE 
BİR İLKE DAHA İMZA ATTI. DYO, 

KAPALI ORTAMLARDA YER 
ALAN EŞYALARDAN PARKELERE, 

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNDEN 
SİGARA DUMANINA KADAR 
BİRÇOK ŞEYDEN SALINAN 

ZARARLI KİMYASAL MADDE 
“FORMALDEHİT”E KARŞI İÇ 

CEPHE BOYASI DYO OXYMAX’I 
ÜRETTİ. 
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Dyo’nun ileri teknoloji ile üre-
tilen yeni iç cephe boyası 

OXYMAX, kapalı ortamdaki 
eşyalar, parkeler, temizlik ürün-
leri, sigara dumanı gibi birçok 
şeyden salınan zararlı kimyasal 
madde formaldehiti, içeriğindeki 
özel formül sayesinde yok edi-
yor. Zararlı kimyasalı absorbla-
yan DYO OXYMAX, bu özelliği 
ile iç mekânlarda havanın kalite-
sini artırıyor. 

Formaldehit Hayatımızı 
Nasıl Etkiliyor
Alerji ve astım gibi şikâyetlerin 
en önemli sebeplerinden biri 
olan formaldehit; evde, işyerin-
de, okulda, hastanede kısaca 
tüm yaşam alanlarında bulu-
nan zararlı bir kimyasal. Geç-
meyen burun tıkanıklığı, nefes 
darlığı, kaşıntı ve bitmek bil-
meyen hapşırıklara yol açan bu 
zararlı kimyasalı absorblayan iç 
cephe boyası DYO OXYMAX, 
tüketicilerin yaşam kalitesini 
artırıyor.

İç Mekanlardaki Havanın 
Kalitesini Arttırıyor
İleri teknoloji bir ürün olan DYO 
OXYMAX ile boyanmış iç cep-
helerde, ortamdaki formaldehit 
molekülü duvar yüzeyine ulaş-
tığı anda OXYMAX’ın içeriğin-

deki özel formül tarafından yok 
ediliyor. OXYMAX, emme özel-
liğiyle ortamdaki formaldehiti 
yüzde 83’e kadar etkisiz hale 
getirerek iç mekândaki havanın 
kalitesini artırıyor. 
DYO OXYMAX bu eşsiz özel-
liğinin yanı sıra antibakteriyel 

olması, içeriğinde uçucu or-
ganik bileşikler ve amonyak 
içermemesi ile de ön plana 
çıkıyor. DYO Renk Pınarı’nda 
binlerce renk seçeneği bulunan 
OXYMAX, ipekmat görünüm 
ve maksimum silinebilme özel-
liğine sahip.

FORMALDEHİT’İ 
%83 ORANINDA 

YOK EDER.
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2019’DA ÇOK KONUŞULACAKLAR

Ev Tekstil Ürünlerinde 
Göze Çarpanlar 

EVLERİN EN GÖZDE AKSESUARLARI OLAN EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ 
DOĞRU KULLANILDIĞINDA TEK BAŞLARINA BİLE EVİN HAVASINI 

DEĞİŞTİREBİLİYORLAR. BU YILIN MODASINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK 
EVİNİZDE KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA BÜYÜK DEĞİŞİKLİKLER YARATABİLİRSİNİZ.

EV TEKSTİL
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Ev tekstil ürünlerinde bu 
sene detaylar ön plana çı-

kıyor. Dantellerin, desenlerin, 
boncukların, el işlemelerinin 
yoğun olduğu bu sezon ol-
dukça iddialı. Evinizin bir bö-
lümünde mutlaka bu parçalar-
dan birine yer verebilirsiniz.

İnce İşlemeler Göz Dolduruyor
Ev tekstil ürünleri denildiğinde 
akla ilk gelenler arasında yatak 
örtüleri, perdeler, koltuk şalları 
yer alıyor. Bu ürünlerde bu yıl 
bolca işleme ve parıltı karşımı-
za çıkıyor. Burada dikkat edil-
mesi gereken en önemli konu 
hepsinin bir arada kullanılma-
ması gerektiği. 

Soft Renkler Dikkat Çekiyor
Beyaz her sezonun vazgeçil-
mez rengi. Popüler olsun ya da 

olmasın her kreasyonda beyazı 
görmek mümkün. Bu sene de 
düzen bozulmadı. Beyaz yılın 
popüler renkleri arasında yer 
alsa da, sezonun göze çarpan-
larından değil. Bu sezon ter-
cihinizi somon, şeker pembe, 
bebek mavisi, su yeşili ve sütlü 
kahve tonlarından yana kulla-
nabilirsiniz.

Çiçek Desenleri Yazı Yansıtıyor 
Renklerin yoğun olarak kullanıl-
dığı sezonlarda desenler de bol 
bol karşımıza çıkıyor. Bu yaz 
aylarında evleri çiçek desen-
leri kaplıyor. Kırlentten, yatak 
örtülerine, pike takımlarından 
nevresim takımlarına ve masa 
örtülerine kadar evinizde çiçek 
desenli ürünleri tercih edebi-
lirsiniz. Karışıklık yaratmamak 
adına tüm tonları aynı anda 
kullanmamaya özen gösterin.

Yastıklarda Farklı Tasarımlar 
Yastık tasarımları; silindir, kare, 
şeker, bohça, dikdörtgen gibi 
farklı şekillerde üretiliyor. En 
minik boydan, kocaman pofu-
duk yastıklara dek renkli, çiçek 
işlemeli, boncuk detaylı ve tül 
kılıflı yastıklar her odada ekstra 
şıklık sunuyor.

2019 trendlerinde soft renklerle, incili işlemeler bir araya 
getirilerek şıklık ve doğallık ön plana çıkarılıyor.
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DEKORASYONDA SON TREND

TIPKI TEKNOLOJİ GİBİ 
DEKORASYONUN DA HIZINA 
YETİŞMEK ZOR. HER SEZON 

MODA OLAN YENİ BİR PARÇA 
EVİNİZİN HAVASINI BAŞTAN 
AŞAĞIYA DEĞİŞTİREBİLİYOR. 

BU YAZIN ŞANSLI 
PARÇASI MAKROMELER... 

AKSESUARLARDAN EV 
TEKSTİL ÜRÜNLERİNE KADAR 

EVİN FARKLI YERLERİNDE 
KARŞIMIZA ÇIKARAK GÖZ 

DOLDURUYOR. 

Makrome

MODA
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Modanın ne zaman 
hangi şekilde kar-

şımıza çıkacağı belli 
olmuyor. Hemen hemen 
herkesin evinde kullanılan 
bir parça, bir sonraki sezon 
hiç kullanılmamış gibi ortadan 
kalkıyor. Bu tür durumlarda 
kaldırdığınız parçaları elden 
çıkarmak yerine evin uygun 
bir kısmında saklayın. Çünkü 
makromelerde olduğu gibi 
tekrar gün yüzüne çıkabilir.

İplerle Dekorasyona Farklı 
Bir Bakış Açısı Kazandırılıyor
Gündemi takip etmek ve mo-
dadan geri kalmak istemiyor-
sanız bu sezon evinizde bolca 
iplik kullanabilirsiniz. Naylon 
ipliklerle bazen bir çerçeve, 
bazen bir duvar süsü, bazen 
tavana asılı bir saksılık, bazen 

de bir yastık olarak karşı-
mıza çıkan makromeler 
eve nostaljik bir hava 
kazandırıyor. 

 Kendi Makromelerinizi 
 Kendiniz Hazırlayın 
  Biraz zamanınız, biraz da  
 ilginiz varsa sezonun modası 
makrome süsleri satın almak 
yerine kendiniz de yapabi-
lirsiniz. Her ne kadar biraz 
emek ve zaman gerektirse 

de tamamlandığında oldukça 
şık ve farklı bir görüntü oluş-
turuyor. Özellikle ahşap deko-
rasyon stillerini kullanıyorsanız 
bu trendi mutlaka denemelisi-
niz.

Çiçeklerinizi Emanet Edin
Dilediğiniz her ortamda kulla-
nabileceğiniz makrome örgü-

lerin çiçek saksısı şeklindeki ta-
sarımına evinizin bir köşesinde 
yer verebilirsiniz.

Duvarlara Hareket 
Kazandırıyor
Duvar süsleri şeklinde hazırla-
nan makrome örgüler duvara 
asıldığında oldukça şık bir görü-
nüm oluşturuyor. Farklı renk ve 
boyutlarda hazırlayabileceğiniz 
duvar süslerini uçları püsküllü 
şekilde kullanarak farklı bir gö-
rünüme kavuşturabilir bu sezo-
nun iki trendini evinizin deko-
rasyonunda buluşturabilirsiniz.

Mutfaklara Tarz Kazandırıyor
Dekorasyonda makrome örgü 
trendi ile perdelerinizi de farklı 
bir görünüme kavuşturabilirsi-
niz. Özellikle mutfak için ideal 
olabilecek makrome perde 
modellerini renkli boncuklarla 
süsleyerek hoş bir hava yara-
tabilirsiniz. 

MAKROME HAMAKLARA  
YER AÇIN

Balkonunuzda, bahçenizde 
ya da evinizin müsait bir 
alanında makrome örgülerle 
hazırlanan hamak kullanmaya 
ne dersiniz? Dekorasyon 
stilinizde sizin için de özel bir 
parçaya yer vermek isterseniz 
makrome hamaklar oldukça 
ideal bir seçim olacak.
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SÖZ KONUSU TASARIM 
OLDUĞUNDA UÇSUZ 

BUCAKSIZ BİR DÜNYANIN 
KAPISI ARALANIYOR. HER 
MİMAR KENDİ DÜNYASINI 

TASARLADIĞI EVLERE 
YANSITIYOR. COOGEE 

HOUSE’DA BU EVLERDEN 
BİRİ. DOĞAYLA MİMARİNİN 
HUZUR VEREN AHENGİ BU 
EVDE HAYAT BULUYOR. 

MİMARİ

Huzur Veren Ahengi
DOĞAYLA MIMARININ
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Mimarlar, Coogee House’u 
tasarımından hayata ge-

çirilmesine kadar her aşaması 
zorlu ama buna değer bir pro-
je olarak nitelendiriyorlar. Evin 
sahibi olan Sussman ailesinin 
isteği üzerine projelendirilen 
Coogee House’un ilk taslak 
tasarımı 2006’nın ortasında 
hazırlanmış, aile ise eve Ekim 
2010’da taşınmış. Evin sahipleri 
JPR Architects’in uzun uğraş-
ları sonucunda ortaya koydu-
ğu projeden öylesine memnun 
kalmışlar ki “evimiz beklentile-
rimizin de üstünde adeta bizim 
ruhumuzu yansıtan bir ev” 
tanımlamasını yapmışlar. Mi-
marlık şirketinin ev sahiplerinin 
tüm beklentilerini karşılayan 
bir proje yaratabilmelerinin 
temelinde mimarların, müte-
ahhitlerin ve ev sahiplerinin 
karşılıklı fikir alışverişinde bu-
lunmaları ve her süreci birlikte 
kurgulamaları yatıyor.

Tasarımın Ana Öğesi 
Rahatlık ve Özgürlük
Uzun zamandır aynı muhitte 
hayatını devam ettiren Suss-
manlar, hayallerini süsleyen evi 
inşa ettirmeye karar verdikle-
rinde JPR Architects’in kapısını 
çalmışlar.  Uzun yıllar boyunca 
tropikal bölgelerde ve Afrika 
ormanlarında keyifli tatiller 

yapmış olan aile, rahat bir 
yaşam tarzını seçtiği için hayal 
ettikleri evi uzun bir araştırma 
sonucunda JPR Architects’in 
tüm ayrıntılarıyla hayata geçi-
receklerine inanmışlar. Aile, mi-
marlık şirketi ile ilk görüşme-
sinde evin rahatlık, özgürlük, 
doğaya saygı ve huzur temala-
rı etrafında şekillenmesini iste-
mişler. Uzun uğraşlar sonunda 
ortaya çıkarılan Coogee House 
da tüm bu beklentilere cevap 
niteliğinde bir ev olmuş.
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Balıkçı Köylerinden 
İlham Alınmış
Doğayla uyumlu bir şekil-
de tasarlanmış olan Coogee 
House, kıyı şeridinin çevresel 
etkenlerine en az bakımla uzun 
süre dayanabilecek bir yapıya 
sahip. Ev, bir alanın etrafında 
toplanmış, dışa doğru sorun-
suzca açılan ve farklı işlevleri 
olan bir dizi Bungalow’dan 
meydana gelen bir tasarım 
olarak düşünülmüş. 

Ahşap zemin ve ahşap tavan, 
duvarların ve tavanların ke-
sişim noktalarını yumuşatan 
kemerli kornişler ve pervazlar-
la tamamlanmış. Evin genelini 
göz önünde bulundurmak 
gerekirse ahşap tüm evde arka 
plan olarak kullanılmış.
Evin toprağa bağlı bu gösteriş-
siz tarzı, Güney Afrika’nın batı 
kıyılarındaki Cape Dutch gele-
neksel balıkçı köyü evlerinden 
esinlenilmiş.

MİMARİ

BEYAZLA GELEN 
DİNGİNLİK

Kullanıldığı her ortamda 
yarattığı sadelik hissi ile 
ferah mekanlar oluşturan 
beyaz renk, bu evin de 
vazgeçilmezleri arasında. 
Duvar rengi olarak evin 
tamamında kullanılan 
beyaz, ahşapla kombin 
edilerek zarif ve şık odalar 
yaratılmış. 



Geçişli Renk Tonlarıyla Sıcak 
Bir Hava Yaratılmış
Evin dekorasyonunda doğayla 
barışık malzemelerden ya-
rarlanılmış. İç ve dış duvarlar 
arasındaki ahşap renk tonları 
geçişi sayesinde eve sıcak bir 
atmosfer katılmış. Geniş ve 
yüksek alanlardan dışarıya 
doğru açılan pencereler ise 
evdeki ferahlık hissinin daha 
da artmasını sağlamış. 
Sadeliğin çarpıcı görkeminin 
seçildiği dekorasyon unsur-
larıyla muhteşem bir şekilde 

detaylandırılan projede, ge-
nellikle açık renk mobilyalara 
yer verilmiş. Her bir dekoras-
yon ürününün aynı zamanda 
işlevsel olmasına da önem 
verildiği projede rahatlık ana 
tema olarak belirlenmiş. Evin 
hemen önünde konumlan-
dırılan havuz ile sonsuzluğa 
vurgu yapılmış. Evin denize 
karşı konumlandırılan arka 
bölümünde yer alan veranda 
yine ev sahiplerinin günün her 
saatinden keyif alacağı şekilde 
tasarlanmış. 

PROJENİN ADI: 

COOGEE EVİ

MİMAR: 

DENNIS RABINOWITZ, 

BRAD SHARPE, 

ROLAND MARTINEZ

MİMARLIK ŞİRKETİ:  

JPR ARCHITECTS

LOKASYON: COOGEE, 

AVUSTRALYA
 

PROJE YILI: 2010
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Bahçe Mobilyaları 

BAHÇELER YAZ AYLARININ EN KEYİFLİ MEKANLARIDIR. BAHÇENİZİ YAZA HAZIRLARKEN, 
BAHÇE DÜZENLEMESİ KADAR MOBİLYALARA DA ÖNEM VERMENİZ GEREKİR.  

UNUTMAYIN Kİ DOĞRU BAKIM İLE HER MOBİLYANIN ÖMRÜNÜ UZATABİLİRSİNİZ.

MOBİLYA
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Bahçeler için yeni mobilya 

almak elbette bir tercih. 

Ama geçen seneden sarıp 

sarmaladığınız mobilyaları-

nız varsa onları kullanmadan 

önce mutlaka doğru bir bakım 

yapmanız gerekir. Ufak tefek 

tadilatlarla mobilyalarınızın ilk 

günkü görünümüne kavuşma-

sını sağlayabilirsiniz.

Oluşan Hasarları Kontrol Edin
Mobilyalarınızı muhafaza etti-

ğiniz yerden çıkardıktan sonra 

genel olarak kontrol etmekte 

fayda var. Kış aylarında oyuk 

gibi hasarlar oluşup oluşmadı-

ğına bakmak gerekir. Hasarları 

tespit ettikten sonra mobilya-

nızın renginde bir macun seçe-

rek işe koyulabilirsiniz. Macun 

ile oyuk olan yerleri doldurabi-

lirsiniz. Tam anlamıyla doldur-

duğunuzdan eminseniz, mo-

bilyanızı zımparalama işlemine 

başlayabilirsiniz. Zımparalama 

işlemi bittikten sonra üzerinde 

toz kalmadığından emin olun.

Boya Yaparken İzlere Dikkat
İyice zımparaladığınız ve üze-

rindeki tozları temizlediğiniz 

mobilyaları boyamak için mo-

bilyanın malzemesine uygun 

bir boya tercih edin. 
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cinsine göre 

vernikli ah-

şap koruyu-

cu kullanın. 

İhtiyaca 

göre, bir ya 

da iki kat 

sürebilirsiniz. 

Burada dikkat 

etmeniz gereken 

tek nokta, ilk katı 

sürdükten sonra kuruması 

için 24 saat beklemeniz.

Belirli Aralıklarla 
Temizleyin
Bahçe mobilyalarında tercihi-

nizi tik ağacından üretilen mo-

bilyalardan yana kullandıysa-

nız şanslısınız. Yağmur, rüzgar 

gibi hava etmenlerinden en az 

etkilenen mobilyalar tik ağa-

cından üretilen 

mobilyalar-

dır. Bu mo-

bilyaların 

temizliği 

için su, yağ 

bazlı sabun 

ve yumuşak 

bir fırça yeterli. 

Mobilyalarınızı 

su ve bir fırça yardı-

mıyla temizleyebilirsiniz. 

Sabunlu suyla iyice yıkadığı-

nızdan emin olduktan sonra 

bol su ile durulamanız gerekir. 

Mobilyanın sabundan tama-

men arındığından emin olana 

kadar duru su ile iyice yıka-

yın. Yıkama işleminden sonra 

mobilyalarınızı kurulamanıza 

gerek yok. Mobilyalarınız ken-

diliğinden kurur.

Doğru boya ve fırçayı aldıktan 

sonra sıra boyama işleminde. 

Mobilya üzerinde fırça izi oluş-

maması için boyayı mobilyanın 

gözeneklerinin gidiş yönüne 

doğru uygulamaya özen gös-

terin. Bu teknik mobilyaların 

gözeneklerinin boyayı daha iyi 

emmesini sağlar ve böylece 

mobilyada homojen bir renk 

elde edebilirsiniz.

Mobilyalar Parlaklığını 
Verniğe Borçlu
Boyama işleminden sonra sıra 

tabiri caizse parlatma işlemine 

geliyor. Mobilyalarınızın kuru-

duğundan emin olduktan son-

ra son aşama olarak vernikle-

meniz gerekiyor. Mobilyanızın 

Yaz aylarında aşırı 
güneş nedeniyle tik 
mobilyaların nem 
oranı düşer. Bu da 

mobilyalarda çatlamaya 
neden olur. Oluşabilecek 

çatlamaları önlemek 
için haftada iki kez 

mobilyalarınızı sulamayı 
ihmal etmeyin.

MOBİLYA
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LEYLA LYDİA TUĞUTLU: 

“Oyunculuk İçin En Önemli 
Şey Sürekli Çalışmak”

KIZIM ADLI DİZİYLE 
SEYİRCİ KARŞISINA 
ÇIKAN LEYLA LYDİA 
TUĞUTLU, ORTAYA 

BAŞARILI İŞLER 
KOYABİLMEK İÇİN 

OYUNCULUK ALANINDA 
SÜREKLİ ÇALIŞMAK VE 
KENDİNİ GELİŞTİRMEK 

GEREKTİĞİNİ 
VURGULUYOR. 
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Türk bir baba ve Alman 
bir annenin kızı olarak iki 

farklı kültür arasında yetişen 
Leyla Lydia Tuğutlu 11 yaşın-
da müzisyen olmak istiyordu. 
Bu yönde birçok eğitim de 
aldı. 2008 yılında katıldığı 
Miss Turkey 2008 Güzellik 
Yarışması’nda birinci seçilme-
siyle kariyeri farklı bir şekilde 
seyretti. Kısa bir dönem sunu-
culuk yaptıktan sonra Es Es 
dizisiyle oyunculuk yapmaya 
başladı ve sonrasında projeler 
ardı ardına geldi. Sıcak kanlı-
lığı, güler yüzü, disiplinli çalış-
masıyla kısa sürede ekranların 
en sevilen kadın oyuncuları 
arasında yer alan Tuğutlu, ba-
şarı merdivenlerini hızlı adım-
larla çıkıyor. 

“Başarı İçin  
Çok Çalışmak Gerekiyor”
Leyla Lydia Tuğutlu’yu her 
ne kadar katıldığı 
güzellik yarışma-
sıyla tanısak da 
oyunculukta 
da başarılı 
işlere imza 
atarak yete-
neğini gözler 
önüne se-
riyor. Doğal 
halleriyle dikkat 

çeken güzel oyuncu canlan-
dırdığı her karakterde başarılı 
olmak için kafa yorduğunu ve 
çok çalıştığını söylüyor. Sürek-
li pratik yapmak gerektiğine 

inanıyor. Karakteri anla-
yabilmenin, onu iç-

selleştirebilmenin 
önemine dikkat 

çekiyor.

“Oynadığınız Kişilerle 
Kimyanızın Tutması 
Çok Önemli”
Başarılı olmak için çok çalış-
manın yanı sıra ekip olarak 
kimyanın tutmasının da büyük 
önem taşıdığını dile getiren 
güzel oyuncu şunları söylüyor: 
“Bireysel olarak çok çalışmak 
bir yere kadar. Başarılı işlere 

“BİR LİSAN DAHA 
ÖĞRENMEK 
İSTERİM. MESELA 
FRANSIZCA 
KONUŞABİLMEYİ 
GERÇEKTEN ÇOK 
İSTİYORUM. BİR 
DE İLK GÖZ AĞRIM 
MÜZİK. MÜZİKLE 
İLGİLİ BİR ŞEYLER 
YAPMAK İSTERİM.”

“BİREYSEL OLARAK ÇOK ÇALIŞMAK 
BİR YERE KADAR. BAŞARILI İŞLERE 
BAKTIĞIMIZDA OYUNCULAR 
ARASINDAKİ KİMYANIN TUTMASI DA 
ÇOK ÖNEMLİ.”
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baktığımızda oyuncular arasın-
daki kimyanın tutması da çok 
önemli. Bir projeye başlama-
dan önce oynayacağım kişiyi 
tanımak isterim. Şimdiye kadar 
bu konuda çok şanslıydım. 
Başrolü paylaştığım arkadaşla-
rımla iyi bir ekip olduk.”

“Bu Mesleğin En Zor Kısmı 
Kendine Vakit Ayıramamak”
Son dönemde en çok konuşu-
lan konulardan biri de çalışma 
saatlerinin ve set sürelerinin 
uzunluğu. Mesleğin en zor ya-
nının çalışma saatlerinin uzun-
luğu olduğunu söyleyen Leyla 
Lydia Tuğutlu, bu yoğunluk 
içerisinde bazen kendisine va-
kit ayıramadığını ve hobileri 
konusunda eksik kaldığını dile 
getiriyor.

“Oyuncu için Tüm Rolleri 
Deneyimlemek Önemli”
Komedi oynamanın dramdan 
daha zor olduğuna dair bir dü-
şünceye kapılmadığını belirten 
güzel oyuncu her rolün ayrı 

“OYUNCULUK HİÇBİR ŞEKİLDE KOLAY 
OLAMAZ VE OLMAMALI DA ZATEN. 
DİZİNİN HER TÜRÜ ZOR VE EMEK İSTEYEN 
BİR SÜREÇ. HER HAFTA BİR SİNEMA FİLMİ 
UZUNLUĞUNDA BÖLÜM ÇEKİLİYOR.”

RÖPORTAJ
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bir zorluğu olduğunu dile ge-
tiriyor. Konu hakkında şunları 
söylüyor: “Oyuncu için hepsini 
deneyimleyebilmek önemli. 
Oyunculuk hiçbir şekilde kolay 
olamaz ve olmamalı da zaten. 
Dizinin her türü zor ve emek 
isteyen bir süreç. Her hafta bir 
sinema filmi uzunluğunda bö-
lüm çekiliyor. Ama şunu söyle-
yebilirim ki romantik komedide 
oyunculuk anlamında daha 
geniş, rahat bir alanınız var. 
Sürekli oynadığınız her gün 
içine büründüğünüz karakterin 
ruh hali, duygu durumu oyun-
cuyu mutlaka etkileyen bir şey. 
O yüzden bu işin bana iyi gel-
diğini ve enerjimi yükselttiğini 
düşünüyorum.”

“DOĞALLIĞIYLA 
DİKKAT ÇEKEN 
GÜZEL OYUNCU 
CANLANDIRDIĞI 
HER KARAKTERDE 
BAŞARILI OLMAK 
İÇİN KAFA 
YORDUĞUNU VE 
ÇOK ÇALIŞTIĞINI 
İFADE EDİYOR.”
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Karavan Tatilleri 

 YAZ AYLARININ EN GÜZEL ZAMANLARINDAN BİRİ TATİL DÖNEMLERİ. 
“OTEL TATİLİ BANA GÖRE DEĞİL, HEM GEZERİM HEM DİNLENİRİM, 

YENİ YERLER KEŞFETMEYİ SEVERİM” DİYENLERDENSENİZ KARAVAN 
TATİLİ SİZİN İÇİN EN İYİ ALTERNATİFLERDEN BİRİ. DOĞAYLA İÇ İÇE 

BİR TATİL HERKESİ DİNLENDİRİR. 

Seyir Halindeki Ilginç Yasamlar,
.

OTOMOBİL
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Keyifli bir zaman geçirece-
ğiniz karavan tatiliyle ilgili 

birkaç ipucunu sizler için der-
ledik. Bir rota oluşturup, yola 
çıkmadan önce yapmanız ge-
rekenlerle ilgili bir liste oluştu-
rabilir ve sırasıyla eksiklerinizi 
tamamlayabilirsiniz.

İyi Bir Karavan Kiralayın 
Bir karavanınız yoksa karavan 
tatiline çıkmadan önce iyi bir 
karavan kiralayın. Seyahatin 
süresi ve kişi sayısı kiralayaca-
ğınız karavanlar için en önemli 
kriterlerden. 3 ve daha az kişi 
sayısı varsa 10 m2’lik küçük bir 
karavan sizin için yeterli ola-
cak. Bu karavanlar B tipi ehli-
yet ile de kullanılabiliyor.

Bir Planınız Olsun 
Yola çıkmadan önce yapmanız 
gereken en önemli adımlardan 
biri de plan. Gidiş tarihi, dönüş 
tarihi, durmak istediğiniz nok-
talar ve müsaitlik durumuyla 
ilgili mutlaka bir planınız olsun 
ve plan doğrultusunda hareket 
edin.

Ekipman Listesi Oluşturun 
Karavan yolculuklarında ekip-
man büyük önem taşıyor. 
Uyku tulumu, çadır, elektrik 
ve ateş kaynağı gibi ekipman-
lar en çok ihtiyaç duyulanlar 
arasında yer alıyor. Bunları 
mutlaka tedarik edin. Ayrıca 
bunların yanında gideceğiniz 
bölgeye bağlı olarak sinek ko-

Karavan dediğimiz 
şey bir kültür, hatta 
bir yaşam biçimidir. 

Karavancılar 
birbirlerini tanısınlar 
veya tanımasınlar, 
karşılaştıklarında 
birbirilerine korna 
ile selam verirler.
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AMAZON CLUB BÖRDÜBET
Marmaris ile Datça arasında yer alan Bördübet Koyu’nda, çam 
ağaçlarıyla kaplı dar ve kıvrımlı yoldan ilerleyin, bir süre sonra 
“the end” tabelasını göreceksiniz. Ülkemizde “glamping” tatil 
anlayışının en başarılı örneklerinden birini sunan tesis, huzur ve 
sükûnet içinde tatil yapmak isteyenler için ideal özelliklere sahip.

AKYAKA ORMAN KAMPI
Kalabalıktan kaçıp sığınabileceğiniz küçük bir kasaba burası. 
Kendi karavanınızla veya çadırınızla kalabilirsiniz. “Benim 
karavanım veya çadırım yok” derseniz kâgir ve bungalov 
evlerde de bir alternatif.

vucu ve haşerat giderici sprey-
lere de çok ihtiyacınız olabilir.
 
Yanınıza Bisiklet Alın 
Karavanlar büyük araçlar ol-
duğu için gittiğiniz bölgedeki 
küçük gezileri karavanla yap-
mak sizi zorlayabilir. O yüzden 
mümkünse yanınızda bisiklet ya 
da motosiklet gibi araçlar götü-
rün. Küçük alışverişleri bu bisik-
let yardımı ile yapabilirsiniz. 

Su ve Elektriği Kontrol Edin 
Su ve elektrik bir karavan için 
olmazsa olmazlar arasında. O 
yüzden karavan kamplarında su 
deposunu doldurmayı ve aküyü 
kontrol etmeyi unutmayın. 

KAŞ CAMPİNG
Merkeze yakın olan Kaş 
Camping denize sıfır bir 

konumda yer alıyor. Burada 
farklı konaklama seçenekleri 
var. İster ağaçların arasına 
gizlenmiş bungalovlarda, 

ister yeşillerin içinde 
çadırlarda, isterseniz 

karavanınızda kalabilirsiniz. 
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DYO BOYA’NIN RENK YAĞMURU KARTELASI 
İLE DOĞANIN BİRBİRİNDEN GÜZEL TONLARI 

EVLERE TAŞINIYOR. 

BOYAMA İPUÇLARI

DYO İLE BU YAZ EVLER
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Olumlu enerji yayan 
renklerin başında sarı 
geliyor. Bu enerjiden 
yararlanmak ve yaz aylarına 
uygun bir ev dekore etmek 
için özellikle ev tekstil 
ürünlerinde sarılara yer 
açın. Özellikle yazlık evlerde 
desenli sarı perdeler ve 
sarı kırlentler hoş bir hava 
yaratmanızı sağlayacak.

49

Güneşin Işıltısı 
Sarı Tonlarıyla Evinizde
Yaz ayları denildiğinde akla 
ilk  olarak güneş geliyor. Sı-
caklığıyla iç ısıtıyor, görüntüsü 
enerji veriyor. İçerisinde bulun-
duğumuz yaz ayları güneşin 
tüm enerjisini evlere taşımak 
için en uygun zamanlar. Evi-
nizde sarı tonlarına bolca yer 
açın. 



Yaz evlerinin sembolü 
haline gelen mavi renk 
yazlık evlere de çok 
yakışıyor. Duvar renginden 
aksesuara kadar her alanda 
tercih edilebilecek bir renk 
olan mavi ve tonlarını en 
iyi hasır mobilyalar ile 
kombine edebilirsiniz. 

BOYAMA İPUÇLARI

Gökyüzü Evlere Konuk Oluyor
Gökyüzünün o uçsuz bucaksız 
özgürlüğünü evlere taşımak için 
yaz ayları en uygun zamanlar. 
Mavinin vermiş olduğu huzur 
kullanılan her mekanda farkını 
ortaya koyuyor. İçinde bulun-
duğumuz yaz aylarında yazlık 
evler için iyi bir tercih olabilir. 

Bahçeler Evlere Taşınıyor
En sevilen renklerin başında 
gelen yeşil ve tonları yaz ayla-
rında en çok tercih edilebile-
cekler arasında. Aynı zamanda 
güven duygusunu temsil et-
mesi nedeniyle birçok marka 
tarafından benimsenen bu 
renk huzura davetiye çıkarıyor. 
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Çiçeklerin yaydığı enerji, 
toprağın kokusu yaz 
aylarında bahçeleri 
vazgeçilmez kılıyor. 
Bahçeleri evlere taşımanın 
tam zamanı. Duvardan 
aksesuara kadar her alanda 
evinizde yeşillere yer açın. 
Özellikle masa örtülerinde 
ve sofralarda kullanılan 
yeşiller evlere farklı bir 
soluk getirecek. 

Şeftali ya da pas rengi gibi pek çok ton 
sayesinde her tarz dekorasyonda yer alabilecek 
turuncu, uyumlu renklerle bir araya geldiğinde 
ortaya son derece özel mekanlar çıkıyor. 
Duvarları turuncuya boyamak isterseniz mobilya 
tercihinizi ahşaptan yana kullanın. Ayrıca Feng 
shui rengi olan turuncuyu yatak odasında 
kullanarak da dingin bir tasarım yaratabilirsiniz. 
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Turuncu Aşkına
Dışa dönük, heyecan ve mut-
luluk veren turuncuyu evinde 
kim istemez ki? Kırmızıdan 
sonra en sıcak renk olan turun-

cu yaz aylarında tercih edile-
cek tonlar arasında. Kullanıldığı 
her ortamda mutluluk hissi 
yaymasıyla bilinen turuncu me-
tobolizmayı da hızlandırıyor.



OLABİLİRSİNİZ

YOUTUBER

SİZ DE BİR

TEKNOLOJİ
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Masa başı iş kavramı bazı-
ları için tarihe karışıyor. 

Yeni nesil şimdilerde internet 
üzerinden çekip yayınladıkları 
videolar ile para kazanıyor. 
YouTuber kavramı bir meslek 
haline dönüştüğü için bu alan-
da da başarıyı yakalamak adı-
na farklılaşmak gerekiyor...

Ulaşmak İstediğiniz 
Nokta Neresi?
İyi bir youtuber olmak için ilk 
iş olarak kendinize bir hedef 
belirlemeniz gerekiyor. Var-
mak istediğiniz nokta nedir, ne 
kadar sürede varabilirsiniz, bu 
işi hobi olarak yapmak mı, pro-
fesyonel bir şekilde ilerletmek 
mi istiyorsunuz, video çekece-
ğiniz konu / konular ne olacak 
vb. birçok soruya cevap bul-
manız önemli. Yapmak istedik-
lerinizi kafanızda oturttuktan 
sonra bir sonraki adıma gönül 
rahatlığı ile geçebilirsiniz.

Bir Kimliğiniz Olsun
Karar aşamasını tamamladık-
tan sonra atmanız gereken 
ilk adım bir youtube kanalı 
açmak olacak. Bu kanalla 

birlikte aynı zamanda bir kim-
likte oluşturmuş ve bir marka 
yaratmış olacaksınız. Dolayı-
sıyla oluşturacağınız kanal için 
iyi bir isim seçmeniz gerekir. 
İnsanların birbirine önerirken 
unutmaması gereken bir isim 
seçmeye özen gösterin. 

Reklamlarla Dikkat Çekin
Youtube kanalınıza da tıpkı 
Facebook’ta olduğu gibi ka-
pak fotoğrafı youtube diliyle 
reklam bandı kullanabilirsiniz. 
Markanızı en iyi şekilde ifade 
edecek, markanızı en iyi an-
latacak görseli ya da yazıyı 
seçmenizde fayda var. Dikkat 
etmeniz gereken önemli bir 
noktada bağlantı linki. 

Bağlantı linki eklediğinizde 
yapmış olduğunuz paylaşım 
farklı platformlarda kolaylıkla 
paylaşılabilir. 

Kimlerin Sizi Takip 
Etmesini İstersiniz?
Çekeceğiniz videonun kime 
hitap edeceği önemli bir konu. 
Hedef kitlenizi belirleyip, hedef 
kitlenin özelliklerine göre konu 
seçiminde bulunabilirsiniz. He-
def kitlenin yaş aralığı, eğitimi, 
mesleği gibi özellikleri sizin 
için birer ipucu...

Konu Seçimi Önemli Bir Detay
Çektiğiniz videolar ile farklılık 
yaratmak istiyorsanız yeni bir 
bakış açısı sunacak videolar çe-
kin. Çok çekilen, herkesin pay-
laştığı konulardan mümkün ol-
dukça uzak durun. Daha özgün, 
yenilikçi fikirler sunan videolar 
çekin. Video konularını seçer-
ken hedefinizden şaşmayın.

Süreklilik Önemli
Başarılı olmak için istikrarlı ola-
rak devam etmek gerekiyor. 
Eklediğiniz videolar arasında 
çok fazla zaman farkı olma-
masına özen gösterin. Belirli 

aralıklarla sık sık video pay-
laşın. Ne kadar göz önünde 
olursanız, o kadar çok takip 
edilirsiniz. 

TEKNOLOJİ BERABERİNDE BİR TAKIM YENİLİKLERİ DE 
GETİRİYOR. BUNLARDAN BİR KISMI ZAMAN İÇERİSİNDE 
YENİ BİR İŞ ALANI OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR. 
YOUTUBER KAVRAMI DA TAM OLARAK TEKNOLOJİNİN 
KARŞIMIZA ÇIKARDIĞI YENİ MESLEK DALLARINDAN.
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MÜŞTERİ İLİŞİKLERİNDE  
ALTIN KURALLAR

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
İÇİN ÜRÜN YA DA HİZMETTE 
SUNULAN KALİTE YETERLİ 

DEĞİL. MEMNUN MÜŞTERİLER 
ELDE EDEBİLMEK İÇİN SATIŞ 

SONRASI DA MÜŞTERİ HİZMETİ 
KONUSUNDA ÖZENLİ VE 
DİKKATLİ DAVRANILMASI 

GEREKİYOR. 

PAZARLAMA / MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ
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“Bir memnun müşteri bin 
memnun müşteridir” sözü 

geçmişten günümüze kadar 
uzanan ve birçok kez kanıtlanan 
doğru bir sözdür. Memnuniyet-
siz müşteri şikayetini her yerde 
anlatıp, ön yargı oluştururken 
memnun bir müşteri birçok yeni 
müşteriyi arkasından getirebilir. 
Müşteri memnuniyeti için altın 
değerindeki 5 kurala uymak ge-
rekir.

Müşterinizi Önemseyin
Sorunun büyük ya da küçük 
olması fark etmeksizin her müş-
teri firma ile iletişime geçtiğinde 
tek sorunun kendi sorunuymuş 

MÜŞTERİ İLİŞİKLERİNDE  
ALTIN KURALLAR

Müşterilerin memnuniyet-
lerini 1 ile 10 arasında bir 
değer vererek notlandır-
malarını rica edin. Bu onla-
rın sürekli müşteriniz olup 
olmayacaklarını anlamak 
için çok iyi bir yöntemdir.

gibi davranılmasını ister. Bunu 
sağlamak için müşterinin şika-
yetinin can kulağıyla dinlenip, 
kısa sürede çözüme ulaşılacağı-
na dair güven verilmeli. 

İhtiyaçlarına Odaklanın
Müşterilerin sorunlarını can ku-
lağı ile dinleyip, en kısa ve en 
kolay yoldan nasıl çözümlene-
ceğine dair bilgi verin. Müşteri-
lerle sık sık iletişim içinde olun. 
Böylece güvenilirliğinizi artırır-
sınız. 

Müşterinin Sizin Hakkınızda 
Konuşmasını Sağlayın 
Müşteri kelimesinin etkisini asla 

hafife almayın. İnsanlar konuş-
mayı severler, eğer müşteriniz 
gerçekten mutluysa, etrafın-
daki kişiler ve ailesi mutlaka 
hakkınızda ondan bir şeyler 
duyacaktır. Bu yüzden müşte-
riyi memnun etmek için en iyi 
hizmeti sunun. 

Satış Başarısını Yakalayın
Müşterilerin aldığı ürün ya da 
hizmetten duyduğu memnuni-
yet son derece önemli. 
Müşteri ilişkileri kısmına ge-
lindiğinde bu alanda alınan 
hizmetin de ürün kadar mem-
nuniyet yaratması son derece 
önemli. 
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DYO Boya ve AURA-İstan-
bul iş birliğiyle gerçekleşen 

“AURA Focus: Renkli DYOlog-
lar” panelinde “bilimde, sanatta 
ve mimaride renk” ele alındı. 
Açılış konuşmasını Yaşar Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Ce-
mali Dinçer’in yaptığı panelde, 
DYO Boya Fabrikaları Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdürü 
Serdar Oran da DYO’nun ya-
lıtımda 4.0 devrimini başlatan 
markası Dyotherm’i tanıtan bir 
sunum gerçekleştirdi. Mimar, 
yapı ürünleri üreticileri ve tasa-
rımcıları ortak bir platformda 
buluşturan AURA Focus Serisi, 
DYO Boya iş birliğiyle “renk” 
temasını ele aldı.
Moderatörlüğünü Mimar Yıl-
maz Değer’in üstlendiği, Mi-
mar Sibel Ertez Ural, Ressam 
Serhat Kiraz ve Mimar Nevzat 

“AURA FOCUS: RENKLİ DYOLOGLAR”  
PANELİNDE BİR ARAYA GELDİ

MİMARLAR, YAPI ÜRÜNLERİ ÜRETİCİLERİ, TASARIMCILAR VE MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ

Sayın’ın konuşmacı olarak ka-
tıldığı “AURA Focus: Renkli 
DYOloglar” konulu panel 1 Mart 
2019 Cuma günü İzmir Yaşar 
Üniversitesi’nde büyük bir katı-
lım ile gerçekleşti.

Sosyal Medya Hesaplarından 
Canlı Yayınlandı
Herkesin katılımına açık ve 
ücretsiz olan etkinlik, Yaşar 
Üniversitesi, Dyo Boya ve 

Aura-İstanbul’un sosyal medya 
hesaplarından da canlı olarak 
yayınlandı. Panele sektör tem-
silcisi mimarlar, yapı sektörü 
profesyonelleri, akademisyenler 
ve mimarlık, iç mimarlık, şehir 
ve bölge planlama ve endüstri 
ürünleri tasarımı bölümleri öğ-
rencileri yoğun ilgi gösterdi. Pa-
nelin ardından düzenlenen kok-
teyle katılanlar, konuşmacılar ile 
bir araya gelme fırsatı buldu.
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DYO TRANSOCEAN ÜRÜNLERİNİN LANSMANI 
EXPOMARITT EXPOSHIPPING İSTANBUL’DA YAPILDI
EXPOMARITT EXPOSHIPPING İSTANBUL FUARI’NA, DÜNYANIN “GÜLÜMSEYEN YUNUSU” 
OLARAK BİLİNEN HOLLANDA MERKEZLİ TRANSOCEAN İLE DYO’NUN İŞBİRLİĞİ DAMGASINI 
VURDU. DYO, FUARDA ARTIK TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN DYO TRANSOCEAN ÜRÜNLERİNİN 
TANITIMINI YAPTI. DYOTRANSOCEAN ÜRÜNLERİ ULUSLARARASI SERTİFİKA VE REFERANSLARI 
İLE “YERLİ VE MİLLİ” OLARAK DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE REKABET AVANTAJI SUNUYOR.

Expomaritt Exposhipping İs-
tanbul 15.Uluslararası Denizcilik 
Fuarı, denizcilik sektörünü bir 
kez daha aynı çatı altında top-
ladı. İstanbul ve Marmara, Ege, 
Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri 
(İMEAK) Deniz Ticaret Odası 
adına Viaport Marina Tuzla’da 
gerçekleştirilen fuarda, gemi 
donatım-malzeme, denizcilik 
savunma sanayi, mekanik ve 
yardımcı donanım, mega yat 
ekipman teknolojileri, deniz 
boyaları alanında faaliyet gös-
teren şirketler yer aldı. Katılımın 
oldukça yüksek olduğu fuarda 
DYO, dünyanın ‘Gülümseyen 
Yunusu’ olarak bilinen Hollanda 
merkezli Transocean ile yaptığı 
işbirliğini duyurarak dikkatleri 
üzerine çekti.

DENİZ BOYASI DYO’NUN 
DNA’SINDA VAR
Aslında denizcilik boyası 
DYO’nun DNA’sında var. Yaşar 
Grubu boya sektörüne ilk adımı-
nı 1927 yılında deniz boyaları ti-
careti ile atmıştı. 1974 yılında bu 
alanda dünyanın en ünlü marka-

sı olan Transocean ile çalışmaya 
başlayan DYO, Hollandalı şirket 
ile ara verdiği ticari ilişkilerini bu 
kez çok daha güçlü bir şekilde 
yeniden başlattı. Bu yeni baş-
langıcın ilk duyurusu da sektörü 
buluşturan Expomaritt Expos-
hipping İstanbul 15.Uluslararası 
Denizcilik Fuarı’nda yapıldı.

“YERLİ VE MİLLİ ÜRETİMLE 
YENİDEN SEKTÖRE 
GİRİYORUZ”
Hem işbirliğinin duyurulduğu 
hem de Transocean markası 
ile üretilen ürünlerin tanıtıldığı 
Fuar’ın gala gecesinde konuşan 
DYO Boya Fabrikaları Başkan 
Yardımcısı ve Genel Müdürü 
Serdar Oran, Transocean ile 
başlattıkları işbirliğinin sektöre 
sağlayacağı avantajları anlattı. 
DYO’nun boya sektörünün ta-
mamını kapsadığına dikkat çe-
ken Oran, “Nerede boya varsa 
biz oradayız. 1974 yılında Tran-
socean ile birlikte deniz boyaları 
konusunda yatırımlar yapmıştık. 
Bir süre ara verdikten sonra 
bu kez çok daha güçlü olarak 

yeniden birlikte çalışmaya baş-
ladık. 60’a yakın ülkede yerli 
üreticilerle çalışan Transocean, 
Türkiye’de tercihini köklü bir 
şirket olan DYO’dan yana yaptı. 
Uluslararası sertifika ve refe-
ranslara sahip, rekabet avantajı 
sağlayacak yerli ve milli ürün-
lerle yeniden sektöre giriyoruz. 
Bunu çok yakında hepiniz his-
sedeceksiniz. DYO-Transocean 
işbirliği üretimin zamanında ya-
pılması, maliyet avantajı ile piya-
saya ciddi bir rekabet getirecek” 
değerlendirmesinde bulundu.
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25 Mart Pazartesi günü Türkiye 
A Milli Futbol Takımı sponsorlu-
ğu kapsamında Dyo Ekibi, Eski-
şehir Stadı’nın içerisinde bulunan 
Milli Takım Çocuk Kulübü’nde 
stant kurdu. Birçok renkli sah-
nenin yaşandığı günde çocuklar 
Dyo tarafından gerçekleştirilen 
etkinliklerde doyasıya eğlendiler.

Çocuklar Renkli 
Görüntüleriyle Güldürdü
Etkinlik kapsamında kurulan 
stantta çocuklar için yüz bo-
yama aktivitesi gerçekleştirildi. 
Kırmızı - Beyaz renklerde yüzleri 
boyanan çocuklar renkli zaman 
geçirdiler. Boyama etkinliğinin 
ardından tüm çocuklara Dyo 
şapkası, boyama kitabı ve kum-
bara hediye edildi.

Maç Sonucu Yüzleri Güldürdü
Milli Takım Çocuk Kulübü’nde 
gerçekleştirilen etkinliğin ardın-
dan Türkiye – Moldova UEFA 
2020 Avrupa Futbol Şampiyo-
nası Eleme Turu maçını 4 – 0’lık 
bir skorla Türkiye’nin kazanma-
sı günü daha da güzelleştirdi.

MİLLİ TAKIM ÇOCUK 
KULÜBÜ’NDE 

DYO İLE RENKLİ 
ZAMANLAR

KISA HABER
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TOPTANCI BAYİLER BİR ARAYA GELDİ
2019 yılının toptancı bayiler 
toplantısı 28 Şubat Perşembe 
günü gerçekleşti. The Green 
Park Pendik Hotel & Convention 
Center’da düzenlenen etkinlikte 
Türkiye genelinde tüm toptancı 
bayiler bir araya geldi. Toplan-
tıda sektörün durumu değer-
lendirildi, gelecek dönemle ilgili 
öngörüler belirtildi. Toplantının 
ikinci kısmında bayiler tarafın-
dan yönlendirilen sorular cevap-
landı. Bayilerin fikir ve önerileri 
dinlendi. Tüm gün süren toplantı 
oldukça verimli geçti. Bir sonra-
ki bayi toplantısında görüşmek 
üzere toplantı tamamlandı. 
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Firmanızı tanıyabilir miyiz?

Dyo ve Dewilux Sanayi Bo-
yaları Ege Bölgesi temsil-

ciliğini yapmak amacıyla 1996 
Şubat ayında kurulan şirke-
timiz 150 m2 çalışma alanıyla 
başladığı bu yolda, faaliyet-
lerine bugün 1.200 m2 alanda 
devam ediyor. 
Şirketimiz bölgemizin en 
önemli sanayi kuruluşları başta 
olmak üzere toplamda 2000’e 
yakın müşteriye hizmet veri-
yor. 

DYO İLE 1989 YILINDA 
YOLLARI KESİŞEN AS-KİM 
GENEL YÖNETİCİSİ FİKRET 
ERKEN, 30 YILDIR BU 
MARKANIN BİR PARÇASI 
OLMAKTAN MUTLULUK 
DUYDUKLARINI DİLE 
GETİRİYOR.  
BAŞARISININ ARKASINDA 
YATAN SIRRI İSE  
5 MADDE İLE AÇIKLIYOR: 
“MÜŞTERİLERİMİZ VE 
TEDARİKÇİLERİMİZ, 
MÜKEMMELİYETÇİLİĞİMİZ, 
AS-KİM AİLESİ, ETİK 
DEĞERLERİMİZ İLE 
ÇEVRE VE SOSYAL 
SORUMLULUĞUMUZDUR…”

“İLKLERİN ÖNCÜSÜ BİR MARKA İLE 
ÇALIŞMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

DYO markası ile  
yollarınız nasıl kesişti? 
1989 yılında, profesyonel iş 
hayatına Yaşar Grubu şirketle-
rinden Arev’de satış temsilcisi 
olarak başladım. Arev’de 6 yıl 
süren çalışma hayatım sonra-
sında edindiğim tecrübelerin 
de yardımıyla AS-KİM boyayı 
kurarak ticaret hayatına atıldım.

DYO’yu tercih etmenizin  
sebepleri nelerdir?
DYO markasının köklü geç-

mişi ve ilklerin öncüsü olarak 
pazarın dinamiklerini belirle-
me gücü şirketimizin faaliyet 
alanını belirlemede en etkili 
faktörlerden olup, 23 yıldır bu 
markanın bir parçası olmaktan 
ve birlikte iş yapmaktan mut-
luluk duyuyoruz.

Ürün gamına baktığımızda en 
çok hangi ürün rağbet görüyor?
Sanayi sektöründe ürün tipi 
müşterilerimizin üretmiş oldu-
ğu ürünlerin işlevine ve şart-

SEKTÖRDEN
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larına bağlı olarak değişiyor. 
O nedenle işimizim en önemli 
bölümü müşterimizin ihtiyacı-
nı teknik olarak tam ve doğru 
anlamakla başlıyor.

Sektördeki trendleri  
belirleyen unsurlar nelerdir?
Müşterilerimizin üretmiş olduğu 
ürünlerin kendi sektörlerindeki 
ihtiyaçlarının değişimi ve kalite 
anlayışının gelişimini yakından 
takip ederek, Dyo ile birlikte 
çağdaş teknolojiyi müşterileri-
mizle bütünleştirmek yönünde 
sürekli eğitim ve AR-GE çalış-
maları yapıyoruz. Dolayısıyla 
bu çalışmalar müşterimiz ile 
olan ilişkilerimizde sağlam kök-
ler oluşturuyor.

Sektörün en önemli sorunu 
sizce şu an nedir?
Boyahanelerdeki ortamlar, 
boya ekipmanları ve boya uy-
gulama bilinci sürekli gelişmek-

te ancak henüz yeterli seviyede 
olduğunu düşünmüyorum. Ay-
rıca boya uygulayıcıları ne yazık 
ki yeterli sayıda yetişmiyor.

Gelecek dönem 
hedefleriniz nelerdir?
Tüm canlıların yaşamda ortak 
hakları vardır. Temiz bir çev-
rede yaşamak ve yaşamlarını 
sürdürmek, gelecek nesillere 
bırakılacak en önemli miraslar-
dan. O nedenle satmış oldu-
ğumuz boyaların mümkün 
olduğu kadar çevreye olacak 
zararların minimize edilmesi 
amacıyla gelişen teknolojiyi 
yayarak çevre bilincini artır-
mak istiyoruz. Şirketimizin 
kuruluşundan bu yana 5 yılda 
bir bölgemizde ağaçlandırma 
faaliyetlerinde bulunuyoruz.

Müşterinin gözünde Dyo 
markası neler ifade ediyor ?
Müşterilerimizin söz konusu ihti-

yaçlarının karşılanması amacıyla 
ürün çeşitliliği ile karşılık bulması, 
sürdürülebilir ve ölçülebilir süreç-
lerde şeffaf bir biçimde hizmet 
sunmamız, sektörde Dyo marka-
sını her zaman önemli kıldı.

Müşteri güvenini sağlamak 
adına neler yapıyorsunuz?
Pazarlamakta olduğumuz ürün-
ler kaliteli olsa da uygun şekilde 
ve yerde kullanılmadığı sürece 
ihtiyaca cevap vermeyecektir. 
Ucuz ve kalitesiz ürünler ile 
rekabet edebilmemiz için müş-
terilerimize kazandırdığımız bu 
bilinç güven ilişkisini güçlendiri-
yor. Kısacası iş hayatımızın her 
alanında şirketimizin 5 temel 
anahtar değerlerini yaşıyoruz. 
AS-KİM’in kuruluşundan bu 
yana, gelişmesindeki temel taş-
ları; Müşterilerimiz ve tedarikçi-
lerimiz, mükemmeliyetçiliğimiz, 
AS-KİM ailesi, etik değerlerimiz 
ile çevre ve sosyal sorumlulu-
ğumuzdur…
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