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Güneşin içimizi ısıttığı, çiçeklerin mis kokusunun buram buram yayıldığı, yeşilin her tonunu 
görebileceğimiz, mavinin huzur verdiği yaz mevsimi nihayet geldi. 

Her mevsimin kendine has ayrı bir güzelliği olsa da yaz mevsimi bambaşka. Bir süredir 
küresel olarak daha önce hiç yaşamadığımız zorlu bir süreçten geçiyoruz.  Evde kaldığımız bu 
dönemde yaz aylarına duyulan özlemi küçük dekoratif dokunuşlarla evlerinize, bahçelerinize 
hatta balkonlarınıza yansıtabilisiniz. Cıvıl cıvıl renkli mekanlar yaratmak için kollarınızı 
sıvayabilir, duvarlara çizimleriniz ile imzanızı atabilirsiniz.

Yaşadığı alanı keyifli bir mekan haline dönüştürmek isteyenler için Dyo Ailesi olarak 
Ressam Yağmur Yörük ile birbirinden renkli içerikler hazırladık. “Dyo ile Kendin Yap” video 
serisi evinde değişiklik yapmak isteyenler için ilham kaynağı olacak. Çekilen videolarda 
Yağmur Yörük, duvarların nasıl ve hangi renklere boyanabileceğiyle ilgili öneriler sunarken, 
değişimde doğru adımların neler olduğunu ve pratik yöntemlerle farklı zorluktaki 
tasarımların nasıl yapılacağını anlatıyor. Evini yenilemek ve güzelleştirmek isteyen siz değerli 
okurlarımız Dyo’nun sosyal medya hesaplarından içeriklere göz atabilirsiniz. Evde kaldıkça 
yapabileceğiniz boyama aktiviteleri ile evinizin havasını değiştirebilir, yaşadığınız ortamları 
renklendirebilirsiniz. Biz de bu sayımızda çocuk odası ve duvar boyama desenleri  konseptini 
sizler için derledik. 

Bunun yanı sıra gerek ev içerisinde gerek bahçe ve balkonlarda yaz aylarını keyifle geçirmek 
için dekorasyon konusunda fikirlerinize yenisini ekleyeceğiniz, okurken keyif alacağınız renkli 
bir sayıyı sizler için hazırladık. Yazın enerjisiyle aynı ritimde hazırladığımız yeni sayımızı umarız 
siz de keyifle okursunuz.

Yazın tüm güzelliklerini evinizde de hissedeceğiniz güzel bir mevsim geçirmeniz dileğiyle...

Bir sonraki sayıda görüşmek üzere...
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Alaçatı Evleri
MİMARİDE ÇIĞIR AÇIYOR

ŞIKLIĞIN VE SADELİĞİN TANIMI 

İlk zamanlar plajlarda görmeye 
alışık olduğumuz hasır çantalar 

artık sokak modasının da vazge-
çilmezi oldu. Şıklığı, rahatlığı ve 
nostaljik görünümüyle hepimizin 
gözlerini kamaştıran hasır çanta-
ların yanı sıra özellikle ev deko-
runda kullanılan hasır sepetler 
evlerin havasını değiştiri-
yor. Ev dekorasyonunda 
kullanılan hasır çantalar 
duvarlara monte edilerek, 
sepetler salonlarda ga-

Hasır Ürünler
zetelik olarak ya da banyolarda 
kirli sepeti olarak tercih ediliyor. 
Üstelik hasır çanta ve sepetleri 
sizler de evlerinizde hazırlaya-
bilme şansına sahipsiniz. Bunun 
için La Mia Natural Jute Twine 
jüt ip, tığ, kumaş, metal çanta 
halkası ve fermuar gibi malze-

melerinizin olması yeterli. 
Siz de ev dekorasyonu-
nuzda hasır ürünlere yer 
vererek şık ve modern bir 
görüntü oluşturabilirsiniz.

Ege mimarisi denildiğinde 
akla ilk olarak gelen Alaçatı 

evleri, kafeleri ve otelleri ziya-

retçileri büyülüyor. Görenleri 

kendine hayran bırakan Alaçatı 

evlerinin yapı taşı Alaçatı taş-

larından oluşuyor. Alaçatı taşı 

adı verilen ve pomza taşı gö-

rünümlü kesme taşlar sayesin-

de evler kışın sıcak, yazın serin 

kalıyor. 

Hem volkanik hem de tortulu 

ve gözenekli bir yapıya sahip 

olan bu taş, kolay işlenebilir 

özelliğinden dolayı yapı işle-

rinde sıkça kullanılıyor. Taşın 

bir diğer özelliği ise nem ayar-

layıcı ve ısıyı tutma özelliğine 

sahip olması olarak kabul edi-

liyor. 50 veya 60 santimetre 

kalınlığındaki bir taş duvar, 

ciddi bir ısı yalıtımına da imkan 

sağlıyor.  

Alaçatı evlerinin taşıyıcı sis-

temlerinde ise kestane, mazı 

ve selvi ağaçları tercih ediliyor. 

Pencere ve kapı doğramaların-

da ve kaplamalarında ise çam 

kereste kullanılıyor. Bunların 

içerisinde çok detaylı işleme-

ler olduğu gibi; sade, yalın ve 

gösterişli olmayan işlemeler de 

kullanılabiliyor. Bu yapı kom-

bini ise ortaya muhteşem bir 

mimariyi çıkartıyor.
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YAZ AYLARI DENİLDİĞİNDE AKLA İLK GELEN RENKLERDEN BİRİ YEŞİL. 
VERDİĞİ ENERJİ, ORTAMA KATTIĞI IŞILTI İLE YAZIN TÜM RUHUNU 
EVLERE TAŞIYOR. SİZ DE EVİNİZİ YEŞİLLENDİRMEK İSTİYORSANIZ 

KOLLARINIZI SIVAYIN.

1-Çiçeklerle Gelen Güzellik

Yeşilin en güzel tonları çiçek-
lerde saklı. Evlerin ilk bölümü 
olan giriş kısımlarını canlı ya da 
yapma çiçeklerle süsleyebilir-
siniz. Böylece evin girişinden 
itibaren hoş bir ambiyans yara-
tabilirsiniz.

3- Dekorasyonda Çiçek Ayrıcalığı

Dekorasyon denildiğinde akla ilk 
gelen objelerden olan çiçekler gö-
rüntüleriyle ayrı kokularıyla ayrı bir 
güzellik oluşturuyor. Siz de bu gü-
zel yaz aylarında evinizi mevsime 
uygun birbirinden renkli çiçeklerle 
süsleyebilirsiniz. Küçük saksılara 
ekeceğiniz renkli çiçekler ile bal-
konları bahçelere çevirebilirsiniz.

2- Yeşil ve Beyaz Bir Arada

Yazın ruhunu yaşatan en güzel renklerden 
biri de beyaz. Beyaz duvarları çiçek tablola-
rıyla süsleyebilir, beyazla yeşili kombinleye-
bilirsiniz. Bunun yanı sıra bir bütünlük oluş-
turmak için küçük saksılarla bir çiçek köşesi 
yapabilirsiniz. Köşe oluşturma konusunda 
dikkat etmeniz gereken bir detay var. Bir-
çok objenin bir arada bulunması bazen 
kaos yaratabilir. Bunun önüne geçebilmek 
için saksı seçiminde tek rengi tercih edin. 

4- Ev Tekstil  
Ürünlerinde Yeşil Rüzgarı

Evin genelinde hakimiyet sürdü-
ren yeşili yatak odasına taşıma-
ya ne dersiniz? Ev tekstil ürün-
lerinde tercih edeceğiniz yaza 

özel motifler ile yaz konseptinizi 
tamamlayabilirsiniz. Yeşili hangi 
odada tercih ederseniz edin, kul-
lanıldığı her ortama keyif getire-

ceğinden emin olabilirsiniz. 

76 dyorumdyorum
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Yeşilin Her Tonu
Evlere Yazı Getiriyor 



Herkes evinin bahçesinde 
çeşitli meyve ve sebzelerin 

yetişmesini istese de bu hayal 
metropol yaşantısında maa-
lesef pek karşılık bulmuyor. 
Ama doğa bize bazı konularda 
cömert davranabiliyor. Bazı 
meyveler, bitkiler saksı içinde 
evin balkonunda yavaş yavaş 
yetişerek mahsul verebiliyorlar. 
Onlardan bir tanesi de limon. 
Kokusunun yanında görüntüsü 
de pek güzel olan limon ağacı 
evde pratik şekilde yetiştirilebi-
liyor. 
Öncelikle limon alarak süreci 
başlatabilirsiniz. Aldığınız limo-
nun iki ucunu da kesip, bıçak 
yardımıyla önce ikiye daha son-
ra da dört dilime ayırmalısınız. 
Mahsul almamızı sağlayacak en 
önemli işlemlerden biri dörde 
bölünen limon dilimlerinden 
çekirdeklerin çıkartılması ve 
kabukların soyulmasında yatı-

Evinizde  
Limon Ağacının

SİZ DE EVİNİZİN BİR KÖŞESİNDE MİS KOKULU BİR 
LİMON BAHÇESİNİN KEYFİNİ ÇIKARABİLİRSİNİZ.

KISA KISA

• Limon ağacı, her mevsim 

ışığa ihtiyaç duyar. Kış ay-

larında, havalar soğuk oldu-

ğunda evin içinde güneye 

bakan bir pencere önüne 

yerleştirilmelidir. 

• Limon ağacı evde saksıda 

yetişebileceği için saksı ge-

rektiği kadar büyük olmalı-

dır.

• Limon ağacının sulanması 

oldukça önemlidir. Ancak 

çok fazla suya da maruz kal-

mamalıdır. 

• Limon ağacı, yaz aylarında 

sıcak ister. Kış aylarında ise 

bulunduğu ortamın sıcaklığı 

en az 10 derece olmalıdır. 

• Limon ağacının dalları ilk-

baharda hafifçe budanmalı-

dır.

yor. Ardından havlu peçeteyle 
iyice kurulamanız gerekiyor. Bu 
işlemi son derece dikkatli yap-
malısınız ve çekirdeklerin kuru 
olduğundan emin olmalısınız. 
Kuruttuğunuz çekirdekleri ka-
buklarından ayırmanız ve hafif-
çe ıslattığınız havlu kağıdın or-
tasına yerleştirmeniz gerekiyor. 

Filizlendirme vakti
Sarılan çekirdekleri naylon bir 
poşete koyup ağzını bağlayın 
ve bu şekilde on gün boyun-
ca bekletin. Onuncu günün 
sonunda torbayı açtığınızda 
çekirdeklerin filizlendiğini göre-
ceksiniz. Filizlenen çekirdekleri 
toprak dolu bir kaba, filiz kısım-
ları alta gelecek şekilde dikin. 
Sonrasında sulayın. Doğrudan 
güneş gören bir yere koyun.

Ferahlığına Yer Açın

98 dyorumdyorum
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1110 dyorumdyorum

AYIN EVİ

GELENEKSEL 
MİMARİNİN MODERN 
DOKUNUŞLARLA 
YENİDEN HAYAT 
BULDUĞU VİLLA 
FERRARO İLE 
YILDIZLARA VE 
OKYANUSA YAKIN 
OLMANIN KEYFİNE 
VARACAKSINIZ.

Dalgaların Sesine
Kulak Verin



Hotel “Belsito” olarak da bili-
nen Villa Ferraro, Capri’nin 

köklü ve önemli ailelerinden 
birine ait. Bugünkü haline ka-
vuşmadan önce Akdenizli özel-
liğini kaybetmiş yıkık dökük bir 
yapı olarak varlığını sürdüren 
Villa Ferraro’ya ait büyük bah-
çe, cazibesini korumasına rağ-
men, terk edilmiş ve bozulmuş 
bir haldeydi. Marina Piccola ko-
yunun muhteşem manzarasına 
hakim çatı terasını boylu bo-
yunca çevreleyen büyük alan 
da, büyük su tanklarının depo-

lanmasında kullanılıyordu.
Mimarın asıl amacı binanın 
orijinal karakterini tekrar gün 
yüzüne çıkarmak ve hak ettiği 
değeri yapıya tekrar kazandır-
maktı. Şu an özel mülk olarak 
kullanılan villa, zaman içinde 
geliştirilerek şimdiki haline 
kavuşturuldu. Eski kubbeli 
tavanlara sahip tüm odalar 
restore edildi.  Projenin mimarı 
tarafından zemin kaplamaları 
için Capri’nin tipik seramiği ile 
çevrelenen balmumu ile işlem 
görmüş özel bir zemin seçildi. 

Kontrast renklerin 
muhteşem uyumu
İç tasarım ağırlıklı olarak mi-
marın dünya çapında seçilen 
parçalardan oluşturarak tasar-
ladığı mobilyalardan oluşur-
ken, salonu da heybetli kristal 
siyah avize ile 1700’lü yıllara 
ait Venedik tarzı antik bir ayna 
süslüyor. Projenin mimarı sıcak 
ve samimi bir ortam yaratmak 
için kumaş ve mobilyalarda 
birkaç parlak renk ile bunlarla 
harikulade bir uyum sergile-
yecek olan yumuşak renkli 

SICAK VE SAMİMİ 
BİR ORTAM 
YARATMAK 
İÇİN KUMAŞ VE 
MOBİLYALARDA 
BİRKAÇ PARLAK 
RENK İLE 
BUNLARLA 
HARİKULADE 
BİR UYUM 
SERGİLEYECEK 
OLAN YUMUŞAK 
RENKLİ GÖLGELER 
TERCİH EDİLMİŞ.

1312 dyorumdyorum
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AYIN EVİ

DEKORASYONUNDA BEYAZ 
DUVAR VE AÇIK RENKLİ 
AHŞAP MOBİLYALAR 
TERCİH EDİLEN VİLLA 
FERRARO’DA, DÜZ HATLI VE 
ZARİF KIVRIMLARA SAHİP 
DETAYLARLA SADE VE 
FONKSİYONEL TASARIMLAR 
ÖNE ÇIKIYOR. 

gölgeler kullanmış. Bu sayede 
Villa Ferraro, içerisinde dört 
mevsim bahar havası yaşatan 
bir proje haline gelmiş. 
Beyaz duvarlı, açık renkli ah-
şap mobilyalarla dekore edil-
miş olan Villa Ferraro’da düz 
hatlı ve zarifçe kıvrılan detay-
lara sahip sade ve fonksiyonel 
tasarımları ile göze çarpıyor. 
Açık rengin hakim olduğu Villa 
Ferraro’da dekore edilen me-
kana biraz hareket ve derinlik 
kazandırmak amacıyla aynalar 
ve tablolar kullanılmış.  

Kusursuz manzaraya 
açılan teras
Akdeniz esintisini tekrar ya-
kalayabilmek adına Villa 
Ferraro’nun dış cephesinde 
büyük Capri stilinde kolonlar 
kullanılmış. Projenin mimarı, 
çatıda bulunan büyük terasa 
daha modern bir hava katabil-

mek için genellikle beyaz tonu 
kullanmayı tercih etmiş. Teras 
boyunca uzanıp taş jakuziye 
kadar devam eden ince uzun 
bir havuz da bu modern hava-
ya katkıda bulunmuş. 
Adanın sıcaklığını ve güzelliği-
ni yeniden keşfetmek ve pro-
jeye daha doğal bir görünüm 

kazandırmak amacıyla birçok 
farklı renkte ve büyüklükte 
bitki bahçeye konumlandırıl-
mış. 
Binanın dış cephesinde de 
geçmişte sahip olduğu dene-
yime uygun olarak kırmızı renk 
kullanılarak eskiye atıfta bulu-
nulmuş.

1514 dyorumdyorum
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PROJE YILI:
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EŞYALARI RENKLERİNE 

GÖRE AYIRIN 

ŞIK EVLERİN EN TEMEL 

ÖZELLİKLERİNDEN 

BİRİ DE DÜZEN. 

RAFLARINIZDA YER 

ALAN EŞYALARINIZI 

RENKLERİNE VE 

TONLARINA GÖRE 

DÜZENLEYEBİLİR 

EVİNİZİN ŞIKLIĞINA 

ŞIKLIK KATABİLİRSİNİZ. 

BUNUN YANI SIRA 

SİMETRİK VE STİL SAHİBİ 

BİR MEKAN DA YARATMIŞ 

OLURSUNUZ.Dekorasyona Ayırın 
İÇERİSİNDE BULUNDUĞUMUZ BU SÜREÇTE 
EVDE GEÇEN ZAMANI DAHA KEYİFLİ HALE 

GETİRMEK İÇİN EVİNİZDE UFAK TEFEK 
DEKORATİF DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRSİNİZ. 

DUVAR RENGİNDEN, MOBİLYAYA KADAR 
BİRÇOK ALANDA UYGULAYACAĞINIZ 
DEĞİŞİKLİKLER HEM KEYİFLİ ZAMAN 
GEÇİRMENİZİ SAĞLAYACAK HEM DE 

ORTAMA ŞIKLIK KATACAK.

Duvarlarınızı Yenileyin
Evde yapılabilecek en bü-
yük değişikliklerden biri 
duvarlarınız. Evinizin ta-
mamını boyayabileceğiniz 
gibi, tek bir duvarı boyaya-
rak da büyük değişikliklere 
imza atabilirsiniz. Renk 
konusunda Dyo Renk Yağ-
muru Kartelası’nı inceleye-
rek yaza uygun cıvıl cıvıl 
renkler  seçebilirsiniz.

Yaz Çiçeklerine  
Yer Açın 
Yaz denildiğinde 
akla ilk gelen çiçekler 
oluyor. Evinizde yaz 
esintisini yakalamak 
için mevsim çiçekle-
rinden oluşturduğu-
nuz bir kolajı vazoya 
yerleştirebilir, yay-
dığı mis gibi koku 
ile yazı içinize kadar 
hissedebilirsiniz.

1716 dyorumdyorum
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Kendi Tablonuzu 
Yaratın 
Yaz temalı bir tablo 
yapmaya ne dersi-
niz? Tek yapmanız 
gereken bir tuval, 
fırça ve renkli boya-
lar satın almak. Son-
rasında zevkinize 
göre boyayıp, kendi 
yapmış olduğunuz 
tabloyu evinizin en 
güzel köşesine yer-
leştirebilirsiniz.

MOBİLYALARINIZI 

RENKLENDİRİN 

ESKİ 

MOBİLYALARINIZI 

RENKLENDİREREK 

HEM EVDE 

KEYİFLİ ZAMAN 

GEÇİREBİLİR HEM 

DE DAHA SICAK VE 

YENİ GÖRÜNÜMLÜ 

MOBİLYALARA 

KAVUŞABİLİRSİNİZ. 

ÖZELLİKLE 

KIR EVİ STİLİNİ 

SEVİYORSANIZ, BU 

ÇÖZÜM SİZİN İÇİN 

İDEAL OLACAK.

Yaz Temalı  
Objelere Yönelin 
Üzerinde denizyıl-
dızları bulunan bir 
masa örtüsü ya da 
Amerikan servisler, 
mavi-beyaz çizgili 
mutfak havluları, 
yine aynı renkler-
de yer vereceğiniz 
minderler ile mut-
fağınızı yaza uygun 
hale getirebilirsiniz.

Kilimlere Yönelin 
Sıcağın kendini hisset-
tirdiği yaz mevsimin-
de halıları kaldırabilir 
onun yerine kilimlere 
yer verebilirsiniz. Böy-
lece şık bir görüntü 
oluşturabilirsiniz.

1918 dyorumdyorum
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YAZ AYLARININ 

VAZGEÇİLMEZİ 

HAMAKLAR 

Evlerimizin hayatımızdaki 

yeri ve önemi apayrı. Kendi-

mizi en rahat ve özgür his-

settiğimiz mekanlar olan ev-

lerimizde küçük birer konfor 

köşesi yaratabiliriz. Yastık, 

puf ve hamaklarla hazırlaya-

cağınız keyif köşelerinde bir 

yanda kahvenizi yudumla-

yabilir diğer yanda kitabınızı 

okuyabilir ya da güzel bir 

filmi seyredebilirsiniz. 

Yastıklar, puflar, hamaklar 
yaz aylarında gerek evler-

de gerek yazlıklarda oluşturu-
lan keyif köşelerinin baş misa-
firleri arasında yer alıyor. Bu 
köşeleri konforlu bir yer haline 
dönüştürebilmek için küçük 
dokunuşlarda bulunun. 

Renkli Yastıklar 
Bahçenizin ya da terasınızın 
açık ve manzaralı bir köşesini 
seçin. Bu köşeyi ailenizin kişi 
sayısı kadar minderle doldu-
run. 
Ancak yastık kullanırken bazı 
öncelikleri göz önünde bulun-
durun. Öncelikle, dekorasyo-
nunuza uygun renklerde yas-
tıklar tercih edin. Bunun yanı 
sıra, yastıklarınızın aynı boy ve 
büyüklüklerde olmasındansa, 
farklı form ve büyüklerde ol-
masının, dekorasyonunuzda 
farklılık yaratacağını unutma-
yın.

Kendi Yastık ve  
Puflarınızı Hazırlayın
Hazır yastık ve puf satın alabi-
leceğiniz gibi kendi kendinize 
de yapabilirsiniz. Bunun için 
pamuklu, leke tutmaz kolay 
temizlenebilen renkli kumaşlar 
tercih edebilirsiniz. Böylece 
mekanınızı eğlenceli hale dö-
nüştürebilisiniz.

Evlerin 
Keyif 
Köşeleri
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DEKORASYON

HAYATIMIZIN EN KONFORLU MEKANLARI EVLERİMİZ. 
EVLERİMİZDE YASTIK, PUF VE HAMAKLARLA KEYİF 

KÖŞESİ OLUŞTURABİLİR, BİR KİTAP BİR KAHVE 
EŞLİĞİNDE GÜZEL ZAMAN GEÇİREBİLİRSİNİZ. 



SAĞLIK

Birbirinden leziz meyvelerle 

Özellikle kış aylarında düşen 
vücut direncini arttırmak 

ve koronavirüs gibi salgın has-
talıklara karşı bağışıklık kazan-
mak için günlük olarak meyve 
tüketmek gerekiyor. Bu meyve-
lerin vücudumuzdaki görevleri 
ise virüslere ve mikroplara karşı 
gerekli olan vitamin ve mineral-
leri sağlamak olarak açıklanıyor. 

BAĞIŞIKLIĞINIZI
GÜÇLENDİRİN

ÖZELLİKLE KIŞ AYLARINDA ZAYIFLAYAN BAĞIŞIKLIK 
SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN MEYVE TÜKETMEK ÇOK 

ÖNEMLİ. ZENGİN BİR VİTAMİN VE MİNERAL KAYNAĞI OLAN 
MEYVELERİ, GÜNDE 2-3 PORSİYON TÜKETEREK BAĞIŞIKLIK 

SİSTEMİNİZİ GÜÇLÜ TUTABİLİRSİNİZ. 

Meyveler içerdikleri A, C, E 
vitaminleri folik asit, potas-
yum, selenyum ve mineraller 
sayesinde güçlü antioksidan-
lar olarak kabul ediliyor. Bu 
sayede cildin yenilenmesi, 
kalbin güçlenmesi, karaciğer 
ve böbrek gibi organlara iyi 
gelmesinin yanı sıra tan-
siyon ve kolesterolü de 

kontrol altına alan meyveler, 
bağışıklık sistemini de güçlü 
tutarak hastalıklara karşı vücut 
direnci oluşumuna katkı sağlı-
yor. Meyvelerin ayrıca kalp ve 
bağırsak sağlığının korunması, 
cildin yenilenmesi ve tansiyon 

hastalıklarının düzenlen-
mesi gibi birçok faydası 

da bulunuyor. 

Karpuz
Yüksek su oranı ile amni-
yon sıvısını düzenli seviye-
de tutmaya yardımcı olan 
karpuzun, kalorisi çok yük-
sek olmamasına rağmen, 
besin değeri C vitamini, 
likopen ve karotenoid 

açısından 
oldukça 

zengin-
dir. 

Kiraz
Demir, karoten, kalsiyum 
ve C vitamini gibi birçok vi-
tamin ve minerale sahip olan 
kirazın besin değeri oldukça 

yüksek. Kiraz, sindirim siste-
minin düzgün çalışmasında, 
baş ağrıları ve migren atakla-
rını azaltmada ve uyku düzen-
lemesinde oldukça yararlıdır. 

Üzüm
C ve K vitamini, folik asit, 
lif, organik asitler ve anti-
oksidan açısından oldukça 
zengin olan üzüm, bağışık-
lığı güçlendirerek hastalık-

lardan korunmaya yardımcı 
oluyor. Üzüm, içeriğindeki 
folik asit sayesinde özellikle 
hamilelik döneminde bebe-
ğin beyin ve sinir gelişimi 
için de oldukça yararlıdır.

Şeftali
Lif içeriği oldukça yüksek 
olan şeftali, sindirim siste-
mini çalıştırarak hazmı ko-
laylaştırıyor. İdrar söktürü-
cü özelliği olan şeftali, bazı 

alerji semptomlarının 
da azalmasına 
yardımcı oluyor. 

Erik
Potasyum, C vitamini ve 
lif açısından zengin olan 
eriğin güçlü antioksidan 
özelliği bulunuyor. Yüksek 
lif oranı sayesinde 
tok tutucu özelliği 
olan erik, sindirim 
sistemini düzenler. 

Çilek
C vitamini ve antioksidan 
açısından oldukça zengin 
olan çilek, bağışıklık sis-
temini güçlendirir. Çilek, 
kolesterol seviyelerini dü-
zenleyerek kanserden 
korumaya yardım-
cı olur. 
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Sentezlenen Evler 

RENK KILAVUZU

Ada esintisini evlere taşımak 
için renkleri kılavuz ola-

rak kullanabilirsiniz. Maviden 
yeşile, sarıdan beyaza birçok 
renge evinizde yer açın. Yazın 
bitmek bilmeyen enerjisini evi-
nize depolayın. 

Doğaya Çağrı 
Ada denildiğinde akla ilk ola-
rak yeşil ve mavi geliyor. Yolla-
rı kaplayan koca koca ağaçlar 
bizleri yeşile doyuruyor, mas-
mavi uçsuz bucaksız deniz ise 
içimize huzur dolduruyor. Siz 

de ada esintisi için evinizde 
ilk olarak yeşile ve maviye yer 
açın. Birbiri ile uyumlu renkler-
den olan mavi ve yeşili gönül 
rahatlığı ile bir arada kullana-
bilirsiniz. Oturma odanızın bir 
duvarının yarısını maviye, diğer 
yarısını yeşile boyayabilirsiniz. 
Duvarlara alternatif olarak ev 
tekstil ürünlerinde de yeşil ve 
maviye yer verebilirsiniz. Mavi 
döşenmiş bir koltuğu yeşil yas-
tıklarla tamamlayabilir böylece 
hoş bir ambiyans yaratabilirsi-
niz. 

Doğa ve Huzurla

İki rengi aynı ortamda ama 
farklı farklı kullanmak istiyorsa-
nız çiçek yerleştirdiğiniz yeşil 
bir vazoyu mavi yemek takım-
larıyla aynı masaya yerleştire-
bilirsiniz. Hem ayrı ayrı hem de 
bir arada şık mekanlar yaratan 
bu iki renk, evinizin havasını 
değiştirecek. 
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Güneşin Sıcaklığını Evlere Taşıyor 
Güneşin rengi olarak bilinen sarı renk ada 
evlerine de enerji veriyor. Koltuğunu-
zun üzerine yerleştirdiğiniz sarı yastıklar, 
sehpanın üzerinde duran sarı mumlar ve 
papatyalar evinizi ısıtmak için yeterli ola-
caklar.

MODASI GEÇMEYEN  

BEYAZ 

Ada evleri 

denildiğinde beyaz 

rengi göz ardı 

etmemek gerekir. 

Beyaz ve ahşabın 

harmanlandığı 

rustik bir mutfakta 

tüm gününüzü 

geçirebilirsiniz. Ayrıca 

çeşitli aksesuarlar 

ve mevsim çiçekleri 

yardımıyla mutfağınızı 

renklendirebilirsiniz.

2726 dyorumdyorum

RENK KILAVUZU

AHŞAPLA YEŞİL BİR ARADA

Yaz ve doğa denildiğinde akla ilk olarak 
yeşil renk geliyor. Doğaya atıfta bulunan bir 
mekan yaratmak için yeşille ahşabı bir arada 
kullanabilirsiniz. Yeşile boyanmış bir duvarın 
önüne koyacağınız ahşap bir sedir ile yaza 
uygun bir köşe yaratabilirsiniz. Sedirin 
üzerine yerleştireceğiniz renkli yastıklarla 
ortamı daha da sıcak bir hale getirebilirsiniz.



Sektörde 66. yılını kutlayan ilklerin 
markası DYO, yenilikçi bakış açı-
sıyla tüketicilerine “kendin yap” 
diyor. Tüm dünyada popüler olan 
“Do It Yourself” konseptini sa-
hiplenen DYO, ressam ve duvar 
resimleri sanatçısı Yağmur Yörük 
ile bir video serisine imza attı.

“DYO ile Kendin Yap” video 
serisinde renk, boya ve uygula-
ma hakkında tüyolar veriliyor ve 
pratik yöntemlerle farklı zorluk-
taki tasarımların nasıl yapıldığı 
anlatılıyor. Evini yenilemek ve 
güzelleştirmek isteyen deko-
rasyon tutkunları için değerli 

bir ilham kaynağı da olan video 
serisini, DYO’nun Instagram, 
Youtube, Facebook ve LinkedIn 
hesaplarından #KendinYapDYO 
hashtagiyle takip edebilirsiniz. 
Biz de,  serinin 4. bölümünde yer 
alan çocuk odası konseptini aşa-
ma aşama sizinle paylaşıyoruz. 

YENİLİKÇİ BAKIŞ AÇISIYLA DEKORASYON TUTKUNLARINA “KENDİN YAP” DİYEN DYO, 
RESSAM YAĞMUR YÖRÜK İLE BİRLİKTE, RENK VE BOYA KONUSUNDA İPUÇLARI İÇEREN BİR 

VİDEO SERİSİNE İMZA ATTI.   

DYO ile Sen de  
Kendin Yap

BOYA ÖNERİSİ  Ugulamada kullanılan, İpek Mat dekoratif 
boya DYO Oxymax, mekandaki eşyalardan çıkan ve insan 
sağlığını olumsuz yönde etkileyen Formaldehit gazını %83 
oranında azaltma özelliğiyle insan sağlığına katkı sağlıyor. 

RENK ÖNERİSİ Yağmur Yörük çocuk odası tasarımında, 
DYO’nun Renk Yağmuru Kartelası’ndan 6212, 4713, 7127, 2633 
ve 7558 kodlu pastel renkleri kullandı. Siz, kendi beğeninize ve 
dekorasyonunuza göre istediğiniz renkleri tercih edebilirsiniz. 

Evinizdeki mobilyalarla uyumlu renk 
önerileri için DYO’ya Instagram 

üzerinden direkt mesaj atabilirsiniz.

Yağmur Yörük
Ressam

İşinize Yarayacak Uygulama İpuçları
• Bant seçimi: Yüzeylerde oluşabilecek sökülmeyi minimuma indirmek için hassas yüzey bantları tercih edlmeli. Yüzeydeki boya eski 
olmamalı. • Bant sökme işlemi: Bant sökme işlemi uygulanan boya kurumadan yapılmalı. Bant, sökülürken boyanın uygulandığı tarafa 

doğru, yatay ve yavaş bir şekilde çekilmeli. • Rulo uygulaması: Boya uygulamasında rulo izi oluşmaması için, boya aşırı inceltilmemeli ve 
uygulama yapılacak ürün ve yüzeye uygun rulo seçimi yapılmalı. Ürün, ambalaj üzerinde yazılan kullanım bilgileri dahilinde uygulanmalı.

Çocukların hayal dünyasına renkli dokunuşlar

Önce boyalar suyla inceltilerek kullanıma 
hazır hale getirildi. 

Kestirme fırça ile süpürgelikler ve köşe 
çizgiler boyandı. 

Kestirme fırça ile tasarımdaki bulutlar 
çizildi.  

Raptiye, ip ve kalem yardımıyla
güneş çizildi. 

Son olarak güneşin içi 
boyanıp tasarım tamamlandı. 

Rulo ile üçgenlerin 
içleri boyandı.

Boyalar kurumadan kağıt bantlar 
çekilerek çıkartıldı. 

Süpürgelikler maskelendi ve tasarımın 
ana elementlerinden olan dağların etrafı 

kağıt bant ile hizalandı.

#KendinYapDYOHer hafta yeni bölümleri yayınlanan serinin tümünü 
DYO’nun sosyal medya sayfalarından takip edebilir, 
siz de evinizi pratik bir şekilde güzelleştirebilirsiniz. /dyoboyalari /dyo/dyo/dyoboya

* Evim Dergisi’nden alıntıdır. 2928 dyorumdyorum
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Duvarlarınızı  
Desenlerle Süsleyin 
Yaz ayları denildiğinde akla can-
lı mekanlar geliyor. Siz de evini-
zin ya da bahçenizin bir duvarı-
nı yeniden şekillendirebilirsiniz. 
Desenlerden hoşlanıyorsanız 
efekt ruloları ile duvarınıza yeni 
bir görüntü kazandırabilirsiniz. 
Farklı desenlerdeki rulolardan 
birini seçmekle işe başlayabi-
lirsiniz. Efekt rulosunu boyaya 
batırıp, fırçayı süzüp yumuşak 
dokunuşlarla duvarınızı desen-
lerle süsleyebilirsiniz. 

Renk Seçimine Dikkat 
Renk seçimi konusuna dikkat 
etmelisiniz. Zemin olarak kulla-

ŞİMDİ İSE YAĞMUR YÖRÜK İLE BERABER SERİMİZİN 11. BÖLÜMÜ OLAN DUVAR BOYAMA 
DESENLERİNİ AŞAMA AŞAMA SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ.“DUVAR BOYAMA DESENLERİ” 
BÖLÜMÜMÜZDE FARKLI RULO VE MALZEMELERLE RENGARENK DESENLER YARATTIK. 

EVDE KALDIĞIMIZ BU GÜNLERDE, KOLAYLIKLA YAPABİLECEĞİNİZ BU DESENLERLE 
EVİNİZİN HAVASI DEĞİŞSİN, ORTAMINIZ RENKLENSİN.

Küçük  
Dokunuşlar 
Keyifli  
Mekanlar

Efekt rulo ve aparatlarla adım adım dekoratif duvar boyama
Sarı Duvar Üzerine Daireler: Siyah Zeminli Desen: Pembe Kalpler:

Zemin Rengi: Dinamik Mat 5213

Desen Rengi: Oxymax 4717

Zemin Rengi: Dyoplast Silikonlu Siyah

Desen Rengi: Teknoplast  9084Desen Rengi: Nanoipek Mat 6254

#KendinYapDYO

Her hafta yeni bölümleri yayınlanan serinin tümünü 
DYO’nun sosyal medya sayfalarından takip edebilir, 
siz de evinizi pratik bir şekilde güzelleştirebilirsiniz. /dyoboyalari /dyo/dyo/dyoboya

Zemin Rengi: Dinamik 2626

nacağınız duvar rengi olduğu 
gibi kalabilir ya da uygulaya-
bileceğiniz desene uygun yeni 
bir fon rengi de seçebilirsiniz. 
Renk seçimi konusunda iki 
alternatifli olarak ilerleyebilir-
siniz. Birbirine uyumlu renk-
ler kullanabileceğiniz gibi, zıt 
renklerin cazibesini deneyebilir 
ve zıtlığın uyumunu duvarları-
nıza yansıtabilirsiniz.

Estetik Tasarımlar
Evdeyken duvarlarınıza kolay 
uygulamalar ve estetik tasa-
rımlar yaparak yaşam alanınıza 
enerjik bir hava katabilirsiniz. 
Evde kaldıkça yapabileceğiniz 
desenlerle havanızı değiştire-

bilir, yaşadığınız ortamı renk-
lendirebilirsiniz. Duvarlarınıza 
estetik bir görünüm kazandır-
mak için efekt ruloların dışında 
bir de efekt aparatları kullana-
bilirsiniz. Hem tutuşu hem de 
uygulaması kolay hazır efekt 
ruloları ve aparatları ile hayal 
gücünüzün sınırlarını duvarlara 
taşıyın.
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Yaz aylarının en keyifli yan-
larından biri de bahçe ve 

teraslarda ailecek yenilen ye-
mekler. Sevdiklerinizle birlikte 
bir masanın etrafında toplan-
mak, bir yanda keyifle muhab-
bet ederken bir yanda da şık 
sofralarda yemek yemenin ver-
diği mutluluk paha biçilemez. 
Yaz aylarına özel olarak aileniz 
için hazırlayacağınız yemek 
masalarınızda hoş sunumlar 
yaratmak için işinize yarayacak 
ipuçlarını sizler için derledik.

Doğal Olun 
Natürel tonları baz olarak seçip, 
bunu pastel renklerle eğlenceli 
kılmak isabetli bir seçim. Dış 
mekânınızda yer vereceğiniz 
büyük ebatlardaki mobilyalarda 
ahşap, rattan veya bambu gibi 
doğal dokular tercih edip, bunu 
sofra takımlarındaki pastel ton-
lar ve onlarla uyumlu dekoratif 
yastık ve tekstil ürünleriyle 
tamamlayabilirsiniz. Sepetler, 

seramik kaseler, ahşap peynir 
tabakları, cam bardak ve kava-
nozlar ve bolca çiçek sofranızın 
dekoratif şifreleri arasında...

Aksesuarlara Yer Açın 
Galvaniz fenerlere yerleştir-
diğiniz mumların titrek ışıkları 
güneş battıktan sonra roman-
tik ve samimi bir atmosfer 
yaratma görevini üstlenecek, 
mekânı ayrıştırmak için astığı-
nız tüller ise uçuşarak hafiflik 
ve ferahlık hissini pekiştirmeni-
ze yardımcı olacak. 

Renkleri Kullanın
Masanıza renk katmaktan ka-
çınmayın, farklı renklerde, bir 
örnek olmayan porselenleri 
yan yana getirin.

Çiçeklere Önem Verin 
Bahçeden topladığınız kır çi-
çeklerinize masanızda yer açın. 
Renkli çiçekler yaz masalarını 
enerjileri ile süsleyecekler.

Şıklıktan Ödün Vermeyen
Yaz Sofraları

HAVALARIN 
ISINMASIYLA BİRLİKTE 

DIŞARIYA TAŞAN 
YAŞAMIN EN KEYİFLİ 
YANI BAHÇELERDE 
KURULAN YEMEK 

MASALARI. DOĞAYLA 
İÇ İÇE, ŞIKLIĞINDAN 
TAVİZ VERMEYEN 

YAZ SOFRALARINDA 
SEVDİKLERİNİZLE BİR 

ARAYA GELMENİZ 
DİLEĞİYLE.

MEVSİM LEZZETLERİYLE 
SIRA DIŞI BİR MENÜ 
YARATIN  

Yaz mevsiminin en 
sevilen yanlarından 
biri, oksijeni bol açık 
havada yemek yeme 
lüksü. Bu deneyimi 
bahçeden masaya 
gelen taze, çıtır çıtır 
sebze ve meyvelerle 
donanmış bir menü 
ile keyifli bir davete 
dönüştürebilirsiniz.
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DOĞAYA SAYGILI EV TASARIMLARININ EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN BİRİNİ 
OLUŞTURAN CLUNY HOUSE, ADETA CENNETİN YERYÜZÜNDEKİ YANSIMASI. 

Tropikal avlulu bir ev olarak 
Guz Wilkinson tarafından 

tasarlanan Cluny House, L 
biçimli bir plan üzerine yerleş-
tirilmiş 2 bölümden oluşuyor. 
Geniş bir balık havuzu ve ağaç 
adacıklarıyla kesişen deyim 
yerindeyse bir su bahçesine 
bakan bir iç avlu etrafında 
konuşlanan proje, Wilkinson 
tarafından “sulak ev” olarak 
adlandırılıyor. Projenin dizay-
nında su merkezi bir avlu odak 
noktası olarak kullanılmış.

Sonsuzluğa bir atıf
Cluny House’ta arazinin ölçeği 
ve şeffaflığı, gökyüzünün yan-
sımaları ve göletteki ağaçların 
mimarideki konumlanışının 
uyumu ile adeta sonsuzluğa 
bir gönderme yapıyor. Wilkin-
son, dikkati yapı ve malzeme-
den çok doğaya çekmek için 
su bahçesini kullanıyor ve bu 
da ortaya muhteşem bir illüz-
yon çıkarıyor.

Saklı cennet
Müşterinin talebi üzerine, evin 
içine konulan ana merdiven 
açık dolaşım yollarını engelle-
yen ve evin açık alanının ke-
silmesine ve alanın biraz daha 

Aklınızdan Çıkarın

EV ADINA BİLDİĞİNİZ 
TÜM KLİŞELERİ



“SONSUZLUK” CLUNY HOUSE’TA 
ÖNE ÇIKAN TEMA. ARAZİNİN ÖLÇEĞİ 

VE ŞEFFAFLIĞI, GÖKYÜZÜNÜN 
YANSIMALARI VE SÜS HAVUZUNUN 

KONUMLANIŞINDAKİ UYUM BU 
TEMAYI DESTEKLEYEN ÖĞELER.
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daralmasına neden olmuş. 
Merdiven sayesinde iki ayrı kat 
görünümüne kavuşarak proje 
farklılaşıyor.  
Wilkinson bu dezavantaj gibi 
görünen ayrıntıyı avantaja 
dönüştürerek ikinci katı çatı 
boyunca destekleyen ve üst 
katı yeşil bir görünüme ka-
vuşturan bir bariyer yaratmış. 
Böylece ev ağaçların ve bit-
kilerin arasına gizlenmiş saklı 
bir cennet.

Kusursuz peyzaj 
Mimari öğelerin daha iyi bir 
oranda projede kendine yer bu-
labilmesi için çevre düzenlenme-
sindeki görsel hilelerden sıklıkla 
yararlanılır. Wilkinson da veran-
danın kısa ve küt görünmesi için 
hemen havuzun üzerine uzanan 
veranda duvarını bol dökümlü 
asma çardak ile kuşatmış.  
Bölge sınırları içinde hapsolmuş 
kendine özgü manzaraya ve 
görünüme sahip olan Cluny Evi, 

manzara baz alınarak tasarlan-
mış. Guz Wilkinson’ın tamamen 
kendi zevklerine göre tasarla-
dığı Cluny Evi’nde göze çarpan 
en kusursuz görüntü hiç şüphe-
siz ki çatı bahçesinin altındaki 
uzun L şeklindeki geçidin ve 
ağaçların güneş ışığında parla-
yarak süs havuzunun yüzeyine 
yansıması. Cluny House; tasarı-
mı, peyzajı ve iç dekorasyonuy-
la sade şıklığın en güzel örnek-
lerinden birini oluşturuyor.

PROJENİN ADI: 

CLUNY HOUSE

MİMARLIK ŞİRKETİ: 

GUZ ARCHITECTS

MİMAR:  
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LOKASYON:  

SİNGAPUR
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Zor geçen kış aylarının ar-

dından en sonunda yaza 

merhaba dedik. Her ne kadar 

kış aylarının ayrı bir havası 

olsa da, yazın içimizi ısıtan 

rengarenk atmosferini, yapa-

cağınız küçük değişikliklerle 

yılın her gününe yayabilirsi-

niz. 

Fazla Mobilyadan Kaçının
Yazlık evlerin en önemli özelli-

ği sadeliktir. Evde çokça eşya-

ya yer vermek yerine az eşya 

ile şık bir mekan oluşturabilir-

siniz. 

Bu mekanlar için dikkat etme-

niz gereken en önemli detay 

seçeceğiniz mobilyaların ergo-

nomik olması.

Açık Renk Perdeler  
Tercih Edilmeli 
Yaz dekorasyonu için önemli 

olan bir detay da perdelerdir. 

Yaz dekorasyonuna uyacak 

perdelerin renkleri, mobil-

yanıza ve dekorasyonunuza 

uyumlu olacak şekilde açık 

renklerden seçilmelidir. Ayrıca 

yaz akşamlarının serin havasını 

evinizde hissedebilmeniz için 

de ince kumaş yapısına sahip 

perdeler tercih etmeniz faydalı 

olacaktır.

Değişikliklere Yer Açın

HER MEVSİMİN AYRI BİR ENERJİSİ BULUNUYOR. EVİNİZİ YAZ AYLARININ ENERJİSİ İLE 
YENİLEMEK İÇİN UFAK TEFEK DEKORATİF DEĞİŞİKLİKLERE GİDEBİLİRSİNİZ.

Çiçeklere Yer Açın 
Dekorasyon denildiğinde akla 

çiçekler geliyor. Evlerin olmaz-

sa olmazı olan renkli çiçekler 

özellikle yaz aylarında ev de-

korasyonunun vazgeçilmezleri 

arasında yer alıyor. Evinizin 

genel dekorasyonuna uygun 

renkteki çiçeklerle kolajlar ha-

zırlayıp, masa, sehpa, cam ke-

narı ya da balkonlarınızda yer 

verebilirsiniz.

Dingin Mekanlar Oluşturun 
Hiç kuşkusuz kendinizi en hu-

zurlu hissettiğiniz mekanlar 

evleriniz. Evlerinizde dingin bir 

ortam yaratabilmek için ruhu-

nuzu dinlendirecek renklere ve 

malzemelere yönelin.

Evlerde Dekoratif
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Bahçenizde Ahşap  
Mobilyalara Yer Açın  
Yaz aylarında bahçenizde 

daha rahat bir şekilde zaman 

geçirmek istiyorsanız bahçe-

nizi güzel bir bahçe mobilyası 

ile taçlandırabilirsiniz.  Mobilya 

seçimi için tercihinizi ahşap 

mobilyalardan yana kullana-

bilirsiniz. Görüntü itibariyle 

kullanıldığı her ortamda sı-

caklık hissi uyandıran ahşap 

mobilyalar, bahçenizdeki bir-

birinden renkli çiçeklerle güzel 

bir ahenk oluşturacak. Hatta 

ahşap bahçe mobilyalarınızda 

renkli yastıklar kullanarak iyi 

bir kombin yakalayacaksınız.

AHŞAP 
MOBİLYALAR 

BAHÇENİZDEKİ 
BİTKİLERLE 
EN UYUMLU 

MOBİLYALARDIR.
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“FARKLI BİR 
KARAKTERE 
BÜRÜNEREK 
DÜNYALARI 
KEŞFETMEYİ 
SEVİYORUM”

Dizi platformlarının çoğal-
masıyla birlikte yayınlanan 

dizi sayısı da her geçen gün 
artıyor. Bu da izleyicileri yeni 
oyuncularla tanıştırıyor. Ba-
şarılı olan isimler kalıcılığını 
korurken, diğerleri zaman için-
de unutuluyor. Dizilerle yıldızı 
parlayan genç yeteneklerden 
biri de Hande Erçel. 2013 yılın-
da Çalıkuşu dizisiyle seyirciyle 
tanışan güzel oyuncu sürekli 
kendini geliştirmesi, sıcakkan-

RÖPORTAJ

adımlarla uzun bir yol yürümek 
gayesindeyim. Bunun için de 
tek yol çalışmak.”

“Bana Neler Öğretiyorlar?”
Zahide, Meryem, Selen, Selin, 
Hayat, Hazal ve Müjde gibi ka-
rakterlere hayat veren Erçel, 
oynadığı tüm karakterleri ayrı 
ayrı önemsiyor. Büyük, kü-
çük fark etmeksizin oynadığı 
tüm karakterleri seven güzel 
oyuncu her karakterden farklı 

lılığı ve samimi halleriyle se-
yircinin gönlünde taht kurdu. 
Hande Erçel bu kadar sevilme-
sinin nedenini şöyle açıklıyor: 
“Bir yıldız varsa dönemi gel-
diğinde kendine yakıştığı gibi 
parlar, buna inanıyorum. Belki 
benim de dönemim gelmişti 
ve Selin karakteriyle birlikte 
mesleğimde hedeflediğim 
yolda bir adım atmış oldum. 
Daimi kılmak için ise deli gibi 
çalışıyorum. Küçük ve sağlam 

SANATA VE SANATÇIYA 
VERİLEN DESTEĞİN ARTMASI 
GENÇ YETENEKLERİN ÖNÜNÜ 

AÇIYOR. SON DÖNEMDE 
TELEVİZYON EKRANLARINDA 

SIKÇA GÖRMEYE 
BAŞLADIĞIMIZ HANDE 

ERÇEL, OYUNCULUKLA İLGİLİ 
BAŞKA BİRİ OLARAK, FARKLI 
BİR KARAKTERE BÜRÜNEREK 

DÜNYAYI KEŞFETMEYİ 
SEVDİĞİNİ DİLE GETİRİYOR. 
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bir şey öğrendiğinin altını çizi-
yor. Hande Erçel konuyla ilgili 
olarak; “Canım kızlarım onlar. 
Hepsi bana bir şeyler öğretti, 
bana katkı sağladılar” dedi. 

“Her Karakterle Yeni Bir 
Dünyayı Keşfediyorum”
Oyunculuk alanında kendini 
sürekli geliştiren ve yenilik 
katmak için çalışan Hande 
Erçel’in bu mesleğe olan tut-
kusunun kaynağının canlandır-
dığı karakterler olduğunu dile 
getiriyor. Hayat verdiği her 
karakterle farklı bir dünyanın 
kapısını aralayıp, yeni bir keşfe 
çıktığını da dile getiriyor. 

“Sosyal Medya Benim 
İçin İletişim Aracı”
Birçok ünlü ismin yanı sıra 
kendi sosyal medyasını yö-
neten Hande Erçel, bu konu 
hakkında profesyonel bir des-
tek almak istemiyor. Sosyal 
medyanın kendisi için bir ileti-
şim aracı olduğunu söyleyen 
Erçel, şunları söylüyor: “Birçok 
insanın beni takip edip benim-
le ilgilenmesinden çıkardığım 
bir sonuç var. İnsanlar merak 
ettiklerini görmeyi seviyor. 
Ulaşılabilir olduğunu görmek, 
“O da benim gibiymiş aslında,” 
demek istiyorlar.
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İYİ BİR OYUNCU OLMAK İÇİN İNSANIN HER ANLAMDA 
KENDİNİ GELİŞTİRMESİ GEREKTİĞİNİ VE GELİŞİM 
KONUSUNDA BİR SINIR OLMADIĞINI SÖYLEYEN HANDE 
ERÇEL, MEZUN OLDUĞU MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR 
ÜNİVERSİTESİ’NİN KENDİSİ İÇİN BİR VİZYON OLDUĞUNU 
DİLE GETİRİYOR. ERÇEL’E GÖRE GÜZEL SANATLAR DEMEK 
FARKLI BAKIŞ AÇISINA SAHİP KİŞİLERE ÖZGÜ BİR YER. 

“ŞÖHRET OLMAK 
HAYATA BAKIŞ 
AÇIMI DEĞİŞTİRMEDİ. 
SADECE SOKAĞA 
ÇIKTIĞIMDA 
İNSANLARIN 
YÜZÜNÜN BANA 
DÖNDÜĞÜNÜ 
GÖRMEK MUTLU 
EDİCİ.”



Klasik Otomobiller
19. yüzyılın sonunda ivme-

lenen motorlu taşıtların 
ilk örneklerinde üstü açık stil 
kullanılmıştı. Ancak bu üstü 
açık otomobillerin rüzgarı, 
yağmuru içeriye alması ve 
buna bağlı olarak konforsuz 
olduklarını düşündürmesiyle 
terk edilmişti. 1930’lara gelin-
diğinde ise gelir düzeyi yüksek 
insanlar, güzel bahar havala-
rında kır gezintileri için üstü 
açık otomobilleri almaya baş-
lamışlardı. Böylece üstü açık 
cabrio modelleri, zengin ara-
bası olarak kabul görmüştü.

1930’larda İlkler 
Ortaya Çıkıyor
Tavanı katlanan ilk otomobil 
1934 model Peugeot 604 olur-
ken, 1940’lı yıllarda Almanya 
ve Fransa’ya giren Amerikan 
askerlerinin üst düzey komu-
tanları, ülkelerine döndüklerin-
de burada Amerikan üstü açık 
otomobillerinin ortaya çıkma-
sına neden olmuşlardı. 1950’li 
yıllarda Nash Convertible isimli 
araç, cam çerçeve-
lerinin sabit kaldığı 
bir üstü açık 

otomobil olarak tarihe geçmiş-
ti. Bu otomobil, üstü açılabilen 
bir otomobilin içindeki sesle-
rin nasıl azaltılabileceğini de 
göstermişti. 1960’lara kadar 
Amerika’da üstü açık arabalar 
oldukça fazla tercih edilirken, 
1960’larda birden bu akım ke-
silmişti. Hatta 1965 yılında üstü 
açık arabaların satışları yüzde 
1’e kadar düşmüştü. Bunda 
John F. Kennedy’nin üstü açık 
araba içinde süikaste uğrama-
sının büyük payı olduğu düşü-
nülüyor.

Klasikler Modernize Ediliyor
1980’lerde yaşanan petrol krizi 
de üstü açık otomobillere olan 
ilgiyi epeyce azaltmıştı. Ancak 
1990’larda bazı markalar, bu akı-
mı yeniden yaşatmak üzere yeni 
projeler geliştirmişti. Günümüze 
baktığımızda ise eskinin görünü-
şü ve ruhunu, yeninin teknoloji 
ve güvenilirliği ile birleştirmek iyi 
bir alternatif olarak ortaya çıktı. 
Eski araçlar karakterlerine zarar 
vermeden modernize edilip, gü-
nümüz modern arabalarıyla boy 
ölçüşebiliyor. 

Klasik Otomobiller
ÖZGÜRLÜĞÜN OTOMOBİL DİLİNDEKİ SEMBOLÜ OLAN ÜSTÜ AÇIK 

ARABALAR, OTOMOBİL KULLANICILARININ RÜYALARINI SÜSLEMEYE 
DEVAM EDİYOR. AYNI ZAMANDA ZENGİNLİĞİN DE SEMBOLÜ OLAN 

BU EFSANE OTOMOBİLLER GÜNÜMÜZDE MODİFİYE EDİLEREK 
HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇİLMEYECEĞİNİ KANITLAMIŞ DURUMDA. 

KLASİK ARABA MODELLERİ 
ÖZELLİKLE ZAMANIN RUHUNU 
YANSITAN TASARIMLARI İLE 
BİRER İKON HALİNE GELİYOR 
VE HER YAŞTAN İNSANIN 
RÜYALARINI SÜSLÜYOR.
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Unutulmaz 5 Üstü Açık Klasik: 
Ford Thunderbird: Türkçesi 
Fırtına Kuşu, ilk kez üretil-
diği 1955’ten bu yana 4 mil-
yon adetten fazla satıldı. 
Amerika’da kişisel lüks ara-
ba segmentinin oluşması, 
bir pazarlama yöntemine 
dönüşmesi Thunderbird’le 
başladı.
Shelby Cobra: 1962’de üre-
tilmeye başlandığında tasa-
rımıyla çığır açacağı belliydi. 
Büyük motorunun ürettiği güç, 
sürücü ve en fazla bir yolcuyu 
bünyesine kabul eden gövde-
siyle birleşince döneminin en 
etkileyici performanslarından 
biri oldu.

Buick Skylark: 
1953’te General Motors 
tarafından üretimine baş-
lanan Buick Skylark, tasa-
rım konusunda döneminin 
en dikkat çekici ürünü 
olmuş. Hem sürücüye sun-
duğu yol konforu, hem de 
yolculara sunduğu araç 
içi konfor kesinlikle arka-
sından çıkan arabalardan 
beklentileri yükseltti.

Pontiac Gto: Amerika’da 
yüksek performanslı araçlar 

için söylenen “muscle car” 
yani kaslı-kuvvetli ara-

ba deyimi Pontiac’la 
başladı. V8 motorlar, 
kalkış yarışları, kor-
kutucu motor sesiyle 

Pontiac gerçek bir ef-
sane.

Porsche 550 Spyder
Alman üretici Porsche tara-
fından yarışlarda başarı ge-
tirsin diye üretilen Spyder, 
satışa sunulunca caddeler-
de de rüzgarını  
savurur oldu.
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MARİN KONSEPTİ İLE

Yaza Hiç  
Veda Etmeyin

YAZ AYLARININ EN HUZUR VEREN RENKLERİNİN BAŞINDA MAVİ GELİR. HERKESE 
DENİZİ VE GÖKYÜZÜNÜ ANIMSATAN MAVİ, İNSAN ALGISINI YORMADAN, DİKKAT 

TOPLAMAYA ELVERİŞLİ BİR ORTAM OLUŞTURMAYA OLANAK SAĞLAR.  
MARİN KONSEPTİNE DEKORASYONUNUZDA YER VEREREK EVİNİZE DENİZİ, 

KUMSALI, GÖKYÜZÜNÜ TAŞIYABİLİRSİNİZ. 

Dekorasyonda marin kon-
septi genellikle denizci 

aksesuarı olarak bilinen eşya-
ları kapsar. Marin konseptinde; 
hasır eşyalar, deniz kabukları, 
halat, dümen, fener, denizyıl-
dızı, dokuma kumaşlarında ise; 
mavi ve beyaz tonlarında eko-
se desenler ve çizgiler, denizci 
temalı baskılar ile canlandırıl-
mış dokumalık kumaşlar, ham 
ketenler ve eskitme yüzeyler 
ön plana çıkar. Marin konsep-
tinde aynı zamanda beyaz ye-
rine, bej gibi renkler de tercih 
edilebilir. 

Evinizin en çok kullanılan iki 
odası olan salon ve oturma 
odasında marin konseptini ra-
hatlıkla uygulayabilirsiniz. Marin 
konseptinde; koltuk döşemele-
rinde lacivert veya koyu mavi 
tonlardan yararlanabilirsiniz. 
Mavi ve beyaz rengin hakim ol-
duğu çizgili döşemelik kumaş-
lar tercih edebilirsiniz. 
Düz renklerden 
oluşan koltuk 
döşemele-
rini hare-
ketlendir-
mek için ise 
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Yatak Odasında  
Marin Etkisi
Özellikle beyaz rengin hakim 
olduğu ahşap yatak başlığı bu 
konsept için oldukça ideal bir 
görünüm sergiler. Duvarlarda 
yine açık mavi, turkuaz veya 
beyaz tonlar tercih edilebilir. 
Yatak ucunda veya odanın 
daha müsait noktasında hasır 
sepetler kullanabilir. Duvarlar-
da, komodin veya şifonyerin 
üzerinde kullanılacak aksesu-
arlarda yine gemi ve deniz un-
surları ön plana çıkmalıdır. De-
nizyıldızı, balık, deniz kabuğu, 
yelkenli gibi daha birçok obje 
tercih edilebilir.

mavi ve beyaz çizgili kırlentlere 
yer verebilirsiniz. Aynı zaman-
da denizci teması bulunan iş-
lemeler veya baskılarda tercih 
edilebilir. Duvar renklerinde ise 
mavinin çok açık tonlarını veya 
belce beji gibi renkler tercih 
edilebilir. Marin konseptinde; 
halat ve gemi gibi aksesuarların 
kullanımı, dekorasyonun etkisi-
ni arttırır. Duvarlarda kullanılan 
beyaz veya lacivert ahşap fo-
toğraf çerçevelerinin içinde ise 
deniz feneri, gemi veya sahil 
fotoğrafları kullanılabilir.

Mavi tonlardaki 
vazolar veya sürahiler, 

örgü sepetler veya 
örgü objeler, deniz 

kabuklarından yapılmış 
objeler gibi birçok 

seçeneği tercih 
edebilirsiniz.

TEKSTİL ÜRÜNLERİNDE 
BASKILI NEVRESİM 
TAKIMLARI VEYA 
YASTIK KILIFLARI 

TERCİH EDİLEBİLİR. 
AYNI ZAMANDA 

TURKUAZ RENGİN HAKİM 
OLDUĞU PİKELER İLE DE 
DEKORASYONUNUZDA 

FARK YARATABİLİRSİNİZ.
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Firmanızı tanıyabilir miyiz?
Boya sektörüne girişimiz Mus-
tafa Kumbul’un şahsi firması 
olan Tekin Boya ile 1976 yılın-
da gerçekleşti. Sektördeki he-
deflerimizi büyütüp, 19 Kasım 
1985 yılında şu anki firmamız 
olan BOYTAŞ BOYA İNŞAAT 
TARIM ENERJİ ÜRETİM SAN. 
TİC. A.Ş. firması kuruldu. Beş 
ortaklı firmamız Antalya ve 
ilçelerinde Dyo toptancı bayi 
olarak faaliyete başladı. 1990 
yılında diğer ortakların hissele-
ri satın alınarak tamamen aile 

“YERLİ VE MİLLİ KALABİLEN 
BİR BOYA FİRMASININ BAYİSİ 
OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

şirketi olduk. 2000 yılı itiba-
riyle toptan dağıtımdan Dyo 
perakendeci bayiliğine geçe-
rek inşaat, mobilya, oto ve sa-
nayi grubu sektöründe gerek 
renk yelpazesi gerekse ürün 
çeşitliliği ile sektörün aranan 
ve tanınmış firmaları arasında 
yer aldık. 2004 yılı itibariyle 
mimarlık diplomamı aldım ve 
babamla birlikte başarılı bir 
sinerji yakaladık. Hedef çıta-
mızı yükselttik ve perakendeci 
bayiler arasında Türkiye satış 
birinciliklerini yakaladık.

DYO markası ile 
yollarınız nasıl kesişti? 
Dyo 1980’lerin başında çeşitli 
marka bayiliklerimizden birisiydi. 
Sn. Selçuk Yaşar Bey’in bayiler 
toplantısında artık çoklu bayilik 
sisteminin olmayacağı tek marka 
ile yola devam edilebileceğini 
beyan etmesiyle beraber yönü-
müzü Yaşar Ailesi’ne yani Dyo’ya 
çevirdik. Böylece Antalya’da yeni 
bir oluşumla Dyo toptancı ba-
yiliği alarak Boytaş Boya A.Ş’yi 
kurduk. Dyo ile birlikte büyük 
başarılara imza attık.

DYO’yu tercih etmenizin 
sebepleri nelerdir? 
En başta Yaşar Ailesi’ne olan 
güven geliyor. Dyo ürünlerinin 
kaliteli ve çözüm odaklı olması, 
satış sonrası müşteri memnu-
niyetinin ön planda tutulması, 
MYK belgesi verebilen Dyo 
Akademi’yle boya ustalarına 
hak ettiği değeri vermesi ve so-
nuç olarak yerli ve milli kalabilen 
bir boya firmasının bayisi olmak 
bizim gurur kaynağımız.

Ürün gamına baktığımızda 
en çok hangi ürün 
rağbet görüyor?
Dyo Tavan, Dyoplast ve Di-
namik Mat tonaj yaptığımız 
ürünler ve bunların yanında Dr. 
Dyo serisi ürünleri çözüm odaklı 
olduğu içi rakiplerden sıyrılarak 
pazarda yıldızı yükseliyor.

Boya sektöründe şu an en çok 
hangi renkler moda? 
Son 10 yıldır pazardan gelen ta-
lepler doygunluğu az olan yani 
soft renklere yöneldi.

Biraz da sektörden bahsede-
lim. Türk boya sektörünün son 
on yılına baktığımızda karşımı-
za nasıl bir tablo çıkıyor? 
Yaşadığımız bölgede çoğu 
esnafın geliri turizme bağlıdır. 
Ayrıca Covid-19 salgını şu an 

tüm dünyayı etkisi altına almış 
durumda. Turizmden beklenen 
gelirin ciddi anlamda düşe-
ceğini ve tüm esnafı olumsuz 
etkileyeceğini gözlemliyoruz. 
Sonuç olarak karşımıza par-
lak bir tablo çıkmayacak. Her 
zaman olduğu gibi kontrolü 
elden bırakmayacağız ve müş-
teri çeşidini arttıracağız.

Sektörün en önemli sorunu 
sizce şu an nedir?  
En önemli sorun şu an ekono-
mik kriz görünüyor. Günü birlik 
müşterilerde alım gücü her 
geçen gün düştüğü için üst 
segment boyalardan orta seg-
mente yönelim var. Nanomat, 
Oxymax ve Teknoplast satışla-
rımız düştü ve özel müşterile-
rin ürünleri oldu.

Gelecek dönem 
hedefleriniz nelerdir? 
Koşullar sürekli değişiyor. Bu 
değişime göre adapte olaca-
ğız. 

Müşterinin gözünde DYO 
markası neler ifade ediyor ? 
Müşteri markaya güveniyor. 
Aldığı üründen memnun kala-
cağını biliyor. Kaliteden ödün 
vermeyen, kendini yenileyen, 
teflon, nano teknoloji, hibrit ve 
son olarak formaldehit absor-
be eden ürünleriyle Türkiye’de 
ilklere imza atarak üretim yapan 
öncü bir markadır.

Müşteri güvenini sağlamak 
adına neler yapıyorsunuz? 
Öncelikle müşteri bekletilme-
melidir. Herkesin zamanı ken-
dine göre kıymetlidir. Müşteriyi 
tanımak değil doğru tanımak 
gerektiğine inanıyoruz. Müşte-
riyi doğru anlayarak ve cevap-
layarak bu döngüde müşteriye 
doğru ürünü vererek güvenilir-
liğimizi sağlıyoruz. Ayrıca renk 
konusunda uzman kadromuzla 
müşterilerin talep ettiği her türlü 
renk ve ürün çeşidiyle müşteri-
lerin memnuniyetini ve güvenini 
arttırıyoruz. 

1985 YILINDAN BU YANA 
DYO’NUN BAYİLİĞİNİ 

GERÇEKLEŞTİREN 
BOYTAŞ BOYA’NIN SAHİBİ 

MUSTAFA KUMBUL VE 
YUSUF ALİ KUMBUL, HER 
ŞEYİN DEĞİŞTİĞİ BÖYLE 
BİR DÖNEMDE YERLİ VE 

MİLLİ KALABİLEN BİR 
BOYA MARKASI OLAN 

DYO’NUN BAYİLİĞİNİ 
ÜSTLENMEKTEN 

BÜYÜK MUTLULUK 
DUYDUKLARINI DİLE 

GETİRİYOR. 
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Türkiye’nin en köklü ve yer-
li boya üreticisi DYO’nun 

sektöre kazandırdığı ‘’Beşyıl-
dız’’ ürün grubunda beş ayrı 
ürün yer alıyor. Beşyıldız ürün 
grubunda yer alan, Silikonlu 
Mat İç Cephe Boyası, son kat 
boya olarak kullanılırken, yük-
sek kapatıcı özelliği ve yarattığı 
beyazlık ile her türlü yüzeye iyi 
yapışabiliyor. Plastik İç Cephe 

DYO’DAN SEKTÖRE YENİ BİR 
ÜRÜN SERİSİ: BEŞYILDIZ

Boyası nefes alabilen dekora-
tif ve kolay uygulanabilen bir 
ürün. Beşyıldız’ın su geçirme-
yen Silikonlu Dış Cephe Boyası 
da yüksek su buharı geçirgen-
liği ile nemin dışarı çıkmasını 
sağlıyor. Ürün grubunda bu-
lunan Beşyıldız Tavan Boyası 
ise mükemmel beyazlığa sahip. 
Beşyıldız Silikonlu İç/Dış Cep-
he Astar, yüzeye iyi yapışması 

özelliği ile son kat boya sarfiya-
tını azaltan ekonomik bir ürün.

İyi Bir Çözüm Ortağı 
Beşyıldız ürün grubu ekonomik 
olması nedeniyle iyi bir çözüm 
ortağı olmaya aday. DYO’nun 
Beşyıldız grubundaki Plastik İç 
Cephe, Silikonlu Mat İç Cephe ve 
Silikonlu Dış Cephe ürünleri Renk 
Pınarı Sistemi’ne de uyumlu.

DYO, AĞIR VASITA ZİRVESİ’NİN DESTEKÇİSİ OLDU
ÇEKİCİ, KAMYON, TREYLER VE 

ÜSTYAPI SEKTÖRÜNÜ KAPSAYAN 
AĞIR VASITA ZİRVESİ 11 ŞUBAT’TA, 

TAİD (AĞIR TİCARİ ARAÇLAR 
DERNEĞİ), TREDER (TREYLER 

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ) VE 
ARÜSDER (ARAÇ VE ARAÇ ÜSTÜ 

EKİPMAN VE İŞ MAKİNALARI 
ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ) 

İŞ BİRLİĞİ İLE DÜZENLENDİ. AĞIR 
VASITA SEKTÖRÜNDE DE VARLIK 

GÖSTEREN, TÜRKİYE’NİN EN 
KÖKLÜ VE YERLİ BOYA ÜRETİCİSİ 

DYO, BU ÖNEMLİ ZİRVENİN 
SPONSORLARINDAN BİRİ OLDU.

BOYA SEKTÖRÜNÜ İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİYLE TANIŞTIRAN DYO, YENİ ÜRÜN GRUBU 
BEŞYILDIZ İLE SEKTÖRE EKONOMİK VE SEÇENEKLİ ÇÖZÜMLER SUNMAYA DEVAM EDİYOR. 
‘’BEŞYILDIZ’’ ÜRÜN GRUBUNDA BEŞ AYRI ÜRÜN YER ALIYOR. SERİDE; SİLİKONLU MAT İÇ 
CEPHE, PLASTİK İÇ CEPHE, SİLİKONLU DIŞ CEPHE, TAVAN BOYASI VE SİLİKONLU İÇ/DIŞ 

CEPHE ASTAR BULUNUYOR.

Sheraton Grand İstanbul 
Ataşehir Hotel’de düzenle-

nen etkinlikte profesyoneller, 
sektöre dair sorunları konuştu, 
yeni dönem stratejilerini be-
lirledi. Kamu ile özel sektörü 
bir araya getiren zirvede, ilgili 
kurum ve kuruluşların üst dü-
zey yöneticileri, sektörü farklı 

açılardan değerlendirme fırsatı 
yakaladı.

Ağır Vasıta Sektörü için
Çözüm Arandı
Treder Zirvesi’nde, Türkiye 
ağır vasıta sektörü için çözüm-
ler arandı. Üretim hacmiyle 
Avrupa’nın ikinci büyük üreti-

cisi olan ağır vasıta sektörünün 
ülke ekonomisine katkısının 
arttırılmasına yönelik fikir alış-
verişinde bulunuldu. Geniş bir 
perspektifle sektörün önemli 
konularının gündeme getiril-
diği zirvenin sonunda sponsor 
olan tüm firmalara plaket ve-
rildi.

5756 dyorumdyorum

DYO’DAN HABERLER



Uluslararası bir fuar olan 
MODEKO 2020, 4-8 

Mart 2020 tarihleri arasında 
İzmir’de gerçekleşti.  Fua-
ra katılan firmalar arasında 
yer alan Türkiye’nin en köklü 
boya markası DYO, fuarda 
Dewilux mobilya boyalarını 
tanıttı. Kurulduğu 1954 yılın-
dan bu yana sektör liderliğini 

DYO, 4-8 MART 
2020 TARİHLERİ 
ARASINDA 
DÜZENLENEN 
ULUSLARARASI 
İZMİR MOBİLYA 
FUARI’NDA 
DEWİLUX 
MARKASI İLE YER 
ALDI. MOBİLYA 
SEKTÖRÜNÜN SON 
TRENDLERİNE 
EV SAHİPLİĞİ 
YAPAN FUARDA, 
KATILIMCILAR 
SON TASARIMLARI 
YAKINDAN GÖRME 
FIRSATI ELDE 
EDERKEN, YENİ İŞ 
BİRLİKLERİ İÇİN 
DE GİRİŞİMLERDE 
BULUNDULAR.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YAPI TOPLULUĞU (DEYAP) 
TARAFINDAN BU SENE BEŞİNCİSİ DÜZENLENEN  
YAPI GÜNLERİ, 5-8 MART 2020 TARİHLERİ ARASINDA 
GERÇEKLEŞTİ. “YAPI GÜNLERİ”NE SPONSOR OLAN DYO, 
STANDINDAKİ VR UYGULAMASI İLE KATILIMCILARIN İLGİ 
ODAĞI OLDU.

MODEKO’DA DYO AYRICALIĞI 
KAZAKİSTAN, 
AZERBAYCAN, UMMAN, 
KATAR, SIRBİSTAN 
VE BOSNA HERSEK 
BAŞTA OLMAK ÜZERE 
45 FARKLI ÜLKEDEN 
SEKTÖRÜN ÖNDE 
GELENLERİ MODEKO’YU 
ZİYARET ETTİ.

korumaya devam eden DYO, 
Ar-Ge çalışmalarına yönelik 
yaptığı yatırımlarla Dewilux 
ürün portföyünde yer alan 
mobilya boyalarındaki yeni-
liklerini sergiledi. DYO, 5 gün 
boyunca devam eden fuarda 
sektör profesyonellerine ve 
nihai tüketiciye ürünleri hak-
kında bilgi verdi.

DYO “YAPI GÜNLERİ”NİN  
PLATİN SPONSORU OLDU

İnşaat Mühendisliği ve Mimar-
lık eğitimi alan öğrencilerle, 

sektörün önde gelen firmaları-
nı buluşturan ‘‘Yapı Günleri’’ne 
platin sponsor olan DYO, gele-
ceğin mimar ve mühendisleri-
ne yapı sektörüne sağladıkları 
inovatif yaklaşımı ve köklü 
marka olabilmenin inceliklerini 
aktardı.  DYO, fuaye alanında 
açtığı stantta VR (sanal ger-

çeklik) uygulamasıyla öğrenci-
lerin dikkatini çekti. 
“Yapı Sektöründe Marka Ol-
mak” başlıklı konuşma yapan 
Dyo Boya Fabrikaları Pazarla-
ma Direktörü Melek Soklangıç 
Dinçer, DYO markasının pa-
zarlama stratejilerini, markanın 
sektöre kattığı yenilikleri ve 
boya sektöründeki son trend-
leri anlattı.   

DYO VARSA 
ANINDA 

ÇÖZÜM VAR
Müşteri odaklı çalışmalarına 
her alanda devam eden DYO, 
“Çağrı Merkezi”ni günümüz 
teknolojisine uygun olarak ta-
mamen yeniledi. Türkiye’nin 
en köklü ve yerli boya üreticisi 
DYO, bu çalışmasıyla müşteri 
memnuniyetini en üst seviyeye 
ulaştırmayı hedefliyor. DYO, ye-
nilenen çağrı merkezinde, Kişi-
sel Verileri Koruma Kanunu’nu 
(KVKK) ön planda tutuyor. 
Kişisel verilerin işlenmesinde 
başta özel hayatın gizliliği ol-
mak üzere kişilerin temel hak 
ve özgürlüklerini koruma altına 
alan DYO, yeni sisteminde kişi-
sel bilgilerinizi güvenle saklıyor.  
Müşterinin her türlü sorusuna 
anında geri dönüş yapan DYO, 
Çağrı Merkezi’nde yer alan an-
ket uygulaması ile gelen öne-
rileri de dikkate alarak kaliteli 
hizmet vermeye devam ediyor.  
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“DENGE VE DEĞİŞİM” TEMASI İLE DÜZENLENEN

38. DYO SANAT ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ BULDU

Geçmişten günümüze Türk özel sektörünün sa-
nata verdiği desteğin en önemli örneklerinden 

olan ve Türk Resim Sanatı’nın gelişmesinde büyük 
rol oynayan Dyo Sanat Ödülleri 38. kez düzenlendi. 
“Denge ve Değişim” temasıyla düzenlenen yarışma-
ya 944 sanatçı 1585 eserle başvurdu. Başvuruların 
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı internet sitesi üzerin-
den kabul edildiği 38. Dyo Sanat Ödülleri yarışma-
sında seçici kurul, ön elemenin ardından yapılan ni-
hai seçim ile ödüllü ve sergilenmeye değer bulunan 
eserleri belirledi.  
Sanat, eğitim ve basın dünyasının değerli isimleri; 
Prof.Hayri Esmer, Prof.Fevzi Karakoç, Dr.Nazan Öl-
çer, Denizhan Özer, Prof.Dr.Burcu Pelvanoğlu, Prof.
Mümtaz Sağlam ve İhsan Yılmaz’ın yer aldığı Se-
çici Kurul, 3 eseri ödüle layık görürken 27 eseri de 
sergilenmeye değer buldu. Pentür dalında Engin 
Konuklu’nun “Avşa”, İrfan Dönmez’in “Bu ‘ben’im” ve 
özgün baskı dalında Hava Küçüköner’in “Sarı Bir Gün” 
adlı eseri 38. Dyo Sanat Ödülleri’nin kazananı oldu. 
Pentür dalında ödül alan eserlerin sanatçıları 25.000 
TL, özgün baskı resim dalında ödül alan eserin sanat-
çısı ise 10.000 TL Başarı Ödülü almaya hak kazandı. 

YAŞAR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DYO SANAT ÖDÜLLERİ 
YARIŞMASININ 38.Sİ “DENGE VE DEĞİŞİM” TEMASIYLA DÜZENLENDİ. PENTÜR DALINDA 
ENGİN KONUKLU’NUN “AVŞA”, İRFAN DÖNMEZ’İN “BU ‘BEN’İM” VE ÖZGÜN BASKI DALINDA 
HAVA KÜÇÜKÖNER’İN “SARI BİR GÜN” ADLI ESERİ 38. DYO SANAT ÖDÜLLERİ’NİN ÖDÜLLÜ 
ESERLERİ OLDU.

Eğitim, kültür, sanat ve spor alanında 60 yılı aşkın sü-
redir  toplumun gelişimini desteklediklerini söyleyen 
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı İdare Heyeti Başkan 
Yardımcısı Feyhan Yaşar 38. Dyo Sanat Ödülleri’nin 
başarıyla tamamlandığını belirterek; “Dyo Sanat 
Ödülleri 1967 yılından bu yana aralıksız düzenleniyor. 
Türkiye’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen ilk 
resim yarışması olma özelliğini taşıyan ve alanında 
en uzun soluklu yarışmalardan biri olan Dyo Sanat 
Ödülleri yarışmasını 38.kez düzenlemiş olmaktan 
dolayı mutlu ve gururluyuz. Türk resim sanatına sa-
yısız sanatçı ve eser kazandıran yarışmamıza bu yıl 
da rekor sayıda sanatçı rekor sayıda eserle katılım 
gösterdi. Dyo Sanat Ödülleri’nin sanat camiasından 
gördüğü ilgi ve destek bizleri çok mutlu ediyor. 38. 
Dyo Sanat Ödülleri yarışmasına katılan tüm sanatçı-
lara teşekkür ediyor, ödül alan sanatçılarımızı kutlu-
yorum. Nisan ayının başında yapmayı planladığımız 
ödül törenimizi, Koronavirüs’ün ülkemizde de yayıl-
maya başlaması sebebiyle sağlıklı günlerde yapmak 
üzere erteledik. En kısa sürede sağlıklı ve sanat dolu 
günlere ulaşmayı diliyoruz” dedi.

6160 dyorumdyorum

DYO’DAN HABERLER



%100 yerli ve milli sermayeli 
bir marka olarak faaliyet gös-
terdiği her alanda gücünü kök-
lerinden alan DYO, uluslararası 
sertifikalı ürünlerini ülkemizde 
üretmenin gururunu sektörle 
paylaşıyor. Boya sektörüne ilk 
adımını deniz boyalarıyla atan 
DYO, “DYO Transocean” mar-
kasında, uluslararası deneyi-
mini, uzman ekip desteğini ve 

“DYO TRANSOCEAN”:  
DYO’NUN DENİZLERDEKİ İDDİALI MARKASI

“DYO 
TRANSOCEAN” 
MARKASI İLE 
DENİZCİLİK 
SEKTÖRÜNDE 
DİKKAT 
ÇEKEN DYO, 
ULUSLARARASI 
DENİZ BOYALARI 
ALANINDA ÖNE 
ÇIKIYOR. DYO 
TRANSOCEAN 
DENİZ 
BOYALARINDA 
STANDARTLARIN 
GÖSTERGESİ 
KABUL EDİLEN 
SERTİFİKALARA 
DA SAHİP.

 DYO, ZOOM TOPLANTILARINA RENK KATIYOR

Tüm dünyayı etkisi alan ve 
toplumları ‘yeni normal’ kav-
ramı ile tanıştıran Coronavirüs 
salgını nedeniyle iş hayatının 
dinamikleri radikal bir şekilde 
değişiyor. Uzaktan çalışma 
pratiklerine imkan sağlayan 
online platformlara markaların 
ilgisi de giderek artıyor.
İş hayatında toplantı pratiği, 
ZOOM uygulaması ile yeni bir 
boyut kazandı. İnsanlara ulaş-
mak, bir araya gelmek, zamanı 
yönetmek, artık daha kolay. 
Dijitalleşmenin öneminin art-
ması ile ZOOM uygulamasının 

#DYOZoomda

da kullanımı artıyor. Uygulama, 
iş hayatında çalışanlara zaman 
tasarrufu sağlarken verimliliği 
de artırıyor.
İş hayatında durum böyleyken, 
tüketici davranışları da bu du-
ruma bağlı olarak değişiyor. 
Böylece toplum, “dijital haya-
tın” ekranında yeniden hayat 
buluyor. Pandemi süreci yaşam 
alışkanlıklarımızı yeniden bi-
çimlendirirken markaların dijital 
uygulamalara olan ilgisi de en 
üst seviyede devam ediyor.
DYO pazarlama ekibi de çalış-
malarını dijital platformlarda 

sürdürmeye yoğun bir şekilde 
devam ediyor. DYO çalışanları 
ve iş ortakları ile gerçekleş-
tirdiği ZOOM toplantılarında 
kullanılmak üzere sanal arka 
plan görselleri hazırladı. DYO 
renklerinden oluşan bu arka 
plan görselleri toplantı katılım-
cılarına ev ortamında bile ofis 
ortamı sağlıyor. Toplantılar ön-
cesinde ev içerisinde kendisine 
düzenli bir toplantı yeri arayan, 
dağınık evlerini göstermek 
istemeyen home office çalı-
şanları için en uygun arka planı 
sunuyor.
DYO renkleri ile hazırlanan arka plan 
görsellerini aşağıdaki linkten indire-
bilirsiniz:
https://astdisk.yasar.com.tr/ownclo-
ud/public.php?service=files&t=3340
5d73596c94f82aa78d5de2bb4953

en yeni teknolojilerini birlikte 
sunuyor.
Üstün teknoloji kullanan, boya 
sektöründe ilk AR-GE merkezi-
ni kuran DYO’nun sektöre sun-
duğu “DYO Transocean”, ürün 
kullanım vaatleri açısından da 
sektör için oldukça önemli. 
Ürün korozyona karşı dirençli 
olması, üstün parlak görünü-
mü, uzun süre dayanıklılığını 

koruması, düşük VOC değere 
sahip olması, iyi ıslatma ve 
yapışma özellikleri taşımasıyla 
üst seviyede kalite sunuyor. 
“DYO Transocean” markası ile 
tercih portföyünü genişleten 
DYO, piyasaya sunduğu shop 
primer, astar, antikorozif ürün-
ler, son kat boyaları ve antifou-
ling ürünlerle tüketiciye zengin 
alternatif oluşturuyor.
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