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Yaprakların sararmaya başladığı, havanın gitgide serinlediği sonbahar ayları kapıya 
dayandı. Yazın bahçelere taşınan yaşam, evlere geri dönmeye başladı. Hal böyle 

olunca evler de sonbahar ve ardından kış mevsimi için değişikliklere kucak açtı.

Sonbahar mevsimi için evlerde ilk olarak renklerle ilgili birtakım değişiklikler 
yapabilirsiniz. Her rengin bir ruhu ve kendini ifade etme şekli olduğunu unutmamak ve 
ev içerisindeki değişiklikleri sadece renklerle sınırlı tutmamak gerekir. Gerek renkler, 
gerekse farklı dekoratif ürünlerle evinize sonbahara özel bir kimlik kazandırabilirsiniz. 
Ev dekorasyonunun olmazsa olmazları arasında yer alan aksesuarlar ve ev tekstil 
ürünleri ile bir bütünlük oluşturabilirsiniz. Tüm bu değişiklikler evinizi yazın renkli ve 
hareketli halinden sıyıracak, sonbaharın natürelliğini ve huzurunu getirecek.

Yeni bir mevsim ve beraberinde gelen değişikliklere dalıp, sağlığınızı da ihmal 
etmemeniz gerekir. Özellikle mevsim geçişlerinin neden olduğu hastalıklara karşı 
vücudunuzun direncini arttırmak için doğal yollardan vitamin depolamalısınız. Vitamin 
dışında alabileceğiniz ufak tefek önlemlerle bu ayları sağlıklı bir şekilde atlatabilirsiniz.

Yeni bir mevsimde yine dopdolu bir sayıyla karşınızdayız. Keyifle hazırladığımız bu 
sayımızı sizin de keyifle okumanızı umuyoruz. 

Her mevsimin ve her rengin tadını doyasıya çıkarabileceğiniz nice güzel zamanlar 
geçirmeniz dileğiyle...
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Çocukların Hayal Dünyasına
Sihirli Dokunuş

KISA HABER

4



ÇOCUKLARIN KENDİ DÜNYASINI YANSITAN ÇOCUK 
ODALARINDA HAYAL GÜÇLERİNİ DAHA DA GELİŞTİRMEK İÇİN 
UFAK TEFEK DEĞİŞİKLİKLER YAPMAYA NE DERSİNİZ?

Çocuğunuzun kitap  
sevgisi edinmesi için, 
sürekli kitaplarla iç içe 
olması önem taşıyor. 
Oluşturduğunuz etkinlik 
alanında bir kitap köşesine 
mutlaka yer verin. Kitapları 
görünür bir şekilde 
bu köşeye yerleştirin. 
Kapaklarını görünür şekilde 
yerleştirdiğiniz kitapları, 
her hafta değiştirin. 
Böylece, çocuğunuzun 
ilgisini canlı tutabilirsiniz.

Çocukların hayal gücünü 
geliştirmelerinin en önemli 

yollarından biri de gerçekleştir-
dikleri etkinlikler. Odalarının belli 
bir köşesini etkinlik köşesi haline 
getirebilir, bir yandan eğlenirken 
diğer yandan gelişimlerine des-
tek olabilirsiniz. Keyifli bir köşe 
oluşturmak için öncelikle oda-
nın belli bir bölümünü 
puf, etkinlik masası 
ya da renkli batta-
niyelere ayırabi-
lirsiniz. Böylece 
koltukta kitap 
okuyabilir,  
masada el işi 

etkinlikleri gerçekleştirebilirsiniz.  
Bu bölümdeki ikinci önemli 
konu ise dolap. Çocuk odası için 
tercih edeceğiniz mobilyaların 
çocukların ulaşacağı yükseklikte 
olması önemli. Bu çocuk için  
rahat hareket imkanı sağlamanın 
yanında sorumluluk duygusu 

kazanmasına da yardımcı 
olur. Kendi eşyalarını 

kendi başına alıp 
yerleştirebilmesi 

bir süre sonra 
çocuğunuzda 
sorumluluk 
bilincini artıra-
caktır.

ÇOCUĞUNUZ 
KENDİ ODASINDA, 

YARATICI 
PROJELER 

YAPARAK ZAMAN 
GEÇİRDİĞİNDE, 
KENDİNE OLAN 

GÜVENİ DE ARTAR.
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YAPILARIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ NEDENİ İLE BAZI EVLERDE BOL KOLON 
KULLANILABİLİYOR. EVİ BÖLEN VE DEKORASYON İÇİN OLUMSUZ ETKİ 
YARATAN KOLONLARI DOĞRU ŞEKİLDE KULLANARAK DEZAVANTAJI 

AVANTAJA ÇEVİREBİLİRSİNİZ. BÖYLECE KOLONLAR KULLANILDIKLARI 
ALANI BÖLEN YAPILAR OLMAKTAN ÇIKIP, DEKORATİF BİR UNSURA 

DÖNÜŞEBİLİRLER.

DEKORASYONUN BİR 
PARÇASI HALİNE GETİRİN 

Evdeki Kolonları

DEKORASYON İPUCU
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Dar ve yüksek binalarda 
sağlamlığı artırabilmek 

için bol kolon kullanılıyor. Evin 
belirli bölümlerinde karşımıza 
çıkan ve gözünüzü rahatsız 
eden kolonları ev dekorasyo-
nuna dahil ederek evinizi  
güzelleştirebilirsiniz.

Işıklarla Şenlendirin 
Evlerin özellikle salon bölümle-
rinde karşımıza çıkan kolonlara 
yeni bir kimlik kazandırmak 
düşündüğünüz kadar zor değil. 
Kolonu uzun lambalarla süsle-
yebilir, bir lambader havası  
verebilirsiniz. Hatta kolonun  
yanına yerleştireceğiniz bir 

berjer ile salonunuzda okuma 
köşesi oluşturabilirsiniz.

Boy Aynasına Ne Dersiniz? 
Kolonun dört tarafına kaplaya-
cağınız boy aynaları ile odaya 
hem derinlik kazandırabilir 
hem de dekoratif açıdan hoş 
bir görüntü oluşturabilirsiniz.

Bölümlere Ayırın 
Mutfakta ya da salonda bulunan 
kolonları mevcut duvar rengin-
den farklı bir renge boyayarak 
iki alanı birbirinden ayırabilirsiniz. 
Böylece mutfaklarınızda gerçek-
leştirdiğiniz küçük değişikliklerle 
hoş bir ambiyans yaratabilirsiniz.

DEKORASYON 
DENİLDİĞİNDE 
AKLA İLK GELEN 
UNSURLARDAN OLAN 
ÇERÇEVELER, KOLON 
SÜSLEMESİNDE DE 
KULLANILABİLİR. 
FARKLI BOYUTLARDA 
SEÇMİŞ OLDUĞUNUZ 
ÇERÇEVELERİ GEREK 
BOŞ OLARAK GEREKSE 
BİRİKTİRDİĞİNİZ GÜZEL 
ANILARLA SÜSLEYİP 
KOLONA ASİMETRİK 
BİR ŞEKİLDE 
YERLEŞTİREBİLİRSİNİZ.
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AYIN EVİ

8



9

DOĞADAN 
GELEN İLHAM

SHELL 
HOUSE

ORMAN İÇİNDE BİLİNMEYEN 
BİR NESNE GİBİ DURAN SHELL 

HOUSE, “İNSAN YAŞAMI İLE 
DOĞA ARASINDA BELİRSİZ 
BİR SINIR BIRAK” OLARAK 

BİLİNEN ANLAYIŞIN EN GÜZEL 
ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİ 

OLUŞTURUYOR. 



Ormanın içerisinde terk 
edilmiş bir uzay aracı 

hissi yaratan bu ev Japon 
fütüristik mimarisinin en güzel 
örneklerinden biridir. Tek 
katlı olarak inşa edilmiş olan 
bu evde iç tasarım, üzerinde 
oldukça kafa yorulmuş ve 
çaba sarf edilmiş nitelikte. 
Japon tasarımcı Kotaro Ide 
tarafından tasarlanan bu 
ev Japonya’da Karuizawa 
ormanında yer alıyor. Toplam 
1711 metrekarelik bir arazi 
üzerinde konuşlanmış olan 
bu ev, 329 metrekarelik bir 
yaşam alanına sahip. 
Ormanın içerisinde olması 
nedeniyle doğadan ilham 
alınarak kabuk şeklinde tasar-
lanmış olan bu ev, görünüşü 
itibariyle doğal olmaktan 
çok uzakta. Sarmal şekilde 
oluşturulan yapının, büyük 
açıklıkları cam ile kapatılmış 
ve böylelikle ferah mekanlar 
oluşturularak güneş ışığından 
maksimum derecede yarar-
lanmak esas alınmış. İlk ba-
kışta bir sığınak havası veren 
yapıda tüm mekanik ve elekt-
rik sistemi merkezi kontrol 
sistemi tarafından yönetiliyor. 
Yapıdaki güvenlik sistemleri 
de üst düzeyde. 

AYIN EVİ
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AYIN EVİ
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MİMARLIK ŞİRKETİ:  

ARTECHNIC ARCHITECTS
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Örneğin, yapıda biyometri 
havuzu ile tarama özelliği 
bulunuyor. Bu tarama saye-
sinde insan stresini azaltmak 
hedeflenmiş. Bölgede hüküm 
süren düşük sıcaklık değerleri 
nedeniyle yapı zeminden ve 
sıcak hava sistemi kullanıla-
rak ısıtılıyor. 
Aynı zamanda bulunduğu 
nemli ortamdan etkilenme-
mesi için ev, basınçlı beton 
kullanılarak inşa edilmiş. Bu 
sayede soğuğa karşı yalıtım 
da sağlanmış. 
Evin içinde meşe parke kul-
lanılmış. Bu ise evde kullanı-
lan mobilyalarla bir kontrast 

oluşturmuş. Bu tarz evlerde 
doğal ile bir bütünlük yaratı-
lırken dekoratif olarak kulla-
nılan bazı parçalar görenleri 
şaşırtabiliyor. Evin çıkışında 
bulunan ahşap da şaşırtan 
unsurlardan biri.
Evin tasarımında genel olarak 
doğa ile bir bütünlük yara-
tılmaya çalışılmış ancak bu 
şimdilik pek de mümkün ola-
mamış gibi görünüyor. Genel 
olarak geleneksel Japon pey-
zaj anlayışını en iyi şekilde har-
manlayan ve basit ama estetik 
bir tasarıma sahip olan Shell 
House, adeta doğanın tadını 
çıkarmak için projelendirilmiş.
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Sonbahar mevsiminde, 
bahçelerin kışa hazırlan-

ması için sistemli bir bakım 
yapılması gerekir. Bahçenizde 
yeni bitkilere yer vermek için 
toprağınızı bu mevsimde 
havalandırıp daha verimli bir 
yapıya sahip olması için ise 
gübrelemeniz büyük önem 
taşır. Bahçenizde çiçek ekimi 
için yeterli alan yoksa; değişik 
şekillerde budanmış bahçe ça-
lılarını kullanabilirsiniz. Bahçe 

Bahçelerinize Sonbahar 
Esintisi Katın

çalıları, doğal ortamınıza renkli 
bir görünüm kazandırırken, 
bahçenize de hoş bir hava ka-
tar. İlkbahar hazırlığı, sonbahar 
mevsiminde başlarken, yazlık 
ve baharlık fidelerin, sonba-
harda ekilmesi gerekir. Çi-
çeklerin daha canlı ve renkli 
görünmesi için; düzenli ola-

rak mineralli organik gübre 
kullanmak büyük önem taşır.  
Yeterli bir alanınız varsa, bah-
çenizi sebze ve çiçek bölümü 

BAHÇENİZİ SONBAHAR 
VE KIŞA HAZIRLAMAK, 

SADECE SOĞUKLAR 
BASTIRDIĞINDA 
BAHÇENİZİN İYİ 
GÖRÜNMESİNİ 
SAĞLAMAKLA 
KALMAZ, AYNI 

ZAMANDA İLKBAHAR 
İÇİNDE İŞLERİNİZİ 
KOLAYLAŞTIRIR.

BAHÇE
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olarak, çiçeksiz bitkiler tercih 
edilebilir. Ağaçların dallarından 
iplerle aşağı salınmış saksılarla 
bahçenize, kış mevsiminde ye-
niden hayat verebilirsiniz.

Mobilyalarınıza da 
Dikkat Edin
Bahçe bakımı deyince yalnız-
ca bitkilerin bakımı akla gel-
memelidir. Mesela yağmur ve 
çamurdan eşyaları korumak ve 
eşyanın kullanım ömrünü uzat-
mak da bahçe bakımını kapsar. 
Mobilyaları tamamen kaplaya-
cağınız gece üzerine örtmek 
için kullandığınız mobilya  
örtüleri işe yarayacaktır. Bahçe 
mobilyalarını nemden korumak 
önemlidir. Mobilyanızın yıkama 
talimatına uymak kısa sürede 
yıpranmasını önleyecektir. 

meler, genellikle kış mevsimi 
ve yaz mevsimi başlamadan 
planlanır. Yaz mevsiminde ve 
kış mevsiminde hangi çiçeğin 
nereye dikileceği çok önemli-
dir. Buna bağlı olarak toprak 
yapısında eklemeler yapılabilir. 
Sonbahar mevsiminde yapılan 
bakım ve düzenlemeler bah-
çeyi, kış mevsimine hazırlar-
ken, mevsim şartlarına bağlı 

olarak ikiye ayırabilirsiniz. Son-
bahar mevsiminde toprak yaz 
sıcaklığını korurken, Eylül ve 
Ekim aylarında gül, lale, nergis 
ve zambak gibi çiçek türlerini 
ekebilirsiniz. Ektiğiniz bitkileri, 
kış mevsimine kadar sulamaya 
devam etmelisiniz. Böylelikle 
toprağın kış mevsiminde ihti-
yaç duyacağı nemi sağlamış 
olursunuz.

Bahçe Düzenlemesi 
Nasıl Yapılır?
Bahçe düzenlemesi için en 
uygun aylar sonbahar veya 
kış aylarının sonudur. Bahçe 
düzenlemesinde öncelikle ekil-
mesi planlanan bitkilerin yerle-
rinin belirlenmesi gerekir. Bah-
çe düzenlemesi yılda en az iki 
kere yapılırken, bu düzenle-

Ekim, Kasım ayları gibi ger-

çekleştireceğiniz budama 

ve soğanlı bitki ekimi gibi 

bakımlar bahçeler için son 

derece önemli. Bu bakım-

ların zamanında gerçek-

leşmesi bahçeyi daha da 

verimli hale getirecek.

Öncelikle bahçenize 
dökülen kurumuş 
yaprakları tırmık 
ile toplamalısınız. 

Topladığınız kurumuş 
yaprakların bir kısmını 
organik gübre olarak 

kullanabilirsiniz.
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BİNALARDA  
ISI YALITIMI İLE

Yaşam 
Kalitenizi 

Artırın
BİNALARIN SICAK VE SOĞUK HAVALARA KARŞI KORUNMASI VE ENERJİ 

TASARRUFU SAĞLANMASI AÇISINDAN ISI YALITIMI BÜYÜK ÖNEM TAŞIR. İÇ VE DIŞ 
ORTAMI İYİ BİR ŞEKİLDE BİRBİRİNDEN İZOLE ETMEK AÇISINDAN BİNA YALITIMI 

YAPTIRMAK EN ÖNEMLİ ISI TASARRUF YÖNTEMİ OLARAK KABUL EDİLİR. 
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Farklı yapı malzemelerinin 
ısı iletim davranışları da 

farklılık gösterir. Bu sebeple 
Isı köprüleri oluşur. Oluşan ısı 
köprüleri  iç duvar yüzeyle-
rinde farklı sıcaklık değerleri-
ne sebebiyet verir. Özellikle 
bina kenarları ve köşelerinde 
yoğuşma (terleme) oluşum-
ları meydana  gelir. Bu nem-
lilik, sağlığa zararlı küf ve 
mantar oluşumuna bir ortam 
oluşturur. Oysa ısı yalıtım uy-
gulanan binalarda ısı köprü-
leri oluşumu önleneceğinden 
küf ve bakteri oluşumu da 
engellenmiş olur. Bina için-
deki rutubet önlenir, sağlıklı 
ve konforlu bir ortam oluş-
turulur. Binanın ısı yalıtımı, 
binalar için yapılan yatırımlar 
arasında kendini en kısa sü-
rede amorti eden yatırım ola-

YALITIMA HARCANAN PARANIN, KENDİNİ GENELDE 
4-6 YIL ARASINDA AMORTİ ETTİĞİ ÖNGÖRÜLÜR.
AYRICA BİNALARDA ISI YALITIMININ PARASAL 
BOYUTUNUN YANI SIRA İKİ ÖNEMLİ BOYUTU DAHA 
BULUNUYOR. ENERJİ TASARRUFU SAĞLAMASINDAN 
ÖTÜRÜ HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTARAK, DÜŞÜK 
KARBON AYAK İZİ İLE ÇEVRE KORUMASINA KATKI 
SAĞLAR ANLAMINA DA GELİYOR.

rak da dikkat çekerken, bina 
sakinlerinin yaşamında her 
biri önemli artı değer girdisi 
olan bir dönüşüm sürecini de 
başlatır.

Isı Yalıtımının Önemi
Binalarda ısı yalıtımı, kışın 
pencerelerde oluşan ısı  
kayıplarını önlerken yazın da 
binaya güneş ısısının girişini 
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en aza indirger. Böylece hem 
ısıtma hem de soğutma için 
tasarruf sağlanmış olur. Isı 
yalıtımı, binanın temelinden 
çatısına kadar dışa veya kul-
lanılmayan kısımlara bakan 
yüzeylerine, ısı geçişini azal-
tan özel ısı yalıtım malzeme-
lerinin uygulanması ile yapılır.

Isı Yalıtımı Ne Fayda Sağlar?
• Soğuk mevsimlerde ısınma 
maliyetlerini düşürerek, sıcak 
mevsimlerde ise soğutma 

maliyetlerinizi azaltarak iki 
yönlü enerji tasarrufu yap-
manıza imkan sağlar.
• Daha az yakıt kulla-
nılacağından yan-
ma sonucunda 
oluşacak 
zararlı gaz 
miktarı da 
daha az 
olur. 
• Böylece 
hava kirli-
liği azalır.

• Isı yalıtımı sayesinde yazın 
serin, kışın ise sıcak bir ortam 
elde edilir.

• Isı yalıtımlı duvarların 
iç yüzeylerinde 

terleme sonu-
cu küflenme, 

siyah leke-
lenmeler 
ve boya 
kabarmaları 
oluşmaz.
• Binaların 

ömrü uzar.

BİNALARDA ISI YALITIM 
ÖNLEMLERİYLE, 

BİNANIN DURUMUNA 
BAĞLI OLARAK 

YAKLAŞIK YÜZDE 
50 ORANINDA 

ENERJİ TASARRUFU 
SAĞLANABİLİR.

DIŞ MEKAN
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EVİNİZE RENK KATIYOR  
DEKORASYONDA HER NE KADAR RENKLER VE ZEVKLER 
TARTIŞILMAZ OLSA DA BAZI KONULARDA MODAYI TAKİP 
ETMEK GÜZEL SONUÇLAR DOĞURABİLİYOR. YILIN TREND 
RENKLERİNDEN OLAN CANLI MERCAN, EVLERE HUZURLA 

BİRLİKTE NEŞE DE KATIYOR. 

DEKORASYON

20

Canlı Mercan 



Doğuştan gelen iyimserlik 
ve mutluluk arayışı ihtiya-

cını simgeleyen canlı mercan 
rengi Pantone tarafından 2019 
yılının rengi olarak belirlen-
di. Doğal ve dijital gerçeklik 
arasında denge kuran canlı 
mercan aynı zamanda ce-
saretlendirici bir özelliğe de 
sahip. Olumlu birçok düşünce-
nin merkezinde olan bu renk 
kullanıldığı ev dekorasyonun-
da da enerjisini beraberinde 
getiriyor. Evler canlı mercan 
rengiyle daha hoş bir hale bü-
rünüyor.

Dekoratif Objelerle 
Stilinizi Belirleyin 
İlgi çekici, sıcak, enerji dolu 
ve pozitif bir renk olan canlı 
mercan ilk olarak aksesuarlar 
için iyi bir alternatif olabilir. 
Tonsürton perdeler, eğlenceli 
ve figüratif hayvan formlu de-
koratif objelerle stilinizi belirle-
yebilirsiniz. Tüm bunların yanı 
sıra cam ve seramik gibi parlak 
yüzeylere sahip objeleri kullan-
mak isterseniz 
daha kaliteli ve 
dingin 
bir stil 
anlayışı 
yansıta-
bilirsiniz.

70’lere Dönün
Canlı mercan rengi vintage 
dekorasyonla güzel bir uyum 
sağlıyor. Nostaljiye merakınız 
varsa vintage dekorasyonlar 
ile mercan rengini bir arada 
kullanarak evinizde 70’lerin 
havasını estirebilirsiniz.

Nötr Renklere Yönelin 
Mercan renginin tamamlayıcısı 
olan nötr renkleri bir arada kul-
lanabilirsiniz. Uyum yaratmak 
için mercan ve nötr renkleri 
mobilya ve aksesuarlar için 
tercih edecekseniz duvar rengi 
için mat renklere yönelebilirsi-
niz. Mercan rengi, pastel tonları 
ve neon renklerle hoş bir birlik-
telik kuruyor. Aksesuar ya da 
mobilya seçiminde bu etkile-
şimden faydalanabilirsiniz.

Mobilya ile Uyum Yakalayın
Somon renginde seçeceğiniz 
koltuklarınızı mercan rengi yas-
tıklarla canlı bir görünüme ka-
vuşturabilirsiniz. Farklı bir alter-
natif olarak koltuk örtüleriniz ya 

da halı seçiminizde adaçayı 
yeşili ve canlı mercanın 

uyumunu düşünebilirsi-
niz. Ayrıca parlak ahşap 
renginde ya da kadife 
kumaşlarla mercan ren-
gini kombinleyebilirsiniz. 

DUVARDA CANLI  

MERCAN RENGİNE  

NE DERSİNİZ?

Yaydığı enerji ile evlere 

renk getiren canlı mercan 

rengini yoğun bir şekilde 

kullanmak isterseniz du-

varlar bunun için çok ideal. 

Duvarlarınızı canlı mercan 

rengine boyayıp dekoras-

yonunuzu hasır ve bambu 

malzemelerle hazırlanan 

mobilyalarla tamamlayabi-

lirsiniz.
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Sonbahar Aylarında
Hastalıklara Dikkat

MEVSİM GEÇİŞLERİ 
VÜCUDUN DENGESİNİ 

DEĞİŞTİRDİĞİ İÇİN 
DİKKATLİ OLUNMAZSA 

HASTALIKLARI 
DA BERABERİNDE 

GETİREBİLİR. SONBAHAR 
AYLARINDA ALINACAK 

UFAK TEDBİRLERLE 
HASTALIKLARDAN 

KORUNMAK MÜMKÜN.
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İnsan vücudunun ısı değişim-
lerine ve yeni koşullara uyum 

sağlaması için 2 ile 4 hafta gibi 
bir süreye ihtiyacı var. Bu süre 
içerisinde hassaslaşan vücut 
direncini kaybettiği için hasta-
lanabiliyor. Bireysel olarak alı-
nabilecek tedbirlerle hastalıklar-
dan korunmanız mümkün.

Isı Farkına Dikkat Edin 
Hastalılardan korunmak için ev-
deki ısı farkına dikkat etmek ge-
rekiyor. Ev ortamında hareket 
edilmesiyle oluşan ısı enerjisi 
vücut ısısını artırıp terlemelere 
yol açabilir. Bu da üst solunum 
enfeksiyonu kapmanıza neden 
olur. Bu yüzden mevsim ge-
çişlerinde terlememeye 
özen gösterin. 

Besin Takviyesi Alın 
Mevsim geçişlerinde vücut 
direncini arttırmak için besin 
takviyesi almanızda fayda var. 
Özellikle mevsimin getirdiği 
sebze ve meyvelerden bol 
miktarda tüketin. Yeşil çay, 
Koenzim ve vitamin kompleks-
leri gibi vücut direncini arttıra-
cak takviyeler alın.

Yürüyüş Yapın
Yağmurların, gerçekleştirdiğiniz 
sportif hareketleri engellemesi-

ne izin vermeyin. 
Her gün düzenli 

olarak 
30 da-
kika 
yürüyüş 

yapın. 
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BUNLARA DİKKAT

• El temizliğine önem 
verin. Mümkün oldukça 
elinizi yüzünüze ve 
gözünüze sürmemeye 
özen gösterin. 

• Havalandırması olmayan 
yerlerden mümkün 
oldukça uzak durun. 

• Kıyafet seçiminde ne 
çok ince kıyafetler tercih 
edin, ne de çok kalın. 
Mevsimin gerektirdiği 
şekilde giyinmeye özen 
gösterin. 

• 8 saatlik uyku 
periyoduna mutlaka uyun. 

• Bol miktarda su tüketin.

• Sigara ve alkolden uzak 
durun.

• Artan salgınlara karşı 
hasta olan kişilerle yakın 
temastan kaçının. 



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. 

YENİ ÜRÜN
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Dyo’nun ileri teknolojisi ile 
üretilen yeni iç cephe boya-

sı 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 se-
beplerinden biri olan for-
maldehit; evde, işyerinde, 
okulda, hastanede kısaca 
tüm yaşam alanlarında bu-
lunan zararlı bir kimyasal. 
Geçmeyen burun tıkanıklığı, 
nefes darlığı, kaşıntı ve bitmek 
bilmeyen hapşırıklara yol açan 

FORMALDEHİT, 
GEÇMEYEN BURUN 

TIKANIKLIĞI, 
NEFES DARLIĞI, 

KAŞINTI VE 
BİTMEK BİLMEYEN 

HAPŞIRIKLARA 
YOL AÇAN 

BAŞLICA ZARARLI 
KİMYASALDIR.
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FORMALDEHİT’İ 
%83 ORANINDA 

YOK EDER.

bu zararlı kimyasalı absorb-
layan iç cephe boyası DYO 
OXYMAX, tüketicilerin yaşam 
kalitesini artırıyor.

İç Mekanlardaki Havanın 
Kalitesini Arttırıyor
İleri teknoloji bir ürün olan 
DYO OXYMAX ile boyanmış iç 
cephelerde, ortamdaki for-
maldehit molekülü du-
var yüzeyine ulaştığı 
anda OXYMAX’ın 
içeriğindeki özel 
formül tarafın-
dan yok ediliyor. 
OXYMAX, emme 

özelliğiyle ortamdaki formal-
dehiti yüzde 83’e kadar etkisiz 
hale getirerek iç mekândaki 
havanın kalitesini artırıyor. 
DYO OXYMAX bu eşsiz özel-
liğinin yanı sıra antibakteriyel 
olması, içeriğinde uçucu orga-
nik bileşikler ve amonyak içer-
memesi ile de ön plana çıkıyor. 

DYO Renk Pınarı’nda 
binlerce renk se-

çeneği bulunan 
OXYMAX, ipek-
mat görünüm 
ve maksimum 
silinebilme özel-
liğine sahip.

YENİ ÜRÜN
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Evlere Yansıyor

2019 SONBAHARININ RENKLERİ, EVİNİZE YENİ BİR ATMOSFER KAZANDIRIRKEN, KIŞA DAHA 
YUMUŞAK BİR GEÇİŞ YAPMANIZI SAĞLAYACAK. KAHVERENGİ İLE TURUNCU ARASINDA 

YER ALAN GEÇİŞ TONLARI, TEN RENGİ, KREM RENGİ, KIRMIZI VE KOYU YEŞİLLER BU 
SONBAHARIN DEKORASYON TRENDLERİ ARASINDA. 

SONBAHARIN DUYGUSALLIĞI

EV TEKSTİL
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Sonbahar aylarında evler-
de kullanılacak en iyi ak-

sesuarlar arasında mum ve 
koltuk şalı geliyor. Kullanıldığı 
ortamda sıcak bir ambiyans 
oluşturan koltuk şallarının di-
ğer objeler ile uyumlu olması 
önemli. Bu yüzden seçeceğiniz 
şalın renk ve desen olarak evin 
genel dekorasyonuna uyum 
sağlamasına özen gösterin. 
Bu mevsimde evlerde öne çı-
kan bir diğer trend ise nakışlı 
motifler. Yatak odalarına çok 
yakışan nakışlı motifler özel-
likle yatak örtülerinde ve fon 
perdelerde kendini gösteriyor. 
Renk olarak turuncu, koyu 
yeşil ve kırmızı tonlarını tercih 
ederseniz sonbahar ev tekstil 
trendlerine göre hareket etmiş 
olursunuz.

Retro Görünümlü Mobilyalar
Bu sonbaharda dikkat çeken 
mobilya modelleri arasında 
kavisli kanepeler ilk sırada yer 
alacak. Küçük veya büyük alan 
mobilyalarında canlı ve soft 
renkler ile birlikte retro görü-
nümlü mobilyalar yeniden ilk sı-
ralara yerleşirken, tasarımcıların 
geniş hayal gücü, heyecan veri-
ci tasarımları öne çıkararak mü-
kemmeli sunmayı sağlayacak. 
Çok amaçlı işlevsel mobilyaların 

en önemli parçalarından olan 
loft ürünler, modern ve zarif si-
lüeti ile de dikkatleri çekecek.

Sofralardaki Düzen Değişecek
Tek tip porselen takımların 
yerini el boyaması seramik 
tabaklar ve ahşap servisler ala-
cak. Koyu tonlarda ekoseli bir 
masa örtüsü ile masalar, son-
baharın kurutulmuş yaprakları, 
mumlar ve bal kabaklarıyla 
süslenerek, fark yaratılacak.

DEKORATİF ELEMENTLER

Evinizi dekore etmek için sonbahara ait malzeme ve dokulara 

da yer açabilirsiniz. Örneğin, evinizin içindeki veya dışındaki 

kapıların üzerine ya da duvarlara kurutulmuş yapraklardan 

oluşturduğunuz kolajları asabilirsiniz. Bunun yanı sıra soluk 

ağaçlardan elde edilmiş masif banklar satın alabilir, bu bankları 

kendi hazırladığınız renkli minderlerle süsleyebilirsiniz. Bu küçük 

dokunuşlar sonbahar aylarında evinizi ısıtmaya yetecek.
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EV SEÇMEK ZOR ZANAAT. HER ZAMAN DÖRT DÖRTLÜK, İSTENİLDİĞİ GİBİ BİR EV 
BULMAK MÜMKÜN OLMUYOR. EVLERDE YAŞANAN EN BÜYÜK SIKINTILARDAN BİRİ DE 

KARANLIK OLUŞU. EVİNİZİN HER YERİ İSTENİLEN ORANDA GÜNEŞ ALAMAYABİLİR. 
BÖYLE DURUMLARDA YARDIMINIZA DEKORASYONUN KÜÇÜK HİLELERİ KOŞUYOR. 

KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA BÜYÜK AYDINLANMALAR YAŞAYABİLİRSİNİZ. 

Dekorasyon Hileleri
Aydınlık Ortamlar Yaratıyor

DEKORASYON
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Evin her yeri her zaman aynı 
oranda ışık alamayabiliyor. 

Bu alanlarda daha çok aydın-
latma kullanmak bir seçenek 
olabileceği gibi, dekorasyon 
hileleri ile de mekanda oldu-
ğundan daha aydınlıkmış ha-
vası yaratmak mümkün.

Aydınlatmaları Çoğaltın
Karanlık bir odada başvurulacak 
ilk detay aydınlatmalardır. Genel 
aydınlatmanın dışında odanın 
uygun köşelerinde lambader 
kullanabilir ya da küçük abajür-
ler tercih edebilirsiniz. Böylece 
genel aydınlatmayı destekleye-
cek yan aydınlatmalar ile ortam 
daha da aydınlanacaktır.

derinlik katan ve 
ferahlık yaratan 

aynalar karanlık 
odaların da yardımına 

koşuyor.

Asimetrik Desenli Halılar 
Ferah Görünüm Katıyor
Mobilya, duvar rengi ve akse-
suarlarda olduğu gibi ev tekstil 
ürünlerin de açık tonlardan 
vazgeçmeyin. Açık tonların 
yanı sıra halılarda seçtiğiniz asi-
metrik desenler ortama ferah 
bir görünüm kazandırmanıza 
yardımcı olacak. Bunun yanı 
sıra perde seçiminde de hak-
kınızı klasik perdelerden yana 
kullanmaktansa son dönemler-
de oldukça popüler olan stor 
perdelerden kullanabilirsiniz. 
Böylece içeriye daha çok ışık 
girdiğine tanık olacaksınız. 

Renkleri  
Doğru Kullanın
Dar ve karanlık alan-
larda koyu renk kullan-
mak doğru olmaz. Karanlık 
ve küçük ortamlar için en ideal 
tonlar beyaz ve açık tonlardır. 
Özellikle duvar rengi seçerken 
mümkün oldukça açık tonlara 
yönelin. Bu kural mobilyalar için 
de geçerli.

Aynalar Yardıma Koşuyor
Küçük ve karanlık alanlarda ne 
kadar çok eşya kullanılırsa o 
kadar kalabalık ve boğucu bir 
ortam olur. Onu önlemek için 
aksesuar seçimini mümkün ol-
dukça sadelikten yana kullanın. 
Gereksiz aksesuarları kaldırın. 
Bu tür ortamlarda kullanılabi-
lecek en işlevsel aksesuarlar 
aynalar. Kullanıldığı ortama 

ÖZELLİKLE 
KOLTUK GİBİ 
BÜYÜK ALAN 
KAPLAYAN 

EŞYALARDA 
AÇIK TONLAR 

SEÇMEK DE EVİNİZİ 
DAHA AYDINLIK 

GÖSTERİR.
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HAREKETLİ BİR KIŞA

Hazır mısınız? 

MODA
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RENKLERİN BİRBİRİYLE DANS ETTİĞİ HEM GÖZE HEM 
GÖNLE HOŞ GELEN BİR SEZONU GERİDE BIRAKTIK. KIŞIN 
YAĞMURLU VE SOĞUK HAVASI HER GEÇEN GÜN KENDİNİ 
BİRAZ DAHA HİSSETTİRİRKEN DOLAPLAR BU HAVAYA 
MEYDAN OKUMAYA HAZIRLANIYOR. HAREKETLİ BİR KIŞ 
MODA SEVERLERİ BEKLİYOR. 

Eskimeyen Moda Ekose
Zaman geçmiş olsa da, takvim 
yaprakları birbirini kovalıyor 
olsa da bazı alışkanlıklar hiç 
değişmiyor. Ekoseler de bun-
lardan biri. 70’li yıllarda moda 
olan ve her sene değerine de-
ğer katan ekoseler bu kış da 
dolaplardaki yerini garantiledi. 
Ekose etekler, elbiseler ve ce-
ketler sık sık karşımıza çıkacak.

Yeni Nesil Trend: Yamalar
Patchwork olarak adlandır-
dığımız yamalar bu sezon 
kıyafetlere sıçradı. Ek yapıl-
mış olarak gözüken kazaklar, 
elbiseler, etekler, pantolonlar 
bu kış çok konuşulacak. Ancak 
dikkat edilmesi gereken çok 
hassas bir nokta var. Şık ve 
rüküş olmak arasında çok ince 
bir çizgide bulunan patchwork 
kıyafetlerin nasıl kombinlendiği 
büyük önem taşıyor. Aşırıya 
kaçmak rüküş bir görüntü or-
taya çıkarabilir.

SADELİĞİ VE ŞIKLIĞI  
BİR ARADA TEMSİL EDİYOR

Bir yanda sadelik sunarken 
diğer yanda şık bir görüntü 
oluşturan püsküller bu senenin 
trendleri arasında. İlk olarak gece 
elbiselerinde göze çarpsa da 
günlük kıyafetlerde de kullanılıyor. 
Hem şık hem sade olmak isteyen 
kadınların gardırobunun en seçkin 
parçası olma özelliğini taşıyacak 
olan püsküller farklı formlarda 
beğeniye sunuluyor.
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Gözler Önüne Seriyor
BATI’NIN MODERN TARZINI 

HOUSE COCHRANE, BATI’NIN MODERN YAŞAM TARZI İLE  
UZAKDOĞU’NUN TROPİKAL FORMLARININ KUSURSUZ BİR ŞEKİLDE 

HARMANLANMASI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKMIŞ HARİKULADE BİR PROJE. 
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Geleneksel Thai mimarisin-
den esinlenerek hayata ge-

çirilen House Cochrane, Metro-
pole Architects’in mimarlarının 
ellerinde şekillenmiş oldukça 
sıra dışı bir proje. House Coch-
rane, arazi topografyasının 
dik ve kısa olması, yoğun bitki 
örtüsü nedeniyle birbirinden 
ayrı iki birim gibi yükseliyor. 
Bulunduğu bölgede iyi dizayn 
edilmiş pahalı evlere bir örnek 
olarak gösterilen Kanada’nın 
Cochrane kasabasında yer alan 
proje, belirli bir mesafeden ba-

kıldığında bir keşiş konutu iz-
lenimi veriyor.  Baş döndürücü 
güzellikteki bir doğa içerisinde 
göl kıyısında inşa edilmiş olan 
proje,  şehrin o bunaltıcı yo-
ğunluğundan kaçıp özünüze 
döneceğiniz kusursuz bir eser. 

Kontrastlığın Uyumu
Her bir metrekareden maksi-
mum düzeyde yararlanılması 
ilkesi üzerine inşa edilmiş olan 
House Cochrane’de tasarım, 
fonksiyonellik etrafında şekil-
lenmiş. 
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AHŞAP, ANA  
TASARIM UNSURU

EVİN HEMEN HER ODASI 
HAVUZA AÇILIYOR. 
HAVUZUN ETRAFINDA 
YER ALAN BALKON 
VE TERASLARDA 
TAŞIYICI ELEMAN 
OLARAK SÜTUNLARIN 
KULLANILMASI İSE EVE 
FARKLI BİR GÖRSELLİK 
KATIYOR. UZAKDOĞU 
MİMARİSİNİN BAŞLICA 
ÖĞESİ OLAN AHŞAP, 
HOUSE COCHRANE’DE 
ANA TASARIM ÖĞESİ 
OLARAK KULLANILMIŞ. 

2 katlı olarak inşa edilmiş olan 
projede oturma odasının mo-
bilyalarında açık renk kumaş 
tercih edilmiş. Bunun yanında 
dekorasyonu tamamlayan ak-
sesuarlar ise koyu renklerden 
seçilerek kontrastlığın uyu-
mundan yararlanılmış. House 
Cochrane’de az ve sade mo-
bilyaların kullanımı minimalist 
bir dekorasyon anlayışını işaret 
ediyor. Hem duvarlarda hem 
de evin genelinde kullanılan 
dekoratif objeler ise oldukça 
dikkat çekici. 

Havuz Eve Ferah 
Bir Hava Katıyor
Oturma odasından bahçeye 
açılan pencerelerin sürgülü ol-
ması sayesinde projedeki iç ve 
dış mekan algısı kırılmış. Otur-
ma odasının hemen önünde 
konumlandırılan havuz saye-
sinde eve ferah ve huzurlu bir 
hava katılmış. Oturma odasının 
diğer odalarla bağlantısı bir-
kaç basamakla sınırlandırılması 
merdivenle sağlanmış. Basa-
makların sonunda yer alan ko-
ridor ise bir platform üzerinde 
yükselmiş. 
Evin neredeyse tamamında 
basamaklar üzerinde yükselen 
platformlar yer alıyor. Bu ta-
sarım anlayışı eve hareketlilik 
katıyor. 

PROJENİN ADI: 

HOUSE COCHRANE

MİMARLIK ŞİRKETİ:  

METROPOLE ARCHITECTS

LOKASYON:  

ONTARIO, KANADA
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SONBAHAR AYLARININ GELMESİ VE KIŞ AYLARININ YAKLAŞMASI İLE BİRLİKTE EVLERDE DE 
HAZIRLIKLAR BAŞLADI. DEĞİŞİMİ, YENİLİĞİ VE YENİLENMEYİ TEMSİL EDEN HAZIRLIKLARDAN 

MOBİLYALAR DA NASİBİNİ ALIYOR. MOBİLYALARINIZ KIŞ İÇİN HAZIRLANIYOR. 

Kışa Ne Kadar Hazır? 
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Değişen mevsim berabe-

rinde birçok değişikliği de 

getiriyor. Bu değişikliklerden 

biri de mobilyaları kapsıyor. 

Yaz aylarında daha hafif bir 

görünüme kavuşan mobilyalar 

kış ayları için hem bakıma giri-

yor hem de kendini yeniliyor.

Küfü Engellemek İçin 
Mobilyaları Havalandırın 
Ahşap mobilyaların nemli or-

tamda kalması bir süre sonra 

küf oluşumuna neden olur. 

Bunu önlemek için mobilyala-

rınızı özellikle mevsim geçiş-

lerinde havalandırmayı ihmal 

etmeyin. 

Mobilyaları 
Temizlerken Çizmeyin
İşlenmiş ağaçtan yapılmış mo-

dern mobilyaların temizliği 

diğer mobilyalara göre biraz 

farklılık gösteriyor. Hassas olan 

bu mobilyalar doğru şekilde 

temizlenmediğinde çiziliyor. 

Bu mobilyaları nemli bir bez 

MOBİLYALAR NASIL 
YENİLENİR? 

• Mobilya yenilemek 
için mobilyayı güzelce 
zımparalayın.

• Daha sonra mobilyanın 
yüzeyini ıslak bir süngerle 
silin.

• Ahşap kuruduktan sonra 
bir kez daha zımparalayın.

• Yüzeyleri ikinci bir kez 
ıslak süngerle silin.

• Kuruduktan sonra son 
kez zımparalayın.

• Yüzeyleri yumuşak bir 
fırça ile fırçalayın.

• Artık vernik, cila veya 
boya uygulayabilirsiniz.
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Kitaplıkları İhmal Etmeyin 
Kitaplıklar genelde tik ağacı 

gibi egzotik ağaçlardan üre-

tiliyor. Çok tozlu ortamlarda 

kullanılan, kirliliğe maruz kalan 

veya yoğun olarak kullanılan 

bu mobilyaları, bu amaçla 

üretilen özel temizleyicilerle 

temizleyin ve sonrasında özel 

olarak üretilen özel yağı ile 

yağlayın.

yardımıyla toz ve kirden arın-

dırabilirsiniz.

Çizikleri Yok Edebilirsiniz
Cilalanmış eşyaların üzerinde 

oluşan çizikleri küçük doku-

nuşlarla yok edebilirsiniz. Cilası 

kalkmış ya da yıpranmış böl-

gelere kulak pamuğu yardımı 

ile yeniden cila sürün. Ardın-

dan, başka bir kulak pamuğu 

yardımıyla 90 derecelik alkolle 

üzerinden geçin. Cila kurudu-

ğunda ise mobilyanın ahşap 

bölgelerine zeytinyağı sürün. ISIYA DİKKAT 
Ahşap mobilyaları 
doğrudan ısıtıcının 
karşısına koymayın. 

Çünkü ısı, ahşabın nemlilik 
durumunu olumsuz yönde 

etkileyerek mobilyanıza 
zarar verebilir.
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Dewilux

® 

BOYADA UZMAN 

YUKSEK PERFORMANS 
HIZLI �OZOM 

"UV TEKNOLOJiSi" 
Dewilux UV iiriin grubu farkll uygulama yontemleriyle 
sektorlerin ihtiyaflarma yonelik yiiksek performansll 

iiriinler ifermektedir. Oriinlerin bu performans, ah�ap ve 
mobilya sektoriindeki iiretim siirecinin en onemli parfasm, 

o/u�turan boyama prosesini onemli 6/fiide k1saltmaktad,r. Belli 
dalga boylarmdaki UV ,�m/ar, altmda fOk k1sa siirelerde kiirlenen 

ve istife haz,r hale ge/en bu iiriinler aym zamanda yiiksek fizikse/ ve 
kimyasal dirence sahip yiizeyler sunmaktad,r. Tiim bu ozellikleriyle UV 

teknolojisi, boya ve kimya sektoriiniin mobilya sektoriine onemli bir 
hediyesidir! 

Silindir ve sprey uygulama/ar, ifin tasarlanan UV iiriinler panel, parke ve mobilya 
iireticilerine tiim alternatifleri sunmaktad,r. Ayr,ca, kenar band, uygulama/ar, ifin 

vernikler ve mdf kenar boyama hat/or, ifin astarlar iiriin gammda yer a/maktad,r. 
Bun/arm yanmda, su bazll UV parke vernigi ile UV silindir yagll parke vernigi gibi ozel 

iiriinler de mevcuttur. 
Uygu/ama ekipmanmm, kuru/u hattm, bitmi� iiriinden bek/enen performansm niteligine 

gore, ozel iiriinler tasarlanabilmektedir. 

I) /dyo D /dyoboyalari www.dyo.com.tr 



“HER ŞEYİN MÜMKÜN OLABİLECEĞİNE OLAN İNANCIM

Beni Gelecek İçin 
Motive Ediyor”

2016 YILINDAN 
BU YANA GEREK 
BEYAZ PERDEDE 

GEREK TELEVİZYON 
EKRANLARINDA 

SEYİRCİ KARŞISINA 
ÇIKAN EBRU ŞAHİN, 

GÜLER YÜZLÜ 
İNSANLARDAN 

OLUŞAN BİR 
ÇEVRENİN ÖNEMİNE 

VURGU YAPIYOR.

RÖPORTAJ

42



Son dönemin parlayan yıl-
dızlarından biri Ebru Şahin. 

2016 yılından bu yana gerek 
film gerek dizi projeleriyle se-
yirci karşısına çıkan güzel oyun-
cunun İstanbullu Gelin dizisinde 
parlayan yıldızı önüne daha 
büyük kapılar açtı. Şu sıralar 
Hercai dizisinin Reyyan’ı olarak 
ekranlarda boy gösteren Şahin, 
bu proje ile gönüllerde taht 
kurdu. Mardin Midyat’ta çekim-
leri devam eden dizinin başrol 
oyuncusu olan Ebru Şahin’i 
biz yeni tanımış olsak da, onun 
oyunculuğa olan tutkusu ço-
cukluk yıllarına dayanıyor.

Spor Biliminden Setlere 
Uzanan Başarı Hikayesi 
İstanbul Üniversitesi Spor 
Bilimleri mezunu olan Ebru 
Şahin, okulun son senesinde 
çalışmak istediği alanın spor 
olmadığına karar verip, hızlı bir 
şekilde hayatına farklı bir alan-
da yön veriyor. Okulu bitirip, 
diplomasını almasına rağmen 
2016 yılı itibariyle oyunculuk 
alanında profesyonel olarak 
çalışmaya başlıyor.

Hercai’nin Reyyan’ı 
Büyük Beğeni Topladı
İstanbullu Gelin dizisinden son-
ra Hercai’nin Reyyan’ı olarak 

EBRU ŞAHİN İÇİN 
MODA; HERKESTEN 
BAĞIMSIZ KENDİ 
HİSLERİNLE 
GİYİNEBİLECEĞİ 
BİR ANLAYIŞI 
TEMSİL EDİYOR.
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ŞAHİN, BİR OYUNCU OLARAK 
SEVDİĞİ BİR KARAKTERLE VAR 
OLMANIN KENDİSİ İÇİN BÜYÜK BİR 
ŞANS OLDUĞUNU DİLE GETİRİYOR. 
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seyirci ile buluşan Ebru Şahin, 
gerçekleştirdiği çalışmadan ve 
gelen tepkilerden büyük mut-
luluk duyuyor. Şahin’e göre bu 
kadar sevilen ve değer gören 
bir işin içerişinde yer almak 
ve bir oyuncu olarak sevdi-
ğin bir karakterle var olmanın 
büyük bir şans olduğunu dile 
getiriyor. Dizinin başarısını eki-
bin uyumuna bağlayan güzel 
oyuncu aynı zamanda seyirci 
ile sıcak bir iletişim kurmanın 
da büyük katkısı olduğunu dü-
şünüyor.

Pozitif Düşünmenin Gücü
Hayatın içerisindeki koşuştur-
manın insanın enerjisini düşür-
düğünü söyleyen Ebru Şahin, 
pozitif düşünmenin, güler yüzlü 
insanlardan oluşan bir çevrenin 
ve her şeyin mümkün olduğuna 
olan inancının kendisini motive 
ettiğini her fırsatta söylüyor.

Spor Yapma Alışkanlığı 
Küçüklükten Geliyor
Çekimler nedeniyle son dö-
nemde Mardin’de bulunan Ebru 
Şahin’ın alışkanlıkları da değişti. 

Evini, ailesi ve alışkanlıklarını 
İstanbul’da bırakan güzel oyun-
cunun Mardin’de spor yapmak 
için pek imkanı bulunmuyor. Kü-
çüklüğünden beri sporla iç içe 
olan Şahin, boş zaman buldukça 
koşuyor ve meditasyon yapıyor.

Ruhunu Besleyecek 
Rollerde Oynamak İstiyor
Gelecekle ilgili planları arasın-
da ruhunu besleyen, gelişimine 
katkı sağlayacak ve farklı ha-
yatlara dokunabileceği roller-
de oynamak istiyor.
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Güvenli Yolculuklar
Periyodik Bakım ile
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Otomobilin çeşitli parçala-
rının ve sıvılarının belirli 

aralıklarla kontrol edilmesi, 
gerekliyse de değiştirilmesi iş-
lemlerinin bütününe periyodik 
bakım deniliyor. Performansın 
daima üst seviyede kalmasın-
da ve yolculuk deneyiminin 
kusursuz hale gelmesinde ana 
etkenlerden biri olan bu süreç 
dâhilinde araç, herhangi bir 
kaza ya da arıza yaşanmadan 
belirli aralıklarla kontrole 
tabi tutuluyor. Böylece 
tamir ve parça değişimi 
gibi işlemler çok daha 
kısa sürelerde tamam-
lanabiliyor. Güvenlik 
ve araç performansı 
başta olmak üzere 
aracın kullanım 
ömrünün 
artması, 
konforlu yol-
culuk, yakıt 
tüketiminin 
ideal değer-
lerde kalması gibi 
birçok olumlu etkiyi 
beraberinde getiren 
araç bakım sürecinin ben-

SÜRÜCÜ VE YOLCU GÜVENLİĞİ İÇİN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN 
PERİYODİK ARAÇ BAKIMI, BİR ÇİZELGEYE BAĞLI KALINIP 
DÜZENLİ OLARAK YAPTIRILDIĞI TAKDİRDE SADECE 
GÜVENLİĞİ DEĞİL OTOMOBİLDEN ALINAN PERFORMANSI 
DA OLUMLU YÖNDE ETKİLİYOR.

zinli otomobillerde her 15 bin 
kilometrede bir tekrarlanması 
gerekiyor. Dizel arabalarda 
ise periyodik bakım, 10 bin 
kilometrelik aralıklarla gerçek-
leştiriliyor. Otomobil üreticisi 
firmalar, periyodik bakım için 
kilometre dışında süre ölçeği 
de belirleyebiliyor. Bu süre ge-
nelde 1 ya da 1,5 yılı kapsıyor.
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PERİYODİK BAKIMLARDA 
DEĞİŞTİRİLECEK 
PARÇALAR:
• Hava filtresi,
• Yakıt filtresi
• Yağ filtresi
• Polen filtresi
• Motor yağı

 Araç bakımları 
periyodik bakımlar ve 

ağır bakımlar olarak ikiye 
ayrılır. Periyodik bakımlar 

otomobilinizin doğru 
çalışmaya devam etmesi 
için yapılan işlemleri ve 

kontrolleri içerir.

Araç Bakım Çizelgesi Nedir?
Araç bakım çizelgesi, otomobi-
lin düzenli çalışması ve perfor-
mansının düşmemesi için gerekli 
kontrollerin kolayca tespit edi-
lebilmesine yardımcı oluyor. Bu 
çizelgeler, arabanın markası ve 
modeli temel alınarak hazırlanı-
yor. Oluşturulan tabloya ayrıca 
aracın o ana kadar kat etmiş 
olduğu kilometre de yazılıyor. 
Serviste önceden gerçekleştiri-
len işlemlerin de ayrıntılı biçim-
de yazıldığı bu çizelge sayesin-
de aracın bir sonraki periyodik 
bakım tarihinin belirlenmesi çok 
daha kolay hale geliyor.

Periyodik Bakım 
Yaptırılmazsa Neler Olur?
• Arabalarda periyodik bakım 
yaptırılmazsa aracın ömrü kı-
salır. Daha kısa sürede bozulan 
araç görevini tam olarak yeri-
ne getirmemeye başlar. 
• Görevini yapamayan araç ve 
araç parçaları trafikte 
hem sizin hem de 
diğer sürücüler 
için tehlike 
oluşturur.
• Periyodik 
bakım yap-
tırılmazsa 
ortaya çıkan 
başka bir 

olumsuz özellik ise yakıt tüke-
timinin fazla olmasıdır. Yakıt 
tüketimi fazla olan bakımsız 
aracın bütçenize vereceği za-
rarlar da oldukça fazla olur. 

• Periyodik bakımı 
yaptırılmayan 

araçların durumu 
araç muayene-
sinde ortaya 
çıkar. Muaye-
neden geçe-
meyen araç-
lar ise trafiğe 

çıkamaz.

48

OTOMOBİL





4-8 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA ANTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN VE  
10 FARKLI BÖLGEDEN 10 TAKIMIN MÜCADELE ETTİĞİ DYO USTA LİGİ 2019 TÜRKİYE 

VE SÜPER KUPA ŞAMPİYONU TRABZON İRTİBAT BÜROSU OLDU.
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Yıl içinde yapılan ön eleme-
lerin ardından Antalya’da 

sahaya çıkan 10 farklı bölge-
den 10 takım profesyonel ligi 
aratmayan karşılaşmalara imza 
atarken, bu yılın şampiyonu 
Trabzon İrtibat Bürosu oldu. 
İlk yarı 0-0 biten mücadelede 
ikinci yarıda heyecan doruk-
taydı. İlk golü atan Trabzon 
İrtibat Bürosu 1-0’lık üstünlü-
ğü ele geçirirken, Rusya’nın 
beraberlik golü geldi. Çe-
kişmeli mücadelede Süper 
Kupa, maçın son dakikala-
rında attığı ikinci golle Trab-
zon İrtibat Bürosu’nun oldu. 
Turnuvaya adeta damgasını 
vuran Trabzon İrtibat Bürosu, 

Krasnodar’dan gelen Akrostar 
takımını yenerek Süper Kupa’yı 
da alıp evine çifte şampiyon-
lukla döndü.

2 Farklı Grupta 
20 Karşılaşma Gerçekleşti
DYO Boya Ailesi’nin ev sahip-
liğinde gerçekleştirilen DYO 
Usta Ligi 2019 Şampiyonası, 
yıl boyunca yoğun bir tempo 
ile devam etti. Oldukça heye-
canlı geçen ön elemelerden 
sonra, Antalya’da gerçekleşti-
rilen DYO Usta Ligi’nde 2 farklı 
grupta toplam 20 karşılaşma 
yapıldı. FİFA kokartlı hakemler 
tarafından yönetilen karşılaş-
malarda; Batı Marmara Bölge 
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Müdürlüğü’nü Dyojen, Doğu 
Marmara Bölge Müdürlüğü’nü 
Dyoplast, Güney Marmara 
Bölge Müdürlüğü’nü Pasbo-
yar, Ege Bölge Müdürlüğü’nü 
Dinamik Dış, Antalya Bölge 
Müdürlüğü’nü Dyolasteks, İç 
Anadolu Bölge Müdürlüğü’nü 
Pinosan, Karadeniz Böl-
ge Müdürlüğü’nü Antipas, 
Trabzon İrtibat Bürosu’nu 
Texture, Diyarbakır Böl-
ge Müdürlüğü’nü Dyostop 
ve Güney Anadolu Bölge 
Müdürlüğü’nü Dyotrafik takım-
ları temsil etti.

Dev Ekranlar ve Özel 
Ses Sistemi Kuruldu
DYO Usta Ligi’nin tüm aşama-
larında hazır bulunan ve bu yıl 

DYO USTA LİGİ
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da büyük bir organizasyona 
imza atan 75 kişilik dev ekip; 
turnuva için günler öncesi ha-
zırlıklara başladı. Sahadaki kar-
şılaşmaların seyirciler tarafın-
dan da yakından takibi için dev 
ekranlar ve özel ses sistemi 
kuruldu. İzleyiciler için tribün, 
takımların yedek oyuncuları 
için özel yer düzeni hazırlandı. 

Her Yıl Organizasyonu  
Biraz Daha Büyütüyoruz
Şampiyona sonrasında düzen-
lenen kupa teslim töreni ise 
görsel bir şölene dönüştü. Tö-
rende açılış konuşmasını yapan 
DYO Boya Yöneticileri, “Sevgili 
DYO ustaları, marifetli ellerinizle 
evlerimizi renklendiriyorsunuz. 
Burada da bizlere yine renkli bir 

turnuva yaşattınız. DYO olarak 
3 senedir bu turnuvayı düzen-
liyoruz. Her yıl organizasyonu 
biraz daha büyütüyoruz. Turnu-
vada bu yıl Krasnodar’dan Sü-
per Kupa için misafir ettiğimiz 
Rus takımımızı da ağırladık. Siz-
lerin centilmence mücadelenize 
ve rekabet gücünüze tanıklık 
ettik. Kardeşliği ve dostluğu 
gördük. Kardeşlerime bizlere 
yine çok heyecanlı bir turnuva 
yaşattıkları için teşekkür edi-
yorum. Ayrıca organizasyonda 
emeği geçen herkese, özellikle 
bizden desteğini esirgemeyen 
Türkiye Futbol Federasyonu’na 
teşekkür etmek istiyoruz. He-
pimize hayırlı olsun, seneye 
buluşmak üzere” ifadesini kul-
landılar.



Söz konusu bilim ve teknoloji 
olduğunda hızına yetişmek 

zor. Teknolojinin bugünkü hızı 
ve geldiği nokta geçmişteki ba-
şarılı işlerin birer sonucu. Ger-
çekleştirdikleri her çalışma ile 
bilime ve teknolojiye yön veren 
bilim kadınları hayranlık uyan-
dırıyor. Bıraktıkları miraslar ise 
gelecek nesillere taşınıyor.

Marie Curie
1867 – 1934 yılları arasında yaşa-
yan Polonya asıllı fizikçi ve kim-
yager Maria Sklodowska Curie 
bilim dünyasındaki en başarılı 

isimlerin başında yer alıyor. “Ma-
dam Curie” olarak bilinen bilim 
kadını radyoaktivite alanında 
yaptığı çalışmalarla adından 
söz ettiriyor. 20. Yüzyıl başında 
yaptığı deneylerde atomun 6 
parçacığının arttırılmış etkinliğini 
keşfeden ilk kişi oldu. Bu çalış-
masıyla 1903’te fizik, 1911’de ise 
kimya alanında Nobel Ödülü’ne 
layık görüldü. Çalışmaları sıra-
sında aşırı dozda radyasyona 
maruz kalması nedeniyle kan 
kanseri oldu ve yaşamını yitir-
di. Madam Curie, “bilim uğruna 
ölen kadın” olarak tarihe geçti.

TEKNOLOJİ VE BİLİM 
ANLAMINDA BUGÜN 

GELMİŞ OLDUĞUMUZ 
NOKTA VE SAHİP 

OLDUĞUMUZ HER ŞEYİ 
BİLİM İNSANLARINA 

BORÇLUYUZ. ÖZELLİKLE 
İÇİNDE BULUNDUKLARI 
ZAMANIN ZORLUKLARI 

DÜŞÜNÜLDÜĞÜNDE 
BÜYÜK BAŞARILARA 

İMZA ATAN BİLİM 
KADINLARININ HER 

BİRİ İSİMLERİNİ TARİHE 
ALTIN HARFLERLE 

YAZDIRDILAR. 

TARİHE DAMGA VURDULAR
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Françoise Barré-Sinoussi
Bilim dünyasına damgasını 
vuran önemli isimlerden 
biri de Françoise Barré-
Sinoussi. Fransız bilim 
kadını günümüzün önemli 
hastalıklarından biri olan 
AIDS’i buldu. AIDS’e bir 
mikrop veya virüsün yol 
açıp açmadığını anlamak 
üzere 1983’te kurulan bir 
araştırma grubunda yer 
alan Françoise Barré-
Sinoussi, yalnızca iki haf-
tada varsayımının doğru 
olduğunu kanıtladı. Bu vi-
rüse insanın bağışıklık sis-
temini hasara uğrattığı için 
“human immunodefici-
ency virus (insan bağışıklık 
eksikliği virüsü)”, yani baş 
harfleriyle “HIV” adı verildi.

Valentina Tereşkova
Uzay için gerçekleştirilen tüm 
çalışmaların sonunda ilk defa 
bir kadın uzaya çıkmaya ka-
rar verdi. Valentina Tereşkova 
16 Haziran 1963 yılında uzaya 
ayak bastı. Uzaya ikinci olarak 
Tereşkova’nın ardından 19 yıl 
sonra Svetlana Savitskaya çıktı. 

Dana Ulery
Gizemini hala belirli bir ölçüde 
koruyan uzay, bilim insanları 
için önemli bir çalışma saha-
sı oldu. Bu alanda NASA’da 
çalışmaya başlayan ilk kadın 
bilim insanı olarak Dana Ulery 
tarihe geçti. NASA’da çalıştığı 
süre boyunca NASA’nın Derin 
Uzay İletişim Ağı için algorit-
malar geliştirdi. 

Ada Lovelace
Ada Lovelace’nin adı dünyanın 
ilk kadın bilgisayarcısı olarak 
anılıyor. Cambridge Üniversi-
tesinde dönemin önemli mate-
matik profesörlerinden Charles 
Babbage ile matematik ve 
mantık alanında birçok çalış-
maya imza attı. Babbage’ın 
Analitik Makine (Analytical 
Machine) adlı ilkel bilgisayarı 
için İtalyan matematikçi Louis 
Menabrea’nın, 1842’de Fransız-
ca yayımladığı inceleme yazı-
sını bir İngiliz bilim dergisi için 
çeviren Lovelace, kendi not-
larını da bu çeviriye ekleyerek 
yazıyı 1843’te yayımladı. Çevi-
riye eklediği notlarda Bernoulli 
sayılarının Babbage’ın maki-
nasıyla nasıl hesaplanacağına 
ayrıntılı yer verdi. Bu metot, 
tarihçiler tarafından dünyanın 
ilk bilgisayar programı olarak 
kabul edildi. Bu başarısı ile 
Lovelace “ilk programlamacı” 
unvanını kazandı.
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GIDADAN, TEKNOLOJİYE, GİYİMDEN, HİZMET SEKTÖRÜNE KADAR HER ALANDA  
SÜREKLİ BİR ALIŞVERİŞ İÇERİSİNDEYİZ. BU SÜREÇ İÇERİSİNDE ARANILAN ÜRÜNÜN 

BULUNMASI, MEMNUNİYET DURUMU, DEĞİŞİM, İADE GİBİ BİRÇOK SEBEPLE FİRMANIN 
ÇALIŞANLARI İLE İLETİŞİM HALİNDE OLMAMIZ GEREKİR. BURADAKİ KRİTİK NOKTA  

ÇALIŞANLAR MÜŞTERİLERİNİZİ NE KADAR ANLIYOR?

MÜŞTERİLERİNİZİ 
ANLIYORLAR MI?

ÇALIŞANLAR 
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Hangi alanda alışveriş yapıyor 
olursanız olun markayı tem-

sil eden çalışanlar büyük önem 
taşıyor. Aldığınız ya da almayı 
düşündüğünüz ürünle ilgili ka-
fanıza takılan her soru ve yaşa-
dığınız her sorunla ilgili doğru 
muhataplarla karşılaşabilmek ve 
doğru iletişim kurabilmek soru-
nu en az seviyeye indirir. Ger-
çekleştirdiğiniz bir alışverişte 
sizinle ilgilenen çalışanın doğru 
iletişim kurabildiğini ve sizi anla-
dığını gösteren işaretlere aşağı-
da göz atabilirsiniz.

Ulaşılabilir Olmalı
Müşteriler aradıklarında muha-
taplarına ulaşabilmeliler. Gelen 
telefonlara, e-maillere ve sosyal 

medya üzerinden atılan mesaj-
lara her daim cevap almalılar.

Zamanında Cevap Vermeli
Gelen telefonlara ve maillere en 
geç 24 saat içinde geri dönüş 
yapılmalıdır. Eğer bu yapılmı-
yorsa müşterilere en uygun za-
man dilimi sorulup bu zaman 
diliminde iletişim kurulmalıdır.

Saygılı Olunmalı
Müşterilerle kaba, laubali 
bir üslupla asla konuşul-
mamalıdır. Tüm müşteri-
lere eşit ve saygılı davra-
nılmalıdır. Müşteri temsilcisi 
olarak kötü bir gün geçiriliyor 
olunsa dahi bu asla müşteriye 
yansıtılmamalıdır. Bu nedenle 

belli bir standarta sahip olun-
malı ve bu standarttan ödün 
verilmemelidir.

Sorumluluklar 
Yerine Getirilmeli
Şirket olarak verilen taahhüt-
lerin yerine getirilmesi gerekir. 
Ürünü satarken 2 yıl garanti 
verildiyse bu süreye riayet edil-
melidir. Maile cevap verileceği 
söylendiyse mail ile cevap veril-
melidir.

Hatalar Kabullenilmeli
Müşteri ilişkileri servisi olarak bir 
hata yapılınca bunun üzeri ör-
tülmemeli ve dürüst olunmalıdır. 
Hataların kabullenip durumun 
telafi edilmesi için elden gelenin 
en iyisi yapılmalıdır.

BİR ŞEY SATIN ALMAK, 
BİR DEĞİŞTİRME 

YAPMAK, BİLGİ ALMAK 
YA DA ŞİKAYETTE 

BULUNMAK AMACIYLA 
BİR MÜŞTERİ ŞİRKETE 

GELEBİLİR. BU DURUMDA 
AKTİF VE DİKKATLİ 

BİR DİNLEYİCİ OLMALI, 
MÜŞTERİNİN DURUMU 

NASIL ALGILADIĞI 
ÖĞRENİLMELİDİR.
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Firmanızı tanıyabilir miyiz?
Bursa’da boya sektörünün 
önde gelen firmalarından birisi 
olan Sanpaş Boya San. ve Tic. 
A.Ş’ nin geçmişi 1980 yılına uza-
nıyor. 1980’de faaliyete geçen 
firma 1987 yılında Sanpaş Boya 
San. ve Tic. A.Ş adını alarak aile 
şirketi olarak faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Şirketimiz Sırame-
şeler Mah.’de bulunan merkezi 
dışında Fethiye Mah. Mudanya 
Yolu ve Beşevler Mah. Küçük 
Sanayi Sitesindeki şubeleri ve 
Yunuseli Mah. Fuat Kuşçuoğ-

“BİZDE UYANDIRDIĞI  
GÜVEN DUYGUSUNU SEVİYORUZ”

lu Cad. üzerindeki 3500 m2 
lik açık ve kapalı alanlardaki 
depolarıyla hizmet vermeye 
devam etmektedir. Şirketimiz, 
Bursa’nın önemli sanayi kuru-
luşları başta olmak üzere; inşa-
at, otomotiv, mobilya ve sanayi 
sektöründeki bir çok müşteriye 
hizmet vermektedir.

Dyo markası ile 
yollarınız nasıl kesişti?
1989 yılında Dyo Boya Fabri-
kaları satış ve pazarlama per-
sonellerinin firmamızı ziyaret-

leriyle başlayan birlikteliğimiz 
bugün ; inşaat boyaları, mobil-
ya boyaları, oto tamir ve sanayi 
boyaları gruplarıyla beraber 
büyüyerek devam etmektedir.

DYO’yu tercih etmenizin 
sebepleri nelerdir?
Türkiye’nin en köklü ve en bü-
yük boya markası olması sebe-
biyle bizde uyandırdığı güven 
duygusu tercihimizde önemli bir 
etken olmuştur. Ayrıca birçok 
sektöre hitap edebilecek ürün 
çeşitliliğinin olması, ticari hac-

1989 YILINDA DYO 
İLE YOLLARI KESİŞEN  

SANPAŞ BOYA, 30 
YILDIR DYO ÜRÜNLERİNİ 

MÜŞTERİLERİYLE 
BULUŞTURUYOR. FİRMA 
SAHİBİ NAZIM TOP DYO 

İLE ÇALIŞIYOR OLMANIN 
AVANTAJLARINI ŞÖYLE 

ANLATIYOR: TÜRKİYE’NİN 
EN KÖKLÜ VE EN BÜYÜK 

BOYA MARKASIYLA 
ÇALIŞIYOR OLMAK BİZDE 

GÜVEN UYANDIRIYOR. 
AYRICA TİCARİ HACMİMİZİN 

BÜYÜMESİNE KATKI 
SAĞLIYOR. 

58

SEKTÖRDEN



mimizin büyümesine sağladığı 
katkı ve ürünlerin kalitesine duy-
duğumuz sonsuz güven Dyo ile 
çalışma sebeplerimizdendir.

Ürün gamına baktığımızda 
en çok hangi ürün 
rağbet görüyor?
Dyo’nun bünyesinde bulunan 
tüm ürün gruplarının kalitesi 
her zaman müşterilerimizi ve 
bizi memnun etmiştir. Ancak 
Dinamik ürün grubu sektörün 
en çok tercih edilen boyası 
olmayı başarmıştır.

Boya sektöründe şu an 
en çok hangi renkler moda?
İnşaat grubu olarak bej 
tonları(meltem,kartepe vb.) 
ve gri tonları (yeni çağıl, buz 
gümüşü vb.) son dönemlerin 
en çok tercih edilen renk ton-
larıdır. Oto tamir boyalarında 
siyah, beyaz ve bunların ton-
ları, sanayi boyaları grubunda 
gri antrasit renkler daha çok 
telep edilmektedir.

Biraz da sektörden bahsede-
lim. Türk boya sektörünün son 
on yılına baktığımızda karşı-
mıza nasıl bir tablo çıkıyor?
Son iki yılı saymazsak yukarı 
yönde hızlı bir ivme kazanmış 
sektörün içerisindeydik. Konut 
piyasasındaki hareketlilik doğ-

rudan boya sektörüne olum-
lu yansımalarını göstermişti. 
Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında 
başlayan durgunluk boya sek-
töründe %40’ın üstünde daral-
maya sebep olmuştur.

Sektördeki trendleri belirle-
yen unsurlar nelerdir?
Müşterilere verilen güven, satış 
sonrası destek hizmetleri, kali-
teli ve müşterinin isteğine ce-
vap verebilen ürün portföyü ile 
ürün stoğu bu işin en önemli 
unsurlarıdır.

Sektörün en önemli sorunu 
sizce şuan nedir?
Ülke genelinde yaşanan eko-
nomik durgunluğun inşaat 
sektöründe daha fazla hisse-
dilmesi, boya sektörünün de 
en önemli sorunu olmaktadır. 
Ayrıca son dönemlerde yapı-
lan zamların, boya alım gücü-

nün daralmasına sebep olduğu 
açık olarak görülmektedir.Bu 
durumun müşterilerin kalitesiz 
ancak uygun ürünlere kaçışına 
sebep olmakta ve bizim gibi 
kaliteyi ilke edinmiş firmaları 
olumsuz etkilemektedir.

Gelecek dönem 
hedefleriniz nelerdir?
İşletmemizi daha da büyüterek 
müşteri memnuniyeti odaklı 
çalışmalarımızı geliştirmek.

Müşterinin gözünde DYO 
markası neler ifade ediyor?
Dyo markası öncelikle kalite ve 
yerli malı demektir. Ürün gamı 
geniş olduğundan müşterilerin 
ihtiyaç duyduğu tüm alanlarda 
çözüm üreten firma görüntü-
sündedir.

Müşteri güvenini sağlamak 
adına neler yapıyorsunuz?
Uzun yıllara dayanan ticari 
hayatımızda önceliğimiz müş-
teri olmuştur. Kendimizi on-
lardan ayırmadan büyümeye 
devam etmiş bir firmayız. Bilgi 
ve tecrübelerimizi müşterileri-
mizle paylaşıp doğru çözümü 
bulabilmek için çaba harcıyo-
ruz. Verdiğimiz hizmeti geliştir-
mek için sürekli daha iyi daha 
sağlam durmanın gerektiğinin 
farkındayız.
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Yarınlar İçin Değer Projesi 
kapsamında “Öğrenmeye 

Değer” diyen DYO; İstanbul, 
Gaziantep ve Manisa’da 2 bin 
500 ilkokul öğrencisini DYO 
Tekno Sanat Seti ile buluştur-
du. DYO ile Twin Bilim iş birli-
ğiyle ortaya konan DYO Tekno 
Sanat Seti’nde çocukların ya-
ratıcılığını geliştirecek ve bilimi 
sevdirecek teknolojik setler ile 
renkli guaj boyalar yer aldı.
Yarınlar İçin Değer Projesi kap-
samında “Öğrenmeye Değer” 
teması ile ilkokullarda öğrenci-
leri, öğretmenleri, idare ve ve-
lileri renk, mekan kullanımı ısı 
ve ışık unsurları hakkında bil-
gilendirmeyi hedefleyen DYO, 
2018-2019 öğretim yılında ço-
cukların yaratıcılığını geliştire-

DYO’DAN SANATA TAM DESTEK 
cek, bilimi sevdirecek özel bir 
çalışmaya imza attı.

Bilim ve Sanata Olan İlgiyi 
Arttırmayı Hedefliyor
13-28 Mayıs 2019 tarihleri ara-
sında DYO’nun Twin Bilim iş 
birliği ile geliştirdiği DYO Tekno 
Sanat Seti; İstanbul, Gaziantep 
ve Manisa’da ilkokul öğrenci-
leri ile buluştu. Bilim ve sanata 
olan ilgiyi artırma hedefi ile ha-
zırlanan setteki malzemelerle 
çocuklar 4 farklı deney yapma 
fırsatına sahip oldu. Çocukların 
yaratıcılığını geliştirecek, bilimi 
sevdirecek teknolojik setler ve 
renkli guaj boyaların bulunduğu 
DYO Tekno Sanat Seti ile ço-
cuklar bilimin sanatla buluştuğu 
eğlenceli bir aktiviteye katılır-

ken aynı zamanda renk konu-
sunda Öğrenmeye Değer eği-
timlerinde edinecekleri bilgileri 
de uygulama imkânı buldu.

Üç İlde Eş Zamanlı Yapıldı
Çocukların yoğun ilgi ile kar-
şıladığı projede eğitim destek 
materyalleri olarak, renk çar-
kı, oyun hamuru, DYO Tekno 
Sanat Seti ve bilgilendirme 
kartı kullanıldı. Eğitim içeriği 
4. sınıflar için Görsel Sanatlar 
dersi kazanımları temel alınarak 
hazırlanırken, üç ilde eş za-
manlı olarak DYO Tekno Sanat 
Seti’nin dağıtımı gerçekleştirildi.
Proje kapsamında önce gidilecek 
ilkokulların idareci ve sınıf öğret-
menlerine mekân, renk, ısı ve ışık 
konularında bilgilendirme yapıldı.

60

KISA HABER



DYO SEKTÖRE ÖZEL BOYALARI İLE  
IDEF’19’DA FARKINI ORTAYA KOYDU
ULUSLARARASI SAVUNMA SANAYİ İŞ BİRLİĞİ VE TANITIM 
PLATFORMLARINDAN BİRİ OLARAK KABUL EDİLEN 14. ULUSLARARASI 
SAVUNMA SANAYİİ FUARI IDEF’19, 30 NİSAN-3 MAYIS TARİHLERİ 
ARASINDA TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 
KATILIMCILAR ARASINDA SAVUNMA SANAYİNE ÖZEL ÜRETTİĞİ 
BOYALARLA SEKTÖRDE FARK YARATAN DYO DA YER ALDI.  

14’üncü Uluslararası Savunma 
Sanayii Fuarı IDEF’19, 30 Ni-
san-3 Mayıs 2019 tarihlerinde, 
T.C. Milli Savunma Bakanlığı ev 
sahipliğinde, Türk Silahlı Kuv-
vetlerini Güçlendirme Vakfı 
(TSKGV) yönetim ve sorumlu-
luğunda, TÜYAP organizatörlü-
ğünde TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlendi. 

70 ülke ve 3 uluslararası kuru-
luştan 151 heyete mensup 587 
heyet üyesinin katıldığı fuarda 
sanayi boyalarında sektörün ön-
cüsü DYO da savunma sanayin-
de faaliyet gösteren tedarikçisi 
olduğu birçok firma ile birlikte 
yer aldı. Türkiye’nin yerli boyası 
DYO;  üstün Ar-Ge teknolojisini 
savunma sanayi özelinde üret-

tiği boyalarla fuarda büyük ilgi 
gördü. 
Bu yıl 96 ülkeden 71 bin 82 yerli, 
4 bin 928 yabancı olmak üzere 
76 bin 10 kişi tarafından ziyaret 
edilen fuar, yerli ve yabancı ka-
tılımcı firmalarla heyetler arasın-
da gerçekleşen görüşmelerde 
ticari bağlantılara ev sahipliği 
yapıyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılı-
mı ile düzenlenen İnovaLİG Ödül 
Töreni’nde “İnavosyan Kaynakla-
rı” kategorisinde Türkiye ikinciliği 
DYO’nun oldu. Yaşar Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Selim Yaşar 
ödülü Ticaret Bakanı Pekcan ve 
TİM Başkanı Gülle’den aldı.
Ticaret Bakanlığı koordinasyonu 
ile Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) tarafından düzenlenen Tür-
kiye İnovasyon Haftası kapsamın-
da gerçekleştirilen İnovaLİG Ödül 
Töreni’nden boya sektörünün 
köklü şirketi DYO ödül ile döndü. 
Mayıs 2019’da gerçekleştirilen 

törende “İnovasyon Kaynakları” 
kategorisinde DYO, Türkiye ikin-
ciliğini aldı.

Kurum Kültürünün Bir Parçası
İnovasyonu kurum kültürünün 
ayrılmaz bir parçası olarak gören 
DYO, Türkiye’nin ilk Ar-Ge 
Merkezi Belgesi’ne sa-
hip boya şirketi un-
vanına sahip. 1967 
yılında Ar-Ge la-
boratuvarında ça-
lışmalar başlatan 
DYO Boya olarak, 
Mayıs 2009’da 

sektörde bir ilki gerçekleştirdi ve 
İzmir Çiğli’deki Ar-Ge Merkezini 
devreye aldı. DYO Boya İzmir Ar-
Ge Merkezi, Özel Sektör Ar-Ge 
Merkezleri Zirvesi’nde 2012, 2013, 
2015 ve 2016 yıllarında 4 kez 
‘Kimya Sektörü En Başarılı Ar-Ge 

Merkezi’ ödülünü kazandı 
ve tüm Ar-Ge merkez-

leri sıralamasında da 
ilk 10’a girmeyi ba-
şardı. 2017 yılında 
ise DYO Boya Di-
lovası tesislerinde 
yeni Ar-Ge Merke-
zini açtı. 

İNOVALİG’DE DYO’YA İNOVASYON KAYNAKLARI ÖDÜLÜ
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