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dekorasyon ve ev yaşamı dergisi



Havaların yavaş yavaş serinlemeye başlamasıyla birlikte sonbaharın kapısını araladık. Her geçiş 
döneminde olduğu gibi, sonbahar da birçok yeniliği beraberinde getirdi. Evler de sonbahar ve 

ardından kış mevsimi için değişikliklere kucak açtı.

Mart ayından beri etkisini sürdüren pandemi dönemi hala devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz 
bu süreç hayatımızı birçok yönden etkiledi. Evde geçen zaman diliminin daha da artması bu etkilerin 
başında geliyor. Sosyal yaşantıdan iş hayatına kadar birçok kavramı evlere taşıdık. Hal böyle olunca 
ev ve evle ilgili her şey daha da önem kazandı. Biz de yaşamımızın büyük bir kısmını sürdürdüğümüz 
evlerimizi daha keyifli bir yer haline getirebilmek için DYO Ailesi olarak Ressam Yağmur Yörük ile 
sizlere birbirinden renkli içerikler hazırladık. 

“DYO ile Kendin Yap” video serisi, evinde değişiklik yapmak isteyenler için ilham kaynağı olacak. Bu 
videolarda, duvarların nasıl ve hangi renklere boyanabileceğiyle ilgili öneriler, değişimde doğru 
adımların neler olduğu ve pratik yöntemlerle farklı zorluktaki tasarımların nasıl yapılacağı anlatılıyor. 
Evini yenilemek ve güzelleştirmek isteyen siz değerli okurlarımız DYO’nun sosyal medya hesaplarına 
göz atabilirsiniz. Evde kaldıkça yapabileceğiniz boyama aktiviteleri ile evinizin havasını değiştirebilir, 
yaşadığınız ortamları renklendirebilirsiniz. Biz de bu sayımızda “Kazıma Yöntemi ile Duvar Efektleri 
ve Baskı  Desenleri Tekniği” konseptlerini sizler için derledik. 

Bunun yanı sıra sonbaharla birlikte evlerdeki ufak dokunuşları, bahçe bakımı, enerji tasarrufu gibi 
işinize yarayacak birçok konuyu bu sayımızda mercek altına aldık. Yeni bir mevsimde yine dopdolu 
bir sayıyla karşınızdayız. Keyifle okumanızı umuyoruz. Daha sağlıklı nice güzel günlerde tekrar bir 
araya gelmek dileğiyle...

Sağlıkla kalın...
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Serin Mevsimin
Sıcak Ortamı 

SONBAHARIN GELMESİYLE BİRLİKTE HAVALAR SERİNLEMEYE 
BAŞLADI. DIŞARIDAKİ YAŞAM EVLERE TAŞINDI. SERİN HAVALARDA 
SICAK MEKANLAR YARATMAK İÇİN ŞİMDİ KOLLARI SIVAMA ZAMANI.

Mumlarla İşe Başlayın
Serin bir ortamı ısıtmak için 
akla ilk gelen detay mumlardır. 
Akşam yemeklerinde sofraya 
şıklık katan, kullanıldığı ortamda 
sıcak bir ambiyans yaratan 
mumlara evinizde mutlaka yer 
açın. İster tek tek ister birkaç 
tanesini yan yana yerleştirerek 
kullanabilirsiniz.

Halıları Değiştirme Zamanı
Mevsim geçişlerinde evlerde 
değişen parçalardan biri de 
halılar. Yaz aylarında kilim, 
yolluk gibi ince kullanılan 
parçalar kış aylarında yerini 
halı ve postlara bırakıyor. 
Kış aylarında zeminin büyük 
kısmını kaplayacak halılara 
yer açın.

Battaniyelere Yer Açın
Serin havaların en güzel eşyalarından biri 
de battaniyeler. Dışarıda yağmur yağarken 
battaniyenin altında film izlemeye kim hayır 
diyebilir ki? Koltuk üzerine yerleştireceğiniz 
güzel bir battaniye ile hem şık bir dekorasyon 
oluşturabilir hem de keyifli bir ortam 
yaratabilirsiniz. 

Farklı Desenler Farklı Stiller
Kış evlerinin en keyifli aksesuarları arasında 
yastıkların yeri başka. Yaz aylarında balkonları 
bahçeleri süsleyen yastıklar kış aylarında evlere 
konuk oluyor. Farklı boyut veya desenlere sahip 
yastıkları bir arada kullanarak ev dekorunuza 
hareket kazandırabilirsiniz. İster salon ister yatak 
odasında yer vereceğiniz yastıklar ile hoş bir 
ambiyans yaratabilirsiniz. 

54 dyorumdyorum

KISA HABER



EVLERİN EN GÜZEL DETAYLARI OLAN AKSESUARLAR BAZEN GÖRÜNTÜLERİ, BAZENSE 
KOKULARIYLA ORTAMA ŞIKLIK KATIYORLAR. HELE KENDİNİZ YAPTIYSANIZ AYRI BİR 

ANLAM DA TAŞIYOR. GÖRÜNTÜSÜYLE ŞIKLIĞI TEMSİL EDEN, KOKUSUYLA BÜYÜLEYEN 
SABUNLARLA EVLERİNİZDE HOŞ BİR AMBİYANS YARATIN. 

Farklı Boyutları Harmanlayın 

Tek bir sabun hazırlayıp,  aksesuar 
olarak kullanabileceğiniz gibi 
farklı aroma ve farklı boyutlarda 
sabunları hazırlayıp, bir arada 
kullanabilirsiniz. Bazen farklılığın 
getirdiği uyum da şık bir ambiyans 
yaratabilir. 

Hazırını dışardan almak yerine kendi aksesuarlarınızı kendiniz de 
hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler çok basit.
• İlk iş olarak sabunla hazırladığınız aksesuarı nerede kullanacağınıza 
karar verin. Kullanacağınız yerin genel ambiyansı hazırlayacağınız 
aksesuar konusunda size yardımcı olacaktır. 
• Sabunlar aromalarına, şekillerine ve boyutlarına göre farklılık 
gösteriyor. Kullanacağınız sabunu özelliklerine göre seçin. 
Görüntüsüyle etkilemesinin yanı sıra kokusuyla da büyülemesini 
istiyorsanız aromalı sabunlara yönelebilirsiniz. 
* Hasır ipler ve kese kağıtları son dönemde özellikle rüstik tarzı 
evlerin olmazsa olmaz dekoratif parçalarından. Bu parçaları bir 
kenera ayırın. 
• Kese kağıtlarını sabunun yarı boyuna gelecek şekilde kesin. 
Sabunun etrafında tam dönüp, etrafını sarıyor olmasına dikkat 
edin. 
• Sabunun gövdesini dikkate alacak şekilde hasır ipleri kesin. 
• Hazırlamış olduğunuz kese kağıdının ortasına sabunu yerleştirip, 

hasır iple ortasından bağlayın. 
Tek bir sabun üzerinde bunu 
uygulayabileceğiniz gibi fark bo-
yutlardaki sabunlar üzerinde de 
uygulama yapabilirsiniz. 
• Hazırlamış olduğunuz sabunları 
bir tabak içine yerleştirip, kullanmak 
istediğiniz yere koyabilirsiniz. 

Sabunun Aromasına  
Göre Çiçek Seçin 
Seçmiş olduğunuz sabunun 
aromasına göre bir fanusun 
içini doldurun. Örneğin lavanta 
özlü bir sabun kullanıyorsanız 
kurumuş lavanta yapraklarıyla 
doldurduğunuz bir fanusa 
sabunları yerleştirebilirsiniz. 
Böylece sabunları şık bir şekilde 
kombinlemiş olursunuz.
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DEKORASYON İPUCU

Sabundan Doğal
Süsler Yaratın
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RENKLİ DYOLOGLAR İLE
Türkiye’nin Renkleri

TÜRK BOYA SEKTÖRÜNÜN EN KÖKLÜ MARKASI OLAN DYO, ÜZERİNDE 
TAŞIDIĞI BU SORUMLULUK İLE TOPLUMUN ESTETİK VE ENTELLEKTÜEL 

DEĞERLERİNİN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDİYOR.

RENKLİ DYOLOGLAR

DYO’nun, İstanbul Mimarlık ve Şehircilik Araştırmaları Akademisi - AURA İstanbul iş birliği ile 
gerçekleştirdiği söyleşi serisinde konuşmacılar; gastronomiden seyahate, felsefeden edebiyata, 

arkeolojiden çağdaş sanata, müzikten mimariye, kendi disiplinleri içerisinde sahip oldukları özgün 
bakış açılarıyla “renk” kavramını düşündürücü bir şekilde yeniden tanımlıyor. DYO, proje kapsamında 
“Türkiye’nin Renkleri” olan çok değerli isimleri, YouTube üzerinden “Renkli DYOloglar” canlı yayın 
söyleşileriyle bir araya getiriyor.

Youtube Hesabından Canlı Yayınlandı
Geçtiğimiz yıl renklerin mimarideki yerini ortaya koymak için “Renkli DYOloglar” adı altında AURA 
İstanbul iş birliği ile gerçekleştirilen prodüksiyona imza atan DYO, serinin ikincisini hayata geçirdi. 
‘’Renkli DYOloglar: Türkiye’nin Renkleri’’ teması ile gerçekleşen bu özel söyleşilerin ilki 30 Mayıs’ta 
Mimar Serter Karataban ve Ayhan Sicimoğlu’nun renkli sohbeti ile DYO Boya Youtube hesabından 
canlı yayınlandı.

SOSYAL MEDYADA RENKLİ DYOLOGLAR “TÜRKİYE’NİN RENKLERİ”

Serinin tüm videolarını DYO ve AURA İstanbul’un aşağıdaki 
hesaplarından takip etmek mümkün:

 https://www.facebook.com/dyo
 https://www.instagram.com/dyoboya/
 https://www.linkedin.com/company/dyo
 http://youtube.com/dyoboyalari
 https://www.facebook.com/auraistanbulakademi
 https://www.instagram.com/auraistanbul/
 https://www.youtube.com/Auraistanbul

SERTER KARATABAN - AYHAN SİCİMOĞLU:

“Şehirler Kendi Özgün Renklerine Sahip Çıkmalı”

Mimar Serter Karataban, hem müzisyen hem seyyah hem de 
iyi bir gurme olan Ayhan Sicimoğlu ile DYO Boya’nın Youtube 
kanalı üzerinden çok renkli ve keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. 
Seyahatlerinden pek çok anısını paylaşan Ayhan Sicimoğlu kent 
kültüründe renklerin dokusunu korumanın ve şehirlerin kendi 
özgün renklerine sahip çıkmalarının önemine vurgu yaptı. 

BERAL MADRA VE SERHAT KİRAZ:

“Renklerin Algımızda Önemli Bir Yeri Var”

Sanat eleştirmeni ve küratör Beral Madra ile 
ressam Serhat Kiraz; çağdaş sanat, ışık, bilim, 
teknoloji, doğa ve rengin felsefesini geniş bir 
perspektiften yorumladılar. Renklerin çok 
geniş bir konu olduğuna dikkat çeken Serhat 
Kiraz, renklerin algılarımızda önemli bir yeri 
olduğunu ifade etti. Eserlerinde bütün renkleri 
kullandığını ve renkleri kodladığını ifade eden 
Kiraz, renk karışımlarından sıcak ve soğuk renk 
tonları elde ettiğini, birçok kontrast ve pasaj 
oluşturduğunu belirtti.  Rengin, insanları yaşamın 
temel kaynağına yönlendirdiğini söyleyen 
Beral Madra ise sanatçıların renkler üzerine 
söylediği ilginç sözlerden, sanatçıların renkleri 
yorumlamalarından bahsederek örnekler verdi.

HİLMİ YAVUZ VE EMRE ZEYTİNOĞLU:

“Renk, Her Kültürde Farklı Algılanır”

Felsefeci - şair Hilmi Yavuz ve sanatçı - yazar 
Emre Zeytinoğlu; renklerle müzik ve sözcükler 
arasında psikolojik, felsefi, antropolojik ve sembolik 
anlamların nasıl kurulabileceği üzerine bir sohbet 
gerçekleştirdi.
Hilmi Yavuz, kendi eseri olan 
“Doğu’nun Gurbetleri” şiirini 
izleyicilerle paylaşarak, 
şiirinde nasıl bir sözcük - 
renk ilişkisi kurduğundan 
bahsett i .  H i lmi  Yavuz, 
renk kavramının kültürden 
kültüre farklılık gösterdiğini 
ve Antropoloji’de renklerin 
evrensel algılanmadığını 
belirtirken Yeni Zelanda’yı 
örnek gösterdi: “Yeni Zelanda 
Maorileri, bizim kahverengi 
olarak tanımladığımız rengin 
her tonunu ayrı bir renk 
olarak görüyorlar.”  
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ŞERİF YENEN VE JALE KULİN:

“İstanbul’un Rengi Erguvan, 

Gücü ve Asaleti Simgeliyor’’

Seyahat Uzmanı - Seyahat Yazarı Şerif 
Yenen ile İç Mimar Jale Kulin Anadolu 
medeniyetlerini, eski uygarlıkları, Göbek-
litepe’yi, Çatalhöyük’ü, Ayasofya’yı, Topkapı 
Sarayı’nı, ülkemizdeki müzeciliği ve 
zengin tarihi eserleri içeren çok keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdi. Dünyanın en 
önemli topraklarında yaşıyoruz diyerek 
söze başlayan Yenen;  Avrupa, Asya ve 
Afrika Kıtaları’nın kesiştiği nokta olarak 
Anadolu’nun medeniyetlerin beşiği ve 
insanlık tarihi açısından ne kadar önemli 
olduğuna dikkat çekti. Kulin ve Yenen 
Türkiye coğrafyasının renklerini de 
konuştu. Kulin’in  sorusu üzerine Yenen 
“Karadeniz yeşil ve yeşilin her tonu, Ege 
ve Akdeniz turkuaz-yeşil kombinasyonu, 
Anadolu ise sarıdır.” dedi. Yenen İstanbul’un 
rengini ise “İstanbul’un rengi Erguvandır. 
Bizans döneminde hanedana ait bir renk 
olarak seçilmiş, gücün, asaletin ve iktidarın 
simgesi olan Erguvan rengidir” şeklinde 
tanımladı.

BEDRİ BAYKAM VE OYLUM ÖKTEM İŞÖZEN

“Okyanuslar ve Denizler İlham Kaynağım”

Heykeltıraş ve moda tasarımcısı Oylum Öktem İşözen ile  
sanatçı - yazar Bedri Baykam; geçmişten günümüze renklerin tarihçesi, 
sanat akımları, sanat tarihi, rengin felsefesi ve sesi üzerine ilham dolu 
bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşinin moderatörlüğünü üstlenen Oylum 
Öktem İşözen, rengi geniş perspektifle ele alarak coğrafyadan kültüre, 
tıbba, bilime, heykelden giysilere ve hatta düşlere kadar oldukça 
bilgilendirici anekdotlar aktardı. Doğa ile sanatının ilişkisini anlatan Bedri 
Baykam ise en çok denizleri ve okyanusu sevdiğini, eserlerinde denizlerin 
kendisine ilham kaynağı olduğunu söyledi. Bedri Baykam eserlerinde 
kendi kimliğini ve kişiliğini yansıttığını; bazen evrene karşı hissettiği 
yalnızlığı, kimi zaman güçsüzlüğünü, kimi zaman gücünü hissettiği soyut 
düşünceleri resme döktüğünü belirtti.

NEVZAT SAYIN  VE SERHAN ADA:

“Çevre Size Hangi Rengi Kulllanmanız Gerektiğini Fısıldar”
Mimar Nevzat Sayın ve yazar - şair Serhan Ada’nın söyleşisinde konuklar 
rengi çok geniş bir perspektifle ele aldılar. Coğrafyadan kültüre, 
edebiyattan psikolojiye kadar pek çok alana değinen ikili, 30 yıllık 
dostluğun ve yaşadıkları şehrin kendilerinde bıraktığı izleri anlattılar. 
Nevzat Sayın, mimaride renkleri noktalama işareti olarak kullandığını 
ifade ederken; “Rengin; silmek, belirgin hale getirmek, dikkat çekmek, 
tekrar edenlerin kendi içindeki düzeni daha okunaklı hale getirmek gibi 
kullanışlı bir tarafı vardır.’’ diye belirtti. Sayın, Ege Bölgesi’nde yeşil gri 
zeytin ağaçlarının etrafına yapılacak bir yapı ne renk olmalı sorusuna 
“Bunun bir reçetesi yok tabii ancak etrafa dikkatle bakınca, içinde 
bulunduğunuz çevre, size ne yapmanız gerektiğini usulca fısıldar. Yeşile 
çalan ahşap bir ev olabilir mesela. Yeter ki dikkatli ve özenli bir biçimde 
etrafa bakın.’’ diyerek yanıt verdi. 

ERHAN İŞÖZEN VE NEZİH BAŞGELEN:

“Kariye Dünya Sanat Tarihinde  
Apayrı Bir Yere Sahip’’

Arkeolog editör Nezih Başgelen ile yüksek 
mimar Erhan İşözen ülkemizin zengin 
tarihi eserlerini, eski uygarlıkları, antik 
kentleri ve doğal güzellikleri içeren keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdi. Priene ve Miletos 
Antik Kentleri’nin konuşulduğu söyleşide 
mimarlık tarihi için antik kentlerin öneminden 
bahsedildi. İstanbul’un ahşap evlerindeki soluk 
haki, nefti yeşil, aşı boya, oksit sarı renkleriyle 
ne kadar büyüleyici olduğunu ifade eden 
İşözen Kariye Müzesi’nin renkli mozaiklerinin 
eski İstanbul’un ırmaklarından toplandığını 
belirtti. Kariye Müzesi’ndeki fresklerin o 
dönem İtalya’da yapılan fresklerden çok 
daha kaliteli ve erken örnekler olduğunu da 
söyledi ve müzenin dünya sanat tarihinde 
apayrı bir yere sahip olduğunun da altını çizdi. 
İkili, Ege’deki zengin Anadolu coğrafyasını, 
antik dünyanın renklerini, Ayasofya’nın 
mimarı İsidoros’tan, arkaik dönemdeki 
evlerin yapısına kadar çok renkli bir sohbet 
gerçekleştirdi.

RENKLİ DYOLOGLAR



Bahçelere 
Değiyor

SONBAHARDA BAHÇE BAKIMI OLDUKÇA ÖNEMLİ. YAZIN SICAKLIK NEDENİYLE YORULAN 
VE KURUYAN BİTKİLER ADETA SONBAHARDA NEFES ALIYOR. ÖZELLİKLE EKİM VE KASIM 

AYLARINDA YAPILAN BAKIM OLDUKÇA DEĞERLİ KABUL EDİLİYOR. 

Sonbaharın Eli 

Sonbaharın gelmesiyle birlikte güneşli günler 
de yavaş yavaş azalmaya başlıyor. Özellikle 

çiçeklerin solmasından dolayı, bahçeler bakımsız 
görünebiliyor. Siz de birkaç küçük değişiklik yaparak 
harika bir bahçeye sahip olabilirsiniz.

Bahar Ayları İçin 
Ön Hazırlığa Dikkat 
İlkbahar hazırlığı, sonbahar mevsiminde başlıyor. 
Yazlık ve baharlık fideleri, sonbaharda ekmeniz gerekiyor. 
Çiçeklerinizin daha canlı ve renkli görünmesi için 
düzenli olarak mineralli organik gübre kullanabilirsiniz. 
Çiçeklerinize zarar vermemesi için bahçenizi ölü 
köklerden arındırın. Bahçenizi saran ölü kökler, toprağın 
nefes almasını engeller. Sonbahar mevsiminde toprak 
yaz sıcaklığını korur. Eylül ve ekim aylarında gül, lale, 
nergis ve zambak gibi çiçek türlerini ekebilirsiniz. 
Ektiğiniz bitkileri, kış mevsimine kadar sulamaya 
devam edin. Böylelikle toprağın kış mevsiminde 
ihtiyaç duyacağı nemi sağlamış olursunuz.

Bahçe Çalılarından Yararlanın
Bahçenizde çiçek ekimi için yeterli alan yoksa; değişik 
şekillerde budanmış bahçe çalılarını kullanabilirsiniz. 
Bahçe çalıları, ortamınıza renkli bir görünüm kazandırır.

SONBAHARDA BAHÇE  

DÜZENLENMESİ NASIL YAPILIR?

• Bahçe düzenlemesine, sonbahar ayında 
veya kış ayının sonuna doğru başlamalısınız.
• Öncelikle ekilmesi planlanan bitkilerin 
yerlerini belirlemelisiniz.
• Dikelecek bitkilerin tohumlarını ve 
fidanlarını önceden temin etmelisiniz. 
• Bahçe düzenlemesini yılda en az iki kere 
yapmalısınız.
• Düzenlemelerinizi genellikle kış ve yaz 
mevsimi başlamadan planlamalısınız.
• Yaz ve kış mevsiminde hangi çiçeğin 
nereye dikileceği çok önemlidir. Buna 
bağlı olarak toprak yapısında değişiklikler 

yapmalısınız.
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YALITIM

Uzun bir süredir etkisi altında olduğumuz pandemi süreci yaşamımıza 
eskisi gibi devam edemeyeceğimizi gösterdi.Tüm dünyayı etkisi 

altına alan bu süreçte moda sektöründen, tarım sektörüne kadar 
tüm alanlarda üretim ve tüketim alışkanlıkları değişti, daha uygun 
bir tarifle; değişmek zorunda kaldı. Her birimiz kendimizi sorguladık, 
tüketim alışkanlıklarımızı, yaşam tarzımızı gözden geçirdik.
Ve gördük ki çevreyi korumazsak, dünya kaynaklarını bilinçsizce 
tüketirsek bunun bedeli ağır olacak. Bu sorumlulukla hareket eden 
DYO yeni ısı yalıtım ürünü Dyotherm Isolteco 110 Manuel ile hem 
enerji kaynaklarını hem de bütçenizi korumayı hedefliyor. 

Yüzde 50 Tasarruf Sağlıyor
Covid-19 salgını süresince evlerimizde geçirdiğimiz süre arttı. Ve ısı 
yalıtımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Çünkü 
iyi bir ısı yalıtımı, enerji tüketimini düşürüyor. Enerjiyi korumak 
ise dünyaya yapacağımız en büyük yatırımlardan biri. Isı yalıtım 

DYO YENİ NESİL ISI  YALITIM ÜRÜNÜ DYOTHERM 
ISOLTECO 110 VE DYOTHERM ISOLTECO 110 MANUEL İLE 

36O Derece Koruma 
DOĞAYA KARŞI DUYDUĞU SORUMLULUK DUYGUSUYLA HAREKET EDEN DYO, 

YENİ ISI YALITIM ÜRÜNÜ DYOTHERM ISOLTECO 110 MANUEL İLE 
HEM ENERJİ KAYNAKLARINI HEM DE BÜTÇENİZİ KORUMAYI HEDEFLİYOR.

DYOTHERM ISOLTECO 110,  
YAPILARDA OLUŞABİLECEK 
ISI KÖPRÜLERİNİ ENGELLER 
VE MÜKEMMEL BİR ISI 
İZOLASYON KATMANI 
OLUŞTURUR.
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yüzde 50’nin üzerinde enerji 
tasarrufu sağlarken, ısınma ya da 
soğutma için harcadığımız parayı 
da yarı yarıya düşürüyor. Havadaki 
karbondioksit salınımını da azaltan 
ısı yalıtım, gelecek nesillere de yaşanabilir 
bir dünya bırakmanın önemli adımı.
Çevreci yaklaşımla hareket eden 
DYO, hem ekonomik hem de 
enerji tasarrufu açısından oldukça 
önem taşıyan ısı yalıtım konusuna 
AR-GE’de büyük pay ayırıyor. DYO Boyaları’nın bu anlayışla geliştirip ürettiği Dyotherm Isolteco 110 
ve ısı yalıtım ürün grubuna yeni giren Dyotherm Isolteco 110 Manuel oldukça nitelikli ürünler. 

A Sınıfı Yanmaz, Yüksek Nefes Alma Özelliği
Isı Yalıtımda iddialı olan DYO’nun yeni ürettiği Dyotherm Isolteco 110 Manuel, A sınıfı yanmaz yüksek 
nefes alma özelliğine sahip yeni nesil hafif ısı yalıtım ürünüdür. 
Çimento esaslı Dyotherm Isolteco 110 Manuel, özellikle dış cephe kaplamalarında, ısı köprülerini 
engellemede ve ısı izolasyonunda mükemmel bir katman oluşturuyor. Yaz ve kış mevsimlerinde 
elektrik, doğalgaz, kömür kullanımını azaltarak hem ekonomiye hem de çevreye önemli katkılar 
sağlıyor. Dübel ile montaj gerektirmediğinden ve ara katmanların oluşturduğu bir derz yapısı 
bulundurmadığından ek bir ısı köprüsü oluşturmayan ürün, geleneksel ısı yalıtımı sistemi uygulamalarına 
göre bina statiğini olumlu etkiliyor. 
A sınıfı yanmaz özelliği sayesinde yönetmeliklerin getirdiği şartlara uygun olan Dyotherm Isolteco 110 
Manuel, yüksek nefes alma özelliği sayesinde rutubetten etkilenmiyor ve teknik performansını uzun 
süre koruyor. Eğimli yüzeyler dahil, tüm yüzeylere kolay uygulanabilme özelliği ile hız ve işçilikten 
tasarruf sağlayan ürün bu anlamda da usta dostu. 

Yeni Nesil Isı Yalıtım Ürünü 
DYO Boya’nın iki yıl önce hibrit teknolojiyle üretilen yeni nesil ısı yalıtım ürünü Isolteco 110’da, 360 
derece koruma faktörü bulunuyor. Termal koruma, A sınıfı yangın direnci, ses yalıtımına katkı sağlayan 
ve çevre dostu olan ürün, yüksek ısı yalıtım performansıyla da Türkiye’de bir ilk aynı zamanda. Her 
yüzeye hızlı ve pratik uygulanabilen Dyotherm Isolteco 110 binanın ömrünü uzatıyor, işçilik masrafını ve 
faturaları da azaltıyor.
Isı yalıtımını sağlarken binaya fazladan yük bindirmiyor. Dışarıdaki iklim koşullarının içeriye nüfus etmesini 
en aza indiren ürün, kışın binayı soğuktan koruyarak doğalgaz faturalarının artmasını engelliyor, yazın da 
güneş ışınlarından koruyarak, elektrik tasarrufu yapılmasını sağlıyor.
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Sağlıklı Yaşamın 

Baharatlar; çeşitli bitkilerin tohum, çekirdek, meyve, çiçek, kabuk, kök ve yaprak gibi kısımlarının 
bütün halde veya parçalanarak kurutulması, öğütülmesi ile elde ediliyor. Gıdalara renk, tat, koku 

ve lezzet veriyor. Yemeklerin vazgeçilmezi olan baharatlar lezzet şöleninin yanında şifa da veriyor. 

GİZLİ KAHRAMANLARI
YEMEKLERE LEZZET KATARKEN SAĞLIK AÇISINDAN BİRÇOK FAYDAYI 

BERABERİNDE GETİREN BAHARATLAR, SOFRALARIMIZIN VAZGEÇİLMEZLERİ 
ARASINDA BULUNUYOR. ESKİ ÇAĞLARDAN İTİBAREN ŞİFA NİYETİNE 

KULLANILAN BAHARATLAR; GÜNÜMÜZDE DE BİRÇOK HASTALIĞA KARŞI 
KORUYUCU ETKİ GÖSTERİYOR. 

Kimyon
Türk, Latin, Hint ve Arap mutfağının yanı sıra eski çağlardan beri şifalı bir bitki olarak da 
kullanılan kimyon, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Siyah kimyon tohumları, protein, 
karbonhidrat, mineraller ve yağ asitleri de dahil yaklaşık 100 farklı bileşen içeriyor. 

Zerdeçal 
Zerdeçal, içerdiği antioksidan bileşikler sayesinde sağlığın korunmasında önemli bir baharat 
olarak dikkat çekiyor. Bitkinin ana bileşeni olan “kurkumin” polifenolik özellikleri sayesinde 
inflamasyonun temel rol oynadığı birçok hastalıkta tedavi edici özellik gösteriyor. Ayrıca 
çeşitli kanser türlerinde önleyici ve tedaviye yardımcı etkiler de gösterebiliyor. 

Zencefil
Özellikle, içeriğindeki güçlü bir antienflamatuar ve antioksidan etkiye sahip “gingerol” sayesinde 
tıbbi bir bitki olarak da kullanılan zencefilin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Bulantıya iyi gelen, 
kas ağrılarını gidermeye yardımcı olan, kan şekerinin dengelenmesini ve aşırı gaz birikimini 
önleyerek sindirimi destekleyen, soğuk algınlığı ve gripte olumlu etkilere sahip zencefili günde 
yaklaşık 1 çay kaşığı kadar tüketmek gerekiyor. 

Pul biber
Eski çağlardan beri kullanılan baharatlardan biri olan pul biber; sindirim sistemi üzerinde 
olumlu etkiye sahip. A ve C vitamini açısından zengin olan pul biber, bağışıklığı koruyor, 
tükürük üretimine yardımcı oluyor, bu özelliği ile sindirim sağlığını destekliyor ve ağız 
kokusunu önlemeye katkı sağlıyor.

Tarçın
Tarçın güzel kokusu ve lezzetinin yanı sıra kabızlığı önleyici, gaz söktürücü ve 
antiseptik özelliklere sahip olan sağlıklı bir baharat olarak kabul ediliyor. Tip 
2 diyabetik hastalarının günde 1 çay kaşığı tarçın tüketmeleri kan şekerinin, 
trigliseritin (TG) ve total kolesterolün düşmesine yardımcı olabiliyor.
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İplerden Yararlanın 
Bir tahta parçasının etrafına dilediğiniz gibi kalın ya da ince bir ip ya da bir halat sarabilirsiniz. Burada önemli 
olan boyayı sadece iplerin üzerinde sürmek ve duvara sadece iplerin baskısını efekt olarak uygulamak. 

Sünger Kullanın 
Bir süngere yuvarlak şekil vererek kesip duvarda bir sünger efekti oluşturabilirsiniz. Süngeri farklı 
formlarda kesebilir, dilediğiniz renkte uygulama yapabilirsiniz. Burada önemli olan nokta süngere 
boyayı iyi almak. Sünger boyayı ne kadar çekerse duvarda oluşturmak istediğiniz efekt o kadar 
belirgin olur. Bunun için boyayı süngerin içine girebileceği geniş bir kaba boşaltın. Süngeri boyaya 
iyice batırıp, duvara öyle şekil verin. Böylece daha iyi bir sonuç elde edersiniz. 

Çocukluk Eğlencesi Patates Baskısı 
Patates baskı yöntemi de duvarda uygulanabilir. Patatesin üzerine boyayı yoğun sürerseniz, 
baskıda boyanın çoğu duvarda kalacağı için çıkıntılı, üç boyutlu bir duvar efekti oluşturursunuz.

SÖZ KONUSU EV DEKORASYONU OLDUĞUNDA SINIRLARI 
İSTEDİĞİNİZ KADAR ZORLAYABİLİRSİNİZ. BUNUN BİR GÖSTERGESİ 
OLARAK EVDE BULABİLECEĞİNİZ FARKLI MALZEMELERLE BASKI 

TEKNİĞİNİ KULLANARAK UYGULAMALAR YAPABİLİRSİNİZ.

DYO ile Kendin Yap: 
BASKI TEKNIĞI DESENLERI 
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Boyayı Kazıyarak Efektler Oluşturun 
Bir önceki serinin aksine bu bölümde boyayarak değil, kazıma tekniğini kullanarak evlerinize yeni 
bir görünüm kazandırabilirsiniz. Bunun için evde bulunan herhangi bir taraktan yararlanabilirsiniz. 
Tarağın yuvarlak ya da düz formda olması önemli değil. Hatta farklı formlarda tarakları bir arada 
kullanarak birçok farklı efekt yaratabilirsiniz.

Boya Kullanma Oranına Dikkat  
Bir spatula yardımı ile efekt yaratmak istediğiniz duvarı boyayabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken 
önemli bir detay bulunuyor. Sürdüğünüz boya ne kadar kalın olursa kazıma etkisi de o kadar derin 
olacaktır. O yüzden ilk iş olarak yapmış olduğunuz efektin ne derece etkili olmasını istediğinize karar 
verin. Tercihinizi daha ince bir uygulamadan yana kullanacaksanız rulo ile uygulama yapmayı tercih 
edebilirsiniz.  

Tarakla Efekt Verin  
Boyayı sürdükten sonra tarağı veya tarakları yarım daire ya da tam daire formunda boya üzerinde 
döndürün. Farklı şekiller deneyerek yeni efektler de yaratabilirsiniz.  

  YAĞMUR YÖRÜK İLE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ. ‘‘DYO İLE KENDİN YAP’’ 
SERİMİZİN BU BÖLÜMÜNDE KAZIMA TEKNİĞİYLE DUVARDA FARKLI EFEKTLER YARATTIK! 

DYO ile Kendin Yap: 
KAZIMA TEKNIĞI

Fırça ile Uygulamayı Deneyin  
Kazıma yöntemi için tarak yerine fırça da kullanabilirsiniz. Evde daha önce kullandığınız kurumuş bir 
fırça ile de istediğiniz efekti yakalayabilirsiniz. Kurumuş fırçanın sert yapısı size bu konuda yardımcı 
olacaktır.  

Duvardaki Sorunları 
Görünmez Hale Getirin  
Kazıma efektlerinin en önemli özelliği yüzey hatalarını çok kolay şekilde kapatmasıdır. Eğer duvarınız 
darbe almış ve zarar görmüşse bu efektlerle çok kolay şekilde görünmez hale getirebilirsiniz. 

Farklı Bir Seçenek: Çalı Süpürgesi  
Bir diğer kazıma yöntemi efektini ise çalı süpürgesi ile uygulayabilirsiniz. Zemini boyadıktan sonra 
boya henüz kurumadan bir çalı süpürgesi ile yukarıdan aşağıya dikey çizgiler oluşturabilirsiniz. Önemli 
olan süpürgeyi sıkıca tutmak ve duvara bastırarak uygulamak. Bu yöntem ile dilediğiniz gibi yatay ya 
da spiral efektler de oluşturabilirsiniz.

#KendinYapDYO

Kendin Yap video serinin tamamını,
DYO’nun sosyal medya sayfalarından takip edebilir, 
siz de evinizi pratik bir şekilde güzelleştirebilirsiniz. /dyoboyalari/dyo /dyo/dyoboya
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Klasik anlayışa karşı olarak yaşamımıza giren pop-art akımı son 
dönemde ev dekorasyonunda da trend haline geldi. Modada etkisini 

yoğun bir şekilde hissettiğimiz pop-art, farklı ve orijinal fikirler sunuyor. 

Canlı renkler kullanarak eğlenceli mekanlar yaratmak isteyenler için pop-

art akımından esinleniliyor. 

Pop-art denildiği zaman akla ilk olarak renk ve desen geliyor. Bu 

nedenle kullanmak istenilen rengin neon tonları bu tarz için ideal oluyor. 

Geometrik ve karışık desenler pop-artın vazgeçilmezleri olarak kabul ediliyor. 

Denge çok önemli
Pop-art herkese bireyselliğini, özgünlüğünü ve yaratıcılığını maksimum 

kullanma şansı veriyor. Durum böyle olunca pop-art dekorasyon fikirleri 

daha da ilgi çekici hale geliyor. Pop-art stilinin uygulamalarında çok dikkatli 

davranmak gerekiyor. Çünkü klişelere, herkesin yaptığına, sıradanlığa 

başkaldıran bir tarz olarak pop-art doğru uygulanmazsa kötü gözükebilir. 

Bu nedenle ilk önce yer vereceğiniz zıtlıklara, zıtlıkların uyumuna, ahenk 

oluşturacağınız her renk, kumaş ve aksesuara dikkat etmelisiniz. 

Pop-art ile dikkat çekici renkler 
Pop-arta uygun bir tasarım düşünüyorsanız solgun ve nötr renklerden 

uzak durmalısınız. Kırmızı, mavi, sarı gibi dikkat çekici, neon renkler tercih edebilirsiniz. Koyu ve düz 

renklerden uzak duramıyorsanız bir grup rengi duvarlarda bir diğeri ise mobilyalarda uygulayabilirsiniz.

Modanın Eskimeyen Stili: Pop-art
Zıtlıkların uyumunu yakalamak üzere kurulan pop-art stilinde göz alıcılıktan 

uzak beyaz renge boyanmış bir duvara asılan rengarenk dekoratif tablolar, 

vazolar, aynalar salonlara güzel bir hareket katar. Aksesuarlar böyle canlı 

olursa şık salon grupları da aynı canlılıkla öne çıkar. Mavi bir halı, turuncu bir 

köşe takımı, sarı bir berjer. Her biri sanki ayrı bir takımın parçasıymışçasına 

hem tek başına hem de bir aradayken uyumlu olur. Burada önemli olan 

tasarım ve modellerle beraber renklerde de bu uyumu yakalamaktan 

geçiyor. Yalnızca dekoratif vazolar, tasarım tablolar ya da dekoratif aynalarla 

da kendinizi sınırlamak durumunda değilsiniz. Bunlar bir Pop-art salonun 

olmazsa olmazları ancak, bardak altlıklarından, posterlere, avizelerden, rengarenk 

yastıklara kadar her şeyi pop-art bir tasarım oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Pop-art

POP-ART AKIMI, MODA VE DEKORASYON DÜNYASINDA SON YILLARDA YÜKSELİŞE GEÇTİ. 
MODERN, EĞLENCELİ VE RENKLİ BİR TARZI YANSITAN POP ART AKIMI, SALONDA, OTURMA 

ODASINDA YA DA EVİN HERHANGİ BİR ALANINDA KULLANILABİLİYOR. BU SIRA DIŞI 
UYGULAMALARLA EVLERDE FARKLI VE YENİ BİR TARZA MERHABA DİYEBİLİRSİNİZ. 
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DYO Oxymax
DAHA DOĞAL BİR YAŞAM İÇİN  

ZARARLI KİMYASALLARI YOK EDEN BOYA

TÜRK BOYA SEKTÖRÜNÜ 
İLKLERLE TANIŞTIRAN 

DYO’NUN SON TEKNOLOJİYLE 
ÜRETİP GELİŞTİRDİĞİ İÇ 

CEPHE BOYASI OXYMAX, 
İÇ MEKANLARDA BULUNAN 

SERBEST FORMALDEHİT 
MİKTARINI YÜZDE 83 

ORANINDA AZALTARAK 
SAĞLIĞIMIZI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE 

KORUMAMIZA YARDIMCI 
OLUYOR.

ÜRÜN

DYO’NUN İLERİ 
TEKNOLOJİLERLE 

GELİŞTİRİP ÜRETTİĞİ 
OXYMAX DE İÇ 

ORTAMLARDAKİ 
FORMALDEHİT DİYE 
ADLANDIRDIĞIMIZ 

ZARARLI 
KİMYASALLARI 

ÖNEMLİ ÖLÇÜDE 
YOK EDİYOR.

Tüm dünyada etkisi hala süren pandemi bize sağlığımızın ne kadar 
önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Özellikle solunum sistemine 

ciddi zararları olan Covid-19 salgını evlerimize kapandığımız bu 
dönemlerde yaşadığımız mekanın temiz ve sağlıklı olmasının ne derece 
önem taşıdığını bizlere gösterdi. Kendi imkanlarımız dahilinde her birimiz 
yaşam alanlarımızda hijyeni en üst seviyede tutmaya özen gösterdik. 
Sadece temizlik yapmanın yeterli olmadığı günümüz koşullarında 
soluduğumuz havanın da temiz olması öncelikli konularımızdan oldu. 
DYO’nun ileri teknolojilerle geliştirip ürettiği Oxymax de iç ortamlardaki 
formaldehit diye adlandırdığımız zararlı kimyasalları önemli ölçüde yok 
ediyor. 
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Alerji ve astım gibi şikâyetlerin en önemli sebeplerinden olan formaldehit; evde, işyerinde, okulda, 
hastanede kısaca tüm yaşam alanlarında bulunan zararlı bir kimyasal. Geçmeyen burun tıkanıklığı, nefes 
darlığı, kaşıntı ve bitmek bilmeyen hapşırıklara yol açan formaldehite karşı etkili olan ve bu tür zararlı 
kimyasalı absorbe eden Oxymax, bu özelliği ile iç mekânlarda havanın kalitesini artırıyor. DYO Oxymax 
ile boyanmış iç cephelerde, ortamdaki formaldehit molekülü duvar yüzeyine ulaştığı anda Oxymax’in 
içeriğindeki özel formül tarafından yok ediliyor.
Kapalı ortamlarda bulunan eşyalardan parkelere, temizlik ürünlerinden sigara dumanına kadar bir 
çok unsurdan salınan zararlı kimyasal madde formaldehiti yüzde 83 oranında temizleyen Oxymax, 
yaşadığımız ortamın çok daha sağlıklı olmasına imkan tanıyor. 
DYO Oxymax bu eşsiz özelliğinin yanı sıra antibakteriyel olması, içeriğinde uçucu organik bileşikler 
ve amonyak içermemesi ile ön plana çıkıyor. Aynı zamanda binlerce renk seçeneği bulunan DYO 
Renk Pınarı ile uyumlu olan OXYMAX, ipekmat görünüm ve maksimum silinebilme özelliğine de 
sahip. 

FORMALDEHİT’İ %83 ORANINDA YOK EDER.
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ESKİTİLMİŞ MOBİLYA SON DÖNEMİN YÜKSELEN TRENDLERİ ARASINDA YER ALIYOR. 
KULLANILMAYAN MOBİLYALAR ESKİTME YÖNTEMİYLE ŞIK BİR GÖRÜNÜME KAVUŞURKEN 

VİNTAGE MODASI EVLERE TAŞINIYOR. 

Mobilyalarınızı Eskitilmiş mobilyalar her yerde karşımıza çıkıyor. 
Uzun yıllardan beri modası eskimeden kullanılan 

bir tasarım örneği olarak kullanılan eskitilmiş 
mobilyalar hiçbir zaman bitmeyecek bir moda olarak 
kabul ediliyor. Eskimiş olan mobilyaların üzerinde 
farklı dekorasyon değişiklikleri yapılmak isteniyorsa 
sadece boyası değiştirilerek bambaşka bir görüntü 
de sağlanabiliyor. Eskitme tekniklerinde birçok 
yöntem bulunuyor.

Ahşap Boyamada Antik Eskitme
Antik eskitme yapmak için antik eskitme sıvısı, su ve sentetik bir 
fırçaya ihtiyaç duyuluyor.

Yapılışı:
• Antik eskitme uygulayacağınız mobilyayı iyice temizleyin.
• Plastik bir kapta antik eskitme sıvısı ile çok az miktarda (5-6 
damla) suyu karıştırın.
• Aldığınız sentetik fırça ile öncelikle motifli yüzeylerden başlayarak 
boyamaya başlayın.
• Boyama işlemini yüzeyleri küçük küçük parçalara ayırarak yapın. Çünkü boya yaptığımız alanı 
hemen arkasından pamuklu bir bezle silmemiz gerekiyor. Bu yüzden bir miktar boyama sonra silme 
işlemi şeklinde tekrarlayarak işlemleri takip etmeniz gerekiyor.
• Boyama ve silme işlemi bittikten sonra kurumaya bırakabilirsiniz.

Ahşap Boyamada Mum ile Eskitme
Mum ile eskitme yöntemi yapmadan önceyi eskitme yapacağınız mobilyayı hazır hale getirmeniz 
gerekiyor. İstediğiniz renk boya ile boyayarak hazırlıklara başlayabilirsiniz.

Yapılışı:
• Boyama yaptığınız mobilyayı normal mum ya da parafin ile tamamen mumlayın.
• Mumlama işlemini heterojen bir şekilde yapabilirsiniz. Mobilyanın her tarafını aynı oranda mumlamak 
zorunda değilsiniz. Mobilyanın köşe ve kenar kısımlarına mumlama yaparken dikkat edin. Her tarafının 
mum olduğundan emin olun. Çünkü mobilya ya da diğer eşyalarınız eskimeye öncelikle kenarlardan 
başlayacaktır.
• Mumlama işlemini tamamladıktan sonra temiz bir bezle mobilyanızı silin. Böylelikle mobilya üzerindeki 
fazla mum parçaları düşecektir.

Eskiterek Yenileyin
ESKİTME TEKNİĞİYLE 

YENİLEDİĞİNİZ 
MOBİLYALARINIZI 

ANTİKA EŞYALARLA 
BİRLİKTE DAHA 
DİKKAT ÇEKİCİ 

BİR HALE 
GETİREBİLİRSİNİZ.
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• Beyaz ya da istediğiniz renk boya ile mobilyayı boyayın ve eskimiş görüntü olsun istediğiniz yerlere 
zımpara yapın.
• Bu eskitme tekniğinde amaç mum sayesinde boyanan rengin çok fazla tutmaması ve zımpara işlemiyle 
de altta ilk boyanan rengin kolayca ortaya çıkmasıdır.

Ahşap Boyamada Yağlı Boya ile Eskitme
Yağlı boya eskitme tekniği içinse istediğiniz renk yağlı boya, kıl fırça, plastik bir kap, kağıt ve resim 
yağına ihtiyaç duyuluyor.

Yapılışı:
• Seçtiğiniz renkte yağlı boyadan kağıt 
üzerine biraz sıkın. 
• Sıkmaktan korkmayın çünkü boyanın 
yoğun bir kıvamı var.
• Resim yağını plastik kaba dökün. 
Fırçanızı boyaya sürmeden önce yağa 
sürün. Bunun nedeni mobilyanın yağ 
sayesinde daha kolay boyanması. 
• Fırçanızı önce yağa sonra kağıdın 
üzerindeki boyaya sürdükten sonra 
mobilyanızı boyamaya başlayın.
• Mobilyanızı boyarken işlemleri parça 
parça yapın. Yani öncelikle bir yüzeyi 
boyayın ve sonra temiz bir bezle silin. 
Sonra diğer yüzeyi boyamaya geçin 
ve tekrar bir bezle silin.
• Mobilyanın bütün yüzeylerine bu 
işlemi uygulayın.
• Yağlı boya geç kuruduğu için en az 
iki gün kurumaya bırakın. Kuruduktan 
sonra mobilyanızı istediğiniz gibi 
kullanabilirsiniz. 

EVLERİN HER 
KÖŞESİNDE ÖZELLİKLE 
DE SALONLARDA 
GÖRSELLİĞİN ÖN 
PLANA ÇIKARILMASI 
AMACIYLA ESKİTME 
MOBİLYALAR TERCİH 
EDİLİYOR.
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“TÜRKİYE’DE 
KOMEDİ 
İÇİN ÇOK 
MALZEME 
VAR”

Bir yanda oyunculuk bir yanda senaristlik 
derken on parmağında on marifete sahip 

olan Gupse Özay, Türkiye’nin en başarılı kadın 
komedyenleri arasında. Son filmi ‘‘Eltilerin 
Savaşı’yla’’ gerçekleştirdiği başarılı işlere bir 
yenisini daha ekledi. Hayata geçirdiği her 
projenin başarısını kuvvetli analiz gücüne 
bağlayan güzel oyuncu; gözlemlemeyi çok 
sevdiğini söylüyor. Bu da ortaya çıkardığı 
projelerin gerçeğe yakın olmasını sağlıyor.

“Türkiye’de Komedi İçin Çok Malzeme Var”
Ortaya çıkardığı projelerde izleyiciyi kahkahaya 
boğan Özay, konu seçimiyle ilgili Türkiye’nin 
bir cennet olduğunu dile getiriyor. Kültürel 
olarak birçok malzeme olduğunu dile getiren 
güzel oyuncu bunların komedi için çok elverişli 
materyaller olduğunu söylüyor.

İlkokulda Kendi Yazdığı Skeçleri Oynardı 
Yeteneğin doğuştan mı sonradan mı edinilen 
bir özellik olduğu konusunda genel bir yorum 
yapmayan Özay, sosyal ve meraklı bir çocuk 
olduğunu söylüyor. İlkokul birinci sınıftayken 
tahtaya çıkıp kendi yazdığı skeçleri oynayıp, 
bütün sınıfı güldürdüğünü dile getiriyor.

Gülse Birsel’i İdol Olarak Görüyor
Gülse Birsel’i rol model olarak kabul eden 
Gupse Özay, onun dizisinde rol almanın 
büyük şans olduğunu dile getiriyor. Gülse 
Birsel’le aynı seti paylaşmanın ayrıcalık 
olduğunu belirtiyor ve sözlerine şöyle devam 
ediyor: ‘‘Bu kadın ne kadar harika, ne kadar 
zeki ve güçlü biri diyerek tüm set boyunca 
onu takip ediyordum.’’ Avrupa Yakası’nda rol 
almış olmanın kendisi için bir dönüm noktası 
olduğunu dile getiriyor.

HEM SENARİSTLİĞİNİ 
ÜSTLENDİĞİ HEM DE 

OYUNCU KADROSUNDA YER 
ALDIĞI ‘‘ELTİLERİN SAVAŞI’’ 

FİLMİYLE BAŞARILI BİR 
GİŞE HASILATI ELDE EDEN 

GUPSE ÖZAY, TÜRKİYE’DEKİ 
PARMAKLA GÖSTERİLEN 

EN BAŞARILI KADIN 
KOMEDYENLER ARASINDA 

YER ALIYOR.
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Stand – Up Yapmayı Düşünmüyor 
Kendini mükemmeliyetçi, kaygısı yüksek ve stresli biri olarak tanımlayan güzel oyuncu, bu özellikleri 
nedeniyle ne stand – up ne de tiyatro yapabildiğini belirtiyor. Canlı programlara da tek başına 
çıkmaktan kaçınan biri olarak sinemayı kendine çok daha yakın bir mecra olarak görüyor.

Gelecek Planlarında Çocuklar Var 
Sevdiği işi yapan her birey gibi başarılı olan Özay, gelecekle ilgili birçok yeni proje planlıyor. Yayınladığı 
üç çocuk kitabıyla çocukların sihirli dünyasını aralayan Özay, çocukları güldürmeyi sevdiğini dile getiriyor. 
Çocuklarla ilgili bir animasyon projesini hayata geçirebileceğini söylüyor. Dijital konusunda da yeni projelere 
imza atabileceğinden bahseden güzel komedyen, hiç beklenmeyen bir anda ters köşe bir hikaye ile de 
seyircinin karşısına çıkabileceğinin altını çiziyor. 
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GENÇLER İÇİN ROL MODEL 
OLMAK HOŞUNA GİDİYOR 

GENÇ YETENEKLER İÇİN 
ROL MODEL OLMANIN 

HOŞUNA GİTTİĞİNİ DİLE 
GETİREN ÖZAY, KİŞİNİN 

BAŞARILI BİR FİGÜR 
OLARAK SEÇİLMESİNİN İYİ 

BİR MOTİVASYON KAYNAĞI 
OLDUĞUNU SÖYLÜYOR VE 

GENÇ KIZLARA SESLENİYOR: 
ÜRETİN, KORKMAYIN VE 

CESARETLİ OLUN...

RÖPORTAJ



Mekanlar Yaratıyor
BEKLENTİLERİN ÖTESİNDE 

DÜNYA’DA VE 
TÜRKİYE’DE ÇEVRE 
DOSTU ÜRÜNLER 
GİTTİKÇE ÖNEM 

KAZANIRKEN, TÜRK 
BOYA SEKTÖRÜNÜN 
ÖNCÜ ŞİRKETİ DYO, 

GELİŞTİRDİĞİ ÜRÜNLERLE 
FARK YARATMAYA 

DEVAM EDİYOR. 

YENİ ÜRÜN

Türkiye’nin en köklü ve yerli boya üreticisi DYO’nun yeni geliştirip ürettiği Dinamik Soft Mat 
silinebilirlik, örtücülük ve nefes alma özellikleri ile ön plana çıkıyor. Dinamik Soft Mat çevre dostu 

bir ürün olmasıyla da standartları yükseltiyor.

Estetik Görünüm Kazandırıyor
Birbirinden çarpıcı renk seçenekleri ile mekânlara canlılık katan DYO’nun yeni dekoratif son kat iç 
cephe boyası Dinamik Soft Mat, tercih edildiği alanlara estetik bir görünüm getiriyor.

Kusursuz Yaşam Alanları Oluşturuyor 
Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkılı, silinebilirliğe sahip Dinamik Soft Mat iç mekanlarda kolay 
uygulanabilen yapısı ile ön plana çıkıyor. Nefes alma özelliğine sahip olan ürün, soft mat dokusu ile 
uygulandığı yüzeye mükemmel bir örtücülük verirken, renkleri çok daha çarpıcı göstererek kusursuz 
yaşam alanları oluşturulmasını sağlıyor. 
Dinamik Soft Mat, DYO Renk Pınarı Sistemi’ne uyumlu olmasıyla, yaşam alanlarınızı istediğiniz renkte 
tasarlamanıza imkan sunuyor.
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Klasik Otomobiller

COVİD-19 PANDEMİSİ HEPİMİZİN HAYATINI VE 
YAŞAM DÜZENİNİ ETKİLERKEN, AYNI ZAMANDA 
TEMAS ETTİĞİMİZ NOKTALARI DAHA TEMİZ VE 

HİJYENİK HALE GETİRME YOLLARI KONUSUNDA DA 
FARKINDALIĞIMIZI ARTIRDI. PANDEMİ SÜRECİNDE 
OTOMOBİLİNİZİ HİJYENİK VE TEMİZ TUTMAK İSE 
HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ.

Günlük yaşantımızda kişisel hijyenin yanı sıra temas ettiğimiz, 
kullandığımız gıda, eşya, teknolojik aletler ve otomobil gibi birçok 

nesnenin temiz olması da virüslerden kaçınmak için büyük önem 
taşıyor. Bunun için öncelikle, mikropların pek çok formda var olduğu 
ve çevremizde her zaman çeşitli mikro organizmaların yaşadığı 
bilincinde olmamız gerekiyor. Buna rağmen, bu organizmaların 
küçük bir kısmının bizim için zararlı olma potansiyeli taşıdığını da 
bilmemiz önemli. Bu yüzden temizlik yaparken koronavirüs gibi insan 
sağlığına zararlı diğer tüm bakteri ve virüsleri ortadan kaldırmaya 
dikkat etmeliyiz.  
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‘‘ARAÇTA EL DEZENFEKTANI BULUNDURUN”

Araç yüzeyinin Covid-19 ile kontamine olması ve 
bulaşma sürecinin kişiye göre fark göstermesi de 
göz önünde bulundurulursa otomobilinizi sık sık 
temizlemek dışında, belirli bir araç temizleme sıklığı 
bulunmuyor. Arabada mutlaka bir el dezenfektanı 
ya da kolonya bulundurulması öneriliyor.

“Otomobilinizi Kimseyle Paylaşmayın”
Otomobillerin dış kısmı için sosyal mesafe kuralı ve hijyen 
önlemlerini en sıkı şekilde uygulayan yıkama yöntemlerinin tercih 
edilmesi gerekiyor. Eldiveni bir koruma şekli olarak görebilirsiniz. 
Ancak, bununla birlikte kirlenmiş bir yüzeye dokunduğunuz 
eldivenlerinizin kirlenebileceğini ve daha sonra eldivenli el ile 
yüzünüze dokunduğunuzda virüsün burdan bulaşabileceğini 
lütfen unutmayın. Otomobilinizi birlikte yaşamadığınız kimseyle 
paylaşmamalısınız, çünkü bu uzmanların önerdiği sosyal mesafe 
kurallarının dışına çıkmak oluyor.

TAKILAN EMNİYET KEMERİ 
MUHTEMEL ÖKSÜRÜK VE 
HAPŞIRMALARDAN GELEN 
MİKROPLARI TAŞIYOR 
OLABİLİR. 

Otomobillerin içini temizlerken asla çamaşır suyu 
veya hidrojen peroksit içeren ürünler kullanmamak 
gerekli. Ayrıca, parlama ve parmak izi önleyici 
gibi kaplamalara zarar verebilecek amonyak bazlı 
ürünlerden de kaçınmak gerekli. 
Temizlik sırasında direksiyon simidi, tutacaklar, vites 
kolu, düğmeler veya dokunmatik ekran, silecek ve 
sinyal kulakçıkları, kol dayanakları, torpido tutacağı, 
kolçaklar ve koltuk ayarı gibi sık dokunulan alanlara 
özellikle dikkat edilmesi gerekiyor. Emniyet kemerleri  
ve kemer tutamaçları her sürücünün temizlik kontrol 
listesinde en üst sıralarda olmalıdır. Takılan emniyet 
kemeri muhtemel öksürük ve hapşırmalardan gelen 
mikropları taşıyor olabilir. 

OTOMOBİLLERİN 
İÇİNİ TEMİZLERKEN, 

ÇAMAŞIR SUYU VEYA 
HİDROJEN PEROKSİT 
İÇEREN ÜRÜNLERDEN 

SAKINMAK 
GEREKİYOR.
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Otomobil sektöründe piyasaya her gün yeni araç çıkarken, aracın değerini ortaya koyan ve tüketici 

açısından tercih unsuru haline getirerek farklılaştıran temel faktörlerden biri de rengi ve boyası. 

Paralelde, ikinci el piyasasını da hareketlendiren bu durum, el değiştiren araç sayısını da arttırıyor 

ve mümkün olduğunca az hasarlı araçların tercih edilmesi durumunu da beraberinde getiriyor. 

Ancak, piyasadaki yaygın kanılardan biri olan “araç boyandığında değeri düşer” algısı ise bugün 

pek çok tüketici tarafından kaygı unsuru olarak görülüyor ve ikinci el araç satışını da yavaşlatıyor. 

Tüketiciler, yüksek bedellerle sıfır araç satın almayı tercih ediyor veya mevcut kullanıcılar ufak hasarlar 

almış araçlarını “daha sonra aynı değere satamam” kaygısıyla boyatmakta tereddüt yaşıyorlar.  Ancak 

bu yanlış bir kanı olmakla birlikte, aksine aracın yeniden boyanması değerini korur, hatta yükseltir.

Özellikle yurtdışı piyasasına bakıldığında, tüketicilerin yeniden boyanmış pırıl pırıl araçları, daha 

yüksek bir bedel ödemeyi göze alarak satın almayı tercih ettiği görülürken, bu durumun ülkemizde 

de benzer olabilmesi için bu algının kırılması gerekiyor. Kaliteli bir boya ile boyanmış araç, ilk günkü 

gibi görünürken, aynı zamanda dış etkenlere karşı koruma sağlıyor. 

Diğer bir yandan, bir aracı hasarlı olarak daha düşüğe bir ikinci el piyasasına sattığınızda, 

o araç elinizden çıktıktan sonra yine boyanarak sizin sattığınızdan daha yüksek bir bedelle 

başka bir kullanıcıya satılabiliyor. Bu durum tüketiciler tarafından fazla bilinmediğinden, 

bireysel kullanıcı olarak boyattığınızda değerini 

kaybedeceği yanılgısı hissediliyor. 

DYO Oto tamir boyaları ile, tüketiciye araçlarının 

ilk günkü görüntüsünü ve kalitesini sunarken,  

araçlarda meydana gelen boya hasarlarını ortadan 

kaldırararak aracınızın hem ilk günkü gibi kusursuz 

görünmesini hem de değerini korumasını sağlamanın 

gururunu taşıyoruz. 

BOYALI ARACIN 
DEĞERİ DÜŞMEZ!
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EVLERİN GİZLİ HAZİNELERİ

Çatı Katları 

KÜÇÜK ALANLAR OLMASINA RAĞMEN EVLERİN EN 
EĞLENCELİ VE KEYİFLİ YERLERİ OLARAK GÖRÜLEN ÇATI 

KATLARININ DEKORASYONU AYRI BIR ÖZEN İSTER. EĞİMLİ 
TAVAN NEDENİYLE KULLANIM ALANI OLDUKÇA DARALAN 

ODALAR, DOĞRU DEKORASYONLA HEM ŞIK HEM DE 
İŞLEVSEL BİR HALE GETİRİLEBİLİR.

Evin en şirin alanı olarak kabul edilen çatı katlarının dekorasyonu 
diğer odalara oranla daha fazla özen ister. Kullanılan mobilyadan, 

aksesuara kadar detaylı bir çalışma yapılması gerekir. Aydınlatma 
bu gibi alanlarda önemli bir faktördür. Işık daha davetkar bir oda 
yaratmaya yardımcı olur. Pencere doğramalarını pencereden uzağa 
yerleştirmek, değerli doğal ışığa engel olmamaya imkan sağlar. Alanı 
çok fazla kapatmamak için daha küçük alanlarda, doğramada kumaş 
ahşaplar kullanabilir. İster beyaz ister başka bir ışık tonu seçilsin, 
boyalı zeminler tavan arasında akıllı bir seçim olabilir. Odada ister 
beyaz ışık kullanın, ister sarı ışık kullanın fark etmez. Her iki renkte 
odayı ferah gösterecektir. 

Kullanım Tercihi Size Kalmış 
Çatı katları genellikle konuk odası, çocuk oyun odası veya çalışma 
odası olarak kullanılıyor. Bu alanda bir farklılık yaratmak istiyorsanız film 
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odası olarak da dizayn edebilirsiniz. Yerlere attığınız minderler film odanıza hoş bir ambiyans katabilir. 
Çatı katlarında sakinleştirici renklerle duvarları boyayarak, yoga-meditasyon odasına da çevirmeniz 
mümkün.

Uygun Pencereler
Eğimli bir duvara yerleştirilmiş pencerelerin özellikle kaplaması zordur ve odanın ne için kullanıldığına 
bağlı olarak, pencereler perdesiz bırakılabilir. Ancak alan yatak odası olarak kullanıyorsa, pencereler 
örtülebilir. Alttan veya üstten açılır gölgelik perdeler ile yüksek, eğimli pencerelerde bile ışık kolayca 
kontrol edebilir.

Küçük Mobilyalar ile Zarafet
Rahat bir salon alanı oluşturmak için de zemini 
minderler ve alçak bir sehpa ile çevreleyebilirsiniz. 
Zemine yakın oturmak tavanların daha yüksek 
görünmesini sağlar. Aynı şekilde, platform yataklar 
ve alçak kanepeler, tavan arasında tam boy 
yataklardan ve hacimli kanepelerden daha iyi 
durur. Çocuk oyun masaları, sandalyeler ve raflar, 
tam boyutlu mobilyalar dar alanlara sıkışabilir. 
Pencerenin altında küçük yataklı bir çatı katı oyun 
odası planlandığında, burada çocuklar oynarken 
yetişkinler de onlarla birlikte zaman geçirebilirler.

Kitaplık Şıklık Katar 
Güzel bir kitaplık da çatı katını evin en özel 
alanı haline getirebilir. Bir okuma sandalyesi, 
bir kilim ve geniş bir kitaplık ile çok özel bir 
alan oluşturulabilir. Kendinize zaman ayırmak, 
okuma yapmak, mailleri yanıtlamak, faturaları 
ödemek ya da yalnızca bir süre kafa dinlemek 
için herkesin özel bir alana ihtiyacı vardır. Çatı 
katında oluşturulacak çalışma alanı bu konuda 
imdadınıza yetişebilir.

NORMALDE SOĞUK VE 
KARANLIK ALANLAR OLAN 

ÇATI KATLARI, DOĞRU 
YENİLEME PROJELERİ 

İLE IŞIK DOLU, SICAK VE 
DAVETKAR BİR ODAYA 

DÖNÜŞEBİLİR. 
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Hayat Çok Kolay
ONLİNE ALIŞVERİŞ İLE

Hayat Çok Kolay

TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN KORONA VİRÜS SALGINI BİRÇOK ALIŞKANLIĞI DA 
DEĞİŞTİRDİ. BUNLARDAN BİRİ DE ALIŞVERİŞ. DIŞARI ÇIKMADAN TÜM İHTİYAÇLARI TEMİN 

EDEBİLME KOLAYLIĞI SAĞLAYAN ONLİNE ALIŞVERİŞTE DİKKATLİ OLMAK GEREKİYOR. 
İNTERNETTEN ALIŞVERİŞ YAPARKEN DİKKAT ETMENİZ GEREKENLERE MUTLAKA GÖZ ATIN. 

Hayatı kolaylaştıran her teknoloji kolayca 
benimseniyor. Alışverişte kart kullanımı, 

arkasından gelen online alışveriş imkanı sonrasında 

alışveriş yapılabilecek mecraların artması, markaların 

bunu desteklemek adına yaptığı internete özel 

kampanyalar, müşterilerin her hakkını savunan 

sözleşmeler derken birçok farklı tüketici alışveriş 

alışkanlığını internete ortamına taşıdı. Online 

alışveriş giyimden, mutfağa kadar her alanda 

sıklıkla kullanılmaya başlandı. 

Bununla birlikte her ne kadar yasal süreçler 

tüketiciyi korumaya yönelik olsa da müşteriler 

bazen kendi elleriyle kendilerini problemin içine 

itebiliyor. Bunların gerçekleşmemesi içinse dikkat 

edilmesi gereken önemli noktalar bulunuyor.

Kullanılan Site Çok Önemli 
Bir sitede ya da uygulamada birbiriyle çok 

alakasız ürün grupları satılıyorsa, URL adı güven 

vermiyorsa ya da kullanılan dilde hatalar varsa, o 

site çok profesyonel bir site değildir. Buraya kredi 

kartı bilgilerinin verilmemesi gerekir.

Gerçek Müşteri Yorumlarına Dikkat 
İnternet üzerinden ya da fiziksel mağazadan 
alışveriş yapmadan önce, marka ile ilgili çevrenize 
sorular sormalısınız. İnternette marka hakkında 
girilen yorumları da dikkatlice okuyarak, olası 
hayal kırıklıklarının önüne geçebilirsiniz.

Bilgilerinizi Koruyan Sitelere Yönelin
Alışveriş yapılacak sitede SSL (güvenli yuva 
katmanı) şifrelemesinin kurulu olduğundan emin 
olmalısınız. Sitenin URL’si https:// ile başlamalı ve 
adres çubuğunda kilit sembolü görülmelidir. Bu 
size maksimum güvenlik sağlayacaktır.

Açık Alanlardaki Wi-Fi’ye Güvenmeyin
Birçok farklı kullanıcının şifreli ya da şifresiz 
şekilde bağlanabildiği ağlar genelde suistimale en 
açık durumları yaratıyor. Eğer alışveriş yapmak 
istiyorsanız kendi hattınıza ait internete bağlanarak 
alışveriş yapmanız önemli bir detay olarak kabul 
edliyor.

Kredi Kartına Alternatif Sistemleri Deneyin
Birçok e-ticaret sitesinin kapıda ödeme seçeneği 
var. Bu şekilde kapıda nakit ödeme seçerek kart 
bilgilerinizi hiçbir yerle paylaşmadan alışveriş 
yapabilirsiniz.

Güncellemelerinizi Takip Edin
Alışveriş yaparken kullandığınız tarayıcı, telefondan 
alışveriş yapıyorsanız telefonunuzun işletim sistemi, 
kullandığınız alışveriş uygulamaları ve telefon ya 
da bilgisayarınızdaki anti-virüs programları güncel 
olmalıdır. 
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ÇALIŞMA HAYATI 
YENİ BİR DÖNEMİN 
KAPISINI ARALADI

ÇİN’DE BAŞLAYIP TÜM DÜNYAYI ETKİSİ ALTINA ALAN COVİD-19 HAYATIMIZDA BİRÇOK 
ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ. BUNLARDAN BİRİ DE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİ. İŞ DÜNYASI YEPYENİ 

BİR KAVRAMLA TANIŞTI. ONLİNE ÇALIŞMA SİSTEMİ OLAN HOME OFFİCE KAVRAMI 
HAYATIMIZDA YENİ BİR DÖNEMİN KAPISINI ARALADI. 

Tüm dünyanın içinde bulunduğu olağan üstü bu durum tabu sayılabilecek bazı kuralları devre dışı bıraktı. 
Bunlardan biri de esnek çalışma şekillerinden biri olan home office çalışma yöntemi. Birçok yöneticinin 

kontrol ve takip sıkıntısı nedeniyle karşı çıktığı home office çalışma yöntemi şimdilerde kullanılan en sık 
çalışma şekillerinden. Dünyanın dört bir yanındaki insanlar bu zoraki değişim süreci nedeniyle yeni çalışma 
şekillerine adapte oldular. İş dünyası şimdilik bir tabuyu ortadan kaldırdı. Başarılı bir şekilde uygulanmaya 
devam ederse çalışma hayatında yeni bir dönem başlayacak. 

Home Office Çalışma Sanatı 
Teknolojinin gelişmesi her alanda olduğu gibi çalışma şartlarında da bazı değişiklikleri 
beraberinde getiriyor. Evlere taşınabilen iş yerindeki sistemler çalışma hayatının da evlerde 
devam edebileceğini gösteriyor. 

Home Office Çalışmanın Avantajları
• Çalışma ortamınızı istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz. 
• Dışarı çıktığınızda yaptığınız tüm masrafları evden çalışırken yapmayacağınız için masraflarda 
kısıtlamaya gitmiş olursunuz. 
• Çalışma ortamınızı kendiniz yaratacağınız için konsantrasyonunuzu bozan şeylerden uzak durabilirsiniz. 
• Yol sorununun ortadan kalkmasıyla zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. 
• Canınızı sıkacak olumsuz durumlarla karşılaşma riskiniz azaldığı için stresten uzak durmuş olursunuz. 

Home Office Çalışmanın Dezavantajları
• Evden çalışırken disiplinli bir ortam yaratmaktan zorlanabilirsiniz.
•  Uzaktan çalışacağınız için ekip içerisinde yer alan diğer kişilerle aranızda koordinasyonsuzluk oluşabilir. 
•  Home office çalışma, disiplinli olmadığınızda ve belli bir çalışma rutini oluşturmadığınızda verimli 
olmayabilir.
•  Sürekli olarak evden çalışmak, iş ve ev hayatınızın aynı ortamda geçiyor oluşu, hayatınızın çok fazla 
rutinleşmesine neden olabilir.

KANUNLAR NE DİYOR? 

İş Kanunu’nun 14. maddesinde uzaktan çalışma düzenlenmiş. Buna göre, işçinin, 
işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde 
ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı 
ve yazılı olarak kurulan iş ilişkisi uzaktan çalışma olarak tanımlanıyor. Home office 
çalışma şekli tüm sektörlere uygun olmasa da bu kararı alacak işverenin geçici 
süreyle evden çalışmayı yazılı olarak kural altına alması ve gerekli çalışma düzenini 
kurması gerekiyor.
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Firmanızı tanıyabilir miyiz?
Firmamız 1980 yılında Ahmet Yüreli’nin perakendeci olarak boya ve hırdavat sektörüne adım 
atması ile başlamıştır. 1998 yılında Yaşar Holding iştiraki olan Dyo-İnşaat, Dewilux-Mobilya ve Sanayi 
boyalarının alınmasıyla birlikte distribütör olarak hizmet vermeye başlamıştır.1980 yılından günümüze 
kadar ikinci kuşaklarla birlikte en iyi hizmeti vermektedir ve bu sürekliliği sağlamayı hedef olarak 
belirlemiştir. 

DYO markası ile yollarınız nasıl kesişti? 
Firmamız 1998 yılında toptan satışa direkt olarak Dyo İnşaat ve Dewilux bayiliği ile başladı. 
Birlikteliğimiz kesintisiz bugüne kadar devam etmektedir.

DYO’yu tercih etmenizin sebepleri nelerdir? 
Ülkemizde en köklü geçmişe sahip %100 yerli ve milli tek marka olması ve bununla birlikte pazarın 
belirleyici ürün çeşitliliğini bulundurması tercih etmemizi sağlayan en önemli faktörlerdir.

Ürün gamına baktığımızda  en çok hangi ürün rağbet görüyor?
İsmi Dyo olan hiç bir ürün çeşidini pazara empoze etmekte sıkıntı yaşamıyoruz. Başlıcalarını söylemek 
gerekirse; İç Cephe ürünlerinde Dinamik İpek Mat, Dış Cephede ise Teknotex ve Dinamik Dış olarak 
adlandırabiliriz. Sentetik grup ve yardımcı ürünlerin talepleri de azınsanacak rakamlar değiller.

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

1998 YILINDAN BU YANA 
DYO’NUN BAYİLİĞİNİ 

GERÇEKLEŞTİREN 
MERT BOYA’NIN SAHİBİ 

AHMET YÜRELİ, YABANCI 
SERMAYENİN ÖZELLİKLE 
ÇOK AKTİF OLDUĞU SON 
YILLARDA, SEKTÖRDEKİ 

TÜM REKABETE RAĞMEN 
YERLİ VE MİLLİ OLAN DYO 

BOYALARININ HALEN 
EN ÜST SIRALARDA 

BULUNMASINDAN  
GURUR DUYDUĞUNU 

İFADE EDİYOR. 

Boya sektöründe en çok hangi renkler moda? 

İnşaat sektöründe her yıl renk değişimleri oluyor fakat geçmişten 

günümüze kadar uzanan bej tonlarının talep edilme çoğunluğu 

tartışılmaz bir gerçektir.

Türk boya sektörünün son on yılına baktığımızda karşımıza nasıl 

bir tablo çıkıyor? 

Ülkemizde yabancı sermayenin özellikle son yıllarda çok aktif 

olduğunu görüyoruz. Sektördeki bu rekabette yerli ve milli olan Dyo 

boyalarının halen en üst sıralarda bulunması bizlere gurur veriyor.

Sektördeki trendleri belirleyen unsurlar nelerdir ?

Son yıllarda teknolojinin hayatımızın her noktasında olmasıyla 

birlikte teknolojik ürünlerin pazardaki trend ürünler olması tartışılmaz bir gerçektir. Ürünler arasında 

ekonomik ve uygulaması daha pratik ve kolay olan ürünler çok sık tercih edilmektedir.

Sektörün en önemli sorunu sizce şu an nedir? 

İnşaat sektörünün en önemli sorunu tartışmasız kâr elde edememe olabilir. Bunun sebebi ise hem 

kendi markamızın içinde hem de rakip firmalarla olan rekabetteki fiyat politikalarıdır. Gerek perakende 

payı gerekse uygulamacı bayilerin yaptıkları satışlarda yaşadığı problemlere bakarsak genelinin 

temelinde rekabet oldukça fazlalaşmıştır.

Gelecek dönem hedefleriniz nelerdir? 

Yeni dönemde yaptığımız güçlü yatırımlarla pazara daha iyi hizmet verebilmek ve daha fazla 

vatandaşımıza iş imkanı sağlamak öncelikli hedefimizdir. Bu doğrultuda pazar payımızı büyütmek 

ve doğru şekilde büyümek ideolojimizdir.

Müşterinin gözünde DYO markası neler ifade ediyor ? 

Öncelikle kalite ve marka bilinirliğiyle birlikte rakiplerimiz arasında yerli ve milli olan tek firma olmanın 

gururu Dyo markasını daha da güçlendiriyor.

Müşteri güvenini sağlamak adına neler yapıyorsunuz? 

Müşterilerimizle ilişkilerimizde en önemli unsur güvendir. Mert Boya ailesi olarak öncelikli hedefimiz 

müşterilerimize iyi hizmet, kaliteli ürün, güler yüz ve güven sağlamaktır. Bu doğrultuda ilerlediğimiz sürece 

markamıza olan güvenin artacağına ve devam edeceğine inanıyoruz.
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Geçtiğimiz aylarda denetime giren Türkiye’nin en köklü 
boya firması DYO, denetimleri başarı ile tamamladı. 

TSE tarafından hazırlanan, sanayi işletmelerinin Covid-19 ile 
mücadelesine rehberlik eden “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon 
Önleme ve Kontrol Kılavuzu” doğrultusunda, “Covid-19 
Güvenli Üretim Belgelendirme” denetimi, 17.06.2020’de 
Çiğli Üretim Tesisi’nde, 18.06.2020 tarihinde Dilovası Üretim 
Tesisi’nde gerçekleşti. Kurulduğu günden bu yana çalışanların 
temel haklarını, sağlık ve güvenliklerini her zaman ön planda 
tutan DYO, pandemiye karşı hayata geçirdiği uygulamalarıyla 
Çiğli ve Dilovası Üretim Tesisleri’nde “TSE Covid-19 Güvenli 
Üretim Belgesi”ni almaya hak kazandı.

SEKTÖR LİDERİ DYO ‘COVID-19 
GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ’NE 
SAHİP İLK BOYA FİRMASI OLDU

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’NIN ÖNDERLİĞİ İLE TSE TARAFINDAN YAYINLANAN 
KILAVUZA GÖRE BELİRLENEN KRİTERLERİ YERİNE GETİREN DYO, YAPILAN DENETİMLER 
SONUCU ‘‘TSE COVİD-19 GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ’’Nİ ALAN İLK BOYA MARKASI OLDU.

DYO, BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İLE İŞBİRLİĞİ YAPARAK ‘’SAĞLIK EMEKÇİLERİNE SAYGI 
DUVARI’’ PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ. PROJE KAPSAMINDA ORTAKÖY MAHALLESİ 
PORTAKAL YOKUŞU CADDESİ’NDE BULUNAN DUVARI “NO MORE LİES” İSİMLİ SANATÇI 
RESMETTİ, ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI CHRİS MCGRATH FOTOĞRAFLADI. 

DYO’DAN SAĞLIK EMEKÇİLERİNE SAYGI DUVARI

DYO ve Beşiktaş Belediyesi, toplumun sağlık çalışanlarına yönelttiği şükran duygularını ifade etmek 
amacıyla bir proje hayata geçirdi. “Sağlık Emekçilerine Saygı Duvarı’’ isimli projede, tüm dünyayı etkisi 

altına alan COVID-19 salgını sürecinde büyük bir özveri ile çalışan sağlık emekçilerine teşekkür edilmesi 
amaçlandı. Proje kapsamında Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi’nde bir duvar seçilerek üzerine 
bir mural çizildi.  Çalışmayı sanatçı ‘’No More Lies’’ resmetti, ünlü fotoğrafçı Chris McGrath fotoğrafladı.

Dyo’nun Katkılarıyla Beşiktaş Renklenmeye Devam Ediyor
Gerçek kimliğini ve yüzünü saklayan sanatçı ‘’No More Lies’’ tarafından resmedilen duvar, toplumsal 
bir duyarlılığı dile getiriyor. Boyutları 6 metre yükseklik ve 46 metre uzunluğa ulaşan çalışmada DYO 
boyaları kullanıldı. Resmedilen duvar ünlü fotoğraf sanatçısı Chris McGrath tarafından fotoğraflandı 
ve lisanslı fotoğraf arşivi platformu GettyImages’de paylaşıldı.
Kent kültürüne ve sanat alanına yatırım yapmaya devam eden DYO, çağdaş sanattan mimariye, 
müzikten felsefeye “renk” kavramını farklı disiplinler eşliğinde ele almaya devam ediyor. 
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BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NİN  “MERDİVENLER RENKLENİYOR”  
PROJESİNDE İŞBİRLİĞİ YAPAN DYO, RENKLERİ İLE ŞEHRE 
HAYAT KATIYOR.

SOKAK SANATI DYO İLE 
BEŞİKTAŞ SOKAKLARINDA

Beşiktaş Belediyesi’nin kent kültürüne katkı sağlamak amacıyla 
başlattığı ‘’Merdivenler Renkleniyor’’ projesinde yer alan DYO, 

yaşamın ‘’renklenmesine’’ destek oluyor. Kentte yaşayan insanları 
sokak sanatıyla buluşturan proje, gri merdivenleri renklendiriyor.

Beşiktaş’ta Sanat Sokaklara Taştı 
Beşiktaş’ın üç farklı mahallesinde başlayan projede, sokak sanatçıları 
tarafından DYO boyalarıyla renklendirilen merdivenler semtin 
atmosferini değiştiriyor. Türkali Mahallesi Dizi Sokak merdivenlerindeki 
köpekler sanatçı Somon, Ortaköy Mahallesi Asmalı Hamam Sokak 
merdivenlerindeki müren balıkları sanatçı Rakun ve Abbasağa 
Mahallesi Kalkan Sokak merdivenlerdeki geometrik desenler sanatçı 
Max on Duty tarafından yapıldı.

Kültür Sanat Alanında Yatırım Yapmaya Devam Ediyor 
Kültür sanat alanına yatırım yapmaya devam eden DYO, çağdaş 
sanattan mimariye, müzikten felsefeye “renk” kavramını farklı 
disiplinlerde ele alınma şekilleri konusundaki çalışmalarıyla dikkat 
çekiyor. Renkler sokak merdivenlerinden şehre karışırken insanlar 
adım adım sanatla karşılaşıyor.

WEB SİTESİ 
YENİLENDİ

Ürettiği kaliteli ürünler ile hayata 
değer katan; çalışanlarına, topluma 
ve çevreye saygılı davranmayı ilke  
edinen DYO, ürün ve hizmetleriyle 
ilgili daha kolay bilgiye erişilmesi 
amacıyla kurumsal web sitesini 
yeniledi.

Sitede Neler Var? 
DYO, güncellenen web sitesinde 
tasarıma inşaat boyaları, endüst-
riyel boyalar ve yalıtım sistemleri 
iş kollarını birbirinden ayıran yapısı 
ile tüketicilerin aradıkları bilgiye 
daha hızlı ulaşabilmesini sağlıyor. 
Her sektörden ve demografiden 
insanın kolayca kullanabileceği 
şekilde tüketiciye, mimara, ustaya 
yönelik ayrı alt sayfalarla sahip 
www.dyo.com.tr’de, kullanıcıların 
daha iyi bir deneyim yaşayabilmesi 
adına çağdaş ve yepyeni özellikler 
mevcut.

www.dyo.com.tr 

KISA HABERLER
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