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BAKIŞ AÇIMIZ



Herkesin
masasının
üzerinde kendi
ütopyasına bir
yer vardır.
Buna “ütopya” diyoruz, çünkü doğadakinden farklı olarak
kurduğumuz ekosistemlere zarar verebilecek etmenlerden onu
arındırmayı ve hassas noktalarını anlayarak sürekliliğini
sağlamayı hedefliyoruz.



Bir sistemi
anlamanın
en iyi yolu
onu kurmaktır.
Bir otomobil yapmayı öğrenseydiniz, otomobiller hakkında çok
daha derin bilgilere sahip olurdunuz.
Mantık aynı; bir ekosistem kurmayı öğrenin. Böylece onu daha
iyi anlayın ve daha uzun süre yaşatın.
Eğer bundan keyif alırsanız başka ekosistemler kurmayı
deneyin. Gözlemledikçe hassas noktalarını keşfedin.



Bitkiler dünyadaki
ekosistemlerin
sürekliliğini sağlar.

Ayrıca araştırmalar gösteriyor ki bitkilerle vakit geçirmek:

• Konsantrasyonu arttırıyor

• Stresi azaltıyor

• Çevresel farkındalık kazandırıyor

• Mutluluk veriyor



Bildiğimiz
her şeyi
paylaşmak
istiyoruz.
Ve sizin fikirlerinizi duymak için sabırsızlanıyoruz.
Atölyelerimiz bunun için en güzel yol.



ONLINE TERARYUM ATÖLYESİ



Profesyonel
kapalı sistem
teraryum
hakkında tüm 
bilgimizi 
aktarıyoruz.
Kısa ömürlü dekoratif bir obje yapmayı değil, sizinle yaşlanacak
gerçek bir ekosistem kurmayı en pratik adımlarla öğretiyoruz.

Koç Alliance Teraryum Atölyesi etkinliğinden katılımcı fotoğrafı.



Malzemeleri
"DIY Kit" şeklinde
katılımcıların
adresine
gönderiyoruz.
Katılımcıların deneyimi, bu kutuyu teslim aldıkları 
anda başlıyor.



Kit içeriğimiz:
• El yapımı fanus 28cm yükseklik, 18cm çap 
• LED aydınlatma
• Bitki
• Yosun
• Kaya
• Ponza taşı
• Aktif karbon
• Lav taşı
• Aquasoil mix
• Eldiven
• Tasarım yardımcısı ahşap çubuk
• Sprey şişesi
• Teraryum bakım kılavuzu
• Online atölye davet kartı



Oldukça büyük olan bu fanuslar bitki için uzun ömürlü bir ortam
sağlarken, tüm katılımcıların içerisinde rahatlıkla çalışabilecekleri
bir alan da sunuyor.

Kişisel Teraryum Atölyesi etkinliğinden.

28cm yükseklik, 
18cm çapta
el yapımı fanus
kullanıyoruz.



Bitkiler rutini sever. Günde 6-8 saat LED aydınlatma alan
teraryumun güneş ışığına ihtiyacı yoktur.

LED aydınlatma
bitkinin ihtiyacı
olan ışığı sağlar
ve sistemin hava
almasını
engeller.



Bakteri, küf, mantar, koku oluşumunu engellemek için standart 
bitki toprağı yerine özel taban malzemeleri kullanıyoruz.

Sistem 
içerisindeki tek 
canlı türünün 
bitkilerimiz 
olduğundan 
emin oluyoruz.



Atölye sonrasında katılımcılar ile iletişim bilgilerimizi 
paylaşıyoruz. Teraryumları hakkında kafalarına takılan tüm 
soruları yanıtlıyor ve bilgimizi/desteğimizi her daim 
sürdürüyoruz.

Desteğimiz 
süreklidir.

İpekyol Teraryum Atölyesi etkinliğinden



SUTOPYA HAKKINDA



Özel bitki yetiştirme alanında Türkiye'de 6 yıldır hizmet 
veriyoruz ancak bu oluşum 20 yıllık bir deneyime dayanıyor.

Türkiye'de benzer işler yapan firmalar arasından; bitkileri ve 
ekosistemin sürekliliğini önemsememiz, profesyonel 
yaklaşımımız ve ürünlerimizi tasarlarken tezahür eden 
tutkumuzla ayrıştığımızı düşünüyoruz.

Moda'dayız.



Zeynep Süzen

Ve en önemlisi
bitkileri çok
seviyoruz.

İsmail Süzen



FİZİKSEL ATÖLYELERİMİZDEN
(Pandemi öncesi)
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