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E
ski bir yılı geride bırakmanın hüznü, yepyeni bir yılı karşılamanın heyecanıyla Dyorum’dan yeniden 

merhaba. Yeniler hep heyecanlıdır, enerji verir, neşe verir, coşku verir... Biz de hem yeni yılın hem de 

yepyeni bir sayının heyecanıyla karşınızdayız. 

Yeni yıl için özenle hazırladığımız bu sayımızda neler yok ki? İlk olarak bahçelerden başlayalım. Kış aylarında 

da bahçeler çiçek açabilir. Bunun için doğru bitkileri seçmek ve doğru bakımı yapmak önemli. Küçük 

dokunuşlarla siz de bahçeleriniz için büyük farklar yaratabilirsiniz.

Evlerin dışını düzenledikten sonra sıra iç kısma geliyor. Kışın en güzel renkleri evlerde modaya öncülük ediyor. 

Hazır moda demişken bir dönem ananelerin salon duvarlarını süsleyen vitrinler tarihe mi karışıyor? Yerlerini 

ne alıyor? Salonlar için yeni trend mobilyalar gözleri şimdiden üzerine topluyor. Tüm bu konular ve çok daha 

fazlası dergimizin yeni sayısında sizleri bekliyor.

Yeni yıl, yeni umut, yeni heyecan ve yeni başlangıçlar demek. 2018 yılının, hayatlarımızda yepyeni bir sayfa 

açan, güzel hatırlanacak bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Yeni yılın ilk sayısını heyecanla sizlere sunuyoruz.

Umarım aynı heyecanla siz de okursunuz.

Bir sonraki sayıya kadar keyifli zaman geçirmeniz dileğiyle...
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Modanın hızına yetişmek 
zor. Dün çok popüler 

olan eşyaların bugün eski po-
pülerliği kalmayabiliyor. Tam 
unutuldu derken ertesi gün ilk 
haliyle tekrar dikkatleri üzerine 
çekebiliyor. Tıpkı berjerlerde 
olduğu gibi... Oturma odası ve 
salon dekorasyonunun vaz-
geçilmezleri arasında yer alan 
berjerler yeniden gündemde. 

Üstelik farklı stil ve dekor öne-
rileriyle. Her ne kadar tüm mo-
bilyaların aynı renk ve desende 
olması gerektiği gibi bir algı 
olmuş olsa da, son dönemdeki 
trendler bu düşünceyi şimdilik 
rafa kaldırdı. Evinizde güzel bir 
köşe oluşturmak ve diğer mo-
bilyalar ile uyumlu bir ortam 
yaratmak istiyorsanız tek tek 
eşyalara göre değil de, odanın 

tamamının dekorasyonunu 
göz önünde tutmalısınız. Ba-
zen aynı renk tonlarını kullana-
rak bir uyum yaratırken, bazen 
zıtlıkların getirdiği uyumdan 
yararlanabilirsiniz. Öncelikle ne 
yapmak istediğinize karar ver-
melisiniz. Salonun bir köşesini 
berjerinize ayırabilirsiniz. Ge-
nelde cam kenarları berjerler 
için en uygun alan olarak kabul 

Bir dönemin en 
trend moBilyaları 

olan Berjerler tam 
unutulmaya yüz tuttu 
denildiği anda tekrar 

geri döndü. evinizin 
Büyük ya da küçük 

olması, hangi stil ile 
döşenmiş olduğu hiç 

ama hiç fark etmiyor. 
farklı model, renk ve 

desenlerdeki Berjerler 
evlerinizde yer almak 

için Bekliyor.

Berjerler Geri 
Dönüyor
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ediliyor. Eğer ortamın genişliği 

elverişli ise, ortasına bir sehpa 

yerleştirdiğiniz iki berjeri cam 

kenarında konumlandırabilirsi-

niz. Kumaş seçimi size kalmış 

olsa da senenin trendinin iri ve 

çiçek desenli modeller olduğu-

nu bilmek belki karar vermeni-

ze yardımcı olur.

Berjeri Tekli 

koltukla karıştırmayın

Berjerleri tekli koltuklardan 

ayıran en önemli özellik tasa-

rımlarının diğer koltuk tasarım-

larından farklı olması. Bu farklılık 

bazen desen, bazen kumaş 

farklılığı, bazen de renklerde-

ki ayrıcalıklarla sağlanabiliyor. 

lambaderlerle Bir arada 
kullanmayı deneyin
Berjerlerin sadece sehpalar 
ile uyumlu olduğunu düşün-
mek sizi yanıltabilir. Evin en 
kuytu köşesine yerleştirdi-
ğiniz berjer koltuğun yanına 
koyacağınız bir lambader ile 
kendiniz için güzel bir kitap 
okuma köşesi yaratabilirsiniz.

Mobilya olarak da farkını ortaya 
koymak size kalıyor. Mesela 
geniş bir salona sahipseniz, iki 
berjeri dışarıya doğru ve diğer 
koltuklara sırtı dönük şekilde 
yerleştirebilir, Böylece çay ve 
kahve molalarınız için kendinize 
özel bir köşe oluşturabilirsiniz.
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bir bölümünü çekmelere diğer 
bölümünü ise askılara ayıracak 
şekilde yerleştirebilirsiniz. Böy-
lece dolapta durması gereken 
giysileri, asılması gereken kıya-
fetleri ya da katlanarak çekme-
celerdeki yerini alması gereken 
kıyafetleri bölümlere ayırarak 
bir düzen kurabilirsiniz. Böyle-

ce ihtiyacınız olan eşyayı temin 
etmek için uzun zaman har-
camanıza gerek kalmaz. Açık 
raf sistemi son dönemde giysi 
odaları için en tercih edilen sis-
temlerin başında geliyor. Her 
şey ortada olduğu için aranılan 
kıyafetin bulunması zaman al-
mıyor. Açık raf sistemi yerine, 

Giysi odanıza dair her şeyi 
unutup, sıfırdan kuruyor-

muş gibi düşünün. Yine ilk 
olarak odaların genel kullanı-
mından başlayın. Odayı üst 
üste giysilerle boğmak yerine 
çekmece, askı ve raflarla daha 
ferah bir ortam yaratabilirsiniz. 
Odanızın bir bölümünü raflara, 

yeni yılda giysi odalarınızı yenileyin
geniş Bir eviniz ya da evinizde fazladan Bir odanız varsa şanslısınız. 
giysilerinizi yatak odanızda muhafaza etmenize gerek yok. hazır yeni Bir 
yıla girmişken, tüm evi yenilemenin yanında giysi odalarına da ayrı Bir 
özen göstereBilirsiniz. ne de olsa şıklığa giden yol oradan geçiyor.
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açık raf sistemi 
yerine, dolaP olsun 
kaPağı kaPansın, 
düzenli dursun 
diyenlerdenseniz 
o zaman kaPaklı 
alternatiflere 
yönelmekte fayda var.

dolap olsun kapağı kapansın, 
düzenli dursun diyenlerdense-
niz o zaman kapaklı alternatif-
lere yönelmek gerekiyor. Açılır 
- kapanır kapaklar klasik ve en 
tercih edilen modellerden olsa 
da, yer sorunu yaşıyorsanız 
sürgülü kapakları tercih edebi-
lirsiniz. Kapaklar içiçe geçtiği 

için açıldığında yer kaplama 
gibi bir sorun yaşanmasını en-
gelliyor.

Boy aynasını unutmayın
Giysi odalarının olmazsa olmaz 
parçalarından biri de aynalar. 
Özellikle odanız için bir boy 
aynası edinin. Tek seferde tüm 
vücudunuzu göreceğiniz işlev-
sel aynalar giydiğiniz kıyafetle-
ri bir bütün olarak görmenize 
yardımcı olur. Duvara monte 
edebileceğiniz gibi ayaklı, 
daha klasik modelleri de tercih 
edebilirsiniz.

gün ışığına yakın 
aydınlatma seçin
Giydiğiniz kıyafetin üzerinizde 
nasıl durduğunu görmek için 
baktığınız aynalar her zaman 
doğruyu göstermeyebilir. En 
doğru görüntüye ulaşmak için 
doğru aydınlatmayı tercih etmek 
gerekir. Işık seçiminde genel ay-
dınlatma kullanımı en doğrusu. 
Renk seçimi konusunda da gün 
ışığı rengi giyim odaları için en 
ideal tercih. Gereksiz bir gölge 
oluşturmayacağından emin ol-
duğunuz şekilde odada spot ay-
dınlatma da kullanabilirsiniz. Bu 
noktada önemli olan aydınlatma-
ları yerleştireceğiniz noktaları en 
doğru şekilde belirleyebilmeniz.
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Tarihin İzleri 
Modern 

Zamanın 
ÇİZgİlerİyle 
Buluşuyor

eski ve yeninin Bir araya gelmesi her zaman iyi sonuçlar 
doğurmayaBilir. eski ve yeniyi Bir arada harmanlayan ve Birçok 

rengi Bir arada kullanaBilen Cesur mimarlardan laura masiques. 
tarihin izlerini, modern zamanın çizgileriyle Birleştiren usta 

mimar, ortaya çıkan şahesere kendi Bile inanmıyor. 
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“Gariptir ama evi ilk defa gör-
düğümde, pastel tonlarda ha-
yal etmiştim”, diyor  Estudio  
Jardí’den iç tasarımcı Laura 
Masiques, ve ekliyor “şanslıyım 
ki sahipleri de böyle düşünü-
yordu”. Hem duvarlarda hem 
de tavanlarda, içinde hafif 
mavi dokunuşu bulunan ra-
hatlatıcı pastel bir renk kulla-
nılmasına ve silmelerde beyaz 
renk kullanılarak bunun vurgu-
lanmasına karar verdik.  “Böyle 

sıra dışı bir renk kullanmaktan 
çekinmedim çünkü döşemenin 
parlaklığı bunu kaldırabilirdi ”  
diyerek devam ediyor Laura  
Masiques ve ona göre bu ton-
lar sadece büyük pencereleri 
olan geniş alanlar için uygun.  
“Normal sıralamayı değiştir-
mek istedim: Bu sefer renk 
duvarlar ve aksesuarlar da, be-
yazımsı renkteki kireçli meşe 
döşemenin patinasına kadar 
nötr renkler ve doğal renkli ke-

ten ise mobilyaların üzerinde... 
Burada amacım renk ve tasa-
rımın yoğunluğunu sakin ve 
dengeli bir atmosfer ile telafi 
etmekti.” 
Ancak bu ortamı özel kılan şey 
sadece renk kombinasyonu 
değil. Renovasyon öncesinde, 
bu ev ufak, genelde karanlık 
oda ve koridorlardan oluşan 
bir labirenti andırıyordu. Açık 
zemin planı için yer açmak 
amacıyla pek çok bölme ve 

“normal sıralamayı değiştirmek istedim: Bu sefer renk duvarlar ve 
aksesuarlar da, Beyazımsı renkteki kireçli meşe döşemenin Patinasına kadar 
nötr renkler ve doğal renkli keten ise moBilyaların üzerinde... Burada 
amaCım renk ve tasarımın yoğunluğunu sakin ve dengeli Bir atmosfer ile 
telafi etmekti.”
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duvar yıkıldı. Örneğin şimdi, 

yemek odası bir zamanlar kü-

tüphane olan yerde. “Burası 

koyu ahşaptan yapılmış bü-

yük duvar doğramasına sahip 

klasik bir kütüphaneydi. Bunu 

yenilemek ve modern bir gö-

rünüm kazandırmak için, rafları 

ve ön kısımları daha modern 

ve şık bir tasarımla değiştir-

dim.” diyor  Laura  Masiques.  

Kütüphaneye görüntü anla-

mında bütünlük kazandırmak 

amacıyla, duvarlar ile aynı renk-

te boyayacağından hiç şüphe 

yoktu.  “Farklı bir renkte boyan-

saydı, kütüphane grubu alana 

çok fazla hakim olacaktı” diye 

açıklıyor.

Mimari olarak yeniden tanım-

lanmış olan kütüphaneye ilave 

olarak ev içerisinde geri kaza-

nılmış malzeme kullanılarak ya-

pılmış ve eskimiş görüntülerini 

geçmişteki kullanımlarının bir 

kanıtı olarak sergileyen diğer 

pek çok parça mevcut. Bura-

da da sıra dışı bir örnek kireçli 

meşe ile dövülmüş demirin bir-

likte kullanıldığı yemek masası. 

Bir diğer örnek ise evin tümü-

ne hakim olan zarif ve bohem 

atmosferi daha da arttıran iki 

kristal avize.

Burada sıra dışı örnek kireçli meşe ile 
dövülmüş demirin Birlikte kullanıldığı 
yemek masasıdır. Bir diğer örnek ise 
evin tümüne hakim olan zarif ve Bohem 
atmosferi daha da arttıran iki kristal 
avizedir.
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“evin geri kalanı ile uyum sağlaması için, odaya Bir miktar atmosfer ve kişilik 
kazandırmak amaCıyla ısmarlama ve fonksiyonel moBilyaları özel Parçalar 
ile kullandık. Bu odada, karakter sahiBi Parçalar BirBirinden radikal şekilde 
farklı olan iki maddeden, yani ahşaP ve metalden yaPılmış olan masa ve 
sandalyelerdir” diyor laura masiques.
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karakter sahibi eşyalar 
tercih ediliyor
Ev sahiplerinin önceliklerinden 
birisi, dört ufak çocuğu olan 
bir aile için çok gerekli olacak 
geniş ofis alanına sahip olan 
büyük ve açık bir mutfağa sa-
hip olmaktı. Burada çok net ve 
basit çizgileri olan mobilyalar 
kullanıldı. 
“Evin geri kalanı ile uyum sağ-
laması için, odaya bir miktar 
atmosfer ve kişilik kazandır-
mak amacıyla ısmarlama ve 
fonksiyonel mobilyaları özel 
parçalar ile kullandık. Bu oda-
da, karakter sahibi parçalar 
birbirinden radikal şekilde 
farklı olan iki maddeden, yani 
ahşap ve metalden yapılmış 
olan masa ve sandalyelerdir” 
diyor  Laura  Masiques. Üze-
rinde eski çatal ve bıçakların 
bulunduğu eskitilmiş metalden 
yapılma tutucu, ve geri kaza-
nılmış malzeme ve ahşaptan 
yapılmış dolap modern şekilde 
mutfağın net çizgileri ile birlik-
te yan yana kullanılmış.

geçmişin izleri 
geleceğin odasında
Ailenin dört çocuğu kendi-
lerine ait bir yaşam ve oyun 
alanına sahipler ve bu alanda 
bir bilgisayar ve evdeki tek TV 
seti bulunmakta. Metal çek-
mecelere sahip olan orijinal bir 

ahşap tabaklık ve geri kazanıl-
mış çam kalastan yapılmış ve 
endüstriyel tekerleklere sahip 
rüstik tarzda oturma grubu 
sehpası alana karakter kazan-
dırmakta.
Önceden yemek odası olarak 
kullanılan bu alan, en uzak kö-
şeye kadar doğal ışık alan ve 
ebeveynlerin çocukları sürekli 
olarak izleyebilmelerini müm-
kün kılan büyük bir iç pence-
resi vasıtası ile oturma odası 
ile de görsel anlamda birbirine 
bağlanmış durumda. Bu oda 
aynı zamanda, içinde üç ya-
tak odası ve banyo bulunan 
evin çocuk odası kanadının 
da merkezini teşkil etmekte.  
“Orijinal planda, dar koridorlar 
yüzünden  pek çok alan kay-
bedilmişti. Şimdi çocuk odaları 
kanadında kaybedilmiş tek bir 
metrekare bile yok. Bunun ak-
sine, ısmarlama tabaklık konu-
labilecek bir sürü alana sahip 
büyük hacimli odalarımız var.” 
diyor  Laura  Masiques.

sessiz, sıcak ve yumuşak 
Ana yatak odası, evin yumuşak 
pastel temasını devam ettir-
mekte. Yarısaydam tül perdeler 
ve zeminle uyumlu kireçli me-
şeden yapılma yatak masaları, 
hepsi birlikte yumuşak, sessiz 
ve sıcak bir atmosfer meydana 
getirmekteler. Banyoda, ze-

min ve tavanlar da dahil olmak 
üzere tüm yüzeylerde mikro-
çimento kullanılmış. “Bu çok 
pratik ve dayanıklı bir malzeme. 
Ve ek yerlerini göstermediği 
için bir devamlılık görüntüsü de 
sağlamakta. ” diyor ve ekliyor  
“Ayrıca bakımı da çok kolay- 
tek yapmanız gereken iki yılda 
bir cilalamak”.
Bu kapsamlı yenilemenin so-
nucunda ortaya çıkan şey, 
ufak çocukları olan hareketli 
bir aile için en üst noktada 
pratikliği, kendi bireyselliğin-
den kesinlikle ödün vermeden 
stil ile birleştirebilmiş bir evdir.
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Kış Çiçekleri 
Bahçelerde 

Bayram Coşkusu 
Yaratıyor
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Çiçekler her ne kadar bahar 
ve yaz aylarıyla birlikte anı-

lıyor olsa da her çiçeğin en gör-
kemli şekilde kendini gösterdiği, 
bakanlarda hayranlık uyandıran 
popüler olduğu bir dönem var-
dır. Söz konusu kış ayları olsa 
bile... Kış aylarında kış bahçe-
nizde çayınızı ya da kahvenizi 
yudumlarken etrafınızda gördü-
ğünüz birbirinden güzel çiçekler 
ile bahçenize farklı bir ambiyans 
kazandırabilirsiniz. Kış aylarında 
bahçelerinizin çiçeklerle dans 
etmesi için hangi çiçeğe yer 
vermeliyim diye bir düşünceniz 
varsa önerilerimize kulak verin.

çuha çiçeği
Boyu 30 cm’ye kadar uzaya-
bilen çuha çiçeğinin ana yurdu 
Çin olarak kabul ediliyor. Saksı 
içinde de yetiştirilmeye uygun 

Bahçeler her ne kadar yazın kullanılaCak alanlar 
olarak anılsa da, kış aylarında da gönüllerde Bayram 
sevinCi yarataBilir. Bahar ve yaz aylarında BirBirinden 
renkli çiçeklerle Coşan Bahçeler Bir sevinç nedeni. 
doğru çiçek ve Bakımla aynı sevinCi kış Bahçelerinizde 
de yaşayaBilirsiniz. kış aylarının en nadide çiçekleri ile 
Bahçelerinize Bahar aylarını konuk edeBilirsiniz. 

olan bu çiçek kapalı alanlar-
da yetiştiriliyor. Bahçenizin 
en güzel köşesini bu çiçeğe 
ayırabilirsiniz. İsterseniz evle-
rinizde de çuha çiçeği için bir 
yer belirleyebilirsiniz. Aşağı 
yukarı 200’e yakın türü bulu-
nan bu güzel kokulu çiçeklerin 
farklı renk seçenekleri de bu-
lunuyor. Turuncu, beyaz, sarı, 
mor, pembe ve kırmızı en çok 
beğenilen renklerden. Bu tür 
canlı renkler kış bahçelerinize 
hareket kazandırmak için ideal 
birer tercih oluşturuyor. Direk 
ışığa maruz kalmayacağı bir 
yere yerleştirmeniz ve topra-
ğını nemli tutmanız sağlıklı ye-
tişmesi için yeterli. 

hercai menekşe
Nazlı bir çiçek türü olmadığı için 
gösterilen az ilgi ve bakımla ra-
hat rahat gelişim gösterebilme 
özelliğine sahip olan hercai me-
nekşe aslında ev bitkisi olarak 
adlandırılsa da kış bahçelerinin 

en güzel çiçeği olmak için 
aday. Farklı iki rengin 
hakim olduğu hercai me-
nekşe farklı boyutta beş 
taç yaprağından olu-
şuyor. Boyu 20 cm’ye 

kadar uzayan bu çiçek Ekim - 
Kasım ayları arasında çiçek açar 
ve çiçekler mayıs ayının sonuna 
kadar ilk günkü güzelliklerini 
korurlar. 

kış nergisi
Soğanlı bir Akdeniz bitkisi olan 
kış nergisinin boyu 15 cm - 50 
cm arasında farklılık gösteriyor. 
Çiçeklerinin rengi genel olarak 
sarı ve beyaz. Zengin, nemli ve 
kumlu topraklarda yetişmeyi 
seven bu güzel çiçek yarı gölge 
yerleri seviyor.

Bahçede uyum yaratın
Birbirinden güzel kış çiçeklerini bahçenin belli 
bir köşesinde toplayacağınız gibi cinslerine, 
renklerine ya da büyüklüklerine göre gruplan-
dırarak da dikebilirsiniz. Farklı bir etki yaratmak 
gibi bir düşünceniz varsa toprağa dikmek ye-
rine çiçekleri saksılara dikebilir, kış bahçenizde 
yer alan masanın ya da orta sehpanın üzerine 
konumlandırabilirsiniz. Buna karar vermeden 
önce çiçekleri yerleştireceğiniz yerin ışık konu-
munu göz önünde bulundurarak ona göre bir 
dizayn yapmanızda fayda var. Çünkü şık bir 
ambiyans yaratmak kadar bu ambiyansta kulla-
nacağınız çiçeklerin sağlıklı bir şekilde büyüye-
bilmesi de son derece önemli. 
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EvlErin içi kadar dışının da güzEl olması iyi bir kartvizitE sahip olmasına 
yardımcı olur. dış cEphElErin giysisi olarak adlandırılan mantolama 
işlEmi sadEcE görüntü açısından EvlErE yarar sağlamaz. aynı zamanda 
EvlErin vE içindEki yaşamın kalitEsini dE arttırır. 

Mantolama ile Korunuyor
Evler Dış Tehlikelerden 
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Hayatımızda çok da eski ol-
mayan bir terim olan man-

tolama işlemi evlerde kalite 
algısını arttırıyor. İlk zamanlar-
da bir lüks olarak hayatımıza 
giren bu kavram artık bir ihti-
yaç haline geldi. Neden bir ihti-
yaç olsun? Evime neden man-
tolama yaptırmalıyım? Bu gibi 
birçok soru kafanızı karıştırıyor 
olabilir. Şimdi kafalardaki soru-
lara cevap bulmanın tam vakti.

Evler Dış Tehlikelerden 

ısı konforu sağlıyor
Mantolama işleminin en büyük 
avantajı evlerde ısı yalıtımı 
sağlıyor. Aklınıza hemen sıcak-
lık gelmesin. Evlerin içindeki 
havayı muhafaza ediyor. Kış 
aylarında içerideki sıcağı dışarı 
sızdırmadığı gibi, dışarıdaki 
soğuğun da içeri girmesini en-
gelliyor. Yaz aylarında da içe-
rideki serinliği muhafaza eder-
ken, dışarıdaki sıcağın da içeri 

girmesini engelliyor. Böylece 
mevsim fark etmeksizin evin 
içindeki ısı her daim muhafaza 
oluyor. 

enerji tasarrufu sağlıyor
Mantoloma sayesinde evlerde 
sağlanan ısı yalıtımı aynı za-
manda ısıyı dengede tuttuğu 
için enerji tasarrufu sağlıyor. 
Dış cephe mantolama sistemi, 
yapının dış çevresinde hava 
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sızdırmaz bir bariyer oluştu-
rarak hava kayıp/kazançla-
rına neden olan tüm boşluk, 
kılcal çatlak vb. kısımları mü-
hürlüyor. 

gürültü kirliliğini 
ortadan kaldırıyor
Dış cehpe ısı yalıtım sistemleri 
belli bir seviyeye kadar oluşan 
sese karşı da yalıtım sağlıyor. 
İçerideki sesi dışarı çıkarmadığı 

gibi, dışarıdaki sesin de içeriye 
sızmasını engelliyor. 

yangına karşı hassas
Mineral yün ile yapılan dış 
cephe yalıtımı yangın açısın-
dan da koruma sağlıyor. Taş-
yünü yalıtım levhası kullanılan 
sistemler yüksek yanmazlık 
olarak kabul edilen A1 sınıfın-
dan üretildiği için herhangi 
bir olası yangın durumunda 
üst düzey koruma sağlıyor.

Evinize mantolama yaptırarak hava 

kirliliğinin de önüne geçtiğinizi 

biliyor muydunuz? Doğal kaynak-

ların daha az oranda tüketilmesine 

yardımcı olarak çevrenin daha az 

oranda kirlenmesini sağlıyorsunuz.
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Dekorasyon işi biraz zevk 
işidir. Kişinin beğenisine, 

isteklerine göre farklılık gös-
terir. Birçok insan aynı stil 
çevçevesinde farklı birçok ev 
dekorasyonu ortaya koyabilir. 
Önemli olan her stilin temel 
olarak kabul edilen kurallarına 

uyum sağlayabilmek. Kalabalık 
ve karışıklık size göre değilse, 
sadelikten, açık tonlardan ve 
ferah ortamlardan hoşlanıyor-
sanız evinizi İskandinav stili ile 
dekore edebilirsiniz. Ortaya 
çıkacak fotoğraf ‘’İşte benim 
evim’’ dedirtecek. 

her evin Bir kimliği vardır. evlerin kimliğini ise 
seçimlerinizle, zevklerinizle siz Belirlersiniz. sadelikten 

hoşlanıyorsanız ve seçimleriniz Bu yönde ilerliyorsa 
soğuk havaların sıCak iklimi olarak kaBul edilen 

iskandinav stiline evinizde yer açın. 

SOğUK 
İKLİMLERİN SIcAK 
DEKORASYONU: 

iskandinav 
stili 

Kuzeyin Rüzgarı Evleri 
Etkisi Altına Alıyor
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hem sade hem işlevsel olun
İskandinav stilinin ilk kuralı sa-
delik ve basitliktir. Gözü yor-
mayan ferah ortamlar ve sade 
tasarımlara yönelin. Gereksiz 
olduğunu düşündüğünüz hiçbir 
detaya yer vermemeye özen 
gösterin. Gerekli olduğu kadar 
mobilya tercih edin. Ayrıca 
mobilya tercihinizi modern mo-

İskandinav stilinde 
beyaz haricinde 

bir renk kullanmak 
isterseniz, grinin 

açık tonları da sizin 
için bir alternatif 

olabilir.

bilyalardan yana kullanın. Seç-
tiğiniz mobilyaların sade olması 
kadar önem taşıyan bir diğer 
kural ise işlevselliği. Son derece 
ergonomik ve işlevsel olan mo-
bilyalara yönelmeniz İskandinav 
stili için büyük önem taşıyor. 
Ayrıca seçtiğiniz mobilyanın 
zarif hatlardan ve basit tasarım-
lardan oluşması önemli. 

dokusunu yaşatın
İskandinav ülkelerini inceledi-
ğimizde gerek coğrafi yapısı, 
gerekse kültürel tarihi nedeniy-
le oldukça doğal malzemeler 
kullandıklarını söylemek yanlış 
olmaz. Kumaş tercihini keten ve 
pamuk kumaşlardan yana kul-
lanabilirsiniz. Mobilya tercihinde 
ise ahşabı bir alternatif olarak 
düşünebilirsiniz. Beyazın hakim 
olduğu İskandinav tarzı döşen-

miş bir evde kullanılan ahşap 
malzemeler beyaz rengin yarat-
mış olduğu soğukluğu kırmaya 
yardımcı olacak. 

doğal ışıktan yararlanın
Gün ışığından mümkün oldukça 
yararlanmaya özen gösterin. Gün 
ışığının yetersiz kaldığı durum-
larda ise tam anlamıyla sadeliğin 
simgesi olarak görülen İskandi-
nav tarzı evlerde aydınlatma ko-
nusunda da sadelik öne çıkıyor. 
Lambader, abajur gibi bölgesel 
ve gösterişli aydınlatmalar yerine 
genel aydınlatma tercih ediliyor.
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kış hastalıklarından 

kış ayları geldi çattı. 
hastalıkların en çok 
görüldüğü ve hastalanma 
olasılığının en yüksek 
olduğu kış aylarında 
sağlığınızı korumak için 
doğal yollara yönelin. 
sıCaklığı ile iç ısıtan, 
içerdiği vitaminlerle 
mikroPlara karşı savaşan 
kış çayları sizi hastalıktan 
koruyaCak. 
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İklim şartları nedeniyle kış ay-
larında mikroplar daha çabuk 

yayıldığı için hem hastalık hem 
de hastalığın bulaşma oranı ol-
dukça fazla. Hastalanma olası-
lığını en aza indirmek, yakalan-
dığınız takdirde doğal yollarla 
en kısa sürede iyileşebilmek 
için bitki çayları yardımınıza 
koşuyor. Sahip oldukları vita-
minler ve tatlarıyla hem sağ-
lığa hem damağa uygun olan 
bitki çaylarından siz hangisini 
içmeyi istersiniz? 

kuşburnu çayı 
Bağışıklık sistemini güçlendir-
mesiyle bilinen kuşburnu çayı 
en önemli kış çayları arasında 
ilk sıralarda yer alıyor. Hastalık-
lara karşı vücut direncini arttır-
masıyla birlikte aynı zamanda 
tam bir c vitamini deposu. 
Günde bir veya iki fincan içe-

ceğiniz kuşburnu çayı sayesin-
de soğuk algınlığı ile ilgili so-
runları ortadan kaldırabilirsiniz. 
Bunun dışında cilt sağlığına iyi 
geldiğini de belirtmeliyiz. 

zencefil çayı
Sağlıklı bir yaşam için olmaz-
sa olmazlar arasında yer alan 
zencefil çayı tek başına içildi-
ğinde bile büyük yarar sağlar-
ken, bal ve limonla bir araya 
gelince tam bir vitamin deposu 
oluyor. Soyduğunuz zencefili 
ince ince dilimlere ayırarak 10 
dakika kadar kaynatıp, üzeri-
ne bir çay kaşığı bal ve birkaç 
damla limon ilave ederek tüke-
tebilirsiniz. Boğaz ağrıları için 
birebir olan zencefil çayı aynı 
zamanda sindirim sistemini de 
rahatlatıyor. 

ıhlamur çayı 
Soğuk algınlığı ve gribal en-
feksiyonlara karşı tam bir anti-

oksidan olan ıhlamur çayı, bo-
ğaz ağrısı ve öksürüğe de iyi 
geliyor. Çayın içine damlatılan 
birkaç damla limon ile tüketil-
diğinde ise bağışıklık sistemini 
güçlendiriyor. 

tarçın çayı
En büyük özelliği boğaz ağrı-
larına iyi geliyor olması. Aynı 
zamanda hastalanacağınızı 
düşündüğünüz dönemde içti-
ğiniz tarçın çayı soğuk algınlığı 
semptomlarını öldürerek has-
talanmanıza engel oluyor. c 
vitamini deposu olan limonla 
birlikte tüketildiğinde ise etkisi 
artıyor. 

melisa çayı 
Rahatlatıcı özelliği ile bilinen 
melisa çayını kış aylarında özel-
likle uyumadan önce tüketin. 
Vücudun yorgunluğunu alıp, 
rahatlamasını sağlayan melisa 
çayı uykunuzu düzene sokar. 
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Kış Aylarında 
Renkler 
Evlerinize 
Dokunuyor  

renk kılavuzu
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“iklimin getirdiği 
yağmurlu hava evlere 
güneşin girmesine engel 
oluyor. kış aylarında 
evinizde kullanaCağınız 
renklerle ferah Bir 
ortam oluşturaBilmek 
sizin elinizde. Bunun 
için renk seçimini doğru 
yaPmanız ve doğru 
yerlerde kullanmanız 
gerekir.

Dekorasyon her ne kadar 
zevk işi olsa da, neyi nasıl 

ve ne zaman kullanacağınız 
da önemli bir detay. Bazen 
doğru parçaları yanlış yerde 
ve yanlış zamanda kullanabilir-
siniz. Bu da istediğiniz sonuca 
ulaşmanıza engel olur. Bu tür 
olumsuzluklar yaşamamak için 
doğru zamanda, doğru yerde 
doğru adımı atmalısınız. Bu 
dönemlerden biri de kış ayları. 
Havanın kapalı olması nede-
niyle meydana gelen kasvetli 
ortamı renk seçimi ile ortadan 
kaldırmanız mümkün. Bu renk-
lerden ilki beyaz....

Beyazın ferahlatıcı 
etkisinden yararlanın
Renklerin arasında en sade, en 
açık ve kullanıldığı her ortama 
en çok yakışan renk beyazdır. 
Hangi alanda kullanılırsa kul-
lanılsın ferah bir atmosfer ya-
ratır. Kış aylarında evinizde en 
çok kullanmanız gereken renk 
beyaz. İster mobilyada, ister 
aksesuarda isterseniz duvar-

da mutlaka beyaz bulunsun. 
Eğer evinizi boyatmak gibi bir 
düşünceniz varsa duvar rengi 
olarak beyazı tercih edebilirsi-
niz. Eğer renk değiştirme işle-
mini duvarda gerçekleştirme-
yecekseniz, mobilyalar iyi bir 
alternatif olabilir. Evin büyük 
bir kısmını kaplayan mobilya-
ları beyaz renkte tercih eder-
seniz alana derinlik ve sadelik 
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Hemen hemen her renkle 

uyum içinde kullanılan gri ve 

tonlarının rahatlatıcı etkisi 

bulunuyor. Ortamdaki kar-

maşa  ve tedirginliği yok de-

necek derecede azaltıyor.

kazandırabilirsiniz. Üçüncü bir 
tercih olarak mobilya ve du-
varlara dokunmayıp, aksesuar 
ve ev tekstil ürünlerinde ter-
cihinizi beyazlardan yana kul-
lanabilirsiniz. Ortamdaki koyu 
renklerin etkisini kırarak din-
ginlik sağlayacağından emin 
olabilirsiniz. 

her renkle uyum sağlıyor
Beyazdan sonra kış aylarında 
evlerde en çok tercih edile-
cek renklerden bir diğeri bej 
ve krem tonları. Beyaz kadar 
soğuk olmayan bej ve krem 
tonları kullanıldığı ortamda 
sıcak bir ambiyans yaratır. Ev 
tekstil ürünlerinden, duvar ren-

gine kadar her alanda gönül 
rahatlığı ile kullanabileceğiniz 
bu renk özellikle kış evlerinin 
en belirgin simgesi olan şömi-
ne ve tuğla ile şık bir görüntü 
yaratıyor. Krem ve bej tonları 
mutfaktan banyoya, yatak 
odasından salona evin her ala-
nında gönül rahatlığı ile kulla-
nılabilir. 

gri kışa çok yakışıyor
Denge unsuru olarak kabul 
edilen gri renk, kış aylarında 
evlere en çok yakışan renkler 
arasında yer alıyor. Hemen 
hemen her renkle uyum için-
de kullanılan gri ve tonlarının 
rahatlatıcı etkisi bulunuyor. 
Ortamdaki karmaşa  ve tedir-
ginliği yok denecek derecede 
azaltıyor. Beyaz ile birbirine 
çok yakışıyorlar ve aynı za-
manda iyi bir kontrast oluş-
turuyorlar. Gri aynı zamanda 
turuncu, kırmızı gibi baskın 
tonların etkisini azaltmak için 
de kullanılıyor. 

kırmızı ile evin enerjisini arttırın
Kış aylarında oluşan kasvetli havayı ortadan kaldır-
mak için yardıma koşan bir diğer renk ise kırmızı. Bu-
lunduğu ortamı enerjisi ile hareketlendiren kırmızı, kış 
aylarında aksesuar konusunda tercih edebileceğiniz 
renklerden. Kişiye enerji vermesinin yanı sıra domi-
nant renkler arasında yer alması kış aylarında evlerini-
ze hareket kazandırma konusunda işinize yarayacak. 
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Uluslararası renk otoritesi 
Pantone 2018 yılının rengi-

ni, yaratıcılık ve icatlara ilham 
veren Ultra Violet (mor ötesi) 

2018’İN RENK TRENDLERİNİ DYO İLE YAKALAYIN
teknoloji ve galaksinin rengi ‘mor ötesi’

teknolojideki gelişmeler yılın renginde de kendini gösterdi. uluslararası renk 
otoritesi Pantone, 2018’in rengini yaratıCılık ve iCatlara ilham veren mavi taBanlı 
Bir moru ifade eden ultra violet olarak Belirledi. dyo, 2018’in moda rengi ultra 
violet’i, kartelasında yer alan 6254 renk kodu ile mekanlarınıza getiriyor.

olarak açıkladı. Mavi tabanlı bir 
moru ifade eden 2018’in yeni 
rengi sezgisel Ultra Violet, yeni 
teknolojileri keşfetmeyi galak-

siyi daha sanatsal ifade etmeyi 
anlatıyor.

henüz gelmemiş olanın 
yolunu aydınlatıyor
Pantone’nin ‘henüz gelmemiş 
olanın yolunu aydınlatıyor’ 
diye tanımladığı Ultra Violet’in 
dekorasyonda kullanımı ko-
nusunda ilk ipuçlarını ise DYO 
verdi. Dyo’nun Renk Yağmuru 
Kartelası’nda bulunan ve Ult-
ra Violet’e karşılık gelen 6254 
renk kodu mekânlarınıza ilahi 
bir ışık vaat ediyor.

İlham verici mor ile    
mekânlarınızda yaratıcı dü-
şüncelerin gelişmesine katkıda 
bulunmanız mümkün. Medi-
tasyon ve sosyal alanlarda 
mor tonlarının kullanılması bu 
noktalarda bir araya gelen 
topluluklarının enerjilerini de 
yükseltme etkisi gösteriyor.
Yaşam alanlarında Dyo’nun 
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6254 kodlu rengini tek başına 
kullanabileceğiniz gibi Mor & 
Lila ve Gri-Beyaz Renk Dam-
lası Kartelaları’ndaki tonlarla 
kombinleyerek mükemmel bir 
uyum da yakalayabilirsiniz.

mekânlarınıza sanatsal bir 
parlaklık gelecek
DYO Kalite Kontrol ve Renk 
Sistemleri Müdürü Berna 
Gürsular Akal Dyo’nun Renk 
Yağmuru Kartelası’nda yer 

alan renk damlaları ile her ren-
gin kişiye özel hale geldiğini,  
Mor-Lila Renk Damlası içinde 
yer alan 6254 renk kodunun 
Ultra Violet’yi  ifade ettiğini 
belirtiyor. Yine Renk Pınarı Sis-
temimizde ki diğer kartelaları-
mızda bulunan Ral 4005, NcS 
S 4040-R50B, L150, N146 ve 
L149 kodlarının da bu anlamda 
öne çıktığını, Dyo’nun doğa-
dan ilham alarak hazırladığı 
yeni renk kartelasında bulunan 
6254 kodlu rengin ‘ilahi ışığı’ 
yansıtarak yaşam alanlarına 
sanatsal bir parlaklık da kazan-
dıracağı değerlendirmesinde 
bulunuyor. 

dyo’nun yeni renk kartelası 
DYO’nun ‘Renk Yağmu-
ru’ adlı yeni kartelası 192 
renkten oluşuyor. Karte-
la 8 farklı renk grubunu 
içeriyor. ‘Renk Damlası’ 
adını alan renk grupları; 
‘mavi-turkuaz’, ‘yeşil-ha-
ki’, ‘kırmızı- magenta’, 
‘mor-lila’, ‘turuncu-bakır’, 
‘bej-kahve’, ‘gri-beyaz’, 
‘sarı-hardal’dan oluşuyor. 
Tüketiciye zengin renk se-
çimi sunarak, hayallerinin 
gerçekleşmesini sağlayan 
DYO’nun her bir Renk 
Damlası’nda da 24 farklı 
renk tonu bulunuyor.
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Ev Dekorasyonunu 

örgüler 

geri 

dönüyor

Örgüler Ele 
Geçiriyor

30
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sı yaratabilirsiniz. Patwork de-
nilen farklı renk ve desenlerde 
örülen parçaların birleştirilme-
siyle meydana gelen bir batta-
niye yapabileceğiniz gibi, tek 
renk ve tek desen üzerinden 
de ilerleyebilirsiniz. 

örgü Bir Bebeğe 
kim hayır diyebilir ki
Çocuklar da bu örgü moda-
sından faydalananlardan. Söz 
konusu çocuk sağlığı olduğun-
da en iyiyi düşünen ebeveynler 
için oyuncak konusunda da bir 
alternatif bulunuyor. Kız - er-
kek fark etmeksizin çocukla-
rınız için örgüden hazırlanmış 
bir uyku arkadaşı hazırlayabi-
lirsiniz. Onun sevebileceği bir 
oyun kahramanına örgü ile ha-
yat verebileceğiniz gibi hayal 
gücünüzle ona yeni bir arka-
daş da edindirebilirsiniz. 

mutfaklarda örgü el Bezleri 
Evin her alanına girebilecek 
kadar popüler olan örgüler-
den mutfaklar da nasibini aldı. 

tarihin kendini 
tekrarladığı giBi moda 
da zaman zaman kendini 
tekrarlıyor. şu an tam 
da o zaman diliminin 
içindeyiz. Bir dönemi 
kasıP kavuran örgüler 
geri döndü. 

E
v dekorasyonunda çok 
bilindik ama yepyeni mo-
dellerle şıklık yarışına var 

mısınız? Hemen hemen her 
odada karşımıza çıkabilecek 
örgüler farklı alternatiflerle 
insanı kararsız bırakabilecek 
nitelikte... Peki siz hangi odanız 
için örgü örmek istersiniz?

sıcak kış gecelerine hitaben 
Annelerinizin, ananelerinizin 
çeyizine baktığınızda en az iki 
adet örgü battaniye görmüş-
sünüzdür. Eğer bu battaniye-
leri sakldıysanız çok şanslısınız. 
Şimdi onları oldukları yerden 
çıkarmanın tam zamanı. Eğer 
örgü bir battaniyeye sahip 
değilseniz hazır modellerden 
temin edebileceğiniz gibi ken-
di battaniyenizi, kendiniz de 
örebilirsiniz. Kış aylarının en 
sıcak aksesuarları battaniye-
leri koltuğunuzun köşesinde 
konumlandırabilirsiniz. Evini-
zin dekorasyonunu ve ağırlıklı 
renk kullanımını dikkate alarak 
yapacağınız battaniyeler ile 
odanızda tam bir kış ambiyan-

Bez el bezlerini raflara kaldırıp 
onların yerine ördüğünüz el 
bezlerini kullanabilirsiniz. Hem 
kullanış açısından, hem şıklık 
açısından mutfaklara ufak te-
fek yenilikler getirebilirsiniz. 
Dikkat etmeniz gereken tek 
nokta sıcak ocak ya da sıcak 
fırın ile temasını engellemeniz. 
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 2017 - 2018 
 Modası Şaşırtıyor  

modanın sürekli kendini yenilediği, 
Bazen eskiyi gündeme getirdiği, 
Bazen farklı fikirleri Benimsettiği 
Bir dönemin içindeyiz. doğru olan şu 
ki moda ne getirirse getirsin, kendini 
Bir şekilde Benimsetiyor. aynısını 
Bir süre sonra kendi üzerinizde 
görmeseniz Bile etrafınızda 
göreBiliyorsunuz. Bu sezon da 
‘’Bunu asla üzerimden çıkarmam.’’ 
dediğiniz Parçalar da var, ‘’Bunu kim 
giyer?’’ diyeBileCeğiniz Parçalarda. 
seçim ve zevk sizin. şimdi modanın 
dediklerine kulak verin.

Bu Kıs 
Sokaklar Farklı 
Alternatifler Sunuyor 
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Kendini sürekli yenileyen 
moda bu sezonda çok ko-

nuşulacak parçalara imzasını 
attı. İster beğenin, ister beğen-
meyin karşınızda sıklıkla gö-
receğiniz modellere şimdiden 
alışın. Klasikten, spora, uzay 
görünümlü parçalardan plas-
tiklere kadar farklı desen ve 
şekillerdeki parçalar çok konu-
şulacağa benziyor. 

uzay çağı Bu kışa 
damgasını vuruyor
Etrafınızda uzay mekiği gibi 
dolanan birilerini görürseniz 
şaşırmayın. 2017 - 2018 kış sezo-
nunun en çok konuşulacak par-
çalarından biri uzay mekiğine 
benzeyen kıyafetler. Rengi ve 
tasarımlarıyla uzayı hedef alan 

parçalar bu kışa damgasını vu-
ruyor. Özellikle mont ve kaban-
larda sık sık karşımıza çıkacak. 

şapkalar fark yaratıyor
Şapka devriminden bu yana 
birçok farklı modelde şapka 
üretildi. Şimdiye kadar görüp 
görebileceğiniz tüm modeller 
bu kış bir araya geldi. Bereden 
kaskete aklınıza gelebilecek 
tüm modelleri kış bitmeden 
denemeyi ihmal etmeyin. 

kotlar değerinden 
Bir şey kaybetmiyor
Modası asla bitmeyen denim 
kumaş bu sezon yine karşımıza 
çıkıyor. Sadece pantolon ya da 
ceket olarak görmeye alıştığı-
mız denim ürünler, bu sene içi-
ne giyilen tek renk birer kazak, 
gömlek ya da tişörtle hem spor 
hem şık bir görünüm sunuyor. 

Plastikler kıyafete Büründü
Plastikten kıyafet, ayakkabı 
ya da çanta olur mu diye dü-
şünmeyin. Geçtiğimiz sezon 

Geçtiğimiz sezon 

çanta ve ayakkabı 

alanında sık karşılaştı-

ğımız ve artık kendini 

ispatlayan plastikler 

bu sezon kıyafetlerde 

de karşımıza çıkıyor.

çanta ve ayakkabı alanında sık 
karşılaştığımız ve artık kendini 
ispatlayan plastikler bu sezon 
kıyafetlerde de karşımıza çıkı-
yor. Farklı ve stil sahibi görün-
mek isteyenlerin üzerinde sık 
sık göreceğiz gibi gözüküyor. 

Beller ön Plana çıkıyor
Son iki sezondur hem yaz hem 
kış modasında bol kıyafetler 
görmeye o kadar alıştık ki, abiye 
dışında dar kıyafetler neredey-
se unutulmaya yüz tutmuştu. 
2017 - 2018 kış modası feminen-
liği geri getiriyor. Yeni sezonda 
bellerin inceliği öne çıkıyor. İster 
elbise, ister etek, ister ceket, is-
ter mont fark etmeksizin her bir 
parça bele oturuyor. 
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Zarafet ve HuZur

Buluşuyor
Çatı Katında

Bildiklerinizi unutmaya hazır 
mısınız? çatı katı denildiğinde 

akla gelen küçük, sevimli ve 
naif Bir ev olgusunu algınızdan 

tamamen silin. miami’de modernizmi 
görkemle Buluşturan Bu çatı katı 

hayallerinizden çok daha fazlasını 
sunuyor size. zarif Bir ortamda 
huzurlu Bir atmosfer yaratmak 

aslında çok da zor değil.

mimari
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Miami’de bir rezidansın çatı katın-

da bulunan bu modern, gör-

kemli ve 500 metre karelik bir alan 

üzerine kurulmuş olan Jade Ocean 

adlı evde, Renata Pfuner zarafet ve 

huzurun muhteşem bir buluşması-

nı yaratıyor. İki katlı evde beş ya-

tak odası ve altı tane banyo var. İlk 

izlenimin her zaman doğru olduğu 

kanısından yola çıkılarak, girişteki her 

köşe yoğun bir etki yaratmak için 

dinamik olarak tasarlanmış. Rezidan-

sın bembeyaz yüksek duvarları, aynalı 

tavanları, zarif avizeleri ve muazzam 

büyüklükteki masası yeteri kadar etki 

bırakıyor; ama bir yandan da biraz 

sonra karşınıza çıkacak olanlarla ilgili 

ipucu veriyor. Artglass International 

tarafından tasarlanan avize bakışla-

rınızı, aydınlatarak vurguladığı cam 

merdivenlere çekiyor. Evin gerçek 

anlamıyla kalbinin attığı iki katlı salon-

da, tüm alanlar bir uyum içinde nefes 

kesici ve sofistike bir ortam yaratıyor. 

Gelişigüzel çizgiler içeren yüksek sırt-

lıklı sandalyelerin altında calcutta 

mermer zemin bulunuyor. Örtü hali-

ne getirilmiş zincirlerden oluşan alışıl-

madık ama ihtişamlı Atlantis avizesi, 

alandaki diğer tüm tasarım objelerinin 

çıkış noktasını oluşturuyor. Modern 

çizgileri dengelemek adına, Louis tarzı 

sandalyeler masanın her iki tarafına da 

yerleştirilirken, soğuk renk tonlarını da 

muhafaza ediyor. Taş duvardaki ayna 

yemek odasına yoğun bir çarpıcılık ka-

tarak, ekstra yüksek tavanlardan yukarı 

doğru uzanıyor. Açık yerleşim planı sa-

yesinde, iç mimarinin başyapıtı denebi-

lecek bu alan her odadan görülebiliyor. 
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mimari

Modern mutfağı tanımlayacak ke-

limeler saf ve ferahlatıcı. Sade ve 

parlak beyaz dolaplar, siyah granit 

tezgâhlarla bir kontrast yaratırken, 

aksesuar ve duvardaki tablonun pat-

layan renklerine de muhteşem bir ze-

min oluşturuyor. Pürüzsüz paslanmaz 

çelik ekipmanlar, Miele eşyalar ve ta-

mamı Pfuner İç Mimari tarafından özel 

olarak tasarlanan bazı dolapların alt 

bölümleriyle uyum içinde. İyi düşünül-

müş olan ışıklandırma tasarımı yoğun 

bir yıldız görünümü katarken, tezgâh 

duvarlarındaki sedef kaplamalarının 

parlaklığını da çok güzel bir şekilde 

yansıtıyor. Bu zarif trendy görünümü 

ultra modern tamamlarken, adanın 

üzerindeki kuvarsit tezgâh göz ka-

maştırıyor. Diğer alanların zemininde 

kullanılan calcutta mermeri, mutfakta 

da tercih edilmiş. 

Oturma odası şehir manzarasına açı-

lırken biraz da okyanusu görüyor. Sa-

dece televizyon ünitesindeki ceviz 

gömme panel dışında, burada da be-

yaz hakimiyeti devam ediyor. Bu ünite 

Pfuner tarafından özel olarak tasarlan-

mış ve alana geometrik bir bakış açısı 

sağlıyor. Üniteye gösterişli bir kullanış-

lılık katan dolapların kapakları, beyaz 

lakeyle kaplanmış. Demirbaşlar yerine 

bu sefer tavanda kullanılan yuvarlak 

oyuklar, detaylara dikkat etmemizi 

sağlıyor. Aynı şekiller koltukların ya-

nındaki sehpalarda da göze çarpıyor. 

Basit ama zarif gömme ışık tasarımı, 

farklı ortamlar yaratmayı kolaylaştırı-

yor. Alanın temelinde, zemini tamamen 

iyi düşünülmüş olan 
ışıklandırma tasarımı 
yoğun Bir yıldız görünümü 
katarken, tezgâh 
duvarlarındaki sedef 
kaPlamalarının Parlaklığını 
da çok güzel Bir şekilde 
yansıtıyor.
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kaplayan desenli yün ve ipek karışımı şık 

bir halı var. Bunun üzerindeki pürüzsüz 

ve bembeyaz deri koltukta, Swarovski 

kristallerinden bulunuyor. Tablolar saye-

sinde patlayan turuncu, yastıklardan de-

vam ederek neşeli bir renk detayı katar-

ken, ortamı da ısıtmaya yardımcı oluyor. 

Ebeveyn yatak odasında, ev sahibinin 

geleneksel mobilya sevgisi, eşyaların 

şekli ve çizgileriyle beslenmiş. Beyaz 

deri kaplı ebeveyn yatağı, Viktorya 

dönemini andıran çizgilerle bezenmiş. 

Yatağın iki tarafında da bulunan cam 

komodinler, dışarıdaki görüntüleri yan-

sıtıyor. Yatağın üzerindeki avize, bu 

yansımayı değişik kıvrımlar yaratarak 

destekliyor. Okyanusa bakan camın 

önüne yerleştirilmiş beyaz deri kanepe, 

cam yüzeyli beyaz açılır kapanır seh-

payla desteklenmiş. Kanepenin arka-

sındaki resmin alana kattığı renk detayı, 

başucu lambası ve yataktaki kırlentle 

devam ediyor. Ortamın sıcaklığını artır-

mak için bir de halı kullanılmış. 

Ebeveyn banyosunda yine bizi lüks 

bir karşılama bekliyor. Diğer alanlar 

gibi burası da sade tasarlanmış, ama 

Pfuner bu sefer malzemelerle komp-

leks katmanlar ve dokular kullanmış, 

böylece bu malzemeler kontrast yara-

tarak ilgi çekiciliği artırmış. 

Hiç şüphesiz ki ev sahipleri, bu modern 

tasarım dünyası örneğinin sonuçların-

dan çok memnun kaldılar. Bulutların 

üzerinde duruyor hissi uyandıran mo-

dern Miami başyapıtının; okyanusa nazır 

bu beyaz temalı evin sahipleri olmaktan 

gerçekten de mutluluk duyuyorlar.
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ananelerin evinde görmeye alışık olduğumuz içinde dantellerin Bol olduğu, 
Bardakların teker teker dizildiği, alt tarafında misafir yemek takımının gizlendiği 

vitrinler tarihteki yerlerini alıyor. ananeler Bu duruma ne kadar üzülür 
Bilinmez ama 2018 moBilya trendleri evleri yeniliğe davet ediyor. uzun lafın kısası 
en eskiden, en yeniye moBilya anlamında artık farklı Bir algı oluşuyor. Bu senenin 

trend moBilyaları ile evler BirBirleri arasında şıklık yarışına Başlıyor. 

2018 Mobilya Trendleri 
Evlerin Kapısını Aralıyor
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Modayı takip edin ya da 
etmeyin moda dönüp do-

laşıp sizi buluyor. Eşyalarını 
değiştirmeseniz bile yeniledi-
ğinizde mobilyalarınız da yeni 
trendlere göre şekil alıyor. Bu 
sene diğer senelerden biraz 
daha farklı olarak eskiler rafa 
kalkıyor. Ananelerin vitrinle-
ri artık salonlardan kalkıyor. 
Eşyaları sergileme devri sona 
eriyor. Yeni mobilya trendleri 
ile salonlarda farklı bir akımın 
rüzgarı esmeye başlıyor. Size 
ise yeniliklerin keyfini çıkarmak 
kalıyor. 

ahşaplar sıcaklığı ile 
ortamlara renk katıyor
Modası hiçbir zaman geç-
meyecek olan ahşaplar 2018 
yılında da en çok tercih edi-
lenler arasında. Bulunduğu 
ve kullanıldığı ortama sıcak 
bir ambiyans katan ahşap 
mobilyalar masadan, konsola, 
TV ünitesinden yatak odasına 
kadar evin her yerinde şıklık 
yaratıyor. Üstüne üstlük he-
men hemen her renge uyum 
sağlaması ile şıklık için garan-
ti veriyor. 

eşyalar artık kapalı 
dolaplara giriyor
Senelerdir vitrinde boy gös-
teren bardak, tabak ve misafir 

için ayrılan eşyalar artık yer-
lerinden kalkıyor. Vitrinlerin 
yerini kapaklı ve daha küçük 
boylardaki konsollar alıyor. 
Şimdiye kadar sergilenen tüm 
züccaciye eşyaları kapaklı kon-
sollarda saklanmaya başlıyor.  
Yemek masasına yakın bir yere 
konulan konsolların olduğu 
alan tablolarla renklendiriliyor. 

masalarda dikdörtgen 
modeller dikkat çekiyor
Bir dönem görmeye alışık ol-
duğumuz kare masalar, 2018 
mobilya trendiyle eskiler ara-
sındaki yerini alıyor. Bu sene 
ki yemek odası modellerinde 
dikdörtgen ya da yuvarlak 
masa modelleri dikkatleri 
üzerine çekiyor. Sandalye se-

39



çiminde iki senedir görmeye 
alışık olduğumuz metal san-
dalyeleri bu yılda görmeye 
devam edeceğiz. Metal san-
dalyelere ek olarak koltuklara 
uyumlu olması için aynı ku-
maştan üretilen koltukları da 
tercih edebilirsiniz. 

oturma grupları geri dönüyor
Son zamanlarda her yerde 
karşımıza çıkan L koltuklar bu 

tüm koltukları tek renk 
ve desende alabileceğiniz 
gibi üçlü ve ikiliyi tek renk 

alıp, tekli koltukları de-
senli olarak seçebilirsiniz. 
desenli tekli koltukları da 
alternatifler arasında bu-

lundurabilirsiniz.

sezonda ikinci plana düşüyor. 
Özellikle kalabalık evler ya da 
fazla misafir ağırlayanlar için 
üçlü, ikili ve tekli koltuktan 
oluşan oturma grupları geri 
dönüyor. Kadife ve nubuk 
kumaşlarla kaplı olan oturma 
grupları farklı renk ve model 
seçenekleri sunuyor. Tüm 
koltukları tek renk ve desen-
de alabileceğiniz gibi üçlü ve 
ikiliyi tek renk alıp, tekli kol-
tukları desenli olarak seçebi-
lirsiniz. Desenli tekli koltukları 
da alternatifler arasında bu-
lundurabilirsiniz. 

her zevke her model 
seçenekler arasında
2018 mobilya trendleri konu-
sunda ‘’Sadece şu stil moda 
tercih edilebilir.’’ gibi keskin 
yargılardan kaçınmak gereki-
yor. Belli kalıplar içinde dur-
mayı reddeden 2018 mobilya 

trendinde her zevk için ayrı 
bir seçenek bulunuyor. Bu 
sene mobilyanızı yenile-
mek istiyorsanız kendini-
ze ve zevkinize göre bir 
model bulup bulamaya-
cağınız konusunda endi-

şelenmenize gerek yok. 
Klasikten spora retrodan 

minimalist çizgilere kadar 
aradığınız her  model, evleriniz 
için alternatif sunuyor. 
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‘’Mutluluk Zamanı’’ ile 
Hayranlarına Mutluluk Yaşattılar 

Bir Filmden Çok Daha 
Fazlasını Anlattılar
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ilk olarak kiralık aşk 
dizisinde ekranlarda 
Bir arada gördüğümüz 
elçin sangu ve Barış 
arduç muhteşem Bir ikili 
oldu. dizi ile Birlikte 
Büyük Bir hayran 
kitlesine sahiP olan 
ikili dizinin ardından 
sevenleri için tekrar Bir 
araya geldi. mutluluk 
zamanı adlı filmde 
Başrolü Paylaşan 
iki yetenekli oyunCu 
çekimler sırasında 
keyifli zaman geçirdi. 
ekranlardan Beyaz 
Perdeye uzanan Bu 
muhteşem ikiliyle ilgili 
merak edilen soruları 
kendilerine sorduk. 

keyifli bir çekim sürecini ta-
mamladıktan sonra film si-
nema severlerle buluştu. Bu 
filmin bir diğer özelliği ise oy-
nadığınız ilk sinema filmi ol-
ması. Bu konu hakkında neler 
söyleyeceksiniz?
elçin sangu: Sonucu ne olursa 
olsun benim gerçekleştirdiğim 
ilk sinema projesiydi. İnsan 
yaşadığı, deneyimlediği her 
şeyden yeni bir şeyler öğreni-
yor. Bu filmin bize de çok şey 
kattığına inanıyorum. Ayrıca 
çok keyifli bir iş gerçekleştir-
dik. Hem çekim sırasında, hem 
sonrasında oldukça eğlendik. 

Barış arduç: Kiralık Aşk dizisinin 
devam ettiği dönemde Şenol 
ve Elçin’le bir de film mi yap-
sak diye konuşuyorduk. Fikir 
ve hikaye ortaya çıkınca Buğra 
Gülsoy senaryomuzu yazdı ve 
keyifli bir film çıkardık ortaya. 

Birazcık filmdeki karakterleriniz-
den bahseder misiniz? oynadı-
ğınız karakterlerin kendinizle öz-
deşleştirdiğiniz yanları oldu mu? 
elçin sangu: Defne karakte-
rinde olduğu gibi kıpır kıpır 
hareketli bir kız değil Ada. 
Film boyunca muziplik yaptığı  
yerler oldu, o sahnelerde biraz 
kendime benzetiyorum. Çünkü 
oynadığınız role kendinizden 

bir şeyler katıyorsunuz mutla-
ka. Hatta muziplik olan kısım-
larda Ada ile Defne karakterini 
çok benzetenlerde oldu. Ben-
zemesi de gayet normal çünkü 
benim mizah anlayışım bu. 

Barış arduç: Enerji dolu, he-
yecanlı, hayatın tam içinde 
bulunan ve insanlara oldukça 
sıcak bir kişiliğe sahip Ömer. 
Zeki bir girişimci, iyi bir patron 
aynı zamanda çapkın bir adam. 
Fazla yüksek yaşayan insanlara 
baktığımızda genelde büyük 
travmalardan kaynaklandığını 
görüyoruz. Mert’te biraz öyle bir 
karakter. Kısaca yüzünde mut-
luluk maskesiyle dolanıyor. Ka-
labalık arasında yalnız yaşıyor. 
Benimle bir alakası olmasa da 
ben Mert karakterini sevdim. 

dizi setinde birlikte çalışmaya 
alışık bir ikili olarak film seti 
ve çekimler için ne dersiniz? 
Birlikte çalışmak ve çekimler 
keyifli miydi? 
elçin sangu: Şenol, Barış ve 
ben Kiralık Aşktan sonra başka 
bir projeyi hayata geçirmek 
istiyorduk. Bu çalışma Mutluluk 
Zamanı oldu. İlk sinema setim-
di ve gerçekten çok güzelmiş. 
Çekimler de oldukça eğlence-
liydi. Birçok yere keyifle gidip, 
çekimleri gerçekleştirdik. 
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Barış arduç: İstanbul’un bir 
trafik gerçeği var maalesef. Bu 
trafikte çekim mekanları ara-
sında gidip gelmek çok zordu. 
Bu konuda bir Heybeliada 
çekimlerini ayırmak isterim. 
Oldukça pratik oldu. Ekip ola-
rak beş gün boyunca filmde 
gördüğünüz koyda konakladık. 
Çekimlerden değerlendirebile-
ceğimiz zaman bile arttı. 

heybeliada’da çekilen sah-
neler beyaz perdede oldukça 
keyifli gözüküyordu. siz neler 
söyleyeceksiniz?
elçin sangu: Heybeliada çe-
kimleri için ekip olarak beş 
günü adada ve filmde gör-

düğünüz koyda geçirdik. En 
keyif verici sahnelerini burada 
çektik desek yalan olmaz. Bu 
bir ekip işi ve ekip olarak ada-
daki çekimlerde keyifli zaman 
geçirdik. 

Barış arduç: Filmin en keyifli 
sahnelerini Heybeliada’da çek-
tiğimizi söyleyebilirim. Çekim 
boyunca adada kaldığımız için 
zamandan fazlaca tasarruf et-
tik. Çekim sonrasında kendimi-
ze zaman bile ayırdık. 

filmin devamı gelecek mi? 
elçin sangu: Şimdiden bir şey 
söylemek güç, gerçekten bil-
miyorum. 

Barış arduç: Bakalım önümüzde-
ki zaman bize ne gösterecek. 

tekrardan başka bir projede 
birlikte rol almak ister misiniz? 
elçin sangu: Şu anda imza at-
tığımız, anlaşma sağladığımız 
herhangi bir proje bulunmuyor. 
Ama Barış’la tekrardan bir dizi 
projesi ile ekranlarda ya da gü-
zel bir film projesi ile beyaz per-
dede yer alabiliriz. Birlikte uyum 
içinde çalıştığımızı ve iyi bir iş 
çıkardığımızı düşünüyorum. 

en keyif veriCi 
sahnelerini 
Burada çektik 
desek yalan 
olmaz. Bu Bir 
ekiP işi ve ekiP 
olarak adadaki 
çekimlerde keyifli 
zaman geçirdik. 
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Barış arduç: Gerek Kiralık Aşk 
dizisi olsun, gerek Mutluluk 
Zamanı olsun her iki projede 
keyifli çalışmalar oldu. Elçin 
çalışmaktan keyif aldığım, bir-
likte güzel işlere imza attığımız 
bir isim. Şu anda planlanan 
bir proje olmamasına rağmen 
geleceğin ne göstereceği bi-
linmez. Güzel bir projede belki 
tekrar bir araya gelebiliriz. 

gelecek sezon sizleri televiz-
yon ekranlarında ya da beyaz 
perdede görebilecek miyiz? 
elçin sangu: Gelecek sezon 
için şu anda bir şey söylemek 
doğru olmaz. Gelecek ne ge-
tirir o da bilinmez. İçime sinen 

bir proje olursa önümüzdeki 
sezon görüşebiliriz. 

Barış arduç: Gelecek sezonla 
ilgili şu anda imzalanan ya da 
kararlaştırılan herhangi bir pro-
je bulunmuyor. Daha zaman 
var ve geleceğin ne getireceği 

belli olmaz. İster sinema, ister 
televizyon olsun yaptığınız işin 
içinize sinmesi, keyif almanız ya 
da kendinizden bir şey bulma-
nız önemli detaylar. Benim de 
bu detayları bulduğum bir dizi 
ya da sinema çalışması olursa 
keyifle çalışmak isterim.
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Kış Lastiği Seçiminde 
Bunlara Dikkat!

Lastik Deyip Geçmeyin
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Araba kullanmak keyife 
bırakılacak bir iş değil. 

Özen gerekir, dikkat gerekir. 
İhtiyaç duyulan her şeyi tam 
bir şekilde hazır etmek gere-
kir. Önce can güvenliği, sonra 
mal güvenliği için gerekli olan 
tüm değişimlere ayak uydur-
mak gerekir. Bunlardan biri de 
kış lastiği seçimi. Kış ayların-
da araçların olmazsa olmazı 
arasında bulunan kış lastikleri 
seçiminde dikkat etmeniz ge-
reken püf noktaları göz ardı 
etmeyin. 

havaların soğuması, 
iklim şartlarının 

değişim göstermesiyle 
Birlikte araBaların 

da Belli değişiklikleri 
uygulaması gerekir. Bu 
değişikliklerden Biri de 

lastiklerle ilgili. güvenli 
Bir sürüş sağlamanın 

yollarından Biri de 
lastiklerin yolu tutuş 
güCü. Bunu Belirleyen 

etkenlerden Biri de 
kullanılan lastiklerin 

mevsime uygun oluP 
olmadığı. kış aylarında 
araBanız için en uygun 
lastikleri seçmelisiniz. 

Peki ama neye göre karar 
vereCeksiniz?

• Kış lastiğinin takım ve söküm 
tarihleri aracın bulunduğu şeh-
re göre farklılık gösterir. Ama 
genel bir tarih vermek gerekir-
se Ekim - Kasım ayları arasında 
takılıp, Mart - Nisan ayları ara-
sında uygun görülen bir tarihte 

sökülür. Başlangıç ve bitiş ta-
rihleri arasındaki dönemde las-
tiklerin muhakkak takılı olması 
gerekir. 

• Alınan tüm lastiklerin aynı 
kalitede ve aynı ayarda olması 
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çok önemli. Farklılıkların olması 
arabada sağa ya da sola çek-
me gibi durumları beraberinde 
getirebilir. Bu da kazaya sebe-
biyet verir. Özellikle uzun yola 
çıkmayı düşünüyorsanız böyle 
bir riske kesinlikle girmemeniz 
gerekir. 

• Lastiklerin derinliğine de 
dikkat etmeyi ihmal etmeyin. 
Kış lastiklerinin diş derinliği 
3 mm’nin altında olmamalı. 3 
mm altındaki diş derinliğine 
sahip olan lastikler karlı, buzlu 
ya da yağmurlu havada ara-

banın çekiş performansının 
düşmesine neden olur ve sürüş 
güvenliğini tehlikeye atar.

• Kullanacağınız kış lastikleri-
nin, arabada takılı olan lastik-
lerin boyutundan daha geniş 
olmaması gerekir. Normal bo-

yuttan geniş olması arabanın 
yol tutuş performansını azaltır.

• Kış lastikleri normal lastiklere 
göre yakıt tüketimini ve kabin 
içi sesini arttırır. Böyle bir so-
run yaşamamak için lastikleri 
almadan önce yakıt tüketimi 
ve kabin içi ses konusunda 
dikkatli olmanız gerekir. 

• Almış olduğunuz ya da de-
ğiştirmiş olduğunuz kış las-
tiklerini taktırmadan önce 
arabaya mutlaka balans ayarı 
yaptırmalısınız.

Arabanızda her ne ka-
dar kış lastiği kullanır-
sanız kullanın mevsim 
kış olduğu müddetçe 
bagajınızda mutlaka 

kar zinciri taşımalısınız. 
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• Galvaniz, sac, alüminyum ve plastik yüzeylerde mükemmel yapışma • Mastik tabancayla kolay uygulama

• Hava kurumalı • Su ve tüm hava koşullarına dayanıklılık • Boyanabilme özelliği • Elastikiyet

• Yüksek kimyasal ve korozyon direnci • İç ve dış aksamda kullanıma uygunluk • Tek bileşen • 12 ay raf ömrü
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DYO, Yalıtım 4.0 devrimi başlatarak, yeni markası

dyotherm’in lansmanını 
gerçekleştirdi

‘geleCeğe dünden Bakmak: mimarlıkta yeni nedir’  konulu konferansta dyo, 
yeni yalıtım markası dyotherm’in lansmanı ile dikkat çekti. hiBrid teknoloji 
ile üretilen çevre dostu yenilikçi ısı yalıtım ürünü dyotherm ısolteCo 110’un 
tanıtımı yaPılırken dyo Boya faBrikaları Başkan yardımCısı ve genel müdürü 

serdar oran, “değişen Pazar ihtiyaçlarına yönelik yenilik yaPtık ve 4.0 
devrimini dyotherm markası ile Başlattık” dedi.

Termal 
Koruma

A Sınıfı
Yangın 
Direnci

Ses 
Yalıtımına

Katkı

Çevre 
Dostu

gerçekleşirken,kullanılan inorganic katkılar, ürüne yüksek 
nefes alabilme kabiliyeti sağlar ve yoğuşmaları önler.  Yangın 
dayanımını A sınıfı yapar. Binanızı uzun yıllar korur.

Yüksek Isı yalıtımı performansı 
ve tam koruma için

 yeni nesil yalıtım ürünü 

Dyotherm 
Isolteco 110
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Yapı Endüstri Merkezi’nde 
düzenlenen ‘Geleceğe 

Dünden Bakmak: Mimarlıkta 

Yeni Nedir?’ konulu konferans-

ta dünyanın en büyük metro-

pollerinden biri olan İstanbul’da 

yaşanan yapılaşmanın yoğun-

luğu ve kalitesi tartışıldı. “Yeni 

yapı malzemesi ürünleri çevre-

sel faktörlere uygun mu?”, “De-

ğişen iklim koşulları mimariyi 

nasıl etkileyecek?”, “Modernleş-

mek adına hızla büyüyen şehir-

de yapılar kimliğini kaybediyor 

mu?” gibi sorulara yanıt aranan 

konferansta, binaların ömrünü 

uzatan çevre dostu ürün ve 

teknolojiler gündeme geldi. 

Moderatörlüğünü cNN TÜRK 

Program Yapımcısı-Gazeteci 

Ahu Özyurt’un üstlendiği otu-

ruma Mimar Alpaslan Ataman, 

GAD Mimarlık Kurucusu Gök-

han Avcıoğlu, Tasarımcı, Tarih-

çi ve Kuramcı Gökhan Karakuş, 

KPM-Kerem Piker Mimarlık 

Kurucusu Kerem Piker, Taban-

lıoğlu Mimarlık Kurucu Ortağı 

Melkan Gürsel ve Kadir Has 

Üniversitesi İstanbul Çalışmala-

rı Merkezi Müdürü, Şehir Plan-

cısı Prof. Dr. Murat H. Güvenç 

konuşmacı olarak katıldı. 
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4.0 Devrimini Dyotherm 
ile başlattık...
Yeni yalıtım markası 
DYOTHERM’in lansmanının 
da gerçekleştirildiği etkinlikte 
konuşma yapan DYO Boya 
Fabrikaları Başkan Yardımcısı 
ve Genel Müdürü Serdar Oran, 
yeni teknolojiler ile mimarların 
tasarımlarına destek olmak 
istediklerini belirtti. Çevreye 
dost ürünler geliştirmek üzere 
çalışmalarına devam ettiklerini 
dile getiren Oran, “ciromuzun 
yüzde 2.2’sini Ar-Ge için ayırı-
yoruz. ‘Mimarlıkta biz yeni ne 
yapabiliriz?’ diye düşündük. 
Değişen pazar ihtiyaçlarına yö-
nelik yenilik yaptık ve 4.0 dev-
rimini DYOTHERM markası ile 
başlattık. Bu ürünün en büyük 
özelliği çevreci olması.  Hibrit 
teknoloji ile üretilen DYOT-
HERM ISOLTEcO 110 yangın 
dayanımını A sınıfı yapıyor ve 
ses yalıtımına katkıda bulunu-
yor. “Yenilikçi Yalıtım Geleceğe 
Yatırım” diyerek ürünlerimizi 
geliştirmeye devam edeceğiz.

Termal 
Koruma

A Sınıfı
Yangın 
Direnci

Ses 
Yalıtımına

Katkı

Çevre 
Dostu

gerçekleşirken,kullanılan inorganic katkılar, ürüne yüksek 
nefes alabilme kabiliyeti sağlar ve yoğuşmaları önler.  Yangın 
dayanımını A sınıfı yapar. Binanızı uzun yıllar korur.

Yüksek Isı yalıtımı performansı 
ve tam koruma için

 yeni nesil yalıtım ürünü 

Dyotherm 
Isolteco 110
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Soğuk Havaların 

Sıcak teknoloji ÜStleri

ŞöMİNEDE 
ELEKTRİK
DöNEMİ 

masallar heP ya şöminenin Başında 
okunan Bir hikaye ile Başlar ya da 

şöminenin yanı Başında uyuyan Bir kedi 
ile Biter. kış aylarının en güzel, en keyif 

veriCi yanı olan şömineler şimdilerde 
elektrikli modeller ile hem zamana hem 

teknolojiye meydan okuyor. 
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Evlerin en havalı aksesuar-
ları şömineler şimdilerde 

elektrikli modeller ile zahmeti 
de azaltıyor. Kış aylarında yanı 
başınızda cızıldayan şömine, 
dışarıda yağmur, bir elinizde 
kahve diğer elinizde kitap ve 
camın kenarında bir koltuk-
ta değmeyin keyfinize. Peki 
elektrikli şömineler hakkında 
ne kadar bilgiye sahipsiniz? 
Kurulumu ayrı, temizliği ayrı 
zahmet içeren klasik şömine-
ler tarih olmasa da yerini daha 
modern ve daha kullanışlı olan 
elektrikli şöminelere bırakıyor. 
Salon başta olmak üzere pek 
çok ortak kullanım alanında 
konumlandırılabilecek şömi-
neler klasik modellerin aksine 
birçok seçenek sunuyor. 

kolay temizlik 
imkanı sağlıyor
Heybetiyle kendine hayran 
bırakan şömineler sıra temiz-
liğe gelince insana kaçacak 
yer aratıyor. Hem şık ve güzel 
dursun istiyor hem de zahme-
tinden kurtulmak istiyorsanız 
elektrikli modellere yönelebilir-
siniz. Sadece şömine temizliği 
değil, evin genel temizliğinde 
bile oldukça yarar sağladığını 
göreceksiniz. 

Baca gerekmeksizin 
kurulum yapılabiliyor
Geleneksel bir şömine kurmak 
istiyorsanız baca şart. Klasik 

şöminelerin Bakımını 
ihmal etmeyin
Şömine temizliği denildiğinde 
akla ilk olarak nemli bir bez 
ve sabun gelir. Nemli bezi sa-
bunladıktan sonra şömineyi 
kolaylıkla temizleyebilirsiniz. 
Nemli bez ve sabun dışında 
farklı bir temizlik ürünü kullan-
mak isterseniz ürün seçiminde 
dikkatli olmanız gerekir. Şömi-
nenin malzemesini göz önünde 
bulundurarak temizlik ürünü 
seçmelisiniz. Aksi takdirde 
şömineye zarar verebilirsiniz. 
Ayrıca temizlik malzemesinin 
üzerinde yer alan kullanım tali-
matına da dikkat etmelisiniz.

şöminelerin mecburi olarak 
bacanın olduğu duvara ko-
numlandırılması gerekiyor. 
Ama elektrikli şöminede iş 
değişiyor. Renk, model fark 
etmeksizin herhangi bir baca 
sorunu yaşamadan şöminenizi 
istediğiniz yere konumlandıra-
biliyorsunuz. Uzaktan kuman-
da ile çalışan bu modeller hem 
kolaylık sağlıyor, hem de şıklık 
sunuyor. 

şömine seçiminin kıstasları
• Aldığınız üründe garanti 

belgesinin olup olmaması çok 

önemli. Üretim belgesi olma-

yan taklit ürünlerden uzak dur-

manızda fayda var. 

• Seçtiğiniz modelleri satın aldı-

ğınız yerlerde TSE ve cE belge-

lerinin bulunması gerekir. Ürünü 

satın almadan önce bu belge-

lerin olup, olmadığını teyit edin. 

Bu belgeler seçtiğiniz ürünün 

kullanımı konusunda kafanızda 

herhangi bir soru işareti oluşma-

sına da engel olur.

• Bir diğer önemli konu ise şö-

minenin kurulumu. İster klasik, 

ister elektrikli isterseniz gazlı bir 

model seçin ama ürünün eve 

gelmesi ve montajı konusunda 

bir uzmandan yardım almanız 

gerekir. Böylece olası aksiliklerin 

önüne geçmiş olursunuz.
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BAşArılı İşlETMElErİN 
BAşArılı KurAllArı 

İŞLETMELERİN BAŞARı ANAHTARı 

Bir işletmeyi hayata geçirmek kadar, onu Başarılı Bir 
şekilde ayakta tutmak ve Başarı ivmesini her geçen 
gün arttırarak devam etmek söylenildiği kadar kolay 
Bir iş değil. her işletmenin kendine özgü Püf noktaları 
olsa da genel geçer Bir gerçek var ki, o da işletmeleri 
Başarıya taşıyan gizli kuralları. Başarıya ulaşmış 
ve edindiği çıtayı her geçen gün daha da yukarıya 
çeken işletmelerden Biriyle Bir gün yolunuz kesişirse 
söyledikleri her şeyi Bir ders niteliğinde dinleyin. 
içinden edinileCek Birçok teCrüBe var Belli ki...
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Çıkılan her yolculuk küçük 
bir adımla başlar. Bu adımı 

ancak emek ve değer büyütür. 
Önce yavaş atılan bir adım 
sonra hızını arttırır. Tam bir 
tempo tutturdu derken koş-
maya başlar. Sonrası için zaten 
önünde kimse duramaz. Başa-
rılı bir işletmeye sahip olmak 
istiyorsanız çalıştığınız alan 
fark etmeksizin bazı kuralları-
nız olması gerekir. Bunlardan 
ilki olduğu yerle yetinmemek. 
Attığınız küçük bir adımı bü-
yük bir adım olarak kabul eder 
ve yavaşlamaya başlarsanız 
olduğunuz yerde sayarsınız. 
Başarıya giden yolu takip et-
mek için durmamak gerekir.

rakip takibini iyi yapın
Söz konusu rakipler olduğun-
da genelde ortaya koydukları 
başarısızlıklar dikkate alınır. İyi 
bir işletme olmak istiyorsanız 
rakiplerinizi iyi analiz etmelisi-
niz. Sadece düştükleri hataları 
görmekle kalmayıp, edindikleri 
başarılardan ders çıkarmalısı-
nız. Bundan kendinize nasıl bir 
pay çıkartabilir, kendiniz için 
neler yapabilirsiniz buna kafa 
yormalısınız. 

Başarının ekip işi olduğunu 
unutmamak gerekir
Her işletmeyi bir gemi olarak 
düşünecek olursak, her ge-
minin bir de kaptanı olduğu 

yeniliklere açık olun
Bir işletme olarak her ne kadar 
belli kıstaslarınız da olsa değişen 
dünyayı, yenilenen teknolojiyi 
ve trendleri göz ardı etmemek 
gerekir. Daha ileriye gidebilmek 
için yeniliklere açık olmak, bazen 
denemek gerekir. Unutmayın 
ki, hiçbir şey denemeden yüzde 
yüz doğru sonucu vermez. O 
yüzden karşınıza çıkan ve yeni 
olan her şeye ‘’hayır’’ demeden 
önce mutlaka bir daha düşün-
meli. Verdiğiniz karar belki veri-
lebilecek en doğru karar olacak. 
Bunu kim bilebilir ki?

amaca göre Personel seçin
Her yiğidin yoğurdu yemesi 
farklı olduğu gibi, her çalışanın 
da iş anlayışı farklıdır. Kimi hızlı 
davranır, kimi titiz. Buradaki 
önemli nokta o an hangisine 
ihtiyaç duyduğunuz. O yüzden 
farklı çalışma prensibine sa-
hip kişiler değişik zamanlarda 
istediğiniz sonuca daha kolay 
ulaşmanızı sağlayabilir. Bunu 
göz ardı etmemek gerekir.

gerçeğini kabul etmiş oluruz. 
Ancak altının çizilmesi gereken 
önemli bir detay var. Gemi-
ye kaptan yön verse de mü-
rettebat olmadan o geminin 
istenilen limana ulaşması pek 
mümkün değil. O yüzden her 
daim bir ekip lideri olsa da edi-
len başarının bir ekip başarısı 
olduğunu unutmamak ve ona 
göre davranmak gerekir. 

iş ortaklarınızı işinde 
uzman kişilerden seçin
Alanı her ne olursa olsun her bir 
işletmenin ortak işler yürüttüğü 
ya da yardım aldığı iş ortakları 
bulunur. Bu noktada kiminle ça-
lışacağınız büyük önem taşıyor. 
Daha ileriye gitmek için doğru 
adımlar atmak gerekir. Bu adım-
ları ise yanlış kişilerle atmak za-
man kaybına neden olur. Bunu 
önlemek için iş ortaklarınızı ala-
nında uzman kişilerden seçmeli-
siniz. Hem başarıyı yakalamanız 
hem de daha kolay yol almanız 
için önemli bir seçim. 

iyi Bir işletme 
olmak istiyorsanız 
rakiPlerinizi iyi 
analiz etmelisiniz. 
sadeCe düştükleri 
hataları görmekle 
kalmayıP, edindikleri 
Başarılardan ders 
çıkarmalısınız. 
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firmanızı tanıyabilir miyiz?

Berdanlar Oto Tamir Boyaları 
1980 yılında otobüs boyama 

fabrikası olarak faaliyet göster-
meye başladı. 1994 yılında bir 
değişime gitmeye karar verdik. 
3 ortak olarak Dyo bayiliğini 
aldık. O zamandan beri de Dyo 
bayisi olarak müşterilerimize 
kaliteli hizmet sunuyoruz. 

dyo markası ile
yollarınız nasıl kesişti?
Atölye döneminde çalışırken 
oto tamir ürünleri kategorisin-

de Dyo’nun ürünlerini tercih 
ediyorduk. Dolayısıyla Dyo’nun 
kalitesi konusunda bilgimiz 
vardı. Firmanın yapmış olduğu 
ziyaretler sırasında Dyo yet-
kilileri ile tanıştık. Aramızda 
bir gönül birlikteliği başladı. O 
zamandan bu zamana kadar 
da Dyo Bayisi olarak hizmet 
vermekten mutluluk duyuyoruz. 

dyo’yu tercih etme sebebiniz?
Dyo bayiliği almadan önce de 
Dyo’nun ürünlerini kullanıyorduk 
ve oldukça beğeniyorduk. Ama 
tek bir kelime ile izah etmem 
gerekirse kalitesinden dolayı ter-
cih ettiğimizi söyleyebilirim. 

ürün gamına baktığımızda 
en çok hangi ürün 
rağbet görüyor?
Dyo’nun tüm ürünleri beğeni 

toplasa da son dönemde 2K 

akrilik oto boyası en çok tercih 

edilen ürün. 

Boya sektöründe şu an en 
çok hangi renkler moda?
Bildiğiniz gibi moda çok çabuk 

değişiklik gösteren popüler bir 

kültür. Senenin trendlerini göz 

önünde bulundurduğumuzda 

siyah, metalik gri ve beyaz 

renklerin senenin en popüler 

renkleri olduğunu söyleyebiliriz. 

1994 yılından Bu yana dyo 
Bayiliği yaPan Berdanlar 
oto tamir Boyaları 
dyo’yu kalitesinden 
ötürü seçtiğini 
Belirtiyor. ayrıCa 
müşteri ile dyo arasında 
köPrü kurduklarını 
Belirten Berdanlar 
oto tamir Boyaları 
firmasının sahiBi Cevdet 
Berdan, gerek satış, 
gerek sunulan hizmet, 
gerekse ürün kalitesi 
özellikleriyle dyo 
ile müşteri arasında 
güven telkin ettiklerini 
Belirtiyor.

dyo ile müşteri ARASINDA 
KÖPRÜ KURUYORUZ
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Biraz da sektörden 
bahsedelim. türk boya 
sektörünün son on yılına 
baktığımızda karşımıza 
nasıl bir tablo çıkıyor?
Yabancı sermayeli firmaların 
Türkiye pazarına girişleri ve 
yerli imalatçı firmaların her 
geçen gün artması rekabetin 
üst seviyelere çıkmasına ne-
den oluyor. Bununla beraber 
64 yıldır sürekli büyüyen ve 
yeniliklere ayak uyduran DYO 
Boya Fabrikalarının bayisi 
olmaktan gurur ve mutluluk 
duyuyorum.

sektördeki trendleri 
belirleyen unsurlar nelerdir?
Teknolojik gelişmeler ve tek-
nolojik ürünlerin artması ile 
birlikte sanayi firmalarının kul-
lanmış olduğu spesifik ürünler 
ve oto tamir sektöründe OEM 
firmalarının belirlediği renkler 
ve sistemler sektördeki trend-
leri belirliyor.

sektörün en önemli 
sorunu sizce şu an nedir?
Yaşanan ekonomik problemler 
nedeniyle en çok karşılaştığı-
mız sıkıntı tahsilat problemi.

gelecek dönem 
hedefleriniz nelerdir?
Dyo Boya Fabrikaları ile olan 
birlikteliğimiz yetişen yeni nesil 
ile birlikte daha da büyüyerek 
devam edecek.

müşterinin gözünde dyo 
markası neler ifade ediyor?
Söz konusu müşteri olduğun-
dan tek bir açıdan düşünmek 

doğru bir davranış olmaz. 
Ürünün kalitesi, satış hizmeti, 
satış sonrası hizmet ve teknik 
destek gibi bir çok konuyu bir 
bütün olarak ele almak ve öyle 
davranmak gerekir. Bu doğ-
rultuda bakacak olursak Dyo 
müşteri gözünde her şeyden 
önce ilk olarak kaliteyi ifade 
ediyor. Satış anındaki destek, 
satış sonrası sunulan müşteri 
hizmetleri ise Dyo’nun bugün 
en iyi marka olmasındaki ne-
denler arasında yer alıyor. 

müşteri güvenini sağlamak 
adına neler yapıyorsunuz?
Müşterilerden gelen talebi 
değerlendirip en kısa zamanda 
sonuca ulaştırıyoruz. Müşteri-
lerin memnuniyetini arttırmak 
için, gerek teknik, gerekse satış 
ayağında en iyi hizmeti sunu-
yoruz. Ayrıca Dyo ile müşteri 
arasında iyi köprüler kurarak 
güven telkin ediyoruz.
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Türkiye Kalite Derneği (Kal-
Der) tarafından Türk Sanayi-
cileri ve İşadamları Derneği 
(TÜSİAD) desteği ile düzen-
lenen 26. Kalite Kongresi 21-
22 Kasım tarihleri arasında 
İstanbul’da Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde gerçek-
leştirildi. İş, bilim, akademi, 
medya ve sanat dünyasından 
yaklaşık iki bin kişinin katıldı-
ğı ve bu yıl teması ‘Dönüşü-
me Liderlik’ olarak belirlenen 
Kalite Kongresi’nde, 2016 
yılında ‘Türkiye Mükemmellik 
Ödülü’nü alan DYO da özel bir 
stant ile yer aldı. 

idil yiğitBaşı ve serdar 
oran ziyaret etti
Katılımcıların ilgi ile takip ettiği 
standı Yaşar Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğit-
baş ile DYO Boya Fabrikaları 
Başkan Yardımcısı ve Genel 
Müdürü Serdar Oran ziyaret 
etti. Ulusal Kalite Hareketine 

‘MÜKEMMELLİK ÖDÜLÜ’NÜN 
SAHİBİ dyo 26. kalite 
kongresi’nde

2013 yılında katılan ve EFQM 
Mükemmellik Modelini uygu-
lamaya koyan DYO, aynı yıl 
katıldığı Türkiye Mükemmellik 
Ödüllerinde “5 Yıldız Yetkinlik 
Belgesi”, 2014 yılında ise Ege 
Bölgesi Mükemmellik Büyük 
Ödülü ile ödüllendirilmişti. DYO 
KalDer’in geçen yıl düzenlenen 
25. Kalite Kongresi’nde Türkiye 
Mükemmellik Ödülü Jürisi’nin 
sürekli gelişim ve iyileşmeyi 
esas alan EFQM Mükemmellik 
Modeli kriterlerine göre yaptığı 
değerlendirmede gösterdiği 
yüksek performans ile ‘Türkiye 
Mükemmellik Ödülü’nün sahibi 
olmuştu.

toPtanCı 
Bayiler Bir 
araya geldi
Müşterilerine gösterdiği özen 
ve kaliteyi çalıştığı bayilere de 
gösteren Dyo, 15 - 16 Aralık 
tarihlerinde Toptancı Bayiler 
Toplantısı’nı gerçekleştirdi. 
Whhndam Grand Kalamış 
Hotel’de gerçekleştirilen top-
lantı keyifli dakikalara ev sa-
hipliği yaptı.

Bu yıl ‘Dönüşüme liderlik’ temasını işleyen 26. Kalite Kongre-
si, 21-22 Kasım tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi. 
2016 yılında Türkiye Mükemmellik Ödülü’nü alan DYO, Kalite 
Kongresi’nde özel standı ile yer aldı.

dyo usta ligi 
2018 türkiye 
şamPiyonası ön 
elemeleri 
tamamlandı!

2017 temmuz 
ayında ilki dü-
zenlenen dyo 
usta ligi’nin 
2018 türkiye 
şampiyonası’nda 

bölgeleri temsil ede-
cek takımları belirlemek için 
ön eleme maçları 27 kasım- 
10 aralık 2017 tarihlerinde 
Bölge müdürlüklerinin yer 
aldığı illerde 400 ustanın 
katılımı ile tamamlandı.
dyo usta ligi 2018 türkiye 
şampiyonası bölge şampi-
yonları arasında gerçekleş-
tirilecek.60
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DEWıluX TÜrK KOMPOZİT 
FUARI’NDAYDI...

Boya sektörünü çok sayıda ino-
vatif ürünle tanıştıran DYO’nun 
Ar-Ge Merkezi, Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Ar-Ge Merkezleri Performans 
Endeksi’nin 2016 sonuçlarına 
göre   ‘Kimya Sektörünün En 
Başarılı Ar-Ge Merkezi’ seçil-

di. Ar-Ge çalışmalarına büyük 
önem veren ve Türkiye’nin ilk 
Ar-Ge Merkezi Belgesi’ne sahip 
boya şirketi unvanını da elinde 
bulunduran DYO, 2012, 2013 ve 
2015’ten sonra dördüncü kez 
‘Kimya Sektörünün En Başarılı 
Ar-Ge Merkezi’ ödülünün sahibi 

dyo, 4’ünCü kez kimya sektörünün ‘en 
Başarılı ar-ge merkezi’ seçildi

Ham Madde Tedarikçileri, 
Kompozit Üreticileri, İş-
leme Teknolojileri Sunan 
Firmalar, Makine Üretici-
leri, Ekipman Tedarikçileri, 
Tüketim Malzemeleri Üre-
ticileri, Tasarım Hizmetleri 
ve Simülasyon Servisleri 
sunan firmaların iştirak 
ettiği Türk Kompozit Fuarı’na DYO Dewilux markası ile katıldı. 
Kompozit sanayine özgü üretim, işleme ve uygulama metodları 
başta olmak üzere tüm kompozit sektörünü kapsayan etkinlikleri 
içeren fuarı 5-7 Ekim tarihleri arasında birçok yerli ve yabancı ka-
tılımcı ziyaret etti. Fuarda c holü 25 nolu stantta yerini alan DYO 
katılımcılara, ziyaretçilere ve nihai tüketiciye Dewilux’teki yenilikler 
hakkında bilgi verdi.

İlK ÜrETİCİ DYO 
Dyo Boya polyester sektöründe uzun bir geçmişi, tecrübesi ve 
güvenilirliği olan Dewilux’deki yenilikleri bu fuarda nihai tüketiciye 
sundu. 1964 yılında Türkiye’de ilk kez Dewilux markasıyla polyes-
ter üreten DYO, Dewilux Polyesterleri’nin üretimini, en modern 
şartlarda son teknoloji ile sürdürmekte.

oldu. 20-21 Aralık tarihlerinde 
yapılan 6’ncı Ar-Ge Zirvesi’nde 
ödülü Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Faruk Özlü’den , DYO 
Ar-Ge Merkezi adına  İnsan 
Kaynakları Direktörü Özlem 
Yaylalı aldı.

ar-ge merkezleri 
arasında ilk 10’da
cirosunun yüzde 2,5’ini Ar-
Ge’ye ayıran DYO’nun Çiğli fab-
rikası Ar-Ge Merkezinde toplam 
70 çalışanı bulunuyor. Ar-Ge 
Merkezleri arasında Türkiye’de 
ilk 10’da yer alan DYO, boya 
sektörünün geleceğini; katma 
değeri yüksek, verimliliği art-
tıracak, çevre dostu, yenilikçi 
teknolojilerin belirleyeceğine 
dair öngörüsü ve vizyonu ile 
çalışmalarını sürdürüyor.

Dyo Boya, 2016 yılında da  yeni 
ürün tasarımlarında, üniversite-
ler ve araştırma kuruluşlarının 
yanısıra, tedarikçileri ve müş-
terileri ile de çeşitli işbirliklerine 
imza attı. Ayrıca, Sanayi-Sanayi 
işbirliğine yönelik projelerle 
etkin işbirliği sağlayarak yeni 
ürünlerin geliştirilmesine yönelik 
çalışmalarda bulundu.

20-21 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen 6’ncı Ar-Ge Mer-
kezleri Zirvesi’nde Türk boya sektörünün öncü şirketi DYO, Kim-
ya Sektörünün En Başarılı Ar-Ge Merkezi ödülünün sahibi oldu. 

Dyo, 5-7 Ekim tarihleri arasında lütfi Kırdar Kongre Merkezi ‘nde 
düzenlenen Türk Kompozit Fuarı’na Dewilux markası ile katıldı. 
Fuarda ziyaretçilere Dewilux’teki yenilikler hakkında bilgi verildi. 
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