
dekorasyon ve ev yaşamı dergisi

Dyo’nun sizlere armağanıdır. 4 ayda bir yayınlanır. Ocak 2021 Sayı: 25



Dyorum dergisinin içerik ve tasarımı FRBD Ya-
yın Reklam İletişim ve Organizasyon Tic. LTD ve 
ŞTİ tarafından yapılmış olup, Fikir ve Sanat Eser-
leri Yasası kapsamında eser koruma altındadır. 
Dyorum dergisinde yayınlanan yazı ve fotoğraf-
ları yayma hakkı ve Dyorum markası ve logosu 
Yaşar Holding A.Ş.’ye aittir. Kaynak gösterilmesi 
ve ticari amaçlarla kullanılmaması koşuluyla 
alıntı yapılabilir. Dergide yayınlanan yazılar, 
yazarların kişisel görüş, yorum ve tavsiyelerini 
içermektedir. FRBD Yayın Reklam İletişim ve 
Organizasyon Tic. LTD ve ŞTİ veya Yaşar Holding 
A.Ş. yazılarda yer alan bilgi, görüş ve tavsiyeler 
nedeniyle doğabilecek maddi veya manevi za-
rarlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Yayın Türü: Yerel, süreli, 4 aylık

Yaşar Holding Adına  
İmtiyaz Sahibi:
Selim Yaşar
Genel Yayın Yönetmeni
(Sorumlu)
Melek Soklangıç Dinçer
Yayın Kurulu
Nilay Özyurt, Yasemin Espit Çimen

Dyo adına yayınlayan

Yayın Koordinatörü
Can Erçakıca

Editör
Nida Özer

Kreatif Yönetmen
Fatih Mutlu

FRBD Yayın Reklam İletişim ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti. 
H.Cahit Yalçın Sk. No:25/9 Fulya, Şişli - İstanbul 
Tel: 0212 356 76 98
www.freebirdsyayin.com

Katkıda Bulunanlar
İrem Kulaber, Berk Göral,  
Volkan Doğar

Renk Ayrımı ve Baskı
BRS BASIM REKLAM SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ 
Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. 
No:35 Bahçelievler/İstanbul.  
Tel: 0212 697 10 00

Güzelliklerin geleceğine inandığımız, yarınlara umutla baktığımız yepyeni bir yılın kapısını araladık. 
Her zamankinden daha çok sakinliğe ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz. Hepimizin yeni umutlara, 

yeni deneyimlere ve mevcut durumdan uzaklaştığımız yepyeni duyguları hissetmeye ihtiyacımız var. 

Yeni yıl değişimi ifade eder. Değişime evinizden başlamaya ne dersiniz?  “Dyo ile Kendin Yap” serisi 
sizler için ilham kaynağı olacak. Evde kaldıkça yapabileceğiniz boyama aktiviteleri ile evinizin havasını 
değiştirebilir, yaşadığınız ortamları renklendirebilirsiniz. Biz de bu sayımızda “Geometrik Duvar Boyama ile 
Işık Oyunu Efekti”  ve “Rulo ile Duvar Desenleri”  konseptlerini sizler için derledik. Bunun yanı sıra konmari 
felsefesine göre evinizi yeniden düzenleyebilir, çiçeklere ve çiçekli dekorasyonlara ağırlık verebilirsiniz. 
Özellikle yılbaşı çiçekleri olarak bilinen Atatürk çiçeği, nergis çiçeği ve çoban püskülü ile evinizde hoş 
bir ambiyans yaratabilirsiniz. Evde geçirdiğiniz zamanı keyifli hale getirmek ve yaratıcılığın sınırlarını 
zorlayıp keyifli işlere imza atmak için ise; makrome iplerinden dekoratif aksesuarlar yapabilir, 2021 yılı 
iç mekan ve dekorasyon fikirlerine göre evinizi yeniden tasarlayabilir, elinizdeki kumaşları bir araya 
getirerek tabureye dönüştürebilirsiniz.

Pandemi sürecinde bir yılı geride bırakmak üzereyiz. İçinde bulunduğumuz zor zamanları kolaylaştırmak, 
evlerimizde daha iyi zaman geçirmek için yeni fikirler edineceğiniz güzel bir sayıyı beğeninize sunduk. 
Umarız siz de keyifle okursunuz.

Sil baştan planların yapıldığı, 2021’e dair güzel hayallerin kurulduğu yeni bir yıl geldi çattı. Tüm 
güzelliklerin sizinle olacağı bir yıl geçirmenizi diliyoruz. Nice sağlıklı, güzel günlerde tekrar bir araya 
gelmek umuduyla…

Sağlıkla kalın.



Ahşap Anahtar Askıları
EVDE DAHA ÇOK VAKİT GEÇİRMEYE 
BAŞLADIĞIMIZ BU AYLARDA, KÜÇÜK 
DOKUNUŞLARLA EVİNİZİ DAHA DA 
KEYİFLİ BİR HALE GETİREBİLİRSİNİZ.

Hemen hemen her evde yaşanan kaybolan anahtar 
sorunu basit bir şekilde çözüme kavuşturulabilir. 

Bunun için ahşap parçası (5x20 cm boyutlarında), 
boya, fırça, lastik, ahşap boncuk, kıl testere, cetvel 
ve kaleme ihtiyacınız var. Ahşap parçayı cetvelle 4 
eşit parçaya ayırıp işaretleyerek işe başlayabilirsiniz. 
Ardından işaretlediğiniz yerlerden kıl testere 
yardımı ile aralıklar açmalısınız. Ahşap boncukları 
boyayıp lastikten geçirip, uçlarına anahtarlarınızı 
takabilirsiniz. Lastikli ahşap boncukları aralıklara geçirip, 
anahtarlığınızı kullanmaya başlayabilirsiniz. 

Kendi Oda Kokunuzu 
Hazırlamaya Ne Dersiniz? 
Evin dekorasyonu, kullanılan renkler ve aksesuarlar kadar kokusu da büyük önem taşır. Evinize kimlik 

kazandırmak için daimi kullanabileceğiniz bir koku seçebilirsiniz. Hatta biraz daha ileri gidip, kendi 
kokunuzu hazırlayabilirsiniz. 
Gözünüzde çok büyümesin. Küçük malzemelerle evinizde büyük değişiklikler yaratmak mümkün. Bir 
koku hazırlamak için ihtiyacınız olan şeyler cam kavanoz, karbonat, portakal yağı, çubuk tarçın, küçük 
bir bez parçası ve lastik.

Nasıl Hazırlayabilirim? 
İlk olarak kavanozu yarısına kadar karbonatla doldurun. Üzerine 10 – 15 damla portakal yağı damlatın. 
Tarçın kokusundan hoşlanıyorsanız çubuk tarçını da üzerine ekleyip ağzını bir bez parçası ile kapatın. 
Yapacağınız işlem bu kadar. Kokuyu banyo, evin girişi, oturma odası gibi bir yere yerleştirebilirsiniz. 
Kokunun azaldığını hissettiğinizde portakal yağı takviyesi yapabilirsiniz. 
Unutmadan ekleyelim. Kokuyu dekoratif durması açısından ağzı kapalı şekilde çuvalla sarabileceğiniz 
gibi, ağzını açarak da istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. 

Üçgen Aşkına

Bir başka yöntem ise birkaç ahşap 
parçasını birleştirerek geometrik bir 

anahtar askısı yapmak. Eşkenar üçgen 
şeklinde bir anahtarlık elde edebilmek 
için üç eşit parçaya bölüp işaretlediğiniz 
tahtayı kıl testere yardımıyla uçlarından 
çapraz kesip, birbiriyle birleştirebilirsiniz. 
Ayrıca bir parçayı iç içe bir görünüm 
kazandıracak şekilde kesip, dağ şeklinde 
bir anahtarlık da elde edebilmeniz 
mümkündür. Çengel çiviler yardımıyla 
anahtarlarınızı asabilir,  evinizde hoş bir 
görünüm elde edebilirsiniz.
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MAKROME İPİ İLE ONLARCA ÇEŞİT DEKORATİF EŞYA ORTAYA ÇIKARABİLİR, EVİNİZİN 
HAVASINI BİR ANDA DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ. KORDONLU LAMBA, SAKSI, ÇİÇEKLİK, AYNA, 
YASTIK KILIFI, DUVAR SÜSÜ GİBİ BİRÇOK EŞYAYI EL BECERİNİZLE TASARLAYIP, EVİNİZİ 

HARİKA BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTURABİLİRSİNİZ. 

Makrome ipi, son zamanlarda hem duvar süsü yapımı hem 
yastık kılıfı hem de aksesuar yapımında oldukça tercih ediliyor. 

Bu kadar çok tercih edilmesinin nedeni ise hem doğal hem de şık 
görünümlü bir malzeme olmasından kaynaklanıyor. Oldukça kolay 
bir örgü çeşidi olan makrome duvar süsü yapımını öğrendikten 
sonra yaratıcı ürünler ortaya çıkarmak oldukça kolay bir hal alıyor. 
Makrome çalışmalar genellikle duvar süsü, takı, anahtarlık, masa 
örtüsü gibi dekoratif ürünlerde kendini gösteriyor.

Nasıl Yapılıyor?
Makrome ev süsleri yapımı oldukça kolay. Makrome örgünün 
temelinde gergin biçimde atılmış düğümler bulunuyor. Makrome 
ip ile duvar süsleri yapımı hakkında en çok dikkat edilmesi 
gereken husus ipi her zaman gergin tutmaktan geçiyor. Peki, 
makrome yapımı ile duvar nasıl örülüyor?
• Çift düğümle oluşturulan kare düğüm motifi yapılacaksa dört 
iplikle makrome çalışılır. İp ortadan ikiye ayrılır ve sabitlenir.
• Yanlara dizilen ipler, sırasıyla örülür. Öncelikle, en sağdaki ip 
diğerinin üstüne hizalanarak tutulur, diğerinin üzerinden alınır ve 
alttan geçirilir.
• Son olarak alttaki boşluktan çıkarılır ve gergin biçimde 
düğümlenir. Aynı işlem en soldaki ip ile ters yöne uygulanır. 
Sırasıyla tüm ipler makrome tekniğiyle düğümlenir.

Makrome İle Dekorasyon Örnekleri
• Makromenin en yaygın kullanımı duvar süslemeleridir. Duvar süslemeleri genellikle 
üçgen, daire ya da kare formlu olmaktadır.
• Makrome ile yapılan dekoratif eşyaların içerisinde tavana monte edilen salıncak 
çeşitleri de bulunmaktadır.
• Makrome duvar süslerinde görmeye alışık olduğunuz renk her ne kadar beyaz ve 
krem tonları olsa da makrome ip farklı renklerde de tercih edilebilir. 
• Makrome duvar süslerinin ahşap dal ile kompozisyon olarak kullanımı oldukça 
yaygındır. Bu kullanım tarzı makromenin doğallığını ön plana çıkarır.
• Makrome örgü tekniğiyle saksı sarkaçları yapabilirsiniz.
• Ayrıca tavana monte edilen makrome sarkaç tasarımı düz bir plaka ile kullanıldığında 
vazo, saksı, fotoğraf çerçevesi gibi farklı dekoratif ürünlerin sergilenmesi için kullanılabilir.

Değiştiriyor

76 dyorumdyorum

DEKORASYON İPUCU

Evlerin Havasını

MAKROME İP İLE 
DUVAR SÜSLERİ 
YAPIMI HAKKINDA EN 
ÇOK DİKKAT EDİLMESİ 
GEREKEN HUSUS İPİ 
HER ZAMAN GERGİN 
TUTMAKTIR.



YENİ YIL

Yılbaşı geçmiş olsa da yeni yılın ruhunu evinizde 
yaşatmak için yılbaşı çiçekleri olarak kabul edilen 

Atatürk çiçeği, nergis ve çobanpüskülü gibi yılbaşına 
özgü çiçeklere evinizde yer vermeye devam edebilirsiniz. 

YENİ YILIN COŞKUSU

Çiçeklerle Sürüyor

Rengiyle Coşku Katıyor

Soğuk ve kasvetli havalara inat, kırmızı renkteki Atatürk 
çiçeği kışın renkli bir alternatif. Atatürk çiçeği, uzun 
yıllar yaşayabilen bir bitkidir. Yaprakları uzun saplı ve 
büyüktür. Aydınlık ve yarı gölge 
alanları sever. Güneş ışığını pek 
sevmez. Her Nisan ayında, saksısı 
değiştirilmelidir. Suyu çok seven 
bir bitkidir. Atatürk çiçeğinin 
toprağına kil ve yanmış çiftlik 
gübresi karıştırılması gerekir. 
Atatürk çiçeğine ayda bir sıvı 
gübre verilmelidir. Direk ışığa 
maruz bırakılmamalıdır. 
Bulunduğu ortam kışın en düşük 
15 santrigat derece olmalıdır. 

YENİ YIL YENİ UMUT, YENİ PLAN, YENİ HAYAL ANLAMINA GELİYOR. 
YAYDIĞI YENİLENME ENERJİSİ HER ORTAMI POZİTİF OLARAK ETKİLİYOR.

Yılbaşı Kaktüsüne Yer Açın

Yılbaşında evleri süsleyen bitkilerden biri olan yılbaşı 
kaktüsü, kırmızı rengi ile evlere şıklık katıyor. Evinizde 
yılbaşı kaktüsüne yer vermek istiyorsanız bakımıyla 
ilgili bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor. Direkt 
güneş ışığı görmemeli ve çiçeği varken 
her gün, çiçeğini döktükten sonra 
ise sulamayı azaltmalısınız. Çiçeğin 
tabağında su beklememesi önemli.  
Ayrıca kullandığınız suyun mutlaka   
arıtılmış su olmasına özen gösterin. 

Soğuk İklimlerin Sıcak Dostu  

Soğuk iklimleri seven çobanpüskülünün 
hem kısa boylu, hem de uzun boylu 
türleri vardır. Kimi türlerinde dikenli 
yapraklar, kimilerinde ise parlak kırmızı 
meyveler dikkat çeker. Kış aylarında 
eksi 15 santigrat dereceye kadar 
dayanan bir bitkidir. Yine de aşırı 
soğuklarda, bitkinin üzerinin bir naylon 

ile örtülerek korunması önerilir. 
Çobanpüskülünün yaprakları 
sararmamakla birlikte, dört 
mevsim yeşildir. 

Yılbaşı dekorunun çok 
tanınmış bir ögesi olan 
çobanpüskülüne doğada, 

meşe ve kayın ormanlarının 
gölgeliklerinde rastlayabilirsiniz. 

Çobanpüskülünün özellikle bahçecilikte 
kullanılan pek çok melez alt türü de 
var, yaprakları gümüşümsü gri, beyaz 
kenarlı, mavimsi olan, hatta daha az 
dikenli olan türleri bile bulunuyor. 
Zevkinize uygun türlerine evinizde yer 
verebilirsiniz.
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yılın renk seçimine 
de yansıdı. Her yıl tek renk seçen Pantone, bu yıl ilk kez iki 

rengi birden yılın rengi olarak belirledi. Ultimate Gri dayanıklılıktan; 
Illuminating Sarı’sı ise iyimserlikten ilham alıyor. 2021’in renklerini 
duvarlarına yansıtmak isteyenler, Türkiye’nin en köklü boya markası 
DYO’nun Gri&Beyaz ve Sarı&Hardal Renk Damlası Kartelaları’nda 
yer alan birbirinden farklı gri ve sarı tonlarını seçebilir.

Dünyanın Ruh Halinden İlham Alındı
Yılın renkleri bu yıl tüm dünyanın son dönemde yaşadığı ruh hâlinden 
ilham alıyor. Ultimate Gri, devam eden belirsiz sürece rağmen 
kayalar gibi dayanıklılığı, sertliği, kararlığı ve cesareti; Illuminating 
Güneş Sarısı ise aydınlığı, her şeyin düzeleceğine olan inancı, umudu, 
parlaklığı, mutluluğu ve iyimserliği temsil ediyor. İki farklı rengi “yılın rengi” seçen enstitü, yaptığı açıklamada, 
“Hem kalıcı hem de moral veren bir güç ve umut mesajı veren renklerin evliliği” ifadesini kullandı.

Gri-Beyazla Gelen Uyum
Yüzyıla yakın tecrübesiyle boya sektörüne yön veren DYO; yılın trend renklerini yüzlerce renk 
seçeneğinin olduğu Renk Yağmuru Kartelası’ndan mekânlara taşıyor. Bu yılın trend rengi Ultimate 
Gri’yi tercih edenler, DYO’nun Gri&Beyaz Renk Damlası Kartelası’nda yer alan farklı tonlarından birini 
seçebilir. “Gri-Beyaz” tonlar, gerçekliğin ve mükemmelliğin ifade şekli olarak biliniyor. Bu tonları tercih 
edenler, yaşam alanlarında uyum ve ahengi bir arada yaşıyor.

Neşe ve Işık Kaynağı Sarı
Bu yılın diğer trend rengi Illuminating Sarısı’na ise DYO’nun Renk Yağmuru Kartelası içinde yer alan 
Sarı&Hardal Renk Damlası Kartelası karşılık geliyor. Renkler arasında en fazla yansıtıcı özelliğe sahip 
olan sarı ve hardal tonları, uygulandığı alanlara, pandemi sonrası en çok ihtiyaç duyduğumuz mutluluk 
ve neşeyi taşıyor. Mekânları yaşam kaynağı güneşin ışığı ile dolduran sarı ve hardal tonları özellikle 
çalışma odaları, çocuk odaları, uzun toplantıların yapıldığı alanlar için ideal olarak kabul ediliyor. 

Yaşam Alanlarına Etkin Bir Kontrastlık ve Enerji Katıyor
Kullanım alanı oldukça geniş olan “Gri-Beyaz” tonları, özellikle sarı renk ile uygulandığında yaşam 
alanlarına etkin bir kontrastlık ve enerji katıyor. Gücün ve umudun mesajı olarak görülen iki renk ile siz 
de 2021’in renklerini duvarlarınıza yansıtmak istiyorsanız; DYO’nun Renk Yağmuru Kartela’sında 8 farklı 
renk grubu arasında yer alan, “Gri&Beyaz” ve “Sarı & Hardal” Renk Damlaları’nın farklı tonlarını ve size 
en yakın DYO satış noktalarını www.dyo.com.tr sayfasından inceleyebilirsiniz. 

ULUSLARARASI RENK OTORİTESİ PANTONE, BU YIL İLK KEZ İKİ RENGİ BİRDEN “YILIN 
RENGİ” OLARAK İLAN ETTİ. TÜM DÜNYAYA OLAĞANÜSTÜ BİR DÖNEM YAŞATAN 

KORONAVİRÜS SALGINI, YILIN RENKLERİNE DE YANSIDI. YENİ YILIN TREND RENGİNİ 
BELİRLEYEN PANTONE COLOR INSTITUTE, 2021’İN RENGİNİ ULTIMATE GRAY VE 

ILLUMINATING YELLOW OLARAK AÇIKLADI.

Gri ve Sarı
DYO RENK PINARI RENKLENDİRME 

MAKİNELERİNDE YER ALAN 
BİNLERCE RENK ARASINDAN 

YAŞAM ALANLARINIZI DİLEDİĞİNİZ 
RENKTE TASARLAYABİLİRSİNİZ.

2021 YILININ GÜCÜ VE UMUDU 
BİRLEŞTİREN RENKLERİ
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Şık bir ev için büyük bütçelere ihtiyacınız yok. Küçük bütçelerle şık mekanlar yaratabilirsiniz. Yağmur 
Yörük’ün sizler için hazırladığı “Dyo ile Kendin Yap” videoları ile hem bütçenizi koruyabilir hem de 

şık mekanlar yaratarak evinizi gönlünüzce değiştirebilirsiniz.

DYO ile Kendin Yap: 
RULO ILE DUVARLARA 

DESEN VERIYORUZ
YAĞMUR YÖRÜK İLE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ. “DYO İLE KENDİN 
YAP” SERİMİZİN BU BÖLÜMÜNDE RULO İLE RENKLİ DESENLER OLUŞTURDUK. SİZ DE 
İSTEDİĞİNİZ RENKLERLE KENDİ TASARIMINIZI YAPABİLİR, DUVARLARINIZDA ŞIK BİR 
GÖRÜNTÜ OLUŞTURABİLİRSİNİZ.  

İki farklı renkteki boyayı yan yana dökün. 
Fırçayı iki renk de gelecek şekilde batırın.  

Hasır ipi belirli aralıklarla ruloya dolayın.

BIRINCI DESEN

IKINCI DESEN

ÜÇÜNCÜ DESEN

Baloncuklu ambalaj paketini fırçaya sarın. 

Postitleri tek tek boya rulosunun üzerine 
yapıştırın. Postit yerine karton parçaları 

da kullanabilirsiniz. 

Fırçayı bir kaba boşalttığınız boyanın içine 
batırın.   

Fırçanın tamamının boyandığından emin 
olduktan sonra belirli aralıklarla duvara 

sürün.  

Ambalajlanan fırçayı boyaya batırın. Fırçanın tamamen boya ile kaplandıktan 
sonra ruloyu yavaş hareketlerle duvara sürün. 

Fırçayı düzenli aralıklarla duvara sürün.

Kendin Yap video serinin tamamını, DYO’nun sosyal medya sayfalarından takip edebilir, siz de evinizi pratik bir şekilde güzelleştirebilirsiniz.

#KendinYapDYO/dyoboyalari/dyo /dyo /dyoboya/dyo
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Kendin Yap video serinin tamamını, DYO’nun sosyal medya sayfalarından takip edebilir, siz de evinizi pratik bir şekilde güzelleştirebilirsiniz.

Ahşap mobilyalarınızın üzerindeki pürüzlü 
yüzeyi düzeltmek için zımparalama yapın.

Öncelikle rengini değiştirmek istediğiniz 
mobilyaya karar verip, renginizi temin edin.  

Fırçayı hafifçe mobilyaya sürün. Yeterli 
değilse kuruduktan sonra ikinci katı sürün.  

Boyadığınız alan düz kalabileceği gibi farklı 
bir boya yardımıyla şekil de çizebilirsiniz.

Boya kuruduktan sonra maskeleme 
bandını yavaşça çıkarabilirsiniz. 

Tüm işlemlerin sonunda odaya son halini 
verebilirsiniz. Daha önceden boyadığınız 

mobilyayı duvarın önüne yerleştirin.

Işık efekti yaratmak için kağıt bir bant 
yardımıyla duvarı maskeleyin.  

Boyama yapacağınız alanın genel ambiyansına 
uygun bir renkle maskeli alanı boyayın. 

Sonrasında boyaların daha iyi tutması için 
geçiş astarı kullanmak önemli. 

Değişiklik her zaman iyidir. Evinize yeni bir hava katmak için kollarınızı sıvamadan önce bir bilene 
danışmanızda fayda var. Yağmur Yörük, sizler için her serimizde farklı bir fikir hazırlıyor. Kolayca 

temin edebileceğiniz malzemelerle birbirinden şık mekanlar yaratabilirsiniz. Vermiş olduğu dekoratif 
fikirlerle kendi stilinizi evinize yansıtabilirsiniz.  

DYO ile Kendin Yap: 
KEYIFLI MEKANLAR  

YARATMAYA DEVAM EDIYORUZ
YAĞMUR YÖRÜK İLE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ. ‘‘DYO İLE KENDİN YAP’’ 
SERİMİZİN BU BÖLÜMÜNDE SARI RENKTE HİDROTEN ÜRÜNÜMÜZÜ KULLANARAK BİR IŞIK 
OYUNU YAPTIK. 

#KendinYapDYO/dyoboyalari/dyo /dyo /dyoboya/dyo
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Evinizde Rahatlığı
ÖN PLANA ÇIKARIN

2021 YILI EV DEKORASYONU; 
İÇERİSİNDE RAHAT HİSSEDECEĞİNİZ, 
SADE, DÜZ VE YALIN ÇİZGİLERE 
SAHİP ÖNERİLER SUNUYOR. 
DENİZİN, TAŞIN, AHŞABIN HER 
TÜR DOĞALLIĞI EVİNİZE GİRİYOR. 
TARTIŞMASIZ, NET RENKLER, 
SANATSAL AYRINTILAR DÖRT 
GÖZLE BEKLEDİĞİNİZ 2021’DE SİZE 
YENİLENME FIRSATLARI SUNUYOR.

ETNİK VE MODERN BİR ARADA

MODASI HİÇ GEÇMEYEN AHŞAP 
MOBİLYALAR HER RENK İLE UYUM İÇİNDE 
KULLANILABİLİYOR. EVİNİZDE FARKLI BİR 
ÇİZGİ YARATMAK İÇİN ÇARPICI RENKTE 
BOYADIĞINIZ DUVARINIZIN OLDUĞU 
ODADA AHŞAP MOBİLYA TERCİH EDEBİLİR, 
ÜZERİNİ ÇİNİLERLE SÜSLEYİP DÜNÜ VE 
BUGÜNÜ HARMANLAYABİLİRSİNİZ.
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ZIT RENKLER HARMANLANIYOR

ZIT RENKLERİN OLUŞTURDUĞU UYUM EVLERE ŞIKLIK KATIYOR. SİYAH VE BEYAZIN UYUMU 
HALILARA DA YANSIYOR. BİRBİRİ İLE HARMANLANAN SİYAH VE BEYAZ HALILAR AÇIK 
RENKLİ ZEMİNLERDE GÖZ DOLDURUYOR.

BİTKİLERE YER AÇIN

MEVSİM FARK 
ETMEKSİZİN EVİNİZDE 

MUTLAKA BİR 
BİTKİYE YER AYIRIN. 
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AÇIK RAFLARI DENEDİNİZ Mİ?

EŞYALARI KAPALI RAFLAR ARKASINA SAKLAMAKTAN VAZGEÇİN. AÇIK RAFLARLA DA 
ODANIZDA ŞIK BİR AMBİYANS YARATABİLİRSİNİZ. DEKORATİF BİR KUTU, MUMLAR VE 
EVLERİN EN GÜZEL AKSESUARLARI OLAN ÇİÇEKLERLE RAFLARINIZI DOLDURABİLİRSİNİZ. 
FARKLI RENKTEKİ BİR SÜRÜ OBJEYİ AYNI RAF SİSTEMİ ÜZERİNDE KULLANARAK RENKLER 
ARASINDA KONTRAST OLUŞTURABİLİRSİNİZ.  

SENENİN TRENDİ BAMBULAR 

MODASI HİÇ GEÇMEYEN ÜRÜNLERDENDİR BAMBULAR. KULLANILDIĞI HER ORTAMA SICAKLIK 
KATAR. O YÜZDEN MEVSİM FARK ETMEKSİZİN EVİNİZDE BAMBULARA YER VEREBİLİRSİNİZ. 
HER RENK İLE UYUM İÇİNDE KULLANABİLECEĞİNİZ BAMBULAR EV DEKORASYONUNUZUN 
VAZGEÇİLMEZ PARÇASI OLMAYA ADAY.
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RENK KILAVUZU

RENKLERİN MODASINA UYUN 
MODAYI YAKINDAN TAKİP 
EDİYORSANIZ KÜÇÜK 
DOKUNUŞLARLA BUNU 
EVİNİZİN DEKORASYONUNA 
YANSITABİLİRSİNİZ. YILIN 
RENGİ SEÇİLEN GRİ VE 
SARIYA EVİNİZDE YER 
AÇIN. GRİ KOLTUK ÜZERİNE 
ATACAĞINIZ SARI BİR ŞALLA 
HOŞ BİR AMBİYANS YARATIN.

MERDİVEN Mİ, RAF  MI? 

YENİ SEZONDA 
MERDİVENLER EV 
DEKORASYONUNDA 
RAF KULLANIMIYLA 
KARŞIMIZA ÇIKIYOR. 
MERDİVEN KATLARI 
ÇİÇEKLERLE, OBJELERLE 
RENKLENİYOR. 
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HEM ŞIK HEM ZARİF
2021 YILI İÇİN EN ÇOK KONUŞULAN 
TRENDLERDEN BİRİ DE MAKROMELER. 
YATAK ÖRTÜSÜ, ANAHTARLIK SÜSÜ VE 
KOLTUK ŞALI GİBİ ALTERNATİFLERLE 
KARŞIMIZA ÇIKAN MAKROMELER BU 
YIL DUVARLARDA BOY GÖSTERİYOR. 
TABLO ŞIKLIĞI YARATAN MAKROMELERİ 
DUVARDA TEK KULLANABİLECEĞİNİZ 
GİBİ FARK BOYLARINA DA BİR ARADA 
YER VEREBİLİRSİNİZ.
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Kendisini “düzen danışmanı” olarak tanımlayan Marie 
Kondo’ya ait Konmari yöntemi, ev düzenleme 

sanatı şeklinde nitelendiriliyor. Japonların hayatlarında 
önemli bir yer tutan “düzenli olma” eğilimini dünyanın 
geri kalanına da benimsetmekte oldukça başarılı olan 
Marie Kondo, “The Life-Changing Magic of Tidying Up” 
adlı kitabında kendi yöntemini ayrıntılı olarak açıklıyor.
Türkçe’ye “Hayatı Sadeleştirmek İçin Derle, Topla,  
Rahatla” şeklinde çevrilen kitapta Kondo, alanları 
düzenlemenin de ötesinde hayatı düzenlemenin  
ipuçlarını sıralıyor. 

Hayatınızı Düzene 
Sokun

KONMARİ METODU İLE TÜM YAŞAM ALANLARINIZI DAHA DÜZENLİ VE DAHA KULLANIŞLI HALE 
GETİRMENİZ MÜMKÜN. KONMARİ BİZLERE, YAŞAM ALANINDA YAPILMASI GEREKEN İŞLERİ 

ERTELEMEK YERİNE BİR DÜZENE OTURTMAYI, HAYATI SADELEŞTİREREK RAHATLAMAYI VE 
YAŞAMI YOLUNA KOYMAYI ÖĞRETİYOR.

Kendinizi Düzenli Olmaya Adayın
Kondo düzenli bir hayat biçimi benimseyerek ömür boyu düzenli olmayı tavsiye ediyor. Bu sayede 
belli günlerde evdeki dağınıklığı ortadan kaldırmaya çalışmak yerine düzenli olmayı alışkanlık haline 
getirmelisiniz. Hayatın her anında düzenli olmayı başarabilirseniz yalnızca evinizde değil, iş yerinizde 
ve hatta ilişkilerinizde dahi belirli bir düzeni yakalayabilirsiniz. 

Evinizi Tek Seferde Düzenleyin
Konmari yöntemi ile evin tamamını düzenlemek için bir hafta sonunu veya art arda birkaç günü birden 
ayırabilirsiniz. Bu sayede hayatın geri kalanını düzenli bir şekilde geçirebilirsiniz. Bu anlamda düzenleme 
işine girişmeden önce sırasıyla hangi gün, hangi odaları düzenleyeceğinizi planlamalısınız. Böylece 
işinizi yaparken başka işlerin sizi bölmesinin de önüne geçebilirsiniz. 

İdeal Yaşam Tarzınızı Belirleyin
“Konmari sayesinde daha temiz bir evde yaşayacağım” yerine “Estetik ve uyumlu görünecek bu evin 
sahibi benim” şeklinde düşünmek, düzenlemeleri gerçekleştirmek için motivasyonuzu artıracaktır. Hatta 
işe koyulmadan önce evin son halini de zihninizde canlandırarak kendinizi daha motive hale getirebilirsiniz.

BAZI EŞYALARI ATIN

Evdeki düzensizliğe yol açan eşyaları ve sizi mutlu 
etmeyenleri kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. 
Konmari yöntemine göre sizi mutlu eden, size 
iyi enerji sunan ve size neşe getiren eşyalara 
odaklanmak psikolojinizi de olumlu yönde 
etkileyecektir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN 

DOĞANIN VE DOĞAL YAŞAMIN HER GEÇEN GÜN DAHA DA ÖNEM KAZANDIĞI 
GÜNÜMÜZDE BUNA BAĞLI OLARAK YENİ HOBİLER DE ORTAYA ÇIKIYOR. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YAŞANTIYA VURGU YAPAN MİKRO FİLİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ 
DÜNYA GENELİNDE HER GEÇEN GÜN POPÜLERLİĞİNİ ARTTIRIYOR. 

Mikro Filiz Yetiştiriciliği

Sağlık, lezzet ve doyuruculuk arayışında 
olanların yeni favorisi olan mikro filiz 

yetiştiriciliği giderek daha da yaygınlaşıyor. Her 
geçen gün daha fazla kişi balkonunda, bahçesinde 
basit mutfak kaplarından yararlanarak mikro filiz 
yetiştiriyor. Kimi mercimek kimi plastik kapların 
içine perlit ve toprak karışımını koyup yonca 
filizlendiriyor. İki haftada emeklerin karşılığını veren 
filizler tüketilecek hale geliyor. Son dönemde 
modern mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer 
alan mikro filizler hem yemek yapımında hem de 
yemeklerin tabaklanması aşamasında dekoratif 
amaçlı kullanılıyor. Besin değeri açısından vitamin 
deposu, yarattığı görüntü ile şıklık unsuru haline 
gelen mikro filizler gitgide daha da popülerlik 
kazanacak gibi duruyor. 

Mikro Filiz Hakkında 
Ne Kadar Bilgiye Sahipsiniz?
Sebze ve bakliyat tohumlarının yaklaşık bir parmak 
uzunluğunda filizlendirilerek yeşertilmesine ve bunun 
sonucunda yeşil yapraklı bitkilerin elde edilmesine 
mikro filiz yetiştiriciliği deniliyor. Mikro filizlerin 
boyunun fazla uzamaması gerekiyor. Tohumdan 
tohuma farklılık gösterse de ortalama 12 günde 
mikro filizler istenilen boya ulaşıyor. Yetişen 

bitkiler, tutamlar halinde bir makas yardımıyla 
kesilerek salatalara, yemeklere ilave ediliyor ya da 
tatlıları süslüyor. 

Mikro Filizler Nasıl Yetiştiriliyor? 
Mikro filizler bahçelerin yanı sıra balkon ve 
evlerde de yetiştirilebilecek bakımı kolay 
bitkilerdir. Marketlerden ya da internet üzerinde 
satın aldığınız tohumları belirli aralıklarla 
toprağın içine yerleştirin. Burada önemli olan iki 
ayrıntı var.
İlk iş tohum seçimi: Dikeceğiniz tohumun iyi 
kaliteye sahip olması, yapısıyla oynanmaması ve 
organik olması gerekiyor. 
Toprak kullanımı: Tohumları dikeceğiniz toprak 
iyi bir kaliteye sahip olmalı.  
Ekme işlemini tamamladıktan sonra mikro 
tohumlarınızı gün ışığı almayan gölge bir 
köşeye yerleştirin. Üzerini geniş bir kapla da 
kapatabilirsiniz. Toprak nemli kalacak şekilde 
belirli aralıklarla sulayın. Tohumlar çimlendikten 
sonra üzerini açıp, kabınızı gün ışığı alan bir 
yere koyun. Sulama sıklığını iki günde bir olacak 
şekilde değiştirin. Tüm işlemler göz önünde 
bulundurulduğunda ektiğiniz tohumlar ortalama 
7 – 12 gün arasında mikro filize dönüşecek.

TOPRAKLI MI, TOPRAKSIZ MI?

Mikro filiz yetiştiriciliğinin popülerlik 
kazanmasıyla birlikte beraberinde yeni 
akımlar da doğdu. Bunlardan biri mikro 
filiz yetiştiriciliğinin topraklı mı topraksız 
mı yapılmasıyla ilgili. Bazı akımlar 
topraksız bazıları ise topraklı mikro filiz 
yetiştiriciliğini savunuyor. Her ikisi de 

mümkün. Ancak aralarında şöyle bir 
fark bulunuyor: Tohumları yeşertmek 
için toprağa ihtiyaç yok, başlangıç için 
sadece tohumları bir kasede biraz nemli 
tutarak yeşermeleri sağlanabilir. Ancak 
filizlendirmek için toprak kullanımı daha 
etkili sonuçlar veriyor.
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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 yüzde 
50’nin üzerinde enerji tasarrufu sağlarken, ısınma ya da soğutma 

DYOTHERM ISOLTECO 110,  
YAPILARDA OLUŞABİLECEK 
ISI KÖPRÜLERİNİ ENGELLER 
VE MÜKEMMEL BİR ISI 
İZOLASYON KATMANI 
OLUŞTURUR.

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.
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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’nun 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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RENKLİ DYOLOGLAR

ARZU KAPROL VE ŞEBNEM BUHARA:

“Tasarım Çok Fazla Emek ve Özen Gösterilmesi Gereken Bir İş”

Serinin sekizinci canlı yayınında moda tasarımcısı Arzu Kaprol ile mimar-tasarımcı Şebnem Buhara 
moda, tasarım dünyasının arka planı ve işleyişi, tekstil teknolojileri, ekolojik tasarımları, doğayı ve 
renkleri içeren dolu dolu bir sohbet gerçekleştirdi.
Moda dünyasında zaman içinde her rengin kullanılabildiğini söyleyen Kaprol, renklerin duygularımızla 
ilişkisi olduğunu, modanın aslında zamanın ruhu ve bu ruhu kıyafetlerle ifade etme hali olduğunu belirtti. 
Kaprol ‘’O dönem neye dair bir şeylerin içinden geçiyorsak, onu kıyafetlerimizde, bedenimizde muhtemelen 
mekanlarımızda görmek istiyoruz.’’ diye konuştu. Yaşadığımız anda beyaz rengin bize iyi geldiğini ifade 
eden Kaprol ‘’Pandemi sürecinde bilinçaltımızda, temizlik, ferahlık, hijyen, hafiflik ve özgürlük duygusuna 
ihtiyaç var. Bu yüzden beyaz çok işe yarar.” diye devam etti.
Her yıl bir rengin moda olduğunu söyleyen Şebnem Buhara 
‘’Mimarlıkta yılın rengi diye bir renk oluyor. Genele hitap 
ediyorsanız onu kullanıyorsunuz. Ben her tür rengi 
kullanıyorum. Kendi tasarımlarımda renksizliğe değer 
vermiyorum. Bana ilham veren ne varsa kullanıyorum. 
O yüzden her türlü yeni malzemeyi kullanmaya 
gayret ediyorum. Yaptığım işlerde daha rafine, daha 
sakin, detayın ve malzemenin iyi olmasını ön planda 
tutuyorum.” dedi.

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 getirdi.

TÜRKİYE’NİN RENKLERİ
TÜRK BOYA SEKTÖRÜNÜN EN KÖKLÜ MARKASI OLAN DYO, GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÜZEL 

ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR. SAHİP OLDUĞU SORUMLULUK DUYGUSUYLA TOPLUMUN 
ESTETİK VE ENTELLEKTÜEL DEĞERLERİNİN GELİŞİMİ İÇİN KATKIDA BULUNUYOR.

GÜNSELİ KATO VE BEKİR SERT:

‘‘İstanbul İmparatorluklar Şehridir, Rengi Altın Rengi ve Morun Her Tonudur’’

Serinin dokuzuncu canlı yayınında tetrakromat-dilbilimci Bekir Sert ve sanatçı Günseli 
Kato renkleri bilimsel ve felsefi açıdan ele aldılar. İki konuk Zen Felsefesi’nden toplumların 
renge bakışlarına, sanattan kullandıkları tekniklere, farklı kültürlerin renklerinden, dillerin ve 
dilimizin yapısına kadar oldukça ilgi çekici bir sohbet gerçekleştirdi.
Bowyard isimli dil öğrenim ve edinim metodunun da mucidi olan Bekir Sert, bir tetrakromat 
olarak 4 renk konisi ile renklerdeki baskın tonları nasıl ayırt edebildiğini anlattı.Sarı renk ile 
ilgili ilginç çocukluk tecrübesine değinen Sert, sarı renk için “Batı toplumlarında sarı rengi 
hastalık ve geçicilik olarak değerlendirirken, Doğu bu rengi bilgelikle ilişkilendiriyor” dedi. 
Günseli Kato ise bu renk ile ilgili görüşünü ‘’Ben doğuyu ruhen yaşayan biri olarak, sarı 
rengin bütün tonlamalarına aşığım. Sarı renk olmadan yaşanamaz. Ben Altın rengini sarı 
olarak kabul ederim. Altın rengi güneşin rengi, yaşamın rengi demek. yaşamın rengi diğer 
bütün renkleri en güzel gösteren renktir.”
Her toplumun kendi renginin olduğunu belirten Kato İstanbul’un rengini şu şekilde açıkladı: 
“Geçmişten bugüne tarihi ele aldığımızda İstanbul’un çok sayıda medeniyete ev sahipliği 
yaptığını ve birçok imparatorluğun başkenti olduğunu söylemek mümkün. O yüzden 
İstanbul imparatorluklar şehridir. İmparatorluk demek ihtişam demek, güç demek ve 
zenginlik demektir. O yüzden imparatorluk şehrinin rengi tartışılamaz. Bu renk altındır, 
mordur ve morun bütün tonlarıdır. Gelmiş geçmiş bütün imparatorlukların rengi, mor ve 
morun tonlarıdır.”
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ALPARSLAN BALOĞLU VE YILMAZ DEĞER

‘‘Yeme İçme Yüzyıllar Boyu Toplumlarda Farklı Ritüellerle De Olsa Değişmeyen Bir Gelenek’’

Serinin onuncu ve son canlı yayınında kitap yapımcısı - akademisyen - lezzet avcısı - 
Mutfak Dostları Derneği Üyesi Alparslan Baloğlu tatlardan, tatların renklerinden, renklerin 
tatlarından, yeme içme kültüründen, tarihinden, felsefesinden ve sanatından bilgiler 
aktardı.
Yemenin insanın mutlu olmasını sağlayan çok önemli bir unsur olduğunu söyleyen 
Alparslan Baloğlu yemenin arkasında çok uzun bir tarih olduğunu söyleyerek 
konuşmasına başladı. Yemeğin tarihinin aslında insanın tarihi olduğunu söyleyen Yılmaz 
Değer ise yemeğin tarihinin, avcı toplumdan tarım toplumuna geçişle kasabaların ve 
kentlerin yani bugünkü dünyanın oluşumunun beslenmenin peşindeki insanın tarihi 
olduğunu belirtti.
Baloğlu konuyu duyularımıza getiren Değer’e, 
beş duyu organımızla birlikte algıladığımız 
bir alan olan yemekten, lezzet yapılarına 
ve sunumlara kadar çok ilgi çekici örnekler 
verdi. ‘’Yeşil bana hep ferah, fresh bir tat 
hatırlatıyor. Nanenin tazeyken ki yeşili ve 
kuruyken ki yeşil i  nedense taze bir tat, 
serinletici bir aromayı çağrıştırıyor, kırmızı da 
meraklısı olduğum acı tadı’’ dedi.

RENKLİ DYOLOGLAR

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

DYO ‘’RENKLİ DYOLOGLAR’’ SÖYLEŞİLERİYLE

Şimdi Spotify’da
BİRÇOK İLKİ HAYATA GEÇİREN VE BU YANIYLA ÖNE 
ÇIKAN DYO, “RENKLİ DYOLOGLAR TÜRKİYE’NİN 
RENKLERİ” SÖYLEŞİ SERİSİNİ SPOTİFY’DA PODCAST 
OLARAK YAYIMLAMAYA BAŞLADI. KÜLTÜR 
SANAT ALANINA YATIRIM YAPMAYI ÖNEMSEYEN 
DYO, SPOTİFY’DAKİ PODCAST ÇALIŞMASI İLE BU 
PLATFORMDA KANALI OLAN İLK BOYA FİRMASI OLDU.

DYO’nun Youtube kanalından canlı yayınlanan “Renkli 
DYOloglar Türkiye’nin Renkleri” söyleşi serisi, renklerin 

mimarideki yerini farklı disiplinler açısından tanımlıyor. 
Dinleyicilerin 10 hafta süre ile çok renkli sohbetlere tanıklık 
ettiği söyleşiler Youtube’da 1.5 milyon’dan fazla izlendi. Bu 
keyifli söyleyişi serisine şimdi dünyanın en büyük müzik 
platformu Spotify aracılığı ile de ulaşmak mümkün.

Renkli Sohbetlerin Renkli Konukları 

DYO’nun Youtube kanalı üzerinden AURA İstanbul iş birliği ile 10 hafta süren söyleşi serisinde 

her biri kendi alanında önde gelen değerli isimler yer aldı. Ayhan Sicimoğlu-Serter Karataban,  

Hilmi Yavuz-Emre Zeytinoğlu, Bedri Baykam-Oylum Ökten İşözen, Nevzat Sayın-

Serhan Ada, Beral Madra-Serhat Kiraz, Nezih Başgelen-Erhan İşözen, Şerif Yenen-

Jale Kulin, Arzu Kaprol-Şebnem Buhara, Günseli Kato-Bekir Sert, Alparslan 

Baloğlu-Yılmaz Değer gibi alanında uzman konuklarla gerçekleşen canlı 

sohbetlere şimdi Spotify üzerinden ulaşılabilecek. 

“Renkli DYOloglar Türkiye’nin Renkleri” serisinin ses kayıtları dünyanın en büyük 

müzik platformu Spotify’da, DYO Boya hesabında podcast olarak yerini alıyor:

https://open.spotify.com/show/433TAxDzynU0Bd0F7VVRlU?si=7Wi65Z9qT

KCersG4igsj7g



KIŞ AYLARININ GELMESİYLE BİRLİKTE İÇİNİZİ 
ISITACAK, ŞİFA DEPOSU ÇORBALARLA SOĞUK 

HAVALARI DAHA RAHAT GEÇİREBİLİRSİNİZ. 
TAVUK SUYU, MERCİMEK, TERBİYELİ 

SEBZE, TARHANA, EZOGELİN VE BALIK 
ÇORBASI GİBİ BİRÇOK LEZZETLİ ÇORBA 

İLE HEM HASTALIKLARA KARŞI KORUNMUŞ 
OLURSUNUZ HEM DE SAĞLIKLI ÖĞÜNLERLE 

YAŞANTINIZA DEVAM EDEBİLİRSİNİZ.
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LEZZET

Sofraların olmazsa olmazı çorbalar, özellikle kış aylarında hem içinizi hem de 
sevdiklerimizi ısıtıyor. Yaz aylarında dahi sofrasında çorba olmadan oturmayan 

aileler düşünüldüğünde hem besin değeri yüksek hem de lezzetli çorbaların 
sevilme sebebi anlaşılıyor. Lezzetli çorbalar pişirmenin yolu ise tariflerin doğru 
uygulanması, kıvamın tutturulması ve malzemelerin taze olmasından geçiyor.

Çorbalar
Lezzet ve Şifa Deposu 

LEZZETLİ ÇORBALAR İÇİN BİLMENİZ GEREKEN PÜF NOKTALARI:

• Çorbalarınıza eklediğiniz suyun sıcak olmasına özen göstermelisiniz. Bunun yanında 
çorbanızı yaparken kısık ateşte pişirmek de önemli bir detaydır. 
• Eğer çorbalarınız için tavuk veya et suyu tableti kullanıyorsanız çorbanıza yağ 
eklerken dikkatli olmalısınız. Çorbanıza ilave ettiğiniz tabletlerin yağ miktarlarına dikkat 
ederek çorbanıza ölçülü oranda ekstra yağ eklemelisiniz.
• Bazen çorbada tuzu fazla kaçırabilirsiniz. Bu durumda hemen bir patatesi soyarak 
dörde bölmeli ve çorbaya ilave etmelisiniz. Patatesler çorba içinde yumuşadığında 
çorbanın fazla tuzunu da çekecektir. 
• Yoğurtlu çorba yapımında yoğurdu kaynama sonrası yavaş yavaş çorbaya ilave 
etmelisiniz. Böylece çorba daha kıvamlı olacaktır. Çorbanın altını kapatmadan hemen 
önce ise tuzunu koymalısınız.
• Sebze çorbası yaparken de şehriye, makarna veya erişte ilave ederek çorbanıza lezzet 
katabilirsiniz.
• Kremalı çorba yaparken kremayı 
çorbanın altını kapamadan hemen 
önce eklemelisiniz.
• Sütlü çorba yaparken tuzu en son 
aşamada ekleyerek sütün kıvamlı 
kalmasını sağlayabilirsiniz.
• Çorbanıza yumurta, limon suyu 
veya kremadan oluşan bir terbiye 
ekliyorsanız bu malzemeleri çorbaya 
yavaş yavaş ve çorbayı karıştırarak 
ilave etmelisiniz. Böylece çorbanın 
kıvamını bozmamış olursunuz. 



Temizliğe Dış Kapıdan Başlayın
Dışardan geldiğimizde elimizi yıkamadan dokunduğumuz 
ilk alan dış kapı. Doğal olarak virüsün buradan yayılma 
olasılığı çok yüksek. Dış kapının en çok kullanılan alanını 
isterseniz çamaşır suyu ile isterseniz de sirke ve karbonatlı 
su ile temizleyip daha sonra dezenfektan ya da kolonya 
ile silebilirsiniz.

Elektrik Düğmeleri ve Prizleri Temizleyin
Evde en çok kullanılan alanların bir diğeri, elektrik düğmeleri 
ve prizler. Evdeki bütün kapı ve kapı kollarını temizleyip 
dezenfekte ettikten sonra priz ve elektrik düğmelerini 
de temizleyip güvenli bir şekilde dezenfekte etmeniz 
gerekiyor.

Oturduğunuz Yerlerin Temizliği
Dışarıdan gelindiğinde kıyafetleri 
değiştirmeden evde dolaşmamak 
gerekiyor. Eğer dolaşıyorsanız da 
oturduğunuz alanları temizleyip 
dezenfekte etmenizde fayda 
var. Unutmayın ki virüsler 
kumaş gibi malzemelerin 
üzerinde de belirli bir süre 
yaşayabiliyor.

Her Gün Evi Süpürüp Silin
Gerçekleştirdiğiniz  ev içi 
süpürme ve silme işlemi 
büyük önem taşıyor. 
Bir yüzey ne kadar sık 
temizlenirse üzerinde 
mikrop, virüs ya da bakteri 
bulundurma ihtimali azalıyor. 

KORONAVİRÜS SALGINI, TÜM DÜNYADA 
OLDUĞU GİBİ TÜRKİYE’DE DE ÖNEMLİ BİR 

SAĞLIK SORUNU OLMAYA DEVAM EDİYOR. 
KORONAVİRÜSE MARUZ KALMAMAK İÇİN 

MASKE, MESAFE VE HİJYEN KURALLARINA 
UYMAK GEREKİYOR. BUNUNLA BİRLİKTE 
EVLERİ DEZENFEKTE ETMEKTE VİRÜSÜN 

BULAŞMA HIZINI DÜŞÜRÜYOR. 

Özellikle uzmanlar hijyen konusuna büyük 
önem verilmesinin altını çiziyor. Kişisel temizlik 

dışında, ev temizliğine de özen gösterilmesi 
gerekiyor. Ev temizliğine başlamadan önce 
mikropların ve bakterilerin en çok gizlendiği yerleri 
bilmek gerekiyor. Bu yerleri tespit ettikten sonra 
detaylı temizliğe başlamanız daha kolay oluyor. 

Savaşa Evlerinizden Başlayın 
KORONAVİRÜSE KARŞI 

Mutfak ve Banyo
Virüse karşı önlem alma konusunda mutfak ve banyo 
temizliği de önemli. Marketten yeni alınan yiyecek ve 
içeceklerin dış yüzeylerini sildikten sonra kaldırılmalı. 
Mutfakta sürekli kullanılan alanları iyice dezenfekte 
etmelisiniz. Yemeklere veya içeceklere bulaşmaması 
için önlemler almalısınız. Banyo en çok kullanılan alan 
olduğu için her gün temiz tutup dezenfekte etmek 
çok önemli.
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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.

DYO’NUN İLERİ 
TEKNOLOJİLERLE 

GELİŞTİRİP ÜRETTİĞİ 
OXYMAX 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 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.

www.dyotherm.com.tr
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Yastıklara Yer Açın
Kış mevsimi denildiğinde akla ilk olarak ‘‘sıcak’’ kavramı geliyor. Evinizde 
sıcak bir atmosfer yaratacak ürünlere yönelmek atacağınız ilk adım 
olmalı. Tercihinizi ilk olarak örgü yastıklardan yana kullanabilirsiniz. 
Hem şık hem de konforlu olan örgü yastıklar kış ayları için biçilmiş 
birer kaftan. Salonunuzda aynı renkte yastıklara yer verebileceğiniz 
gibi farklı renklerde yastıklar da kullanabilirsiniz. Burada dekoratif 
zevkiniz devreye giriyor. Zıt renkleri ya da aynı rengin farklı tonlarını 
seçebilirsiniz. Koltuğunuzun modeline göre birden fazla yastık da 
kullanabilirsiniz. Ayrıca örgü yastıkları sadece salonlar için dekoratif 
bir obje olarak düşünmeyin. Çalışma odanızda, yatak odanızda da bu 
yastıklara yer verebilirsiniz. Örgü sevmiyorsanız kış ayları için kadife 
kumaşları da alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. 

KIŞ MEVSİMİNDE HEM 
EVİNİZİ HEM İÇİNİZİ ISITIN 

İÇERİSİNDE BULUNDUĞUMUZ DURUM NEDENİYLE EVLERDE GEÇİRDİĞİMİZ ZAMAN 
DA ARTTI. DIŞARIDA HAVA NE KADAR KÖTÜ OLURSA OLSUN EVİNİZİN İÇİNDE 

HUZURLU ZAMAN GEÇİREBİLMEK İÇİN BAZI KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLERE GİDEBİLİRSİNİZ. 
KIŞ MEVSİMİNDE KENDİNİZİ DAHA İYİ HİSSETMEK İÇİN EN ÇOK ZAMAN GEÇİRDİĞİNİZ 

EVLERİNİZDE POZİTİF DUYGULARI TETİKLEYECEK DEĞİŞİKLİKLERE NE DERSİNİZ? 

Ev Dekorasyonunda Mum Etkisi 
Evlerde en çok tercih edilen dekoratif 
ürünlerden biri de mumlar. Kullanıldığı 
her ortam şıklık katan bu ürünler tek 
başına konumlandırılabileceği gibi, 
çiçek gibi farklı ögelerle de bir arada 
kullanılabilir.

Koltuk Şallarına Ne Dersiniz? 
Kış aylarının vazgeçilmez aksesuarları olan battaniyeleri 
göz ardı etmeyin. Kış ayları boyunca koltuğun kenarına 
yerleştireceğiniz her battaniye film izlerken en iyi 
arkadaşınız olacak. Koltuk üzerinde duracağı için 
battaniyenin kumaşına dikkat edin. Sürekli olarak 
pamukcuklaşan bir kumaş daha fazla temizlik anlamına 
gelir. Ayrıca battaniye ve koltuğun kış ayları için bir ikili 
olduğunu düşünecek olursak alacağınız battaniyenin 
koltuk rengiyle de uyumlu olması önem taşıyor. 

Yerler Peluşlara Emanet 
Kış mevsiminde yerlerde de 
değişiklik yapmak istiyorsanız, 
kilim ve halıların yerini peluş 
postlara bırakabilirsiniz. Salon 
ya da yatak odasının yerine 
peluş postlar örterek evinizde 
dağ evi havası yaratabilirsiniz. 
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SOFRALAR ÇİÇEK AÇIYOR

Mevsim çiçekleri, hem daha taze ve canlı görünmeleri hem de daha ekonomik olmaları sayesinde sofra 
çiçek düzenlemeleri için en ideal seçim olarak öne çıkıyor. Sofra çiçekleri ile tasarıma başlamadan 

çiçekleri nasıl bir dekoratif obje ya da objeler içinde sunacağınıza karar vermeniz önem taşıyor. Çünkü 
kullanacağınız objelerin boyutu ve şekli, çiçek seçiminde dikkat edilmesi gereken özellikler konusunda 
belirleyici oluyor. Örneğin, sofranızda orta uzunlukta bir vazo kullanacaksanız çiçeklerinizin uzun 
saplı olması gerekiyor. Aranjmanı hasır bir sepet ya da ahşap bir kutu gibi derinliği az bir obje içinde 
yapacaksanız daha kısa saplı çiçeklere ihtiyaç duyabilirsiniz. Çok uzun vazolar ise sofradaki görüş 
açısını engellediği için pek tercih edilmiyor. Ayrıca aranjmanlarınıza renk katmak için doğal taşlar ya 
da kurdele gibi detaylar kullanacaksanız bunları da önceden belirlemenizde ve edinmenizde fayda var.

GÖRSEL ANLAMDA ETKİLEYİCİ BİR SOFRANIN EN BÜYÜK SIRLARININ BAŞINDA TAZE 
ÇİÇEKLERLE HAZIRLANMIŞ ŞIK BİR ARANJMAN YATIYOR. BULUNDUKLARI HER YERE DOĞADAN 

BİR PARÇA TAŞIYAN ÇİÇEK ARANJMANLARI SADE BİR KAHVALTI MASASINA DA, KALABALIK 
SOFRALARA DA, BAŞ BAŞA YENEN ROMANTİK AKŞAM YEMEKLERİNE DE RENK KATIYOR. 

Tarzınızı Konuşturun
Sofra düzeni konusunda minimal tasarıma 
yatkınsanız sadece beyaz çiçeklerden oluşan 
yalın bir çiçek aranjmanı hazırlayabilirsiniz. 
Rengarenk sunumları seviyorsanız pembeden 
kırmızıya, sarıdan yeşile uzanan bir renk paletine 
sahip aranjmanlar tasarlayabilirsiniz. Sıra dışı bir 
tasarım için aranjmanınıza meyveleri de dahil 
edebilirsiniz. Genel olarak modern bir tarzınız 
varsa, buket çiçekler yerine birbirinden sevimli 
teraryumları da sofranızın ortasında dekoratif 
amaçlı kullanabilirsiniz. 

Renklerle Doku Zenginliği 
Aranjmanınızda kullanacağınız renk paletini 
belirleyip çiçeklerinizi buna göre seçmelisiniz. 
Renk seçiminde sofranızda kullanacağınız 
yemek takımının renklerini ve masanızda yer 
vereceğiniz diğer dekoratif objeleri göz önünde 
bulundurabilirsiniz. Aynı renklerdeki farklı çiçek 
çeşitlerini bir arada kullanarak aranjmanınıza 
doku zenginliği katabilirsiniz. 

ÇİÇEK DEKORASYONUN İNCELİKLERİ

Kahvaltı Masası İçin Masa Çiçekleri: Çiçekler sade, açık renklerde ve çiçek kabı 
mümkün olduğunca düz hatlı olmalıdır.
Öğle Yemeği Masası İçin Masa Çiçekleri: Desen, orta büyüklükte, neşeli, biraz 
koyu renkli olmalı; açık renkler ve geniş vazolar kullanılmamalıdır.
Çay Masası: Neşeli ve canlı olmalı, resmi olmamalıdır. Yemek masası için yapılacak 
desendeki dekorasyon özellikleri, çay masası için yapılacak dekorasyonda da 
aranır. Vazonun türü ve şekli çay takımlarına ve konuk sayısına göre değişir.
Akşam Yemeği Masası: Çiçek yerleştirme için en çok tercih edilen masadır. Desen 
resmi ve çiçekler dikkatle seçilmiş olmalıdır. Kırmızı rengin bütün nüans ve tonları 
suni ışık altında iyi görünür. Beyaz, istenilen diğer renktir. Sarı da kullanılabilir. 
Bahçe ve Kır Masası: Çiçek dekorasyonu kuvvetli olmalıdır. Alçak kalıp hafif bir 
rüzgarla bozulmayacak şekilde yapılmalıdır. Kuvvetli renkler kullanılmamalıdır. 
Aksi olursa hafif renk uyumu, deseni silik hale getirip kaybettirebilir.

DEKO DİZAYN
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Binaların Nefes 
Almasını Sağlıyor
ISI YALITIM ÖZELİNDE SEKTÖRE SEÇKİN VE NİTELİKLİ ÜRÜNLER GELİŞTİRİP SUNAN DYO, 

KLİMATHERM ÜRÜN GRUBUNA KARBONMAXİ’Yİ EKLEDİ. LAMBDA (ISIL İLETKENLİK) 
DEĞERİNİN 0,033/0,034 W/MK ARALIĞINDA OLMASI GİBİ ÖNEMLİ BİR ÖZELLİĞE SAHİP 

OLAN KARBONMAXİ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE DE KATKI SAĞLAYACAK. 

DYO KLİMATHERM

YENİ ÜRÜN

Boyadaki uzmanlığını ısı yalıtım sektörüne de taşıyan DYO’nun, ısıl iletkenlik ve levha kalınlık değerleri 
kapsamında ürettiği Karbon/Grafit takviyeli polistren esaslı ısı yalıtım levhası olan Karbonmaxi, 

binaların nefes almasını sağlıyor.

Su Emilimine Karşı Yüksek Direnç Sahibi
Isı iletkenlik değeri 0,033 / 0,034 W/mK olan levha, düşük su buharı geçirgenlik katsayısıyla, su 
emilimine karşı yüksek dirençli bir ürün.  ETAG belgesine sahip Karbonmaxi, yüzey uygun koşulara 
göre hazırlanıp uygulandığında nem, rutubet 
ve boya dökülmelerini önlüyor. Yapılardaki 
mekanik yüklemelere karşı dayanıklı olan 
Karbonmaxi, enerji tasarrufuna katkı sağlayan 
çevre dostu bir ürün. 

Sıcaklık Farkını Dengeliyor 
Sıcaklık farkını dengelemeye yardımcı olan 
ürün, binalar için gerekli olan sağlıklı koşulları 
yaratıyor. DYO Klimatherm ısı yalıtım ürünleriyle, 
gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaya 
katkı sağlamayı da amaçlıyor.

www.klimatherm.com.tr
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BİR TOP KUMAŞ İLE

Gelen Mutluluk
HER EVDE FAZLADAN BULUNAN VE KULLANILMAYAN 

EŞYALAR VARDIR. BU FAZLALIKLARI KULLANARAK 
EVİNİZE FARKLI BİR HAVA KATABİLİRSİNİZ. FAZLA 

MALZEMELERİNİZDEN ÇOK ŞIK TABURELER YAPABİLİR, 
ÇEŞİTLİ KUMAŞLARLA RENGARENK VE EĞLENCELİ 

TABURELERE İMZANIZI ATABİLİRSİNİZ. 

Eski taburelerinize yeni bir hayat vermeye ne dersiniz. Eski 
renginden sıkıldığınız atmaya kıyamadığınız taburenizi kendi 

zevkinize göre çeşitli kumaşları kullanarak yenileyebilirsiniz. Bu 
sayde hem eskimiş tabureleri değerlendirebilir hem de kendi 
yaratıcılığınız ile farklı tasarımlara imza atabilirisiniz. Bu işlemi 
yaparken birkaç basit kurala dikkat etmeniz gerekiyor. 

Yapımı Hem Kolay Hem Keyifli
Bir tabure yapmak için öncelikle silindir 
bir parça edinin. Parçanın altta kalacak 
kısmına taburenin ayaklarını yerleştirmek 
için belirli aralıklarla dört delik açın. 
Taburenin ayaklarını oturak kısmına 
monte ettikten sonra oturak kısmını 
kaplamak için kolları sıvayın. Yumuşak, 
oturuma uygun bir süngeri istediğiniz 
renk ve desendeki kumaşla kaplayın. 
Kapladığınız kumaşı taburenin oturulacak 
kısmına yerleştirip, bir zımba yardımıyla 
sabitleyin. 

KENARDA KÖŞEDE 
KALAN TABURELERİNİZİ 

BİRKAÇ KUMAŞ 
YARDIMIYLA YENİDEN 
TASARLAYABİLİRSİNİZ. 

BU SAYEDE EVİNİZE 
BAMBAŞKA BİR HAVA 

KATABİLİRSİNİZ.
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Desenler Ortaya Çıkıyor
Tabureyi normal bir kumaş parçasıyla kaplayabileceğiniz 
gibi küçük tasarımsal dokunuşlarda da bulunabilirsiniz. 
Farklı renkte ya da desendeki kumaşları birbirinin içinden 
geçirerek yeni bir desen ortaya çıkarabilirsiniz. Taburenin 
üzerini kaplayacak şekilde boyutlandırdığınız kumaşların 
uçlarını taburenin altında birleştirip zımbalayın. Zımba 
kullanmak istemezseniz kuvvetli bir yapıştırıcı da tercih 
edebilirsiniz.

HANGİ MALZEMELERE İHTİYACINIZ VAR? 

• 30x40 cm büyüklüğünde ahşap

• Makas

• İğne/iplik

• Elyaf

• Mobilya zımbası

• 1 adet 2 m boyunda ahşap silindir sopa 
(4 eşit parçaya bölünecek)

• Hızlı yapıştırıcı

• Matkap ve yuvarlak delik açma aparatı

• Renkli ve desenli kumaşlar
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“SPOR DA OYUNCULUK DA 
DİSİPLİN GEREKTİRİYOR”

Daha önce Muhteşem Yüzyıl, Anne, Kızlarım 
İçin, İstanbullu Gelin ve Kuzgun gibi 

dizilerde izleyicinin karşısına çıkan Ahsen 
Eroğlu, Menajerimi Ara projesi ile yeniden 
ekranlarda. Büyük beğeni toplayan ve her 
geçen gün seyircisi artan dizide Dicle karakterini 
canlandıran Eroğlu, Dicle karakterine severek 
hayat veriyor.

Bu Karakteri Oynamayı Çok İstedi 
Call My Agent’ isimli bir Fransız dizisinden 
çevrilen Menajerimi Ara dizisi için Ahsen 
Eroğlu’na ilk teklif gittiğinde hemen açıp dizinin 
orjnal versiyonunu izledi. Camille karakterini 
çok beğenen güzel oyuncu teklifi kabul etti. 
Ön deneme çekimi ve ardından birinci bölüm 
senaryosu geldi ve macera başladı.

Dicle Güçlü Olduğu Kadar Cesur Bir Karakter
Güçlü olduğu kadar cesur, cesur olduğu kadar 
kırılgan da bir karakter olan Dicle’ye hayat 
vermekten mutluluk duyduğunu dile getiren 
Eroğlu; Dicle karakteriyle ilgili şunları söylüyor: 
“Onu İstanbul’a sürükleyen sinema sevgisinin 
arkasında babasına olan özleminin de yattığını 
itiraf edemeyecek kadar hassas bir genç 
kadın. Hayatınıza girdiği anda içindeki cevheri 
keşfedebileceğiniz ama bu cevher konusunda 
da oldukça naif biri. Tecrübesizliğinin sakarlığa  
dönüştüğü anları, ayakları yere basmayan 
uçarı duygusallığını ve heyecanlarını içten 
hissedebildiğim çok iyi yazılmış bir karakter. 
Dicle ile benziyoruz çünkü ben de onun 
gibi sevmeyi seviyorum. Farklıyız çünkü o, 
Ahsen’den farklı olarak kamera arkasında çok 
güçlü.”

EGE ÜNİVERSİTESİ 
BEDEN EĞİTİMİ SPOR 
YÜKSEK OKULU’NU 
TAMAMLADIKTAN 
SONRA RADİKAL 
BİR KARAR 
ALARAK KARİYER 
YOLCULUĞUNU 
OYUNCULUK 
ALANINDA 
SÜRDÜRMEK İSTEYEN 
AHSEN EROĞLU, 
MENAJERİMİ ARA 
DİZİSİYLE KISA 
SÜREDE GÖNÜLLERDE 
TAHT KURDU. 
SPORCU GEÇMİŞİNİN 
OYUNCULUKTA BÜYÜK 
AVANTAJ SAĞLADIĞINI 
DİLE GETİREN GÜZEL 
OYUNCU, HEM 
SPORCULUĞUN HEM 
DE OYUNCULUĞUN 
DİSİPLİN 
GEREKTİRDİĞİNİ 
BELİRTİYOR.

AHSEN EROĞLU: 
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Bir Süre Menajer Asistanlığı Yaparak Sektörü Yakından Tanımak İstedi
Öğrencilik yıllarında oyunculuk hakkında bilgi edinmek için bir menajerlik ajansında menajer asistanlığı 
yapan Eroğlu, bu deneyimin Dicle karakteri için büyük bir katkı sağladığını dile getiriyor. Bu asistanlık 
sayesinde oyunculuk alanında atması gereken adımlar ve alması gereken eğitimlerle ilgili çok şey 
öğrendiğini belirtiyor.

Spor ve Oyunculuğun Ortak Noktası Disiplin 
Beden eğitimi spor meslek yüksek okulu mezunu olan Ahsen Eroğlu, küçük yaştan itibaren sporla iç 
içe bir yaşam sürdürdü. Bunun en büyük avantajı disiplin oldu. Sporcu olmakla oyuncu olmanın ortak 
yanının disiplin olduğunu belirten Eroğlu, oyunculuk yaparken sporculuktan kalma bu özelliğin büyük 
bir avantaj sağladığının altını çiziyor. 

Oyunculuk Kendini Yenilemek İçin İdeal Bir Meslek 
Oyunculuğun, yenilik, ışıltı ve canlılık getirdiğini söyleyen başarılı oyuncu, kendini yenilemekten daha 
güzel bir hissin olmadığını belirtiyor. Oyunculuğun insanı sürekli dinç ve sağlıklı tuttuğuna inanan Eroğlu, 
girdiğiniz her ortamda gözlem yapmanın oyunculuğun bir parçası olduğunu dile getirerek bunun da 
zor yanı olduğunun altını çiziyor.

Sanatın Birçok Alanına Karşı İlgi Duyuyor 
Oyunculuğun yanı sıra sanatın birçok dalına ilgi duyan güzel oyuncu son zamanlarda özellikle resim 
sanatıyla ilgileniyor. Resim sanatının gelecekte nereye evrilebileceğiyle ilgili büyük merak duyan Eroğlu, 
günümüzde yaşayan ve üreten ressamlarla çok fazla haşır neşir olmaya başladı. Sosyal medyada 
geçirdiği zamanın yüzde 90’ında sanat hesaplarını ve yeni teknikleri inceliyor.

Ürettiği Resimlerden Sergi Açmak İstiyor
Oyunculuk alanında sürekli gelişim göstermenin yanı sıra ürettiği eserlerle bir gün sergi açmayı 
hedefleyen Ahsen Eroğlu, ürettiği eserlerle bir portfolyo hazırlayıp, Royal Art Academy’de resim 
üzerine yüksek lisans yapmayı çok istiyor. 

AHSEN EROĞLU, 
GİRİLEN HER ORTAMDA 
GÖZLEM YAPMANIN 
OYUNCULUĞUN BİR 
PARÇASI OLDUĞUNU 
DİLE GETİRİYOR.
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Klasik Otomobiller
GÜNÜMÜZDE BİRÇOK OTOMOBİL SAHİBİNİN SORUNU OLAN 

DERİN ÇİZİKLERİN, SÜRTMELERİN VE UFAK VURUKLARIN, 
BOYANMASI DIŞINDA PEK BİR ÇÖZÜMÜ BULUNMUYOR. DYO 

BOYA, ASTAR, MACUN, SONKAT VE YARDIMCI ÜRÜNLER 
GRUBUNDA SEKTÖRE SUNDUĞU AYRICALIKLI VE KUSURSUZ 
ORJİNALLİKTE ÜRÜNLERİ İLE ARAÇLARDAKİ TÜM HATALARI 

KOLAY VE KALİTELİ ŞEKİLDE TELAFİ EDEBİLİYOR. 

İstanbul başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu şehirlerde her an kaza yapma 
riski bulunuyor. Büyük şehirlerde her an büyük bir kaza olabileceği gibi derin bir 

çiziğe veya boyaya hasar verebilecek bir kazaya da maruz kalınabiliyor. Tüm bu 
risklerin yanında otomobiller güneş altında bekliyorsa zamanla güneş yanıklarına 
da rastlanabiliyor. Tüm bu olumsuzlukların çözümü ise araba boyama işleminden 
geçiyor. Metalik, beyaz, gri, kırmızı, parlak; hangi renk ve tür boya ile boyanırsa 
boyansın, boyama işleminde en temel şey kalite ve orjinallikte yatıyor. 

UZMANLIK ÇOK ÖNEMLİ 

Fabrika ortamında boyanan araç ile fabrika dışı boya 
uygulamalarında farklar olabiliyor. Örneğin boyama için 
kullanılan ortam ve aletler farklı olacağından, çıkacak sonuçlar 
da fark edilebiliyor. Bu farklardan ilki renk konusunda oluşuyor. 
Bu sebeple, araç boyamanın yapılacağı servisin uzman kalitede 
olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. 

METALİK, BEYAZ, 
GRİ, KIRMIZI, 

PARLAK; HANGİ 
RENK VE TÜR BOYA 

İLE BOYANIRSA 
BOYANSIN, BOYAMA 

İŞLEMİNDE EN 
TEMEL ŞEY KALİTE 
VE ORJİNALLİKTEN 

GEÇİYOR.
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DYO OTO TAMİR 
BOYALARI 
UYGULAMA 

VİDEOLARI İÇİN 
YOUTUBE SAYFAMIZI 

ZİYARET EDİN

/dyoboyalari

Boyanabilen ve Boyanmayan Plastikler
Günümüz şartlarında arabaların üzerinde farklı 

yapılara sahip boyanabilen plastik parçaların olması 

bu yapılara uygun boyama işlemlerini de zorunlu 

kılıyor. Plastikler boyanabilen ve boyanmayan 

olarak iki gruba ayrılıyor. Boyanabilen plastikler 

sert ve yumuşak plastikler olarak sınıflandırılıyor. 

Boya katlarının boyanabilir plastik yüzeyler 

üzerine yapışması ancak bu amaca uygun olarak 

geliştirilmiş güçlü yapışma sağlayan astar yardımı 

ile oluyor. Orjinal boyalı plastikler fabrikadan astarlı 

gelen ürünler olmakla birlikte, ince bir zımpara 

ile araca uygun sistemde düz veya bazkat olarak 

uygun renk ile uygulanıyor. 

Renk Tutarlılığına Dikkat Edilmeli
Orjinal boyadan farklı olarak, kaza sonrası araç 
boyamada karşılaşılan temel nokta, aracın 
yalnızca hasarlı parçalarının boyanıyor olması 
ve tüm aracın boyasına uygun rengin doğru 
seçiminin yapılması olarak gösteriliyor. Bu 
nedenle de boya kalitesi kadar aracın orjinal 
rengine uygun seçilecek boyanın renk özgünlüğü 
ve renk tutarlılığı da özellikle dikkat edilmesi 
gereken kriterlerin başında geliyor. 
Boyama sırasında dikkat edilecek temel 
noktalardan biri ortamın tozdan arınmış ve temiz 
olmasından geçiyor. Boyanın kabin içinde ve 
boyada silikonlaşmayı engelleyecek bir ortamda 
yapılması oldukça önemli yer tutuyor. Hava 
püskürtmeli boya tabancalarıyla boyanın eşit 
olarak dağılması sağlanırken, daha sonrasında 
kabin ısıtılarak boyanın daha hızlı kurumasına 
imkan tanınıyor. Aracın değerinin de korunması 
için hasarlı aracın mutlaka orjinal OEM rengine 
göre boyanması önem taşıyor. 
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Firmanızı tanıyabilir miyiz?
Firmamız 1988 yılında Babam Nizamettin Cevahir tarafından kuruldu. 2015 tarihine kadar babam ticari 
faaliyetlerini sürdürdü. 2015 yılından sonra ikinci kuşak olarak üç kardeş devraldığımız bayrağı (babamızın 
nezaretinde) daha yükseklere çekmek adına faaliyetlerimize devam ediyoruz. Firmamız; Maslak Atatürk 
Oto Sanayi Sitesi ve Seyrantepe Oto Sanayi Sitesi’nde olmak üzere 2 şubede hizmet veriyor. 

DYO markası ile yollarınız nasıl kesişti?
Firmamız 2007 yılında Yaşar Basf ortaklığı döneminde başladı ve iyi ilişkiler çerçevesinde büyümeye 
devam ediyor.

DYO’yu tercih etmenizin sebepleri nelerdir?
Dyo Boya Fabrikaları, ülkemizde boya sektörünün okulu ve yol göstericisidir. Yıllar boyunca boya 
denince ilk akla gelen firma Dyo’dur. Otomotiv sektörüne de tecrübelerini, kapasitesini aktarınca iş 
daha da kolaylaşıyor. Yerli ve milli olması itibariyle de bize güven veriyor.

Ürün gamına baktığımızda en çok hangi ürün rağbet görüyor?
Tüm ürün gruplarımız tercih ediliyor. Sonkat kutu boyalarımız, alt malzemelerimiz global markalarla 
rekabet edebilecek düzeydedir. Büyük bir marka ile çalıştığımız için çok şanslıyız. Bu da Mixline 

“DYO, SEKTÖRE YÖN 
VEREN BİR MARKA”

MASLAK OTO SANAYİ 
VE SEYRANTEPE OTO 

SANAYİ OLMAK ÜZERE 
İKİ SİTEDE İKİ ŞUBEYLE 

HİZMET VEREN CEVAHİR 
TİCARET OTOMOTİV 

BOYALARI’NIN SAHİBİ 
ARİF CEVAHİR, DYO GİBİ 

SEKTÖRE YÖN VEREN, 
KALİTELİ VE GÜVEN 

DUYULAN BİR MARKA 
İLE ÇALIŞMANIN BÜYÜK 

BİR ŞANS OLDUĞUNU 
SÖYLÜYOR. 

satışlarımızın yüksek olmasına ve rekabet içinde yarıştığımız firmalara nazaran tercihin bizden yana 
olmasına olanak sağlıyor. 

Boya sektöründe şu an en çok hangi renkler moda?
Otomotiv sektörünün yüzde 75’i beyaz, siyah ve gümüş renklerden oluşuyor. Beyaz renkler popülerliğine 
devam ediyor.

Biraz da sektörden bahsedelim. Türk boya sektörünün son on yılına baktığımızda karşımıza nasıl 
bir tablo çıkıyor?
Sektörümüzde global firmalar yatırımlarına devam ediyor. Kalite, ürün çeşitliliği ve rekabet üst seviyede. 
Son yıllarda ekonomik nedenlerden dolayı özel servis ve hasar onarım merkezlerinin popülerliği arttı. 
Dyo firmasının bu noktada hazırlamış olduğu ürün gamları pazar payımızın artmasına destek sağlıyor.

Sektördeki trendleri belirleyen unsurlar nelerdir?
Teknolojik, kaliteli ve ekonomik ürünler ustalarımızın tercihinde büyük rol oynuyor.

Sizce şu an sektörün en önemli sorunu nedir?
Sektörümüzde kalifiye eleman, çırak bulmak oldukça sıkıntılı bir hale geldi. Firmamız bu konuda çıraklık 
eğitim merkezlerine destek vermeye devam ediyor. Yine de sorun günden güne büyümeye devam 
ediyor. Bir de özel servis ve boyacıların ortak hareket edememesi ve sigorta firmalarının uyguladığı 
ücret politikaları atölyelerin karlılıklarını minimuma indiriyor. Bu nedenle ekonomik ürün talepleri her 
geçen gün artıyor.

Gelecek dönem hedefleriniz nelerdir?
Mevcut pazar payımızı arttırarak alt bayiler oluşturmak 
ve toptan satışa yönelmek.

Müşterinin gözünde Dyo markası neler ifade ediyor?
Kalite, güven ve sektöre yön verme diyebilirim.

Müşteri güvenini sağlamak adına neler yapıyorsunuz?
Müşteri odaklı çalışıyoruz. Aile olarak ‘‘güven’’ konusuna 
hassasiyet gösteriyoruz. Müşterilerimizin kaliteden ödün 
vermeden karlılıklarını arttırmak adına doğru ürünü 
doğru yerde kullanmalarına vesile oluyoruz. Onlara bunu 
hissettiriyoruz.



SON YILLARIN 
YÜKSELEN YILDIZI:

S-Ticaret

ÖZEL YAŞANTIDAN SOSYAL YAŞANTIYA, İŞ DÜNYASINDAN ALIŞVERİŞE 
KADAR HAYATIMIZIN HER ALANINDA BÜYÜK BİR YER KAPLAYAN SOSYAL 
ORTAMLAR ÇITAYI DAHA DA YUKARI TAŞIYOR. SOSYAL MEDYA TİCARETE 

ATILIRKEN, S- TİCARET İLE ALIŞVERİŞİN TANIMI YENİDEN YAPILIYOR. 

Teknolojinin gelişmesi, internet kullanımının 
yaygınlaşması hatta akıllı telefonlar aracılığıyla 

parmak ucumuza kadar gelmesi sosyal ağ 
kullanımında patlama yarattı. Artan sosyal ağ 
kullanımı alışverişi  internet üzerine dönüştürmeye 
başladı. Sosyal medya platformlarının e-ticaret 
kanallarıyla yakınlaşmasıyla hayatımıza yenilikçi 
bir kategori olarak giren sosyal ticaret, son yılların 
yükselen yıldızı olmayı başardı.

Peki Hayatımızın Neresinde? 
En genel tabiriyle sosyal ticaret (s-ticaret), sosyal 
medyayı, sosyal etkileşimi destekleyen çevrimiçi 
medyayı ve ürün ile hizmetlerin çevrimiçi alım ve 
satımı için kullanıcı katkılarını içeren bir e-ticaret 
alt kümesi olarak konumlandırılıyor.

Tüketici Eğilimi Doğurdu
Markaların, ‘‘tüketici, hangi platformdaysa, orada 
olma zorunluluğunun’’ bir yansıması olarak hayata 
geçen S–Ticaret, tüketici eğilimlerinin bir sonucu 
olarak ortaya çıktı. Tüketicilerin internette ve özellikle 
sosyal medyada geçirdikleri zaman ve bu kanallar 
üzerinden yapılan yorum, tavsiye, geri bildirim, 
tartışma, karşılaştırma ve beğenme, beğenmeme 
gibi kriterler bağlamında değerlendirildiğinde, dijital 
pazarlama dünyasının en etkileşimli ve en sonuç 
odaklı alanı olarak gözüküyor.

Standart Hale Geldi 
2 milyon kullanıcısı ile S–Ticaretin başlangıç 
noktası olarak kabul edilen Facebook başta olmak 
üzere yerli ve yabancı pek çok yazılım kuruluşu da 
online satışa odaklanan şirketler için geliştirdikleri 
E–Ticaret paketlerine ekledikleri sosyal medya 
pazarlama modüllerini standart hale getirdi.

Avantaj ve Dezavantajlarını 
Karşılaştırmakta Fayda Var 
S–Ticaretin avantajları kadar dezavantajları da 
bulunuyor. Önceliklerinizi göz önünde bulundurarak 
tercihinizi bu yönde kullanabilirsiniz. S–Ticarette, 
normal ticarete oranla daha yüksek kıyaslama söz 
konusu. Mekana bağlı olmadan ürün inceleme 
imkanı sunuyor. Bu araştırma sırasında herhangi 
bir masrafta gerekmiyor. Bu avantajın yanında tıp 
ki e -ticarette olduğu gibi S–Ticarette de kargo, 
tedarikçi işlemleri, ürün ya da hizmetin gecikmesi, 
ürünün fiziken incelenmesinin mümkün olmaması 
gibi dezavantajları da bulunuyor. Alışveriş yapılan 
sitelere yönelik gerçekleştirilen siber saldırılarda 
bilgilerinizin çalınması ihtimali de mevcut. 
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TÜRKİYE’NİN YERLİ VE MİLLİ BOYA MARKASI DYO’NUN, CUMHURİYET’İN 97. YILDÖNÜMÜ 
ŞEREFİNE, 1933 YAPIMI SİYAH BEYAZ “TÜRKİYE’NİN KALBİ ANKARA” FİLMİNİ 

RENKLENDİRDİĞİ FİLM YAYINLANDI.

68 dyorum

ÖZEL HABER

DYO, 1933 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. 
yılı dolayısıyla Atatürk’ün isteği üzerine siyah 

beyaz çekilen “Türkiye’nin Kalbi Ankara” filminin 
görüntülerini renklendirdi. İlelebet Cumhuriyet 
Dyo” sloganı ile genç Cumhuriyet’in 10. yılındaki 
coşkusunun, 97. yılında da aynı heyecan ve 
birliktelik ile kutlandığına vurgu yapan film, 
Cumhuriyet’in birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

625 Kareye Ayrı Ayrı İşlem Uygulandı 
Cumhuriyet değerlerinden aldığı güç ve ilhamla 
Türk boya sanayisine öncülük eden DYO’nun 
1933 yapımı siyah beyaz filmden seçtiği bölümler, 
özel yapay zekâ teknolojisi kullanılıp 4K 60fps’ye 
dönüştürülerek renklendirildi. Yaratıcılık ve 
uygulama süreci markanın dijital ajansı Salvo imzası 
taşıyan projenin yapımı 196 Saat sürdü. Filmin 
içinde geçen 625 kare fotoğraf tek tek taranıp 
işlemden geçirildi. Netleştirilen görüntülerin her bir 

karesi ayrı katmanlara ve piksele ayrılarak analiz 
edilip düzenlendi. Çözünürlüğü artırmak amacıyla, 
3 ayrı yapay zekâ teknolojisinden yararlanılarak 
orijinale en yakın renkler yansıtılmaya çalışıldı.

Cumhuriyet Hepimizin Ortak Paydası 
Anadolu’nun dört bir yanından Cumhuriyet’in 
coşkulu kutlamaları için Ankara’ya gelen izcilerin, 
askerlerin, gazilerin, köylülerin, genç-yaşlı, 
kadın-erkek her kesimden halkın yer aldığı film, 
Cumhuriyet’in hepimizin ortak paydası olduğunu 
anlatıyor. Cumhuriyet’in 10. yıl kutlamaları için 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelen Mustafa 
Kemal Atatürk, 10. Yıl Nutku’ndan şu sözler ile 
devam ediyor: “Ebediyete akıp giden her on 
senede, bu büyük millet bayramını daha büyük 
şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde 
kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk’üm 
diyene!”

YAPAY ZEKÂ İLE RENKLENDİRDİ
DYO, CUMHURİYETİN 10. YIL FİLMİNİ
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DYO, 66. KURULUŞ 
YILINI KUTLADI
TÜRK SANAYİNİN ÇINARLARINDAN 
OLAN DYO, 1954’TEN BU YANA BOYA 
SEKTÖRÜNDE YER ALMANIN HAKLI 
GURURUNU YAŞIYOR. “BİLİM, BİRLİK, 
BAŞARI”YA OLAN İNANCI İLE İLKLERİ 
GERÇEKLEŞTİREN DYO, BUGÜN 11 
FARKLI SEKTÖRDE BOYA ÜRETİMİ 
YAPAN TÜRKİYE’NİN TEK YERLİ VE MİLLİ 
MARKASI OLARAK ÜLKE EKONOMİSİNE 
KATKI SAĞLIYOR.

1927 yılında İzmir Şeritçiler Çarşısı’ndaki “Durmuş Yaşar Müessesesi”nde kuruluş hikâyesi başlayan 
DYO, 1941 yılında Türkiye’nin ilk boya imalatını gerçekleştirdi. 1954 yılına gelindiğinde ise  İzmir 

Bornova’da Türkiye’nin ilk boya fabrikasını kurarak bir ilki başardı. 

İmalathaneden 3 Kıtaya Uzanan Başarı 
DYO, İzmir’de mütevazı bir atölyede başlayan boya imalatını bugün Türkiye’deki İzmir Çiğli, Kocaeli 
Dilovası ve Rusya Krasnodar’daki üretim tesislerinde sürdürüyor. Geniş bir ürün yelpazesine ve sektör 
çeşitliliğine sahip olan DYO; inşaat boyaları dışında ısı yalıtım sistemleri, sanayi boyaları, bobin boyaları, 
toz boyalar, doymamış polyester reçine, protective boyalar, mobilya boyaları, oto tamir boyaları, deniz 
boyaları ve savunma sanayine yönelik boya üreten tek yerli ve milli firma olma özelliği taşıyor. 1.200 
çeşit ürün, 3.500 ambalaj ve 60.000 farklı renk seçeneği sunan DYO; yaklaşık 1.000 kişiye istihdam 
imkanı ve yıllık 282 bin ton üretim kapasitesi ile, 600 Distribütör, 15.000 Satış Noktası ve  52.000 usta 
ile geniş bir paydaş ekosistemine katkı sağlıyor.

“Yerli Ve Milli Tek Fabrikayız”
“Onursal Başkan Sn. Selçuk Yaşar’ın, ürettiği fikirler ve girişimciliği ile küçük bir dükkanda başlayan 
yolculuğunu, dev bir boya sanayi markasına dönüştürdüğünü ve boya sektöründeki yüz yıla yakın 
tecrübe ile 1954 yılında Türkiye’nin ilk boya fabrikasını kurarak boya sektörüne yön veren bir marka 
olmanın gururunu yaşadığını ifade eden” DYO Boya Fabrikaları Genel Müdürü Mehmet Mutlu Uysal, 
tüm dünyayı sarsan koronavirüs salgınına rağmen büyüme hedeflerini sürdürdüklerine dikkat çekti. 

Uysal, “Dünyayı etkileyen bu zorlu süreçte 
insan odaklı hizmet ilkemizden ödün 
vermeden, global bir marka olarak ülkemize 
katkı sunmayı sürdürüyoruz. Yalnızca 
inşaat boyası değil, sanayi boyalarından 
deniz boyalarına kadar geniş bir yelpazede 
ürün çeşitliği sunuyoruz.” diyerek yerli ve 
milli marka kimliğine dikkat çekti.
Ürünlerini yurt dışındaki iş ortaklarıyla 
birlikte Asya, Avrupa, Afrika pazarlarına 
sunduklarını belirten Uysal, “40’tan fazla 
ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Böylece 
köklü değerlerimizi, küresel ölçeğe 
taşımayı başardık. Bilim – Birlik – Başarıya 
olan inancımız ile sektörümüze yön 
veriyor; birlik duygusu ve birlikte başarma 
azmi ile hep daha ileriyi hedefliyoruz.’’ 
diyerek DYO’nun, kurulduğu günden bu 
yana boya sektörüne pek çok yeniliği ve 
ilkleri kazandırdığını belirtti.

“Ar-Ge Olmazsa Olmaz”
Son olarak Ar-Ge’nin önemine dikkat çeken Uysal,  
“Odak noktasına her zaman “insanı” alan bir marka 
olarak, ürünlerimizin inovatif çözümler sunmasına 
dikkat ediyoruz. Bu nedenle teknolojiye ve Ar-Ge’ye 
ciddi yatırım yapıyoruz. Bunlar DYO’nun temelini 
oluşturan alanlar. Boya ve kimya sektörünün ilk Ar-
Ge merkezi ünvanına sahibiz. Bugün, Çiğli ve Dilovası 
işletmelerimizde iki Ar-Ge merkezimiz bulunuyor. Ar-
Ge çalışmalarımız sayesinde sektörde yenilikçi üretim 
anlayışının liderlerinden biri olduk ve sektöre yön veren 
ürünler geliştiriyoruz” dedi. 
2021 yılı önceliklerini açıklayan Uysal, “Sektörümüz için 
yenilikçi teknolojilerle, katma değeri ve verimliliği yüksek, 
çevre dostu üretim yapmaya ve tüm süreçlerimizde 
hijyeni ön planda tutmaya önümüzdeki yıl da devam 
edeceğiz. “Sürekli iyileştirme” ve “dijital dönüşüm” 
konularını odağımıza aldığımız bir 2021 planlıyoruz. 
Agile metodolojisi kullanılarak iş süreçlerimizin gözden 
geçirilmesi, sadeleştirilmesi, standart ve çevik hale 
getirilmesi üzerine çalışmalarımız başladı” diyerek 
sözlerini tamamladı.



Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, tek kullanımlık ürünlerin kullanımını ortadan kaldırma ve atıkları 
kaynağında ayırma hedefiyle Sıfır Atık Sistemi’ni hayata geçiren DYO’nun Dilovası ve Çiğli Fabrikaları 

‘‘Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Farkındalığı Arttırmak İçin Çalışıyor 
Atık yönetimi konusunda hassas davranan ve bu alanda kapsamlı 
çalışmaları olan DYO oluşturduğu çevresel risk haritası ile risk 
derecesine göre periyodik kontrolleri düzenli şekilde yapıyor. Sıfır atık 
konusunda bir çalışma ekibi kuran DYO, atık azaltımı için hedefler 
oluşturdu, bu konuda belirlediği ihtiyaçları temin ederek sıfır atık 
yönetimine hız kazandırdı. Konu özelinde farkındalığı artırmak için 
çalışanlara özel eğitimler verdi ve iyi uygulama örnekleri geliştirdi.
Çevreye duyarlı iş süreçleri geliştiren DYO, tüm faaliyetlerini çevreye 
ve topluma karşı sorumlu olduğu bilinciyle planlıyor ve sürdürülebilirlik 
anlayışı ile hayata geçiriyor.

ÇEVRECİ FİRMANIN 
ÇEVRECİ BELGESİ

DOĞAYA VE ÇEVREYE 
SAYGININ, HİJYENİN, 
TEMİZLİĞİN ÖNCELİK 

KAZANDIĞI GÜNÜMÜZ 
KOŞULLARINDA DYO, 

SIFIR ATIK KONUSUNDAKİ 
FAALİYETLERİNE DAHA DA 
AĞIRLIK VEREREK TEMMUZ 

2019 TARİHİNDE ‘’SIFIR 
ATIK’’ YÖNETMELİĞİNİ 

UYGULAMAYA BAŞLADI. 
DYO’NUN SIFIR ATIK 

KONUSUNDA GÖSTERDİĞİ 
HASSASİYET, FİRMAYA ‘’SIFIR 

ATIK BELGESİ’’ GETİRDİ.

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Doğrulama Kodu : YKUHROSJ Evrak Takip Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/cevre-ve-sehircilik-bakanligi

ÇEVREYE DUYARLI 
İŞ SÜREÇLERİ 

GELİŞTİREN DYO, 
TÜM FAALİYETLERİNİ 

ÇEVREYE VE TOPLUMA 
KARŞI SORUMLU OLDUĞU 

BİLİNCİYLE PLANLIYOR 
VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ANLAYIŞI İLE HAYATA 

GEÇİRİYOR.

Türkiye’nin en köklü boya üreticisi DYO, 
okulların yeni dönem eğitim öğretim yılına 

hazırlanması için boya desteğinde bulundu.  Covi-
19 salgınında temizliğin ve hijyenin çocukların 
sağlığındaki belirleyici rolünü önemseyen DYO, 
okulların sağlıklı bir ortama kavuşmasına yardımcı 
oldu. Pandemi döneminde 40’dan fazla okula 
boya yardımında bulunan DYO,  geleceğe ve 
sağlığa yatırım yapmaya devam ediyor.

Projeleriyle Fark Yaratmaya Devam Ediyor 
DYO’nun okullara yönelik çalışması ilk değil.  

DYO, 2015 yılından beri devam eden “Yarınlar İçin Değer” kurumsal sosyal sorumluluk çatı projesi 
kapsamında pek çok çalışma yürütüyor. “Öğrenmeye Değer” projesi ile, bugüne kadar 45 bin öğrenciye 
renk, mekân, ısı ve ışık kullanımı alanlarında eğitimler düzenledi.

Okullar İçin Kılavuz Hazırladı
DYO, “Okullara Değer” projesi çerçevesinde ise okul boyama ve boya kullanımı standartları kılavuzu 
hazırladı. Türkiye genelini temsil eden 10 ilde farklı coğrafi, iklim ve yerleşim koşullarında yer alan okul 
tipleri belirlenerek, okul boyama ve boya kullanımı önerileri geliştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı katkılarıyla, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve DYO işbirliğinde oluşturulan çalışma grubu ile bakanlığa 
bağlı tüm okullara yönelik hazırlanan kılavuza uygun olarak akademik eğitime katılmış ustalar tarafından 
örnek okul boyama uygulamaları gerçekleştirildi. 

ÇOCUKLAR DYO İLE TEMİZ 
SINIFLARDA DERS YAPACAK

İYİ BİR GELECEĞİN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİYLE 
DOĞRU ORANTILI OLDUĞU PRENSİBİYLE 
HAREKET EDEN DYO, ÇOCUKLARIN 
SAĞLIĞINI SALGIN VE BENZERİ 
HASTALIKLARDAN KORUMAK, HİJYENİK 
KOŞULLARI SAĞLAMAK AMACIYLA GÜZEL 
BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI. 
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DYO, USTALARIN HİKAYELERİNİ 
DİJİTAL PLATFORMA TAŞIDI

DYO, HAYATIMIZA RENK KATAN BOYA USTALARININ HAYAT HİKAYELERİNİ ANLATAN 
BİR VİDEO SERİSİ BAŞLATTI. “USTALIĞA DEĞER” DİYEN DYO, USTALARIN HAYAT 

HİKAYELERİNİ DİJİTAL PLATFORMA TAŞIYARAK ONLARIN EMEKLERİNİN NE KADAR 
KIYMETLİ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA VURGULUYOR. 

Hazırlanan video serisiyle; yıllarını boyacılık mesleğine vermiş ustaların marifetli ellerinin arkasındaki 
hikayeleri görünür kılıyor. Ustalar duvarları, yaşam alanlarını renklendirirken acaba kendi hayatlarında 

nasıl bir rengin içinde yaşıyorlardı? İşte, bu video serisi bunu aktaracak. 

Video Serisinde Bizleri Neler Bekliyor?  
Serinin ilk bölümü 13 Ekim’de dijital mecralarda yayınlandı. Usta Hikayeleri’nde boya ustaları hikayelerini 
kendileri anlatıyorlar. Seride ustalar; bu işe nasıl başladıklarını, boyacılık mesleğini seçme nedenlerini, 
mesleğin zorluklarını, sevdikleri yanlarını ve neler hissettiklerini dile getiriyorlar. Gerçek ve samimi 
hikayelerini paylaşan boya ustaları bu kez bize kendi renklerini gösteriyorlar. Ustalar, bu seride DYO ile 
nasıl duygusal bir bağ kurduklarından bahsederken, DYO’nun çok uzun zamandır yürüttüğü ‘DYOLOG’ 

sisteminin kendilerine neler kattığını da anlatıyorlar. DYO hikayelerini paylaşan ustalara ise 20.000 
Dyolog puanı hediye ediyor.    

Boyanın Gerçek Ustaları 
DYO ‘’Usta Hikayeleri’’ projesiyle, boyanın gerçek ustalarını daha yakından tanımamızı hedefliyor. 
Ustaların emeğinin arkasındaki hikayeyi önemseyen DYO, bu çalışma ile boyacılık mesleğine hak ettiği 
saygının sunulmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.  

Dyo Akademi Çalışmalarına Devam Ediyor 
DYO AKADEMİ’de boya ustalarının bilgi ve becerilerinin artırılmasına yönelik eğitim çalışmaları yapan 
DYO, ustaları teknik bilgilerle donatıyor; hayata geçirdiği “Ustalığa Değer” projesi ile deneyimli ustaların 
mesleki hayatlarına ivme katıyor. 

USTALARIN HİKAYELERİ 
İÇİN YOUTUBE 
KANALIMIZI ZİYARET 
EDEBİLİRSİNİZ. 

/dyoboyalari
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DÜNYANIN İLK SAVUNMA SANAYİ 
SANAL FUARI’NDA BİZ DE VARIZ

Yerli ve milli firmalarımızı savunma sanayii, 
sivil havacılık ve uzay sektörlerinde üretim 

yapmaya teşvik etmek, olması gereken üretim 
yeteneklerini ülkeye kazandırmak, yurt dışı 
pazar arayışına kollektif destek verme amaçları 
ile kurulan Savunma Sanayi, Havacılık ve Uzay 
Kümelenmesi Derneği, düzenlediği sanal fuar ile 
alanında uzman firmaları bir araya getiriyor. 
9 Kasım 2020 tarihinde başlayan Sanal Fuar, Türk 

TÜRK SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SEKTÖRÜNÜN ULUSLARARASI REKABETTE 
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savunma, havacılık ve uzay sektörünün yerlilik 
oranının arttırılması ve uluslararası rekabette üst 
seviyelere taşınması için üyelerinin teknolojik 
ve sektörel yetkinliklerini geliştirmeyi, üyeleri 
arasındaki işbirliğini destekleyerek güçlü bir 
ekosistem oluşturmayı hedefliyor.
9 Nisan 2021 tarihine dek devam edecek fuarda, 
alanında uzman firmalar dijital ortamda biraraya 
gelerek potansiyel işbirlikleri üzerinde çalışma 
fırsatı buluyor. 
Önemli kuruluşların olduğu yaklaşık 300 firma 
sanal fuarda ürünlerini sergilerken, birbirlerini ve 
ürünlerini daha yakından tanıyor ve sanal fuar 
ortamında B2B görüşmeler gerçekleştiriyorlar. 
Türkiye’nin yerli ve milli boya firması olarak savunma 
sanayi alanında sektöre sunduğu ürün gamıyla 
fark yaratmanın ve çözümün parçası olmanın haklı 
mutluluğunu yaşayan Dyo, online standını gezmek 
veya  potansiyel işbirlikleri yapmak için ulaşmak 
isteyen herkesi sanal fuara davet ediyor. 

Online sisteme isteyen herkes üye olup fuarı 
gezebilmektedir. 
Kayıt için: 
https://sanalfuar.sahaexpo.com/signup B002


