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İDEA DErgİ YAYıNCıLıK vE TASArıM

SAYı: 2/2017
TEL: 0 535-514 78 28 

Yine yeni bir sayı ile sizlerleyiz.

Hemen her şeyden önce ilk sayımız sonrasında göstermiş olduğunuz, anlayışa, il-
giye, sevgiye çok teşekkür ederiz. 2017 nin ilk günlerinde en mutlu şehir dergisi 
de biz olduk galiba. Bundan böyle en özel anlarınızda mutluluğunuzu sizin-
le, ve sevdiklerinizle paylaşmak istiyoruz. Yeni işinizi ‘Siftah’ sayfamızda, 
yeni ailenizi ‘ Evlendik Mutluyuz ’ sayfamızda ve de ailenizin en yeni 
üyesini ‘Merhaba! Hoş Geldin Bebek’ sayfamızda, yani siz istedikçe 
ve bizlerle mutluluğunuzu paylaştıkça dergimiz de sizinle ola-
cak. En güzel anılarınızda sizinle olmak istiyoruz. Her ay için 
yeni süprizlerimiz de olacak. 
Şubat ayı Didim’de aşk dolu geçti. Sadece 14 Şubat’tan 
bahsetmiyorum. Çünkü Didim’de aşk var. Didim’de 
İşini Aşkla Yapanlar var. İşini aşkla yapanlarla 
dolu bu sayımızı keyifle okuyunuz. Yeni sayıda da 
Didim’in kahraman kadınlar’ı olacak.
Hasan Fehmi Ketenci üstadın, çok değerli akademisye-
nin dergimizde bizlerle olması bizim için büyük bir güç ve 
bir onurdur… Dergimizin kadın kahramanları da onlar, Tijen, 
Şeyma, Hicran, Emine ve herkes ona Ecem dese de Leyla, Belgin, 
Özgür, Sebahat onlar görünmeyen bilinmeyen kahramanlar.
Bu arada isteyene ücretsiz dağıtım yaptığımız halde, gerek dergimi-
ze koyduğumuz küçük bedeli ısrarla vermek isteyen, gerekse abonemiz  
olmak isteyenler, var edenler var olsun... İdea Dergi de Didim’in şehir  
dergisi olsun. 
Dilek, öneri, istek, talep ve her türlü eleştirileriniz lütfen için bize ulaşınız.

Umut Kaşan 
KarabacIlI

Editor

didimdergi didimdergididimdergi@gmail.com 
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Umut Kaşan 
KarabacIlI

Editor

didimdergi didimdergididimdergi@gmail.com 

Here we are with our new issue.

Firstly, thank you all for all your interest,understanding and love. We 
have been the happiest city magazine of early 2017. From now, we 
are here to share your happiness and special moments with our 
“siftah”, “we got happily married” and “welcome to the world, 
baby” pages. We want to be with you in your beautiful times. 
We’ll have surprises for you each month. February had 
been full of love for Didyma. Im not just talking about 
Valentine’s Day, because there is love in didyma ev-
erytime. We got people in Didyma who do their 
job with love. Enjoy our issue, full of the people 
who love their job. Next month, we’ll show you the 
heroines of Didyma.
Its an honour to be with the doyen Hasan Fehmi Ketenci in 
our magazine. And the secret heroines of our magazine; Ti-
jen,Seyma,Leyla Ecem,Hicran, Emine, Belgin, Ozgur and Sebahat.
By the way, we present our thanks to the ones who want to support 
us with insisting to pay our magazine’s little price although we route 
our magazine for free, thanks to the ones who want to be subscriber and 
the ones who choose us for their commercials. We’ll go on this way with your 
support. 
For all your critics, wishes and advices, connect to us.
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We are with you in your special moments. On valentines day,  we wish you happiness. 
If you want to share your happiness with everybody with sending your photos to our magazine, 

make contact with us

En özel en güzel anınızda sizinleyiz mutluluğunuzu paylaşıyoruz. 
14 şubat sevgililer gününde aile olan tüm çiftlerimize bir ömür 

mutluluk diliyoruz. Siz de en mutlu gününüzü dergimizde 
anı olarak ölümsüzleştirmek için bize ulaşınız.

Nurettin Botan Şeyhun & Georgia Susan Forster Semih Keleş & Selin Akan

Ergün Can-Bahriye Akdana

     didimdergi@gmail.com 
     didimdergi 
     didimdergi

Ali Kızar & Karine Minasyan

Muharrem Ulupınar & Münevver Sezgin
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Home Designer yetkilisi Barış bey ile birlik-
te kapalı bir havada Halil beyin evine doğru 
yola çıktık. Henüz yeni bitmiş bir inşat-
tın önünde durduğumuzda, içeride dayalı 
döşeli bir dairenin olduğunu bilmek beni 
şaşırttı. Merdivenlerden yukarıya doğru 
çıkarken merdiven genişlikleri gibi, kapı-
lar, merdiven korkulukları gibi bu yeni bit-
miş inşaata dair minik detaylardaki kalite 
ve özen gözüme ilişti. Artık Didim’de yeni 
yapılan inşaatlar ne kadar da özenli diye 
düşündüm. Sanıyorum ki Didim gerçekten 
inşaat sektöründe de kabuk değiştiriyor. 
Halil Bey son derece misafirperver evi ve 
misafirleri ile de çok ilgili bir ev sahibi. Evi 
de Home Designer dokunuşları ile itiraf et-
meliyim ki kışkırtıcı güzellikte.

Hayalinizdeki gibi bir ev yaratmaya, bu evi 
dekore etmeye ne zaman karar verdiniz? Yıl-
larca kafanızda tasarladığınız bir hayali mi 
gerçekleştirdiniz?
Vallahi tam olarak bu inşattı yapmaya baş-
layınca karar verdim diyebilirim. Bu güne 
kadar çok güzel evler villalar yaptım ama 
hiç kendim de otururum kendime de ev 
yaparım diye düşünmemiştim. Bu inşaatla 
birlikte başladı benim evimin de hikayesi.

Home Designer markası ve Barış Aktaş  ile ne 
zaman tanıştınız?
Barış Beyi gıyabında biliyordum, methini 
de duymuştum ama inşaat bitip iş evi da-
yamaya döşemeye yani tefrişata gelince ye-
terince iyi araştırma yaptığımı düşünüyo-
rum. İşine son derece hakim olan Barış bey 
ile bu süreçte daha da samimi olduk hatta 
arkadaş olduk diyebilirim. Bu evde Barış 
beyin emeği  gerçekten çoktur. Barış bu işe 
çok hakim, Barış bu işi seviyor ve Barış Ak-
taş bu işi iyi biliyor.

Evinizi dekore ederken karşınızda size  fikir 
veren, öneriler sunan profosyonel kişiye ta-
mamen  mi güvenirsiniz yoksa ben bu rengi 
bu objeyi istemiyorum ya da şu modeli arı-
yorum da dediniz mi? evde size ait fikirler 
detaylar neler?
Koltuk seçimleri boya ve ışıklandırmalar 
benim tercihim kendi zevkimdir. Ama özel-
likle mutfak ve geri kalan detaylar aksesu-
arlar objeler aslında evi ev yapan diğer de-
taylar özellikle mutfak mesela onlar Barış 
bey’in emeğidir.

Uzmanlığın ne olduğunu iyi 
biliyor işi uzmanına bırakmış.
Bu hafta Ülkerler AŞ nin ortağı, 
yılladır Söke ve Didim de profesyo-
nel inşaat işi yapan, kendi deyimi 
ile ömrünün yarısı Söke’de yarı-
sı Didim’de geçmiş  inşaat işinin 
ehli olmuş, son yıllarda ise yaz kış 
Didim’de yaşayan yaptığı onca 
lüx ve güzel ev sonrasında kendi 
hayalindeki evi yaratmış işadamı 
Halil Ülker’in evindeyiz.
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www.didimhomedesigner.com
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Genelde dekorasyon fikirleri, 
bir evin yaşam ve dekorasyon 
tercihleri , erkeklerden çok 
kadınların işiymiş gibi algı 
hakimdir. Bir evde neyin nasıl 
değişeceğine sanki önce ka-
dınlar karar verir? Bu evde kı-
zınızla yaşadığınıza ve evinizi 
kendi istediğiniz gibi dayayıp 
döşediğinize göre size de sor-
mak isterim. Siz bu konuda ne 
diyorsunuz evi dekore etmek 
önce kadınların işi midir?
Hayır hiç olur mu hiç öyle 
şey… hayatta hepimizin bir 
zevki tercihi var. Ben evimi ve eve ait her 
detayı çok seviyorum. Biz Barış bey ile 
son derece de keyifle dayadık döşedik bu 
evi. Home Designer mağazasında bu kol-
tukları gördüğümde çok sevdim. Evet kol-
tukları görmüştüm ama bu sehpayı koltuk 
aldırdı, tv ünitesini sehpa aldırdı diyebi-
lirim ve çok da uyumlu oldular eve.  Ama 
bak halıyı da Barış bey getirmiş koymuş 
eve ama gördüğüm gibi halıyı da çok sev-
dim. Hepsi birbiri ile uyumlu. Bu salonun 
bana huzur veren, bana evimdeyim keyfi 
hissettiren, bana kendimi  çok  iyi hisset-
tiren  bir ruhu var. Didim Home Designer ile çok gü-
zel çok da keyifli oldu evim.

Yeni bir eve misafir olarak girdiğinizde ilk ne dikka-
tinizi çeker ? Peki siz neye dikkat edersiniz ilk misafir 
olduğunuz evde ? girdiğiniz evin halısın, mobilyasına, 
perdesine dekorasyonuna mı dikkat edersiniz  yoksa 
evin kokusuna temizliğine mi? 
Bu evden sonra artık tavan yüksekliğine dikkat edi-
yorum. Evimin tavan yüksekliği ve bende yarattığı 
ferahlık sonrasında ayağa kalktığımda elimi havaya 
kaldırdığımda dokunabildiğim kadar yakın tavanı 
olan bir evde artık oturamam sanki. İstediği kadar 
özel ürünleri,farklı dekorasyonu olsun meğer  tavan 

yüksekliği ne kadar da önemli bir 
detaymış bu evde onu anladım. 
Evimi de salonumu da eşyalarımı 
da şimdi daha çok seviyorum. Ba-

kın bu ev bana mutfağı da sevdirdi… mutfakta bu ka-
dar vakit geçirdiğimi hiç bilmem ama bu evde mut-
fağımı ve  mutfak masasını öyle çok seviyorum ki, o 
masada öyle keyifle oturuyorum ve de misafirlerimi 
ağırlıyorum ki  mutfak masasından kalkıp da salona 
şu rahat koltuklara uzanmak bile içimden gelmiyor 
artık hatta bu günlerde mutfakta yaşıyorum bile di-
yebilirim…

Misafir ağırlamayı sever misiniz? 
Çok severim. Evim hiç misafirsiz kalmaz. Gelen mi-
safirlerim de benim evimde kendi evlerindeymiş gibi 
rahat etsinler evimden de benim kadar keyif alsınlar 
isterim. 
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Bu evi bir profosyonelle dekore etmek bütçenizi sarstı 
mı? 
Ekonomik algı, bütçeler kişiden kişiye değişir ama 
bu kalitede bu ürünler çok ekonomik, Home Desig-
ner ürünleri çok keyifli. Ben de işimde profosyone-
lim. Profosyonellerle çalışmayı ve bir profosyonele 
güvenmeyi iyi bilirim, pek çok üzün ve mağaza do-
laştım. Bu kalitede ve bu fiyatlarda ürünler ile bu ev 
sonrasında  gerçekten Barış bey de işini çok iyi yapı-
yor diyebiliyorum.

Kişiler için ilk evleri çok özeldir. Sizden 
ilk eviniz ile bu son evinizi kıyaslama-
nızı isteseydik, hayata bakışınız zevk-
leriniz ve size dair pek çok değişen 
detay ortaya çıkıyor mu? 
İlk evim de çok güzeldi ki benim... 
Söke’deydi ilk evim ve o zamanlar o 
evin bir de hanımı vardı tabii diyor 
ve gülümsüyor. İlk evim 250 mt’2 çok 
büyük çok modern dekore edilmiş 
keyifli de bir evdi. Yani onu da çok özenle dekore et-
miştim zamanında ama şimdi bu ev evet bu evin keyfi 
ve konforu bana ilk evimi bile unutturdu diyebilirim. 
Yaşadığım her eve gereken özeni gösteriyorum.  Sa-
bahları uyandığımda şu pencereden denizi görmek 
bile yetiyor bana. Güne enerjik, güne yüksek moti-
vasyonla ve güne hazır uyanıyorum bu evde. İnanın 
evden çıkarken akşam olsa da yine evime dönsem di-
yerek çıkıyorum.
Eve dair kafamda hiçbir detay oluşmadan koltukla-
rı mağazada gördüm çok sevdim ve hemen almaya 
karar verdim. Belki de sadece koltukları alacaktım. 
Koltukların klasik yapısındaki modernliği çok sev-
dim. Eşyayı seviyorsam kafamda eve yerleştiriyorsam 
üzerinde daha fazla düşünmüyorum.  Ama Barış bey 
işinde öyle iyi ki koltukla başlayan alışverişimiz tüm 
evin dekorasyonu ile son buldu. Aslında  benim ka-
dar iyi biliyor evimi, bana evde neyin keyif verdiğini, 
evime ait detaylar ise onun profesyonelliğidir. Bana 
verdiği ev hediyesi bile biliyorum ki evin ihtiyacı olan 
başka bir detaydır.

Mobilyada klasik mi modern mi? 
Modern
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Röportaj: 
Umut Kasan Karabacılı
Home Designer
Fotoğraf:  Erdem Özden

Mobilya tercihiniz modüler mi fonksiyonel mi? 
Yani koltuk yatak da olsun, sağından solundan bir 
şeyler çıksın, aynı zamanda sehpa olsun ters çevir 
başka bir işe yarasın hayır hayır modüler benim için 
koltuk önce koltuk olmalıdır.

Renk uyumuna dikkat eder misiniz? 
Objelere göre duvar rengini değiştirebilen uyum de-
lisi kişilerden misiniz yoksa dekoratif bir obje size 
kendinizi iyi hissettiriyorsa uyumsuz da olsa kulla-
nır mısınız?  Vallahi bana kendimi iyi hissettiriyorsa 
sevdiysem kullanırım. Hiç de uyumsuz gelmiyor renk 
de obje de o zaman. Evinizi eşyanızı sevmek ile ilgili 
bir durum sanırsam. Evin dekorasyonunu yapan kişi-
nin de işinde uzman olması da başka önemli detay. 
Beni her konuda çok doğru yönlendirdi  Barış Bey.

Yeni bitmiş inşaat sonrası evini yeni dekore etmiş bir 
ev sahibi olarak şu an inşaat halinde evi olan evini de-
kore etmek isteyen okurlarımız için nasıl tavsiyeleriniz 
olurdu? 
Vallahi açık yüreklilikle en kestirmeden gidip barış 
beyi bulsunlar ona güvensinler derim. Şu saat, şu kö-
pek, şu at gibi evdeki bazı dekoratif objelerden benim 
hiç de haberim yoktu. Bazı aksesuarlar ve ilginç de-
taylar da Barış beyin incelikleridir.

Halil bey de öyle şık ve kaliteli inşaatlar yapıyor ki onun 
evi için ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya, bu ev 
için gereken özeni ortaya koymaya çalıştım diyor Home 
Designer yetkilisi Barış Aktaş.



BİLGİSAYAR DÜNYASI
 Deneyimli Ve Hizli SerViS
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Üyesi olduğunuz site üzerinden, bir başka 
üyeye konuk olarak, ücretsiz tatil yapma 
olanağı sağlayan, ücretsiz konaklama ve 
konukseverlik sitelerinden couchsurfing 
web sitesi üzerinden bisikletlerini de alıp 
dünyayı dolaşan hem birbirlerine hem bi-
sikletlerine aşık bir çift Mayu & Eliiot.
İki ayrı kültürden iki ayrı ülkeden onlar. Biri 
Japon biri İngiliz. Bu sebepten kendi seya-
hat deneyimlerini ve çektikleri birbirinden 
özel fotoğrafları attıkları sitelerinin adı 
‘2islandtravellers.com’ siteyi incelemenizi 
ve onları kendi cümlelerinden de tanımanı-
zı isterim. Koskoca Japonya ve İngiltere için 
ada tanımı yaparak, onları iki adanın yolcu-
ları gibi düşünmemizi istemiş olmalılar si-
teye isim verirken. Farklı hayatları ve başka 
kültürleri tanımak bisikletleri ile dünyayı 
gezmek en büyük hedefleri. 
Sosyal medyadan, rutin iş hayatından ve 
bildiğimiz tüm öğretilerden uzak doğaya 
sığınmış aşık bir çift Mayu & Eliiot. Birbi-
rinden ilginç şahane seyahat fotoğrafla-
rını, gözlem ve deneyimlerini kişisel web 
sitelerinden düzenli olarak paylaşıyorlar. 
İngiltere’den uçakla geldiler İstanbul hava 
alanına. Misafir oldukları eve de bisikletleri 
ile… İstanbul’dan Karadeniz’e doğru yola 
çıkmadan onları misafir olarak ağırlayan 
ve bence birbirine aşık bir başka sevimli 
çift olan Sezin&Eray Ercan çiftinin evinde 
buluşuyorum ben de onlarla. Haliyle ev sa-
hibinin diğer misafiri de ben oluyorum. Bu 
ilginç çiftimizi karşılamak onları İdea okur-
ları için tanıtmak ve elbette İstanbul’dan 
bisikletleri ile çıkacakları Karadeniz yolcu-
luğuna onları uğurlamak hatta sitelerinden 
yayınladıkları gezi rotalarında olmasa da 
Didim’e davet etmek istiyorum.  
Kullandıkları tüm özel outdoor bisiklet ve 
kamp malzemelerini  sponsorlar karşılamış. 

Bisiklet Aşkına
For The Love of Bicycle 
Eliiot & Mayu Rowe

Özel ve güçlü markalar bu yolculuğun ve 
onların destekçisi. Dünyanın her yerinden 
onları takip eden benim gibi birbirinden 
güzel doğa ve gezi fotoğraflarına hayranlık-
la iç geçirerek bakan takipçileri var. Onlar 
hepimizin basıp gitmek istiyorum dediği 
şeyi yapıyorlar. Pedallayarak  dünyayı dola-
şıyorlar. 
İstanbul’da hava dondurucu soğuk.  Misafir 
olduğum evin havuzu bile buz tutmuş. Ben 
taksinin içinde bile ellerimi cebimden çıka-
ramazken şimdi bu ikisi bisikletle mi geze-
cek bu havada? Yanlızca 2 gün soluklanıp 
İstanbul’dan Karadeniz’e doğru yine bisik-
letleri ile mi yol yapacaklar? Onları gerçek-
ten tanımak istiyorum…
Ev sahipleri ile kapıda karşılıyorum onları. 
Japon selamı veriyor ikisi de ilk karşılaşma-
da. Ben de tek başıma Türk gibi sarıp sar-
malıyorum her ikisini de. Hiç de üşümemiş 
gibiler. Çok mutlu gibiler. Böyle ilginç kar-
şılanma seremonilerine çok hazır gibiler ve 
biraz da çekingenler ilk yarım saat. Dahası 
ben onlara bir soru soruyorsam onlar bana 
3 soru soruyor çok da meraklı gibiler… Yük-
te ağır malzemeleri japon eşine taşıtma-
maya özen gösteriyor İngiliz centilmenliği 
ile Elliot. Ev sahibimizin Japon tercüman 
olması sebebi ile evde bol bol Japonca ko-
nuşuluyor. Ama Elliot ve Mayu birbirleri ile 
İngilizce konuşuyorlar.
Elindeki ekmek torbasını bana bırakıp sıra-
sıyla kırmızı bagajlarında taşıdıkları malze-
melerini getiriyorlar. Tüm o malzemeyi bir 
bisikletin taşıdığına inanmak istemiyorum. 
Hava karanlık olmasa fotoğraflayacaktım 
ama çok karlı, karanlık ve çok soğuk bir 
akşamda geldiler. Ekmek torbasını neden 
bana verdiler yoksa elimdeki torba çöp mü 
anlayamıyorum. Parça parça yarısı yenmiş 
ekmek dilimleri var içinde.Ha
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Onlara ilk sorum da bu torba çöpe mi gidecek ? olu-
yor. Ama öğreniyorum ki hayat felsefeleri gereği çöpe 
atmıyorlar hiçbir şeyi. Sonuna kadar tüketiyorlar. Ba-
yat da olsa gittikleri evde ısıtıp yiyorlarmış kalan ek-
mekleri. Dünyada o kadar çok aç ve ihtiyaç sahibi var 
ki bilseydiniz siz de kalan ekmeklerinizi çöpe atmaz 
ısıtıp yerdiniz diyor İngiliz Elliot. Biraz çılgın biraz 
deli biraz hippi olduğunu düşündüğüm bu çift beni 
şaşırtıyor. Ne istediklerini ne yaptıklarını çok da iyi 
biliyorlar. ‘ Biz bir illüzyonun parçası olmamayı tercih 
ettik. İnsanlar kazandıkça daha çok harcadıklarının, 
tükettikçe daha fazla tüketmek istediklerinin, kendi-
lerine ve dünyaya ne kadar çok çöp çıkardıklarının, ih-
tiyaçları olmayan harcamalar yaptıklarının, ve gerçek 
hayatın doğanın, farkında değil ’ diyor. Anlatılmaz bir 
saygı duyuyorum bu özel çifte o andan itibaren. 
Öğreniyorum ki Bu sevimli ve birbirine aşık çiftimiz 
üç yılık evliler. Ama sadece evliler çünkü hiç bark-
lanmamışlar. Hiç kendi evleri olmamış. Çünkü on-
ların hayatı doğada, ücretsiz konaklama sağladıkları 
ailelerde, çadırda ve bisiklet üzerinde geçiyor. Elliot 
ana dili olduğu için çok anlaşılır İngilizce konuşuyor 
onunla konuşabiliyorum ama Japon gelin kızımızla 
ev sahibimiz Japonca tercümanı Eray bey’in yardımı 
ile ancak konuşuyoruz.
Mayu ( Suzuki ) Rowe 1986 Osaka doğumlu Elliot 
Rowe 1989 Londra doğumlu. Dünyayı bisikletleri ile 
dolaşmadıkları zamanlarda, para kazanmak için 8- 5 
mesaide çalışan iş bulma kaygıları olmayacak kadar 
işlerinde iyi kişiye özel mutfak tasarımcısı. Yaklaşık 
6 ay kadar çalışmışlar Türkiye’ye gelmeden önce. Ge-
rektiğinde para kazanmak için farklı ülkelerde çalışıp, 
yeterince para biriktirince işlerini ve rutin alışkın ol-
duğumuz tanıdığımız hayat biçimini bırakıp, gezmek 
istedikleri ülkede buluşup bisikletlerine atlayıp gezi-
yorlar. Evlendikten hemen sonra ayrı ayrı ülkelerde 
çalışmışlar. 6 ay sonra Güney Afrika’da buluşup bir 
nikah tazelemişler. Güney Afrika gezisi sonrası yine 
aynı ingiltere’de başka şehirlerde çalışmışlar ve yine 
ortak çıkacakları gezi için buluşmuşlar. 
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Bu güne kadar, Sibirya, Çin, 
Güneydoğu Asya, Zambi-
ya, Tanzanya, Güney Afrika, 
Kenya ve Malavi gibi ülkeleri  
gezmişler bisikletleri ile bir-
likte. İstanbul ‘dan başlayan 
Türkiye Rotaları da Karade-
niz’e doğru.

Dergimizde bu ay aşk var de-
dim ilk sorum da aşka dair 
olmalı ? İlk Nerede ve nasıl 
tanıştınız?  Nasıl Evlenmeye 
Karar Verdiniz?
Mayu tabii ki Elliot bana çık-
ma teklifinde bulundu der-
ken Eliiot ise tabii ki Mayu 
bana deli gibi aşık oldu ve o 

benimle çıkmak istedi diyor.(  Galiba bu espirili ceva-
bı tanıyorum. Kız oğlandan oğlan da kızdan almıştır 
evlilik teklifini. ) Bir gece kulübünde tanıştık diyor 
Elliot ve gördüğüm gibi Mayu ya aşık oldum ve 3 ay 
gibi kısa bir sürede evlendik. Üç yıldır evliyiz. Birbiri-
mize çok aşığız Mayu’yu ve onunla seyahati, birlikte 
keşfetmeyi, onunla paylaşmayı ve onu çok seviyorum. 

Doğa ile iç içe olan bisiklet yolculukları gezileriniz son-
rasında normal bizim çok da iyi bildiğimiz rutin hayat 
size nasıl geliyor? Bu geçişler sizin için zor olmuyor mu?
İlk bisiklet gezisinden sonra ailemin yanına eve ilk 
döndüğümde sıcak suyla yıkamanın tamamen gerek-
siz olduğunu düşündüm. Ama yine kısa bir süre sonra 
da musluktan sıcak su gelene kadar soğuk suyu bo-
şuna akıtacağımı da iyi biliyorum. Seyahatlerimizde 
günlük yaşamlarımızda olduğundan daha az harcıyo-
ruz, daha az ve bilinçli tüketiyoruz. Afrika'dan dön-
dükten sonra İstanbul'da bir bulaşık makinesi gör-
düğümde bu fikri oldukça komik buldum. Çünkü o an 
bulaşık makinasına başından beri hayatımın parçası 
olan doğal bir nesne gibi bakmadığım için komik gel-
di. Bisiklet ile seyahat ederek çok küçük paralar kar-
şılığında doğayı ve dünyayı başka kültürleri keşfede-
biliyorum. Doğa ile iç içe olmak, bize dayatılan sahte 
illüzyonun parçası olmamak, kurduğun hayali ger-
çekleştirmek, gideceğin ülkeyi araştırmak, yeni kül-
türler, başka insanlar tanımak, gezmek keşfetmek de 
inanın çok keyifli. Biliyorum genelde insanlar tatilde 
daha çok para harcarlar. Bizde ise bu durum tam tersi. 
Seyahatler sonrası döndüğümüzde çoğunlukla ayrıl-
mak durumundayız eşimle. Bizim birlikte yaşadığı-
mız bir evimiz yok. Ben bundan çok hoşlanmasam da 
ailemle yaşıyorum. 8 - 5 çalışıyorum. Herkes gibi ben 
de o hayattan, işin yoğunluğundan, trafikten, şikâyet 
ediyorum. İnsan konfora çabuk alışıyor. Ama yeni se-
yahatlere çıkmak için para kazanmam gerektiğini de 
iyi biliyorum çalışırken, hayal kuruyorum. İnsan doğa 
şartlarına da kolay alışıyor. 
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Eşinle birlikte aynı evde yaşamak kendi koltuğunda 
oturmak gibi hayalleriniz yok mu ?
Eşi ile aynı evde yaşayan, yorgunluktan birlikte yarı 
baygın aynı televizyona bakan o çiftlerden değiliz. 
Birlikte yeni ülkeler ve insanlar keşfetmek, çadırda 
kalmak, tamamen birbirimizle ve doğa ile baş başa 
olmak gibi hayallerimiz var. Hiç o benim evim benim 
koltuğum duygusunu bilmiyorum. Evet kısa bir süre 
bir arada da yaşadık Güney Afrika’da. Aynı iş yerinde 
son derece konforlu bir evde ve iyi şartlarda çalışı-
yorduk. Başka bir geziye çıkmak için geride bıraktık 
her şeyi.  Aslında istediğimiz ve hayalini kurduğumuz 
şeyi yapıyoruz eşim Mayu ile ve bu çok daha heyecan-
lı ve keyifli.

Hangisi daha zor? şehir insanı olmak mı bisikletle sıcak-
ta ya da dondurucu havada seyahat etmek mi?
Tabii ki şehir hayatından doğaya kaçmak için alıp bi-
sikletlerimizi yola çıkıyoruz. 

Kokmuyor musunuz? hiç bilmediğiniz sapa tenha yol-
larda ya da yoğun trafikte bisikletle yol almaktan?
Hayır korkmuyoruz. Ama güvenli rotalar yaratma-
ya da gayret ediyoruz. Tüm teknolojik donanıma da 
sahibiz ama biz cep telefonunu, interneti ya da bil-
gisayarı da seyahatlerimizde olabildiğince az kullanı-
yoruz. Kimseye bir zararımız yok ki bizim. Biz zarar-
sız insanlarız. Gittiğimiz her yerde sevgiyle ve ilgiyle 
karşılandığımızı söyleyebilirim. Türkiye’ye de ikinci 
gelişimiz. 

Sizin yaptığınız şeyin tam bir delilik olduğunu düşünür-
ken şu an hayatımı işimi hayallerimi sorguluyorum. Çok 
var mı sizin gibi bisikletli gezginlerden?
Evet var. Dünyada herkes gibi yaşamayan, tatil yap-
mayan, beğenileri ve zevkleri aynı olmayan doğa ile 
içi içe olmak isteyen çok insan var. Bir aile ile tanış-
mıştık bir seyahatimizde üstelik onların çocukları da 
vardı. İki çocuklu bisikletle gezen bir aile? 

Hiç tanımadığım bir ülkede, hiç tanımadığım insanların 
evinde yatılı misafir olmak fikri beni ürkütürdü? Couch-
surfing galiba hiç bana göre bir sistem değil. Ben evimi 
ve Didim’i şimdiden çok özledim. Hiç konuk olduğunuz 
evden rahatsız olduğunuz, kaçıp gitmek istediğiniz 
oldu mu? 
Pek çok farklı kültürden çok değişik ailelere konuk 
olduk. Komik ya da ilginç olaylar yaşıyoruz ama hiç 
kaçmak uzaklaşmak istemedik daha hiçbir evden hep 
sarılarak vedalaştık diyebilirim. Bu sistem üzerinden 
gittiğimiz tüm aileler sistemi bildiği ve belki de ken-

disi de kullandığı için bizim için kendimizi anlatmak 
hiç sorun olmuyor. Afrikada ‘da İstanbulda’da gittiği-
miz evin kurallarına göre yaşıyoruz kaldığımız süre-
ce. Güzel dostluklar kuruyor, yemek temizlik ve bu-
laşık gibi işlerde ev sahibine de yardım ediyoruz. Bu 
arada çamaşır makinasını kullanabilir miyiz? 

Kafamda size sormak istediğim yüzlerce soru var. Be-
nim yaşadığım yer de Didim Türkiye’nin en güzel doğa-
sına sahip en turistik gezilecek görülecek yerlerinden-
dir. Hiç Didim adını duydunuz mu daha önce? Didim’e 
de gelmek gezmek ister misiniz ? denizi de doğası ger-
çekten çok güzeldir.
Hayır Didim’i duymadık diyorlar merakla. Tabii ben 
de biraz Didim’i anlatıyorum ve sonradan evet Apol-
lon Tapınağını biliyoruz sadece onu duymuştuk ön-
ceden cümlesi çıkıyor ağızlarından. Davetimi başka 
bir rota programında ve memnuniyetle kabul ediyor-
lar.  Onlardan ayrıca Didim’in bisiklet yol rotalarında 
yer almadığını da öğreniyorum. 

Mayu & Eliiot ve beni evlerinde misafir eden, Japon-
ca ve İngilizce çeviri, tercümanlık hizmeti sağlayarak 
bu özel haberi yapabilmemi sağlayan, misafirperver 
ve sevgi dolu  İdea okuru ve destektçisi diğer aşık çift 
Sezin  & Eray Ercan çiftine de ne kadar teşekkür et-
sem azdır. Mayu & Eliiot çifti adına konuşamam belki 
ama ben kuzenimin evinde misafirdim ve hiç de kendi 
evimden uzak hissetmedim. 

Bu ilginç seyyah çift Mayu & Eliiot ile ilginç sohbe-
timizin devamı ve Türkiye Karadeniz gezileri ile ilgili 
haber ve fotoğrafları yeni sayıda da devam edecek …
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Mayu and Elliot are the married couple, travelling the 
world with their bicycle with the benefits of couchsur-
fing website that let members make holidays and ac-
commodation for free. They are in love with each other 
and also their bicycles. They want to escape the routine 
of society and prefer to   live in nature.
They had a flight from London to İstanbul,Turkey. I met 
them in another lovely couple’s home who’ll host them 
in their place. The weather is really cold in İstanbul, 
I can not stop thinking that, I can barely walk in this 
whether, and these two will travel with their bicycles 
from İstanbul to the BlackSea Region? I really should 
know them.
We welcomed them at the door and i could have chance 
to know these two crazy lovers and invited them to Did-
yma for maybe another time, in an another route.
Cause as an tourism region, we should definetely host 
the tourists like them. 

Elliot Rowe:
Born 1989, he grew up in a normal family home in Lon-
don. Whether his parents like it or not, they had a big 
influence in giving him a taste for travel by taking him 
on holidays seeking sun and different culture in his chil-
dhood.
Elliot decided at 20 to embarkon his first big adventure 
by himself.

Mayu Rowe:
Born 1986 as Mayu Suzuki. She grew up in a normal 
family home in Osaka. With two short visits to Europe 
in her early 20’s Mayu decided to move to England at 
the age of 22.
Grasping the English language came a new discovery. 
It increased her udnerstanding of a newculture, opened 
her eyes to attitudes and ways of living life not seen in 
Japan. Mayu was keen for more culture. To get unders-
tanding as to where these attitudes and ways of live ori-
ginated.For this you must travel.
They point that; ‘’ We have both grown up on an island. 
We have completely different cultures but somehow we 
met, got married and now we are together.Together we 
want to experience and see the differences and simila-
rities of the world.’’
Elliot points that ‘’ Mainly the thoughts of travelling so-
mewhere far from where I was, escaping reality maybe. 
As i get older, I try less to think about where I might be 
in the future and relax in the knowledge that those mo-
ments will ariive when they do. Instead I try to feel more 
about where I am in the present. I get great pleasure in 
being awake and alive, trying not to be sucked into the 
mundane routine that seems so easy to fall into.’’
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EMİtt tUrİZM FUAri

26-29 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçek-
leşen Dünyanın en büyük beş turizm fua-
rından biri olan, Türkiye ve dünya turizm 
sektörünü aynı platformda bir araya geti-
ren ve sektörün en önemli uluslararası bu-
luşma noktası Doğu Akdeniz Uluslararası 
Turizm ve Seyahat Fuarı olan EMİTT Tu-
rizm Fuarı 22 yıldır turizm sektörüne yeni 
işbirliği ve fırsatlar sunan turizm zirvesidir.

EMİTT fuar kataloğunda Didim Turizm 
Altyapı Hizmet birliği olarak yerini alan 
Türkiye’nin en önemli ve en güzel turis-
tik bölgelerinden olan ilçemiz Didim ‘EN 
GÜZEL GÖKYÜZÜ ALTINDAKİ EN GÜZEL 
YERYÜZÜ’ sloganı ile Didim standında ta-
nıtıldı. 

Japonya, Kırgızistan, Nepal, Kosova ve Mauritius’un 
ilk kez katıldığı Emitt’te  Almanya, Azerbaycan, B.A.E, 
Bahreyn, Beyaz Rusya, Birleşik Krallık, Bosna - Hersek, 
Brezilya, Bulgaristan, Etiyopya, Filipinler, Filistin, 
Fransa, Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, İran, İsrail, 
İtalya, Kuzey Kıbrıs, Kırgızistan, Kosova, Küba, Lübnan, 
Makedonya, Maldivler, Malta, Mauritius, Meksika, Mısır, 
Moğalistan, Moldova, Nepal, Özbekistan, Peru, Rusya, 
Seyşeller, Sırbistan, Sudan, Suudi Arabistan,  Tanzanya, 
Tayland, Tunus, Ürdün, Vietnam, Yunanistan’ın 
birbirinden renkli ve ilginç tanıtım standları vardı.

At EMITT, where Japan, Kyrgyzstan, Nepal, Kosovo 
and Mauritius attended for the first time, Germany, 
Azerbaijan, UAE, Bahrain, Belarus, UK, Bosnia and 
Herzegovina, Bulgaria, Brazil, Ethiopia, Philippines, 
Palestine, France, India, Iran, Israel, Italy, Northern 
Cyprus, Kyrgyzstan, Kosovo, Cuba, Lebanon, Macedonia, 
Maldives, Malta, Mauritius, Mexico, Egypt, Mongolia, 
Moldova, Nepal, Uzbekistan, Peru, Russia,  Seychelles, 
Serbia, Sudan, Suudia Arabia, Tanzania, Thailand, 
Tunisia, Jordan, Vietnam and Greece had colorful and 
interesting promotional stands.

The EMMIT Tourism Fair, which is one of the 
five biggest tourism fairs in the world, which 
took place between 26-29 January 2017 brings 
together Turkish and the world tourism sector 
in the same platform. As the Eastern Mediter-
ranean International Tourism and Travel Fair, 
The EMMIT Tourism Fair is the most impor-
tant international meeting point of the sector. 
It is a tourism summit that has been providing 
new business and cooperation opportunities 
in the sector for 22 years.

Didim, one of the most important and most be-
autiful touristic regions of Turkey, which took 
its place as the Didim Tourism Infrastructure 
Service Association on the EMITT fair catalo-
gue, was introduced at the Didim stand with 
the slogan “THE MOST BEAUTIFUL PLACE  
UNDER THE MOST BEAUTIFUL SKY”.

FOR THE LOVE OF DİDİM / LET’S GET TO KNOW ABOUT EMMIT TOURISM FAIR
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12 ayrı salonda, 5.000 kurum ve kuruluşun yer aldığı Emitt2017’de 80 ülke 685 firma katılımcı olarak yer aldı. 
At EMITT 2017, where 5,000 companies were involved in 12 separate stages, 80 countries took place with 685 companies.

EMİTTE KİMLER VARDI HANGİ ÜLKELER KENDİNİ  
TANITTI?
Yerli ve yabancı turizm sektörünün önde gelen fir-
maları ve kuruluşları, bölgesel ve ulusal turizm ku-
ruluşları, konaklama tesisleri, oteller, seyahat acen-
teleri, tur operatörleri, Hava yolları ve ulaştırma 
firmaları, kiralama sistemleri, ödeme sistemleri, ya-
zılım firmaları, sigorta firmaları vs.  EMITT süresince 
katılımcı firmalar tarafından hazırlanan çeşitli sahne 
gösterileri ve stant etkinlikleri ilgiyle izlendi, çekiliş 
ve kura ile verilen hediyeler ziyaretçiler tarafından 
ilgiyle takip edildi.

WHO WERE AT EMITT AND WHICH COUNTRIES INTRO-
DUCED THEMSELVES?
Various stage shows and stand activities prepared by 
the leading companies and organizations of domestic 
and foreign tourism sector, regional and national tou-
rism organizations, accommodation facilities, 
hotels, travel agencies, tour operators, airlines and 
transportation companies, rental systems, payment 
systems, software companies, insurance companies etc. 
were watched with interest during the EMITT.
The gifts distributed by lottery were followed with inte-
rest by the audience.
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EMİTT’TE YEREL YÖNETİMLERDEN KİMLER 
KONUŞMACI OLARAK KENDİNİ ANLATTI?
Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer 
alan EMITT; fuar boyunca devam eden “Turizmde 
Yeni Hedefler ve Stratejiler”, ”Özgünlükleriyle Mar-
kalaşan Şehirler “ başlıklı panellerle turizm sektörü-
ne bilgi akışı sağladı. 
Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer 
alan EMITT2017’de fuar kapsamında düzenlenen ilk 
panel “Turizmde Yeni Hedefler ve Stratejiler” başlı-
ğıyla gerçekleşti TÜRSAB Yurtdışı Temsilcisi ve fahri 
hemşehrimiz Hüseyin Baraner, DRV Başkanı Norbert 
Fiebig ve HOTREC Başkanı Susanne Kraus Winkler 
ağırlandı.
• Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Men-

gen Belediye Başkanı Turhan Bulut, Beypazarı 
Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve Seferihisar 
Belediye Başkanı Tunç Soyer Özgünlükleriyle 
Markalaşan Şehirler panelinde  konuşmacı ola-
rak yer aldılar.

• Ziyaretçilerin %74’i genel olarak fuardan mem-
nun ayrıldıklarını belirtti.

• Ziyaretçilerin %94’ü seneye fuarı ziyaret edecek-
lerini belirtti.

• EMITT 46.670 ziyaretçiyi ağırladı.
• 55 ülkeden 450 tur operatörü ağırlandı
• Ziyaretçiler Türkiye’nin 81 ilinden 200’ün üze-

rindeki tatil noktalarını inceleme fırsatı da bul-
duTürkiye Turizm harcaması en yüksek 10 ülke 
arasında yok.

• Türkiye Turizm Bakanlığınca yayınlanan istatis-
tiki tahminlere göre 2020’de en çok turist çeke-
cek ilk tahmini 10 ülke arasında yok. ( Bu ülkeler 
sırası ile ÇIN CHINA-  ABD USA-  HONG KONG 
HONG KONG -İTALYA ITALY - RUSYA RUSSIA - 

FRANSA FRANCE -İSPANYA SPAIN - İNGILTERE 
UNITED KINGDOM - MEKSIKA MEXICO - ÇEK 
CUMHURIYETI CZECH REPUBLIC )

• Türkiye Turizm harcaması en yüksek 10 ülke ara-
sında yok.

• Türkiye Turizm Bakanlığınca yayınlanan istatis-
tiki tahminlere göre 2020’de en çok turist çeke-
cek ilk tahmini 10 ülke arasında yok. ( Bu ülkeler 
sırası ile ÇIN CHINA-  ABD USA-  HONG KONG 
HONG KONG -İTALYA ITALY - RUSYA RUSSIA - 
FRANSA FRANCE -İSPANYA SPAIN - İNGILTERE 
UNITED KINGDOM - MEKSIKA MEXICO - ÇEK 
CUMHURIYETI CZECH REPUBLIC)

AT EMITT, WHO IN THE LOCAL AUTHORITIES
INTRODUCED THEMSELVES AS SPEAKERS?
EMITT, which is one of the five biggest tourism fairs in 
the world, provided information flow to the tourism sec-
tor through panels titled “New Targets and Strategies in 
Tourism” and “Cities Branded with Originality” 
that continued throughout the fair. At EMITT 2017, whi-
ch is one of the five biggest tourism fairs in the world, 
the first panel organized within the scope of the fair took 
place with the title of 
“New Targets and Strategies in Tourism”. TÜRSAB Fo-
reign Representative and our honorary citizen Hussein 
Baraner, DRV President Norbert Fiebig and HOTREC 
President Susanne Kraus Winkler was hosted.
• Mayor of Gaziantep Fatma Şahin, Mayor of Mengen 

Turhan Bulut, Mayor of Beypazarı Tuncer Kaplan 
and Mayor of Seferihisar Tunç Soyer took part as 
speakers in the panel titled “Cities Branded by Ori-
ginality”.

• 74% of the visitors stated that they were generally 
satisfied.
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• 94% of the visitors stated that they will visit the fair 
next year, too.

• EMITT welcomed 46.670 visitors.
• 450 tour operators from 55 countries were welco-

med.
• Visitors had the opportunity to view over 200 holi-

day spots of Turkey’s 81 provinces.
• Turkey is not among the top 10 countries in tourism 

income.
• According to statistical estimates published by the 

Ministry of Tourism, Turkey is not among the top 10 
countries that will attract the most tourists in 2020. 
(These countries are respectively China, USA, Hong 
Kong, Italy, Russia, France, Spain, United Kingdom, 
Mexico and Czech Republic.)

• Turkey is not among the top 10 World Travel and 
Tourism Competitive Countries.

• Countries whic are mostly preferred by visitors from 
Turkey: Georgia, Greece, Bulgaria, Germany, Italy.

RAKAMLARLA Emitt 2016
2016 Ziyaretçi Sayısı / 
Number of 2016

2017 Ziyaretçi Sayısı / 
Number of  2017

56.124 Ziyaretçi / Visitors 46.670 Ziyaretçi / Visitors
89 Ülke / Countries 89 Ülke / 
Countries

80 Ülke / Countries 80 Ülke / 
Countries

RAKAMLARLA Emitt 2017

Ençok ziyaretçi alan ülkeler (Milyon)
Most visited countries in the world (Million)

SIRA 
Rank

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

ÜLKE
Destination

Fransa France 
ABD USA

İspanya Spain
Çin China
İtalya Italy

Türkiye Turkey
Almanya Germany

İngitere United Kingdom
Meksika Mexico

Rusya Russia

ZİYARETÇİ SAYISI
International tourist arrivals

84.5
77.5
68.2
56.9
50.7
41.6
35.0
34.4
32.1
31.3

Turizm geliri en yüksek 12 ülke (Milyar $)
Top 12 countries in international Tourism Receipts (Billion $)

SIRA 
Rank

01
02
03
04
05
06
07
08
09

11
10

12

ÜLKE
Destination

ABD USA
Çin China

İspanya Spain
Fransa France 

İngitere United Kingdom
Tayland Thailand

İtalya Italy
Almanya Germany

Hong Kong  Hong Kong

Avusturalya Australia
Makao Macau 

Türkiye Turkey

TURİZM GELİRİ
International tourism receipts

204.5
114.1
56.5
45.9
45.5
44.6
39.4
36.9
36.2

29.4
31.3

26.6

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYILARI 
NUMBERS OF FOREIGN VISITORS
COMING  TO TURKEY

2010     27.466 Bin Dolar / Thousand Dollar

2011     30.261 Bin Dolar / Thousand Dollar

2012     31.782 Bin Dolar / Thousand Dollar

2013     34.913 Bin Dolar / Thousand Dollar

2014     35.291 Bin Dolar / Thousand Dollar

2015     34.779 Bin Dolar / Thousand Dollar

2016     24.050 Bin Dolar / Thousand Dollar

TÜRKİYE’YE GELEN YABANCI 
ZİYARETÇİ SAYILARI 
NUMBERS OF FOREIGN VISITORS
COMING  TO TURKEY

2010     27.466 Bin Kişi / Thousand

2011     30.261 Bin Kişi / Thousand

2012     31.782 Bin Kişi / Thousand

2013     34.913 Bin Kişi / Thousand

2014     35.291 Bin Kişi / Thousand

2015     34.779 Bin Kişi / Thousand

2016     24.050 Bin Kişi / Thousand
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Emitt2017 Didim tanıtım fuar sloganı “En Güzel 
Gökyüzünün Altındanki En Güzel Yeryüzü Didim” 
oldu. Didim standı her zaman olduğu gibi en çok 
Didim’lileri, Didim’i özleyenleri, ve Didim’i merak 
edenleri ağırladı. 
EMITT 2017 Didim promotion fair slogan became “The 
Most Beautiful Place Under the Most Beautiful Sky”. Di-
dim stand welcomed the most, people from Didim, pe-
ople who missed Didim and people who  was interested 
in Didim as always.

Emitt2017 ‘de  katılım bir önceki yıla göre oldukça 
düşüktü. Bazı büyük turizm firmalarının da geçmiş 
yıllara göre daha küçük tanıtım alanları kullanmaları 
dikkatlerden kaçmadı.
The participation was quite low compared to last year 
at Emitt 2017. Some major tourism companies have also 
used smaller promotion areas then in previous years.

Didim tanıtım Standı Didim Ticaret Odası, Didim Be-
lediyesi, DİTAB'ın ortak organizasyonuyla hazırlan-
dı. Zaman zaman konukların yoğun ilgisine maruz 
kalan Didim standında desk sahibi turizm firma sa-
hipleri görüşmelerini yapabilmek için yer bulamaz-
ken Didim standı karşısında konumlanan ve oldukça 
sakin olan ve çeşme standı bol bol Didim’li konukları 
ağırladı.
Didim promotion stand was prepared with the joint 
organization of Didim Chamber of Commerce, Didim 
Municipality and DITAB. At the Didim stand, which 
was sometimes exposed to the intense interest of the 
guests, while the desk owning tourism company owners 

EMİTT’TE DİDİM BAŞKA GÜZEL 
EMİTT’TE DİDİM BAŞKA GÜZEL 
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couldn’t find a space for meetings,  the Çeşme stand 
which was quite quiet and opposite to the Didim stand 
welcomed the many guests from Didim

Didim Ticaret Odası – Didim TURSAB – CTS Turizm 
– Didim Beach Resort Aqua & Elegance Thalasso 
Otel – Didim Tuntaş Otel – Didim Aquasis De Luxe 
Resort&SPA – Didim Venosa ve Palm Wings Otel – 
Didim Temple Group &Hotels – Garden OF Akbük & 
Garden Of Sun Hotel Didim tanıtım Standında desk 
sahibiydiler.
Didim Chamber of Commerce, Didim TURSAB, CTS 
Turizm, Didim Beach Resort Aqua & Elegance Thalas-
so Hotel, Didim Tuntaş Hotel, Didim Aquasis Deluxe 
Resort & SPA, Didim Venosa and Palm Wings Hotel, 
Didim Temple Group & Hotels, Garden of Akbük and 
Garden of Sun Hotel had a place in Didim promotion 
stand.

Didim Ticaret Odası Didim’den Fuar 
günleri için İstanbul’a gelen ve tanıtım 
faaliyetlerinde bulunan basın mensup-
ları ve konuklarına başarılı bir konak-
lama ve ulaşım organizasyonu hizmeti 
sağladı.
Didim Chamber of Commerce provided a 
successful service in accommodation and 
transportation to press members and visi-
tors who came to İstanbul from Didim  in 
order to see the fair and do promotion.

6. Didim Esnaf ve Sanatkarlar  Kredi ve 
Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan 
KUBALİÇ ve de Didim Esnaf Odası Baş-
kanı Yaşar Pektaşoğlu, Emitt2017 fuar 
günleri için basın görevlileri  dahil yak-
laşık 30 kişiyi bulan Didim’den gelen 
misafir konuklara sırayla akşam yemeği  
jestinde bulundular.
Didim Artisans and Craftsmen Credit and 
Bail Cooperative President Ali İhsan Ku-
baliç and Didim Chamber of Crafts Presi-
dent Yaşar Pektaşoğlu had a dinner ges-
ture for the guests from Didim who were 
about 30 people including the press mem-
bers for EMITT 2017 days.





32

EMITT Fuarı’nın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı 
Nabi Avcı’nın katılımıyla yapıldı. Fuarın açılışına Di-
dim'i temsilen İlçe Kaymakamımız İskender Yönden, 
Belediye Başkanımız A. Deniz Atabay, Esnaf ve Sa-
natkarlar Odası Başkanı Yaşar Pektaşoğlu, Esnaf ve 
Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali 
İhsan Kubaliç, Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi 
Yıldırım, Turizm Altyapı Hizmet Birliği Başkanı Se-
vinç Karataş, TÜRSAB Didim Bölgesel Yürütme Ku-
rulu Başkanı Aylin Bal, Ticaret Odası Meclisi üyeleri 
ve Didim’li Turizmciler katıldı. 

İlçe Kaymakamımız İskender Yönden, Belediye Baş-
kanımız A. Deniz Atabay Didim Standına ziyarete ge-
len tüm konuk ve misafirler ile yakından ilgilendiler. 
Fuarın 2. günü düzenlenen Didim tanıtım kokteyline 
ve Didim standına ilgi yüksekti. Our District Gover-
nor İskender Yönden and our Mayor A. Deniz Atabay 
Didim took a close interest in the guests who came to 
the stand. The shown interest to the Didim stand and 
to the Didim promotion cocktail that was organized 
the second day of fair, was quite high.

Our District Governor İskender Yönden and our Mayor 
A. Deniz Atabay Didim took a close interest in the gu-
ests who came to the stand. The shown interest to the 
Didim stand and to the Didim promotion cocktail that 
was organized the second day of fair, was quite high.

Fuarda Didim Ticaret Odasının tanıtım çalışmala-
rı için hazırladığı ve kısa bir süre önce sosyal med-
ya hesaplarından paylaştığı 235 bin kişiye ulaşarak 
büyük bir ilgi gören tanıtım filmi beğeni toplarken, 
Didim’i tanıtan ve anlatan özel Türkçe-İngilizce bir 
tanıtım kitapçığı ihtiyacı hissedildi. 
While at the fair Didim Chamber of Commerce prepa-
red a publicity film that attracted a great deal of atten-
tion by reaching  235,000 people and recently shared 
it at its social media accounts , the need for a special 
Turkish-English introductory booklet, introducing and 
describing Didim, was felt. 

10. Didim Belediyesi  Seramik atölyesi tarafından 
üretilen ve hazırlanan Didim’i tanıtan özel çalışma-
lar takdir ve beğeni aldı.
Special works introducing Didim produced by Didim 
Municipality Ceramic Workshop were appreciated.

Fuar süresince Yer  işgal edilerek hazırlanan tek sayfa 
Emitt Bülteni Özel sayılarının amacı anlaşılamadığı 
için, Didim Belediyesi tarafından teknik malzeme ve 
donanımı kullanmak hazırlanan ve Belediye görevli-
lerince kullanılan masa standın yoğunluk gösterdiği 
kalabalık olduğu ve misafirler için yetersiz geldiği 
durumlarda eleştiri aldı. 

Didim Ticaret Odası Yönetimi ve Meclis Üyeleri bü-
yük ölçüde EMİTT İstanbul Turizm Fuarına katılım 
gösterirken Didim Belediyesi meclis üyelerinden 
daha az katılım olduğu gözlendi.

Tanıtım görsellerinde Didim alternatif turizmi için 
oldukça önem taşıyan batığa yer verilmezken, Di-
dim’e ait temsili yerel ürünler ve Didim’in tarihi ve 
turistik önem taşıyan sembolleri görsellerde bu yıl 
daha az kullanılmıştı. Didim’le özdeşleşen Medusa 
figürü ve Efe figürü tanıtım çalışmalarında oldukça 
ilgi çeken cansız heykel etkinliği ile kullanıldı.

DİTAB Emitt2017 fuarı öncesi  “Didim Sağlık Turiz-
mine aday bir bölge olarak tanıtım faaliyetlerini, tüm 
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kurum ve kuruluşların katkı ve desteği ile yürütecek-
tir” açıklamasında bulunurken fuar sonuç bildirgesi 
ve yapılan resmi ve gayri resmi çalışmalar ile ilgili 
bizlere ulaşan bilgi paylaşımında bulunmadı.

Normalinde ilk iki gün turizm profesyonelleri, tu-
rizm işletmeleri ile tur operatörleri- acenteciler bir 
araya gelip, karşılıklı görüşme, pazarlama-satış yap-
ma olanağı sağlaması için halka kapalı olan fuar bu 
yıl ikinci gün halka kapılarını açtı. Firmaların tanıtım 
amaçlı hazırladığı promosyon ürünler fuarın 3. gü-
nünde çoktan tükenmişti. Fuarın son günü ise olduk-
ça hareketsizdi.

Protokol ziyaretlerinin oldukça yoğun olduğu ilk gün 
kapıdan giren konukları bereli özel kuvvetlerin  kar-
şılaması dikkatlerden kaçmazken, fuar yönetimince 
alınan güvenlik önlemlerinde ilerleyen günlerde aynı 
hassasiyetin gösterilmediği gözlendi.

Fuar günlerinde istanbul’da başlayan kar yağışı Di-
dim heyetince sevinç ve mutlulukla karşılandı.

Fuar günlerinde istanbul’da bulunan tüm Didim eki-
bi özlenen birlik, beraberlik ve dayanışmayı oluştu-
rarak, canla başla oldukça başarılı Didim tanıtımı 
sağladılar. 

Ekin Grubu Araştırma birimi tarafından EMITT Fu-
arı için hazırlanan İstatistik verilerinde de çok net 
görüldüğü ve tüm turizmcinin çok da iyi bildiği gibi 
turizm sektörünün oldukça sıkıntılı olduğu bu dö-
nemde, tarihi ve doğal güzellikleri ve var olan doğal 
değerleri ile sadece ülkemizin değil dünyanın sayılı 
önemli turistik destinasyonları arasında yer alan, ha-
vası şifa, toprağı bereket, denizi huzur, tarihi önemli 
değer değer taşıyan güzel ilçemiz Didim’in tanıtımı 
için Emitt2017 süresi boyunca yürekten çaba göste-
ren, emek harcayan tüm Didim turizm camiası başta 
olmak üzere, özlenen birlik ve dayanışma içerisinde 
tanıtım standımızı hazırlayan Didim Belediyesi , Di-
dim Ticaret Odası, ve DİTAB’a emek ve katkıları için 
bir kez daha teşekkür ederiz.
The opening ceremony of the EMITT Fair was held with 
the participation of Culture and Tourism Minister Nabi 
Avcı. At the opening of the fair our District Governor 
İskender Yönden, our Mayor A. Deniz Atabay, Artisans 
and Craftsmen Credit and Bail Cooperative President 

Ali İhsan Kubaliç, Didim Chamber of Crafts President 
Yaşar Pektaşoğlu, Chamber of Commerce Chairman 
Hilmi Yıldırım, Chairman of Tourism Infrastructure 
Service Association Sevinç Karataş, TÜRSAB Regional 
Executive Committee Chairman Aylin Bal, Members of 
the Chamber of Commerce and tourism professionals 
from Didim participated in representing Didim.

Bu arada dergimizin ilk sayısının  İstanbul Emitt’te 
de yerli ve yabancı katılımcılar, konuklar ve ziyaret-
çiler tarafından oldukça ilgi çektiğini ve beğeni top-
ladığını da söylemekten mutluluk duyuyoruz.
While at the fair Didim Chamber of Commerce prepared 
a publicity film that attracted a great deal of attention by 
reaching  235,000 people and recently shared it at its so-
cial media accounts , the need for a special Turkish-Eng-
lish introductory booklet, introducing and describing Di-
dim, was fel.

Haber ve  Fotoğraflar : Umut Kaşan Karabacılı 
Emitt Ocak 2017 - İstanbul
Çeviri : Leyla Ecem Demirkan
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Moda nedense her zaman kadınsı gel-
miştir kulağa, oysa ki erkek modası da 
azımsanamaz. Ama bu ay konumuz moda-
nın cinsiyeti değil moda aşkı. Yerleşik ha-
yata geçen insan için giyinmek örtünmekti 
ama insan şehirli olduğundan beri giyin-
mek stil sahibi olmak demek. Bu yüzdendir 
ki sadece tekstil parçası olarak baktığınızda 
belki binlerce lira etmezmiş gibi gördüğü-
nüz ürünler bir önemli stil sahibinin elin-
den çıktığı için pahalı birer tasarım haline 
geliyor.

Domenico Dolce ve Stefano Gabba-
na’nın tutkulu aşkı değil miydi Dolce&-
Gabbana’yı yaratan?   İtalyan geleneğine 
sahip çıkarak yıllardır köklü bir lüks anla-
yışını modern dokunuşlarla Versace için 
yeniden yorumlayan Donatella’nınki aşk 
değildir de nedir mesela? Çoğu İtalyan, 
birkaç hissedarı Fransız olan dünyanın en 
büyük moda evi Gucci, eğer işini aşkla yap-
masaydı 2015’te dünya çapında 12,4 milyar 
dolar marka değeri ile dünyanın en iyi 38. 
markası olabilir miydi? 

Bu bahar ve yazın renklerine aşık olunur

Renklerin kumaş ve objelerle buluştu-
ğu, bedenlerde hayat bulduğu moda; pe-
şinden sürükler, karakter değiştirtir, yarını 
merak ettirtir.

Mavinin her tonu bu sene gözde ama en 
çok bebek masumiyetindeki tonları…

Turuncu, sarı, yeşil, kırmızı… İlkbahar-
dan başlayıp yaz sonuna kadar haykıracak 
aşkı.

Baharın müjdecisi çiçekler, uçuş uçuş 
elbiseler ve yine tulumlarla aşk yaşıyor.

Bronz teninizle aşk yaşayacak büstiyer-
ler gardroplara yerleşmek için gün sayıyor. 

Göbeklerle vedalaşın, aşka sarılın.

We dont know why but fashion always 
sounds feminine, but truth is, men’s fashion 
is really considerable. But our subject is not 
the gender of fashion right now. The subject 
is the love of fashion. On the contrary of old 
times, Wearing means to have a style nowa-
days in city life.

So, for example you see some clothes and 
you think like they are not worth to cost thou-
sands, but if the same clothes are maden by 
a fashion designer, it becomes an expensive 
collection.

Domenico Dolce and Stefano Gabbana’s 
pationate love was the creator of Dolce&-
Gabbana.

What is the feeling that let Donatello to 
collectiving luxury and modern styles toget-
her with italian culture for Versace for years? 
Its love, isnt it?

If Gucci, that consist of Italians and a few 
French people, did not love this job,could it 
be in the best brands of the world as 38th in 
2015?

We can fall in love with the colours of this 
sping and summer

Colours meeting clothes and objects, get-
ting life in bodies, and it makes people to trail 
it, and maybe let them to change their cha-
racter..

Blue is the favorite colour this year, espe-
cially the soft tones of it.

Orange,yellow, red,green will scream the 
love from the beginning of spring till the end 
of summer.

The sign of the spring, flowers will be fa-
vorite pattern on the dresses and snapsuits…

Bustiers that will fit perfectly with your 
bronze skin, counting down for the summer..,

Say goodbye to your belly, have a huge 
hug to love….

Taylan Efe Ceki
Style Consultant/Danışmanı
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Babası Hakkari’li, Annesi Bilecik’li. 
Kimya mühendisliği, jeoloji mühen-
disliği ve tiyatro eğitimleri sonrası 87 
yılında kazandığı Anadolu Ajansı sına-
vıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılın-
da TRT’ye geçerek ekran yüzü olmaya 
başlayan Metin Uca, Kanal D, Show TV, 
ATV , Star TV gibi kuruluşlarda muha-
birlik ve programcılık yaptı.1999’lu yıl-
larda  “Günaydın Türkiye” adlı sabah 
haberleriyle, stand-up gösterilerile-
riyle beklenen çıkışı yakalayan Metin 
Uca 2010’da Star TV’de yayınlanan ve 
bugün bile keyifle hatırlanan “Passa-
parola” adlı eğlenceli  genel kültür / 
bilgi yarışmasındaki sevilen sunuculu-
ğu sonrası memlekette onu tanımayan 

bilmeyen ve neredeyse onunla yarış-
mayan kalmadı. Kendisine sivri dilli 
denildiği vakit... ‘’-başkalarının dili 
yalamaktan aşındığı için benimki-
si sivri kaldı!’’ diyecek kadar cesur, 
memleket meselelerinde son dere-
ce ciddi, hatta öyle ciddiydi ki Cum-
huriyet Halk Partisi içinde aktif si-
yasetle uğraştı. Görev süresi dolan 
10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer sonrası 2007 yılında yapı-
lan 11. Cumhurbaşkanlığı seçimi 
için cumhurbaşkanlığı adaylığını 
açıkladı. Cumhurbaşkanı olmasa 
da cumhuru gülümseten ve çok 
sevilen “Yes Yerine Orrayt Demek 
Caiz Midir Hocam”, “Tüh: Otur 
Anla Rahatla”, “Her Tuzluğum Var 
Diyene Hıyarla Yetişemedim” adlı 
eğlenceli mizah kitaplarının ya-

zarı. Metin Uca sunucu, oyuncu, 
programcı, yapımcı ve yazar ola-
rak çalışmalarını sürdürüyor. 

METİN UCA
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ALEKSANDIR TELEFONU KALDIR 
Akıllı telefonlar arası başlayıp biten, şarj ömrü ile sı-
nırlı günümüz aşklarını yazmak için yaptığımız mi-
nik bir araştırmada Türkiye’nin ilk cep telefonu kül-
türü oyunu olarak tanıtımı yapılan, yaptığı her işi 
aşkla yapan özel kişilerden biri olan METiN UCA 
‘nın “Aleksandır Telefonu Kaldır” adlı çok sevilen 
ve beğenilen oyununa rastladık. Bizim de röportaj 
teklifimizi kırmayan sevgili Metin Uca ile İdea Der-
gi okurları için, iki perdelik oyununa, aşka ve hayata 
dair keyifli de bir röportaj gerçekleştirdik. 
Cep telefonu olmadan yaşayamayanlar, telefonsuz 
bir hayatın hayalini bile kuramayanlar için, tarihin 
ilk kablosuz iletişiminden, tweeter atası posta gü-
vercinine, uzay yolu dizisindeki konuşan kutudan 
günümüz cep telefonuna iletişimin ve kadın erkek 
iletişiminin hiç bilmediğimiz ilginç yanlarını, güldü-
ren detaylarını dinleyince de oyunu bizde diğer tüm 
izleyenleri gibi keyifle alkışladık. Keşke orada siz de 
olsaydınız dediğimiz, başrollerini Metin Uca ve Alex-
sander Graham Bell’in paylaştığı iki perdelik komedi 
“Aleksandır Telefonu Kaldır” Cep telefonlarının bize 
özgü garip uygulamalarını, baş döndürücü teknolojik 
gelişmeleri, birbirinden eğlenceli kadın-erkek ilişki-
lerini, cep telefonunun bizleri, ilişkilerimizi ve haya-
tımızı nasıl etkilediği anlatıyor Metin Uca kıvaklığı 
ve eğlencesi ile… Delikli jeton’dan tarihin ilk whats 
up mesajına ilk santral memuremizin bilinmeyen 
tüm ilginç eğlenceli bilgileri de bu eğlenceli oyun-
da ayrıca emojiyi kullanan ilk tarihi karakter kimdi ? 
Charlie Chaplin’in bir şakası nasıl gerçeğe dönüştü, 
sadece telefon sallayarak kimlere nasıl ulaşılır ? Tari-
hin ilk instagram uygulaması hangi müzede sergile-
niyor, telefonda erkek ne der kadın ne anlar ? Garan-
tili yanılma yöntemleri ve daha onlarca ayrıntı da var 
oyunda. Gördüğünüz yerde koşa koşa gidin diyebile-
ceğim bir oyun Aleksander Telefonu Kaldır ve oyun 
sonrası gözlemleyebildiğim kadarı ile aldığı tüm al-
kışı da sonuna kadar hak ediyor değerli Metin Uca.  

METIN UCA 
He had education of both chemical engineering and ge-
ological engineering.He also had an education of the-
atre. With the exam of ‘’anatolia agency’’ he started to 
being a reporter. He made a lot of show programmes on 
various Turkish channels. He reported morning news in 

1999, named ‘’Good Morning Turkey’’ and had stand 
up shows as well. So, he got popularity.He made a funny 
‘’general knowledge’’ contest on Star Tv named ‘’Pas-
saparola’’ which we still remember. With this program, 
everyone knew him and almost everyone took part in his 
program as a contester. Some people called him snippy 
and he just answered that like ‘’everyone else’s tongue 
is eroded from licking so mine has stayed sharp.’’ He 
is brave enough to say it. Beside that funny persona-
lity, he was really serious about national matters,so he 
became a politician at ‘’republican people’s party’’ He 
also wrote a lot of books. These books were really funny 
and had a perfect sense of humour. Nowadays he has 
been maintaining his works as an anchorman,writer 
and producer.
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Sevgili Metin Uca öncelikle İdea Dergi olarak röportaj 
teklifimizi bizi kırmayarak kabul ettiğiniz için çok te-
şekkür ederim. Diğer başrol oyuncumuz sevgili  Alex-
sander Graham Bell'e bir türlü ulaşamadık ama hazır 
konuşuyoruz o halde size soralım “Aleksandır Telefonu 
Kaldır” iki perdelik oyununuz hakkında siz bize Didim 
okurlarına neler söylersiniz ? 
Türkiye giderek dijitalleşmeyi yaşarken, bir yandan 
her şeyi kendimize benzettiğimiz gibi telefonu ve 
iletişimi de kendimize benzetiyoruz. Hem bunun 
eğlenceli öyküsünü anlatmak istedim, hem de te-
lefon dışında neredeyse ortak kültürümüz kalmadı 
maalesef. O kadar çok çok konuda ayrıştık ki telefon 
dışında bizi anlatan ve bizim üzerinde uzlaştığımız 
başka bir şey yok. Solcusu, Sağcısı, Alevisi, Sünnisi, 
Kürdü, Lazı, Çerkezi, zengini, fakiri kimi ararsanız 
bu telefonu kullanıyor ve hemen hemen herkes aynı 
şeyi yapıyor. Bu oyun bizim iletişememe öykümüz. 
Artık birbirimizi anlamaya ve dinlemeye vaktimiz 
yok, birbirimizi bir yerlere koyup orada değerlendi-
riyoruz ve bunu yaparken de işin kolayına kaçıyoruz. 
Az kelime ile hiçbir şey söylemeden anlaşamamamı-
zın öyküsünde telefonun çok ağırlıklı yeri var. Ben de 
bu oyunda bu süreci tarihsel gelişimi ile sorguladım.

Ama çok iyi biliyoruz ki siz de telefonunuzu iyi kulla-
nıyorsunuz, özellikle sosyal medyayı çok aktif kullana-
rak telefon üzerinden çok güzel iletişim kurduğunuzu 
ve bundan da keyif aldığınızı düşünüyorum. Yanılıyor 
muyum ?
Hem sosyal medyayı iyi kullandığımı düşünüyorum, 
hem de sadece o alanda bir takım paylaşımlar yapa-
rak habercilik televizyon ve eğlence anlamında klasik 
iletişim kanallarından çoktan vazgeçmiş, bunun ye-
rine kendi ekranını koyarak farklı şeyler yakalamaya 
çalışan insanları da anlama çabasının bir parçası da 
diyebiliriz. Klasik ekranlara inanmayan her şeyi ken-
di ekranından doğrulayarak yorumlayan genç özel 
bir seyirci de var.

Mahalle baskısı yerine de artık sosyal medyanın baskı-
sı olduğuna inanıyor musunuz ?
Onu da kendimize benzettik. Klasik medya o kadar 
yoğun ve o kadar ciddi bir güvenilirlik ve inandırı-
cılık kaybı yaşıyor ki klasik medya tam olarak bir al-
ternatif olmadığı halde, özellikle telefon üzerinden 
yapılan sosyal medyanın şansı da buradan geliyor 
tam anlamı ile alternatif olmaya başlıyor. Orada ürün 
veren insanlar için şans olmaya başlıyor, çünkü daha 
çok önemseniyor. Ayrıca 9 bin gazetecinin işsiz kal-
dığı bir ortamda başka yapılabilecek bir şey de yok...

Sizi TV ekranlarından tanıdık sevdik. Düşünsenize ben 
de sizin hayranlarınızdan birisiydim. Sonra ne oldu da 
sizi göremez olduk, artık TV ekranlarında olmamanız 
sizin tercihiniz mi ?
Seyirci ile çok oynandı. Seyirci niteliğinde de deği-
şiklikler oldu. Aslında benim için de bir perhiz süre-
ci oldu. Şimdi yine ancak yarışma yapabileceğim bir 
Türkiye var. Ama ben yarışmayı dijital medya üzerin-
den de yapıyorum. Pek çok firma marka ve hizmet ile 
onların halka ulaştığı üzün ve hizmetlerle buluştuk. 
Onları yarışmalarla tanıttık. Çok güzel geri dönüşler 
oldu. Bir otogaz firması ile beraberce Facebook say-
fasından LİKE edilerek oynanan bir oyun yaptık ki 3 
hafta içerisinde 130 bin kişi oynadı bu oyunu. Sadece 
ve sadece 5 soruyu doğru yanıtlayana 5TL akaryakıt 
verdiğimiz bir yarışmaydı. Çok güzel geri dönüşler 
alınca sonrasında ben de bir sürü marka ve ürün için 
bunu yapmaya başladım.
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Oyununuzu oynamak için ya da 
başka bir etkinlik ya da sadece 
tatil yapmak için daha önce hiç 
hiç Didim’e geldiniz mi ? Didim 
sizin için ne ifade ediyor ?
Hayır hiç gelmedim. Didim’e 
gelmeyi çok isterim. Özellikle 
bizlerin siyasi duruşuna yakın 
belediyelerin bizim oyunlarımızı desteklemelerinin 
çok önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Aydın 
için başkanımla görüşeceğiz oyun için ama Didim’den 
başkanımdan bir davet gelirse de severek koşa koşa 
Didim’e gelmek Didimli seyirci ile buluşmak isterim. 
Benim için Didim Bodrum yolunda sapılabilecek,  
heyecan veren ama hiç sapmadığım bir nokta... 

Keşke sapsaydınız o yola demek istiyorum ? Sizi, özel-
likle bu çok eğlenceli ve keyifli oyununuzla Didim’de 
ağırlamak ya da   tatil yapmak ve dinlenmek için Di-
dim’de  de görmek isteriz. Diliyorum ki en kısa sürede 
sürpriz bir davet alırsınız…
Neden o yoldan hiç sapmadığımı ben de düşündüm 
şimdi ? Bizlerin oyunları siyasi anlayış gereği özel-
likle kıyı bölgeler dediğimiz o malum kırmızı çizgi-
den de öteye zaten geçemiyor maalesef. Hiç davet 
almadığımı da düşünerek soruyorum şu an Didim’de 
yerel yönetim hangi siyasi partide bilemiyorum ama 
Didim’de kırsaldan gelen oyların çok güçlü olduğunu 
ve iktidar partisinin orada çok da güçlü olduğunu iyi 
biliyorum. Belki de ondan davet almadım Didim Be-
lediye Başkanı hangi siyasi partiden seçildi ? Cumhu-
riyet Halk Partisi belediye başkanı adayı sayın Ahmet 
Deniz Atabay çok da kıran kırana bir seçim ile aldı 
son yerel seçimleri Didim’de. Az bir farkla da olsa 
CHP’li bir Belediye Başkanımız var. Her fırsatta ve 
platformda sanatı ve sanatçıyı desteklediğini de söy-
lüyor sayın başkan. Eğer özlem başkanla görüşmeniz 
sonrasında oyununuz Aydın’a gelirse belki Aydın’dan 
Didim’e de gelirsiniz kim bilir ? Olmadı Didim’den 

Aydın’a geliriz oyunu izlemek için. Kendimi çok ben-
cil hissettim. Bu keyifli oyunu Didim’de tüm sevdik-
lerim de izlesin istiyorum. Ben de çok isterdim.

Siz Metin Uca siz hep kadın erkek ilişkisini kurcaladı-
nız, hep bu ilişkiyi sorguladınız aşk ile ilgili konuşacak 
yaptığı her işi aşkla yapanlardansınız.  Peki yeni aşık 
hissedenlere, genç aşıklara önemli tavsiye vermeniz 
gerekti diyelim bu tavsiye ne olurdu ?
Aslında ben aşkı hep ikinci ve üçüncü plana ittim 
Hayatım çok kavgalarla geçtiği için aşk yerine haya-
tıma giren kadınla yetinmek ve aşkı aramamaya dö-
nüştü zamanla ve aşkı ötelemekle geçti. Hayat o ka-
dar karmaşık ki ben daha da zorlaştırmayayım aşkı es 
geçeyim dedim. En büyük şansım da hayatıma giren 
kadınların beni benim onları sevdiğimden daha çok 
sevmesi oldu. Aşkla sevdiğim diyebileceğim çok az 
kadın var. Aşkı da bana tanınan sınırları hiç zorlama-
dan yaşadım, yani hayat bana ne kadar izin verdiyse 
o kadar sevdim, sınırları hiç zorlamadım. Ben o yan-
lışı yaptım işe gençler yapmasınlar. Hayatınızda çok 
kadın olması çok kadın sevdiğiniz anlamına gelmiyor 
ne yazık ki ? Şimdi de 55 yaşında bekar ve aşk acemisi 
gibi hissediyorum zaman zaman...

50 yaşından sonra yaşanan hayat değiştiren güçlü aşk-
lar için ne düşünüyorsunuz ?
Bilmeyen yoktur hani bir söz vardır değil mi ellisin-
den sonra saz çalanı teneşir paklar derler öyle mi 
acaba ( gülüyor )  öyle olmasın durun bakalım belki 
de 55 den sonra da yaşanır güçlü aşklar...
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Hiç kariyer planlaması yaptınız mı yoksa duygusal ka-
rarlarla mı yol aldınız?
Ben hep iç sesimi dinleyerek yol almayı tercih et-
tim ama hayatta ne istediğimi biliyordum, o yüzden 
şanslı bir adamım ki istediklerim ile sonuçları ara-
sında büyük uçurumlar olmadı. Bu sebeple ben hiç 
istemediğim şeyleri yapmadım istemediğim yerlerde 
de olmadım. Hiçbir tercihim için de pişman değilim. 
Ama sonuçlarına hala katlanıyorum. 
Sonuçlarına katlanabileceğim kararlar aldım ki 
bu gerçekten zordur.

Kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro 
eğitimleri gibi farklı farklı dallarda eğitimler aldığınızı 
biliyoruz. Tüm bu eğitimlerin size nasıl katkıları oldu?
Mühendislik eğitiminin bana en büyük katkısı neden 
sonuç ilişkisi ve bilimsel kuşkuculuk işte tutuculuk 
tüm bunları alt alta koyarsak sizin hayatı algılama-
nızda reflekse dönüşüyor. Aynı zamanda felsefe eği-
timi ve yaratıcı drama eğitimleri aldım. Eğitim siste-
minde artık kendilerine yer verilmeyen 
kaldırılan bu iki önemli dal ve bence her ikisinin ek-
sikliği de kişilerin kendini ifade etmesinde ya düşün-
ce üretmesinde ortaya koyuyor. En önemli toplumsal 
sorunumuz olan yerine koymak kültürü, yani birini 
yeterince iyi incelemek, tüm detayları göz önünde 
bulundurmak, empatik davranış geliştirmede kendi-
mizi karşımızdakinin yerine koymada yaratıcı drama 
eğitimi çok önemli.  Doğru düşünmek ve o düşünce 
tarihi ile ilgili şeyleri bilmek ve onun getirdiği bakış 
açısıyla başkasını anlayabilmek ama belli noktalarda 
değerlendirmeler yaparak düşünce üretebilmek için 
de felsefe eğitimi çok önemlidir. Artık okullarda bu 
iki eğitimin verilmemesinin sonuçlarını görüyoruz.

Cumhurbaşkanlığı adaylığınız olmuştu, o günlerde ne 
çok konuşuldu bu durum. Bugün yine başka bir seçim 
Türkiye’sindeyiz neler söylemek istersiniz ?
Yani siz beni seçmediniz de iyi mi oldu diyorum diyor 
ve gülüyor o bir şakaydı o bir protestoydu toplumun 

geniş bir kesiminde 
akılcı bir tepkiydi diye 
de değerlendirildi 
ama ciddiye alanlar 
da oldu. Benim tek bir 
isteğim vardı ve ben o arzuma ulaştım. Tüm evler-
de evet Metin Uca cumhurbaşkanı olmayacak ama, 
acaba bu siyasetçilerin dışında bizi gerçekten tem-
sil eden Türkiye’nin yüz akı isimlerinden birisi aday 
olsaydı sorusunu sordular. Keşke yaşadığı dönemde 
Yaşar Kemal cumhurbaşkanı olsaydı bilimde yüz akı 
isimlerden birisi olsaydı. Dünyada var böyle cumhur-
başkanları. Şu anda ne olursa olsun kim olursa olsun 
seçilse de seçilmese de %49 ile 52 arası birisi Cum-
hurbaşkanı olacak. Oysa tüm toplumu tüm Türkiye’yi 
tüm bu değişimi tüm farklı kesimleri temsil eden bi-
rinin olabilmesi için herkesin kabul edebileceği bir 
üst makam ve siyasi simge değil de birleştirici bir un-
sur olarak algılanması gerekiyordu. Oysa şimdi kötü 
Afrika ülkeleri benzeri bir başkanlık sisteminin üste-
lik yargı ve parlamento denetiminin devre dışı bıra-
kıldığı bir tarza geçiş var. Keşke o zaman beni dinle-
selerdi. Ama bilmenizi isterim ki bu adaylığın ciddiye 
alındığı kentlerde günün seçime giren adaylarından 
daha fazla da oy alabilirdim.

Türkiye’nin parlamenter sistemine inanıyor musunuz? 
En kötü parlamenter sistem in getirilecek olan dayat-
macı başkanlık sisteminden daha iyidir diyebilirim. 
En azından dört liderin belirlediği parlamenterler-
den oluşan bir meclis söz konusuydu şimdi ise bir li-
derin belirlediği ya da belirlemediği parlamenterler-
den oluşan simgesel parlamentoya doğru gidiyoruz. 
Evet doğru elbette parlamentomuzun sorunları vardı 
parlamenter algısında sıkıntılar vardı, para gözlülük, 
hak etmedikleri mevkii, ya da sadece el kaldırdıkları 
yönünde haklı iddialar vardı. Ama tekrar söylemek 
isterim ki en kötü parlamenter sistem bile getirilmek 
istenen dayatmacı başkanlık sisteminden daha iyidir.
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Size göre sporda ve sanata siyaset olmalı mı olmamalı 
mı ? Son günlerde sıklıkla ünlü ve sevilen bazı sporcu-
ların siyasi söylemlerini duyuyoruz sosyal medyada ve 
bu olmamalı diyenler var ya sizce?
Hayır bence olmalı. Siyasetin hayatın her alnında, 
legal koşullarda yer alması çok da önemlidir bence. 
Sporcunun da sanatçının da kendi siyasi görüşünü 
açıklaması çok doğaldır. Benim karşısında olduğum 
durum ise tarihler boyunca güçlünün yanında sade-
ce güçlü olduğu için duranların yarattığı algı. Böylesi 
sporcuların ya da sanatçıların hiç de siyasi olmayan 
gerekçelerle insafsızca ve utanmazca güçlü olanın 
yanında yer almaları aslında en çok da kendilerine 
büyük zarar veriyor. Yoksa soldan sağa hangi parti-
yi desteklerse desteklesin, en başından beri inandığı 
siyasi görüş ve duruşla hareket ediyorsa buna kim-
senin diyecek bir şeyi olmamalı. Ama sanatçı ya da 

sporcu belli bir durumdan faydalanıp da sonradan 
belli bir çıkar için siyasi söylemler yapılıyorsa, 
üstelik de buradaki çıkarı tüm toplumsal kesim 
anlıyor ve hatta başından bu yana ifade edilen 
o siyasi görüşün yanında olanların bile kabul 

etmediği inanmadığı bir ikiyüzlülük sınırına 
dayanıyorsa insanların da haklı tepkisini 

çekiyor. Bunu da o kişilerin zayıflı-
ğına vermek ve öyle değer-

lendirmek lazım. Yani 
Rıdvan Fenerbahçe ca-

miası için ocak ayında 
kaybedilmişse bence hel-

vasının kavrulup arkasından 
da iki satır dua edilmesi lazımdır. 

Neden büyütüyoruz ki ? Benim için çok 
önemli bir oyuncudur, Fenerbahçe spor ku-
lübüne de çok büyük katkıları olan bir isim-
dir, elbette siyasi görüşünü de paylaşabilir 
bundan en ufak bir rahatsızlık da hissetmi-
yorum ama ben de onun yerine o üç büyük 
sporcu yerine o sporcuların temsil ettiği 
stadyumda Mustafa Kemal’in askerleriyiz 
diye bağıran milyonlarca tepkili taraftarın 
yanında duruyorum. Zaten bence yapılan 
değişiklikleri, yasal düzenlemeleri okusa-
lardı Rıdvan’da bunu anlayamayacak kadar 
yeteneksiz de değildir. O zaman bu kadar 
emin de olmazdı. En emin olan insanlar 
çoğunlukla en cahil olanlardır. Zaten de en 
tehlikeli güç örgütlü cehaletin gücüdür.

Endişeli misiniz ? Başkanlık sistemi ve seçimi ile ilgili 
neler söylemek istersiniz?
Hayır endişeli değilim… Çünkü Ülkemi iyi tanıyo-
rum... Bu güne kadar ne badireler atlattık. Sonuç evet 
ya da hayır çıksa da Türkiye kendi kaosunun düzenini 
oluşturacaktır. Hiçbir şey için son değildir hiçbir za-
man da son olmamıştır. Anayasanın da hali ortada, 
her gün yeni eklemeler çıkarmalar yapılıyor, demek 
ki bu başkanlık siteminde de böyle olacak. Bence 
daha tehlikeli olan da şu an bir başkanı desteklemek 
için gözü kapalı başkanlık sistemini destekleyenle-
rin, daha sonra gelecek olan kendileri gibi düşün-
meyen, daha sert, daha güç sarhoşu olan bir başka 
başkanın tavrı ve tutumu karşısında ne yapacakları 
? Çünkü siyasette ilkeler kişiler için oluşturulmaz, 
doğrular için oluşturulur. Bu başkan için yanlış olan 
bundan sonra gelecek başkan adayı için de yanlıştır. 
Bu sizin benim dünya görüşümüzden birisi bile olsa 
karşı çıkılması gereken yarı tanrısal bir güç, önemli 
olan böyle bir yetkiyi kimseye vermemek. Sorun da 
bu, böylesine olağanüstü yarı tanrısal bir güç veri-
liyor bize dayatılan önerilen başkanlıkta başkana, 
buna karşı çıkıyorum ben. Yani düşünsenize Yunan 
mitolojisinde titanlar tanrıların üstündedir biliyor-
sunuz titanların gücü gibi bir güç sunuluyor gelinen 
noktada, titan kadar güçlü bir yetki veriliyor. Böyle 
bir yetki, desteklediğim dünya görüşüne ait bir başka 
kişi için de istenseydi karşı çıkardım bu hiç kimseye 
verilmemesi gereken bir yetki ve güçtür.

Son olarak İdea dergiyi nasıl buldunuz dergimiz için 
neler söylemek istersiniz?
Ben bu elimdeki dergiyi gerçekten çok sevdim. Val-
lahi de baktım inceledim çok da beğendim. Hiç de 
yerel bir yayın organı gibi durmuyor söylemeliyim. 
Üstelik de yerel yayınların gücünü, yerel basının gü-
cünün öneminin ne demek olduğunu çok da iyi bilen 
biriyim. İdea Dergi sadece Didim’in değil Didim’de 
ortaya çıkan kültür zenginliğinin ortaya çıkarıldığı 
çok önemli bir yayın olmuş. Bir kez daha sizi tebrik 
ediyorum.Çok değerli açıklamalarını samimiyetle bi-
zimle paylaşan, sahnede kendisine bir kez daha saygı 
duyduğum sohbet hiç bitmesin istediğim Değerli 
Metin Uca’ya ben de Didim İdea okurları ve İdea 
dergi adına çok teşekkür ediyorum.

Röportaj : Umut Kaşan Karabacılı / Ocak 2017 - İstanbul
Fotoğraflar : Şeyma Meran Özcan
Çeviri : Leyla Ecem Demirkan
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Kırmızı şık deri koltuklar, tertemiz bir ofis, 
nizami yerleştirilmiş orta sehpa, üzerinde 
zarif  çiçekler, işini aşkla yapan ortalarda 
oradan oraya koşturan becerikli bir hanım 
evet şimdi belki fotoğraflarını görmeseydi-
niz ve sadece okusaydınız bu metni muh-
temelen bu cümleye motor, baskı  balata, 
şanzıman, debriyaj, vites kutusu, kaporta, 
tornavida ile devam edecek olmam size  tu-
haf gelecekti. Didim oto sanayisi sitesinde 
oto tamir ve bakım servisi işini ailece aşkla 
yapan Kurnazoğlu ailesinin çalışma orta-
mını anlatmaya gayret ediyorum. 
Onlar bir aile işletmesi. Düşünün ki bir oto 
sanayi sitesinde ailenizle kadın erkek çoluk 
çocuk her bir koldan emek harcıyor, üretim 
yapıyorlar. Sanayi sitesi içinde çiçekli ma-
sası olan motor yağına kadın eli bulaşmış 
çok özel çok başarılı onlarla ve yaptıkları 
ile gurur duyduğumuz  bir işletme burası. 
Anne, baba, oğul ve kız kardeş hep birlikte 
çalışıyorlar. Ailenin küçük oğlu, modifiye 
araç tutkunu Özgür Kurnazoğlu ve ailesi ile 
sohbet ediyorum. Çünkü öğrenmek ve pay-
laşmak istiyorum hikayelerini. 
‘1996 yılında dost tavsiyesi üzerine Di-
dim’e gelip oto tamir ve bakım servisimizi 

kurduk. 21 yıldır ailecek 
Didim halkına hizmet et-
tik. Fakat kozmopolit bir 
ortam olduğundan dolayı 
zor ve sıkıntılı dönem-
lerden de geçtik ama asla 
yıkılmadık ve iyiyi değil 
en iyiyi dürüstlük ile bir 
arada birbirimize kenet-
lenerek çalışıp başaraca-
ğımızdan hep emindik ’ 
diyor oğulları Özgür. An-
nem Hülya Kurnazoğlu 
ve ailemizin çınarı babam 
İbrahim Kurnazoğlu ile ne 
bir kredi nede herhangi 
bir kurumun desteği ol-
madan el ele verip dürüst 
ve ilkeli çalışmamızdan 
ödün vermeden Didim’de 
şu anki kaliteli güvenilir 
işyerimizi en iyi pozisyo-
na getirmek için büyük bir 
aşkla çalıştık. 

Annenizin de alışılmadık biçimde sizinle oto 
sanayi sitesinde çalışması neleri değiştirdi? 
Bu ortama neler kattığını düşünüyorsunuz?
Bayan araç kullanıcıları sanayi kelimesini 
duyduğunda akıllarında soru işareti olur-
du, tek başına sanayiye gelmeye çekinen 
kadınlar tanıyorum, biliyorum. Sadece Di-
dim’e özgü olmayan bu kötü imajı yok et-
mek adına, bayan araç kullanıcılarının çok 
daha rahat ve güvenli bir şekilde sanayide 
araçlarını tamir ettirmek ve araçlarının 
sorununu giderebilmeleri adına annemin 
bizimle birlikte sanayide çalışması ile yık-
tığımızı düşünüyorum. 

Bu şekilde anlatınca her şey kulağa çok hoş 
ve yapıcı geliyor. Annenizin sanayide çalış-
ması konusunda bu süreçte hiç negatif dü-
şüncelere ya da baskılara maruz kalmadınız 
mı?
Oldu. Hem de çok oldu. İlk zamanlar an-
nem işyerimizde çalışmaya başladığında 
kadın milletinin sanayide ne işi var diyen 
kişiler oldu. Ama şimdi keşke bizimde eşi-
miz bizimle çalışsa diyorlar. Annemin bize 
kattığı güç ve destek ile bugün bu işletme-

İbrahim Kurnazoğlu - Hülya Kurnazoğlu
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de böylesi özel çalışma ortamına sahip olup, aileca 
huzur içerisinde çalışmanın hazzını işimizde en iyisi 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Gerçekten hiç atışmıyorlar mı annenizle babanız çalı-
şırken? Her şey güllük gülistanlık mı her zaman? Aile-
nizle çalışmanın, zorlukları da yok mu?
Olmaz olur mu… gülümsüyor. Özgür Bey, ama artık 
ilk başlardaki gibi değiliz, herkes profesyonelce üze-
rine düşen işi yapıyor. Gerekmedikçe kimse kimsenin 
işine karışmıyor ve konuşmuyor. Biz bir arada çalış-
maktan mutluyuz işimizi de keyifle yapıyoruz. Hatta 
öyle ki kız kardeşim Damla Kurnazoğlu Elçi ortalama 
1.5 yıl işlerimizin 2. kısmında oto yıkama işi yaptı. 
Yine alışılmadık bir durumdu, herkes şaşırıyordu. 
Hatta bir gazetede haber bile oldu bu durum.  
Kadın eli değen işletmelerde düzen, disiplin, bereket, 
saygı, hoşgörü ve başarı var. Kadınlarımız başkaları 
ne der diye düşünmeden annem ve kız kardeşim gibi 
cesurca çalışsınlar. Kadın her işi yapabilir. Bizim Di-
dim’de yaptığımız yenilikler, hizmetler annem ve kız 
kardeşimle ailecek sanayide çalışmaktan ibaret de 
değil.
Didim’de olanı değil olmayan yenilikleri getirdik. 
Didim’de olmayan ve büyük bir eksiklik olan egzoz 
emisyon ölçümü için neden Söke’ye muhtaç olalım 
ki? Diye düşündük. Didim’li araç sahipleri Söke’ye 
giderek hem zaman hem de maddi kayıp yaşıyordu. 
Kendi göbeğimizi kesmek bu hizmeti Didim’de de 
vermek istedik ve yaptık. Egzoz emisyon ölçümü artık 
Didim halkının ve dışarıdan gelen turist vatandaşla-
rımızın da hizmetinde. Bu işi sevdiğimizden, işimizi  
aşk ile yaptığımızdan hep en iyileri Didim halkına 
sunacağız. Tabii bununla da yetinmedik, Magnetti 
Marelli Checkstar Servisliği & özel bir oto firmasının 

yetkili servisliğini de 
alarak “Hizmette Sınır 
Yok” sloganımızı tam 
anlamı ile yansıtır ol-
duk.Yalnızca Didim’de 
değil Didim dışında 
da düzenlenen modi-
fiyeli araç fuarlarına 
katılıp oralarda stand 
açıp hem işletmemi-
zin hem de Didim’in 
reklamını da yaptık. 
Tabi bunun için bütçe 
gerekliydi fakat dürüst 
çalışmanın vermiş ol-
duğu kazancımız ve 
aile birliğimiz tüm zor-
lukların üstesinden gelmemizi sağladı. Ailem olmasa 
bu kadar hızlı bir başarı ve kariyer de elde edemez-
dim. Bunun için aileme de çok teşekkür ediyorum.

They are the family members who work at car industry 
estate together.We are not used to a handywoman in 
Didyma.Women are dislipcined and doing their job 
perfectly in any sector they are in. Özgür vehicle repe-
ar shop is a family shop which we proud of their suc-
cess. Mother,father,son and daughter they all working 
together. Woman drivers choose to go there for repair 
to their car cause they have a woman auto mechanic. 
They also serving for exhaust emission measurement 
for Didymians. They love their job and we hope their 
success to be continue.

Haber Röportaj ve Fotoğraf : Umut Kaşan Karabacılı
Şubat 2017

Özgür Kurnazoğlu - İbrahim Kurnazoğlu - Hülya Kurnazoğlu
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Farklılıkları ve Özgünlüğü ile Eğitim Dün-
yasının Yönderi ve Önderi olmak vizyonu 
ile Yönder Okulları Üstün Dökmen Yaşam 
Boyu Gelişim ve Eğitim Akademisi’nin güç-
lü markasıdır.
36 kişilik genç dinamik, işini severek ya-
pan tecrübeli ve eğitim kadrosuyla sağlık-
lı, yaratıcı, özgüvenli çocuklar yetiştirmeyi 
amaç edinen Didim’in en başarılı ve mutlu 
öğrencileri ile en güçlü eğitim markası olan 
okulumuzda;
Spor ve sanatsal faaliyetlerde kullanılmak 
üzere okulumuz bünyesinde oluşturulan  
Konferans Salonları, Spor Salonu, Halı 
Saha, Basketbol-Voleybol Sahası, Müzik 
Atölyesi,  Görsel Sanatlar Atölyesi, Drama 
Dersliğinde öğrencilerimizin her türlü spor 
ve sosyalleşme ihtiyaçları gözetilerek hiz-
met vermekteyiz.
Okulumuzda İngilizce Eğitiminde Ortak 
Avrupa Dil Öğretim Çerçeve Planı (Com-
mon European Framework) esas alınarak 
anasınıfından itibaren İngilizce Dil Eğiti-
mine başlanmaktadır. 4.Sınıftan itibaren 
de 2. Yabancı dil olarak İspanyolca eğitimi 
verilmektedir. 

5 ve 6 yaş grubu öğrencilerimiz için Ana-
okulumuz 08.00-17.00 saatleri arasında 
tam gün, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve 
ikindi kahvaltısı ile hizmet verilmektedir. 
Anasınıflarımızda kendi alanlarında uz-
man ilgili branş öğretmenleri tarafından 
verilen İngilizce, Resim, Müzik, Drama, 
Bale ve Beden Eğitimi eğitimleri ile erken 
yaşta doğru davranış geliştirme becerileri 
kazandırma hedeflenmiştir.
İlkokullarımızda da öğrencilerimiz için, sa-
bah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kah-
valtısı hizmeti ile birlikte; her biri kendi 
alanlarında uzman ilgili branş öğretmenle-
ri tarafından verilen Resim, Müzik, Beden 
Eğitimi, İngilizce, Drama derslerinde öğ-
rencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğren-
mesini temel ilke olarak kabul etmekteyiz. 
Her öğrencimizin kendi ilgi ve yetenekleri-
ni doğrultusunda, ilgili olduğu etkinlikleri 
öğretmenleri eşliğinde yapmalarına imkân 
sağlamaktayız.

Anne babalar çocuklarına 
mantıklı ve gerçekçi sınırlar 
koydukarında, hem çocuk 
hem anne baba rahat eder. 
Prof. Dr. Üstün Dökmen

Özbakımını kendisi yapan çocuk 
özgüvenli olur. Prof. Dr. Üstün Dökmen
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Daha çok aydınlık için:
Yarınlara Sözümüz Var.
Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Uzm. Psk. Süleyman Hecebil 

Ortaokul sınıflarımızda da öğrencilerimiz için sabah 
kahvaltısı ve öğle yemeği hizmeti verilmektedir. Ta-
kım ve ferdi spor branşlarında düzenli olarak çeşitli 
yarışmalara katılmaktayız. Her öğrencimizi ilgi duy-
dukları ve sevdikleri spor etkinliklerine katılmaları 
için motivasyon sağlayarak teşvik etmekteyiz. Öğ-
rencilerimizin spor ve sanat etkinliklerde mutlu ve 
istekli bir şekilde olmaları sebebiyle, takım ve ferdi 
spor branşlarında oldukça başarılı sonuçlar alarak, 
güçlü ve sağlıklı iletişim kurmaları ve sosyalleşme-
leri ile edindikleri tüm kazanımlar başta öğrencile-
rimiz, aileleri, öğretmenleri ve okulumuz için mut-
luluk vericidir. 
Teog grubu tüm öğrencilerimizi hafta içi ve hafta 
sonu bire bir çalışma ortamlarında özenle sınavlara 
hazırlamaktayız. Akademik başarı gösteren; Son dört 
yılda TEOG sınavlarında Didim BİRİNCİSİ olan tüm 
öğrencilerimizi bir kere daha yüksek başarıları sebe-
bi ile tebrik ediyoruz. 
Tüm yaş gruplarında, tüm öğrencilerimizin çeşitli 
derslik ve atölyelerde yaparak ve yaşayarak öğren-
melerini hedefleyerek, onları başarılı ve muylu ola-
cakları bir hayata hazırlamak için, mesleğini severek 
yapan, işine aşkla bağlı eğitici ve yönetici kadromuz 
ile, ailelerin eğitim ve öğrenim gibi en önemli so-
rumluluğunu paylaşıyoruz. 
Görevimizin ve sorumluluklarımızın farkındayız.
Okulumuza da bekleriz. 

With their difference and originality, they have a vision 
of being the leader of education. Yönder Colleges is a 
strong brand of ‘’Üstün Dökmen success and education 
throughout the  lifetime’’ academy. They have a person-
nel cadre of 36 young,experienced,dynamical teachers, 
who love their job.Their principle is to educate healt-
hy,creative,poised persons. The most succesfull child-
ren of Didyma are stuying in this school. Yönder has 
auditoriums, gymnasium, astroturf,basketball and vol-
leyball courts,music studio,visual art studio and drama 
class. They are serving to all the social and sport needs 
our students have.
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Marka işletme olmak işletmeye ne kadar ba-
şarı sağlar? Marka işletmelerde işletmeci ne 
kadar önemlidir ? 
Cevap bulmak adına İngiliz markası Didim 
David People’da  markanın Didim temsilci-
leri işletmeci Karahan kardeşler ile sohbet 
ediyorum. İşletme sorumlusu İhsan Kara-
han ve Ramazan Karahan ile yaptığımız bu 
keyifli sohbet esnasında, Mahmut Karahan 
Bey ise yan masada misafirleri ile yakından 
ilgileniyordu.
Didim’in ilk Cofee& Food Markalarından, 
bizlere alışkın olmadığımız biçimde ken-
dini şımart diyen şapkasını ve sloganlarını 
sevdiğimiz Didim’de öncelikli kadınların 
tercihi bir İngiliz markası David People.  
İşletmecilerinden Ramazan Karahan kişi-
sel Diyarbakır gezisinde keşfettiği bu özel 
markayı Didim’e getirebilmek için 6 ay 
beklediğini söylüyor. Üniversite yıllarında 
da, yıllarca markanın montunu giymiş. Öğ-
reniyoruz ki aslında zaten de David People 
İngiliz tekstil markası olarak doğuyor, daha 
sonrasında kahve borsasına girerek müthiş 
keyifli kahveleri  ile adını duyurup sonra-
dan bizim bildiğimiz tanıdığımız sevdiği-
miz David People oluyor. Türkiye genelinde 
70’e yakın mağazasının olduğunu öğrendi-
ğimiz David People 2011 yılının başında “ 
Kendini Şımart” sloganıyla, Türkiye Cafe 
& Food sektöründeki yerini almış. Türkiye’ 
deki tüketici yapısı ve tüketim alanlarına 
uygun olacak şekilde David People Coffee 
& Food un üç değişik konseptle Coffee, 
Coffee & Food ve Bigboss olarak hizmet 
verdiğini öğreniyoruz.  Franchise çalışma-
sına girmek yani bayiliğini almak da kolay 
değil. 

Sizlerin kendi özel hayatınızda markalarla 
ilişkiniz nasıldır? 
Ben markacı olduğumu da yeni keşfettim 
diyor güler yüzlü işletmeci Ramazan Bey 
gülümseyerek.  ‘Galiba konforu, kaliteyi ve 
güvenli hizmeti seviyorum. Aldığım hizme-
tin kalitesinden emin olmak isterim. İşlet-
meci olarak, güçlü bir markanın temsilcisi 

m
arka 

aŞk
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olmak da güzel. Düşünsenize marka senin 
adına her şeyi, düşünmüş, araştırmış ve se-
nin verebileceğin en iyi hizmeti yaratmak 
ve en iyi gelire sahip olman adına gereğini 
oluşturmuş. Tabi bunun zor yaptırımları da 
var. Markanın kuralları dışına çıkmamak 
gerekiyor. Daha çok kazanmak için hizmet 
standartlarını değiştirmemek gerekiyor.  
Ben markalara, markalaşmaya karşı deği-
lim ama tekelleşmeye karşıyım’ diyor.

Markanız ile ilgili bunu neden böyle yapmış-
lar ki dediğiniz anlayamadığınız sizi zorla-
yan şartları durumları oldu mu? Marka işlet-
me olmanın zorluğu nedir?
Olmadı diyemem ama aklımıza her takı-
lanı sorduk cevabını da aldık. Marka işlet-
me olarak Didim’de açıldığımızda kimse 
markamızı tanımıyordu diye başlıyor söze 
İhsan Karahan. Evet Didim bizi tanımak 
istedi, merak etti ve geldi. David People 
şapkamız herkese çok yakıştı. 
İşte marka size bu kada-
rını sağlıyor devamı 
ve başarı ise tama-
men işletmecinin 
işi. Biz gerçek-
ten çok emek 
verdik buraya. 
İlk günler gün-
de 15 saatten 
fazla çalıştığımı 
biliyorum. Şimdi 
daha düzenli oldu 
çalışma saatlerimiz. 
Marka olmak size 
bir kimlik yük-
ler ve insanlar 
artık sizi o 
kimlikle an-
maya, hatır-
lamaya baş-
larlar. Zaman 
zaman ise kendi 
kimliğinizin önü-
ne de geçebilir.Da
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Markanızı ve işletmenizi başarıya taşıyan hizmetleri-
nizden, sizi  ayrıcalıklı kılan detaylardan da bahsede-
bilir misiniz ?

Markamızın güzel söylemleri güzel bir duruşu 
var rengârenk bir markayız ve sloganları-

mız çok güzel. Kahvemiz, çayımız çok 
özel ve tüm lezzetlerimiz hizmetleri-
miz standart. Mutfağımız konusunda 
da oldukça iddialıyız. Çok sevilen ve 
beğenilen çingene gecesi gibi, canlı 
viyolonsel dinletisi gibi konsept ge-
celerimiz var. Dünya müzikleri eşli-

ğinde, Dünya mutfağının en özel lez-
zetlerini sunuyoruz biz. Bizim sadece 

yemeklerimizi çok sevdiği için düzenli 
olarak bize gelen, yani daimi ağırladığı-

mız misafirlerimiz var. Barımız çok ekono-
mik. Bizim kokteyllerimiz de çok özeldir ve çok 

beğeni alır. Hizmet standardı ve kalitesi gözetilir-
se kendinizi Didim’de hissetmezsiniz ve aynı ölçüt-
ler gözetilirse Didim’in en ekonomik barı, mutfağı ve 
kafesi  David People’dadır demek mümkün.
Didim David People’da bütçenizi zorlamadan, en ka-
liteli hizmeti alır, keyifle yer içer eğlenirsiniz.  Aile 
işletmesiyiz ve mekânımızda aynı aile sıcaklığını 

yarattık. Gelen her 
müşteri bizim özel 
k o n u ğ u m u z d u r , 
burada tüm konuk-
larımız da kendini 
özel hissetmelidir. 
Biz işletme sahiple-
ri olarak bile kendi 
kişisel hesabımızı 
ödeyerek kalkarız 
masadan bu kurum-
sallık gereğidir, ama 
gerektiğinde mar-
kamızı da eleştire-
biliyoruz da bakın 
bu çok önemlidir. Kaliteyi yaratan her unsuru bün-
yemizde barındırıyoruz, Didim David People Birleş-
miş Milletler gibidir, her milliyetten ve kültürden 
müşterisi olur. Ayrıca ben ekip olmaya çok inanırım. 
Hizmet ekibi olarak bizim çok keyifli bir çalışma or-
tamımız var. Ben bunu ben David People’ın patronu 
olarak değiş iş arkadaşları olarak söylüyorum. Biz 
başarılı bir ekibiz. Bizim başarımızda çalışanlarımı-
zın emeği katkısı büyüktür, çalışanlarımızın hakkını 
hukukunu koruruz.  
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Didim David People markası ile Didim’de çok başarılı 
olduğunu, işinizi severek aşkla yaptığınızı ve kadın-
ların tercih ettiği öncelikli mekan olduğunuzu çok iyi 
biliyoruz. 
 ‘Didim’de kadınların özellikle bizi tercih etmesinden 
çok memnunuz. Bakın kadınlar için kendini güvende 
hissetmeleri, gittikleri mekânda rahat olmaları, çok 
önemlidir. Biz de zaten, tam bunu sağlamak istiyor-
duk. Kadınların öncelikli mekânı olduysak vardır bir 
bildikleri. Kadınlar bilir, kadınlar çok şeyi erkekler-
den daha iyi bilir. Güvenli, kaliteli ve ekonomik ol-
mamız, standart hizmet anlayışımız, yani kurumsal 
hareket etmemiz ile birlikte konuklarımıza aile sı-
caklığını yaşatmamız başarıyı getirmiştir.’  

Elimde bu işletmeden şu özel gözlem notları ile  
ayrılıyorum.
• Güçlü bir marka doğru bir işletmeci ile bir araya 

gelince gerçekten keyif veriyor. Markanın amacı-
na ulaştığını söyleyebilirim burada şımarmamak 
mümkün değil.

• Didim David People Birleşmiş Milletler gibi her 
milliyetten ve kültürden gelen konuklarını aynı 
özenle ağırlıyor. Tüm müşterileri mekandan ke-
yifle ayrılıyor.  

• İşletmecileri çalışanlarının hak ve hukukunu 
gerçekten gözetiyor olmalı ki tüm çalışanları bu 
işletmeyi çok seviyor. Çalışanların tamamı eği-
timli ve yeterli. 

• Dünya müzikleri eşliğinde, dünya lezzetlerini 
deneyimleyebilir, dünya kadar içebilir ve cüzda-
nınızı yormadan kendinizi gerçekten şımartabi-
lirsiniz.

• Ayrıca çayı ve kahvesi de gerçekten çok keyifli.
• Güçlü ve büyük tüm diğer markalar gibi sizi şı-

martırken, kendileri ise olabildiğince mütevazi 
işletmeci Karahan kardeşler.

Keyifli sohbetleri için çok teşekkür ediyorum. Yakala-
dıkları başarının David People markasının gücünden 
ziyade işlerini aşkla severek ve profesyonelce yap-
malarına bağlı olduğunu 
bilmek bize şu sözü 
hatırlatıyor. Hiçbir 
başarı tesadüf değildir. 



David People  is an English brand that we love its hats and mottos. David People Didim is one 
of the first and the best coffee and food brands of Didyma. They say “Indulge Yourself” to us.  
They have special  concepted nights like ‘’Gypsy night’’  or ‘’Live cello performans’’  They are 
serving world cuisine with the  worldwide songs with their succesfull music taste. They have 
regular customers who coming especially for – their delicious meals. They have alcoholic and 
non – alcoholic coctails and as we see, people love it. The fact is the price of drinks are really 

economic too.. David People feels you like you are in a cosmopolitan  city.With their style and 
quality of serving, like they say, you can literally indulge yourself in David People.Its possible 
to say that David People has the most economic foods and drinks, and the most delicious as 

well. 

They have customers from much kind of nations and cultures, and they hosting them all with 
the same  special care. We observing during our visit that, all customers leaving happily with 

a big smile on their face like the staff. David People’s Didyma representatives  are Karahan 
Brothers who performing their job with love.  We had a joyful conversation with the manager 

of David People Didim, Ihsan Karahan, and his big brother,  Ramazan Karahan.

Ihsan Karahan points that; “ our brand has got a style. We have a stylish, colorful brand and 
its mottos are  strong. But its not enough, our branch is successful because we have a team 
work in a really joyful work  enviroment. I think it reflects on our guests. Our food, tea and 
coffees are special and delicious. We are really assertive about our meals. I want to point 

that we are really happy to see didimian women choosing  us to spend their time, enjoy their 
meeting and feeling safe and comfortable here. Im not talking here as the boss of david peo-

ple, im talking as a co-worker, we are a good team!”

the best serving Cafe & bistro

reservation: +90 256 816 67 89 adress: atatürk bulvarı no. 106 / Didim aydınDavid people Coffee & Food / Didim
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Bir evi ya da mekânı ayrıcalıklı kılan en önemli unsurdur dekorasyon. 
Didim Home Designer Didim’den yola çıkan tasarlayan, değiştiren, dö-
nüştüren, farklılaştıran, güzelleştiren genç dinamik ve ne yaptığını çok 
iyi bilen bir marka. Barış Aktaş ve Cevdet Gürel ortaklığı ile 2015 yılında  
“ Didim Home Designer” adıyla kurulan bu marka ile mobilya sektörüne 
dair faklı tasarımları, tamamlayıcı aksesuarlarla bütünleştirip Didim’de 
özlenen konsept butik mağazacılık örneği sunuyor işini aşkla yapan kuru-
cu ortaklardan ve markanın bilinen yüzü Barış Aktaş. Di
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Barış Aktaş 
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Didim’den yola çıkan Didim markasıyız.

İşini aşkla yapan kişilerden biri olan Barış bey 10 yıl-
lık tecrübesi ile ortaya koyduğu çok sevilen ve beğe-
nilen dekorasyon fikirlerini, kişiye özel hizmetler ile 
bütünleştiriyor ve bu da markalarının haklı başarı-
sını ortaya koyuyor. Ünlü markalar Didim’e gelirken 
Didim’den Didim markası olarak yola çıkan ve gele-
cekte Didim Home Designer adını ve markasını Tür-
kiye’de ve dünyada başarı ile duyuracak bu çok özel 
işletmede Barış Aktaş ve çalışma ortağı Taner Aydar 
ile yürüttükleri markalaşma sürecine dair kısa bir 
sohbet gerçekleştirdik. 

İşimi Aşkla yapıyorum. 

Yıllarca Didim’de konsept mağazanın eksikliğini 
yaşadık. Genellikle birbirinden özel ürününü ortaya 
koyan mağazaların dekoru ve hizmet şekli bile aynı 
iken biz de kendi markamızı yaratırken özellikle de 
tam bu sebeple farkımızı ortaya koyabilmek adına 
önce mağazamıza çok özen gösterdik.  Kişiler evle-
rinde nasıl yaşıyorlarsa biz de mağazamızı aynı sa-
mimiyet konfor ve özenle dekore ettik. Mağazamızda 
gereken farklılığı yaratınca, sonrasında da hizmette 
ve kalitede farkımızı ortaya koyduk. Tasarımın ne 
denli önemli olduğunu iyi biliyor ve Didim’e tasarım 
getirdiğimize inanıyoruz. 
Mobilyanın yanı sıra aksesuar, aydınlatma, iç mekân 
tasarımı konularında da hizmet veriyoruz. Modern 
çizgilere sahip özgün mobilyalarımız kadar uyku 
gruplarında da oldukça zengin bir çeşitliliğimiz var. 
Bizim mağazamızda kimse gördüğü ürünü takım 
olarak almak zorunda değil. Biz de bunun için otur-
ma gruplarını bazı mobilyaları arzu edilen renk ve 
ebatlara göre evinizin özel ölçülerine ve tarzınıza 
göre imal edilebiliyoruz. Butik özelliğimiz de bura-
dan kaynaklanıyor. Yurtdışından da müşterilerimiz 
var. Şehir dışında ya da yurt dışında olan müşterile-
rimize online hizmet sunuyoruz. Müşterilerimiz ev-
lerine geldiklerinde vakit kaybetmeden tatil yapmak 
istiyorlar, biz de onları tatilde ev işleri ile uğraşma 
yükünden kurtarıyoruz.  
Müşteri odaklı yapımız ve kişiye özel hizmetimiz ve 
sunumumuzla tasarım bir mağaza olarak daha çok ve 
farklı noktalarda olmayı hedefliyoruz.  Dünyanın ne-
resinde mağaza çarsak açalım Didim Home Designer 

As one of the people who love their job, Mr. Aktaş has a 
10 year experience in this job,he has amazing decora-
tion ideas, doing proprietary service and these let Didim 
Home Designer to reach success.

I am doing my job with love…

For years, we felt the absence of consept stores. The 
whole stores had almost the same decoration and same 
consept. So, we tried really hard to show our difference 
especially for this reason.
We decorated our store as so much alike to people’s 
homes. After that we showed our difference with store’s 
decoration, we showed our difference at service and 
quality too.
We know how important design is, and we believe that 
we brought the design to Didyma.
Beside furniture, we also serving with accessory,lighting 
and indoor design.
We have both original and modern furnitures and plen-
ty of bedroom furniture as well.
No one has to buy a product as a suite in our store. So 
we produce some furniture as suitable to your apart-
ment, and as your style.
We have customers from another cities and another 
countries too..  We are serving them online. People want 
to be comfortable at their house on vacation as soon as 
they arrive. So, make it true for them.
In a very short time, they made really good projects.Di-
dim Home Designer has a success and its because Tam-
er Aydar and Barış Aktaş doing their job with love…

markası ile Didim’in adı da orada ola-
cak. Bundan gurur duyuyoruz. Marka-
laşma ve kurumsallaşma yolunda emin 
adımlarla ilerliyoruz. Bu güne kadar bizi 
tercih eden tüm müşterilerimize de İdea dergi 
aracılığı ile bir kere daha teşekkür ederiz. Daha iyi 
hizmet daha fazla hizmet için Didim’in tercih edilen 
markası olarak aşka çalışmaya devam edeceğiz.
Çok kısa sürede kaliteli projelere imzasını atarken 
her zaman satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerin 
en kalitelisini sunmayı hedefleyen kişiye özel hizmet 
ve tasarım markası Didim Home Designer’ın çıktığı 
bu uzun yolda en büyük başarısı markasının temsil-
cisi Barış Aktaş’ın ve Taner Aydar‘ın işini aşkla yap-
ması…
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Didim’de siyaset ve iş ve dünyasının yakın-
dan tanıdığı renkli bir isim Mustafa Bekar. 
İlk Markasını koruyan , mücadeleci ve di-
renenişçi krallık olan Karya krallığından 
esinlenmiş Firmanın ismini oluştururken. 
Karya kırallığının hikayesini ondan dinle-
melisiniz öyle ki  kızına bile Karya ismini 
vermiş Mustafa bey. 
Didim Karya Grup kalite ile çalışmaya ilk 
olarak winsa pvc  pencere, doğrama, kapı 
sistemleri ile başlamış, SKS panjur ve cam 
balkon sistemi  Albert Genau sonrası, Vitra  
Artema armatür ve vitrifiye ürünleri sonra-
sı  Hüppe duşakabin sistemleri ile günden 
güne kalitesini arttırmaya devam ediyor, 
darısı Didim’in başına.
PVC pencere kapı ve panjur sistemleri üre-
tim ve satışı yapan kuruluş olan Winsa’nın 
da Didim üretici bayii olan Karya Grup 17 
yıldır Didim Winsa olarak hizmet veriyor.
Cam balkon sistemi yerine, ısı camlı cam 
balkon sistemini ilk defa üreten ve Alman 
ekolünden gelen bir firma olan, Katlanır 
Cam balkon , Sürme Cam balkon, Ten-
te-Pergola, Otomatik Kapılar, Alüminyum, 
Alüminyum-Ahşap Pencere ve ısı cam-
lı cam balkon sistemleri olmak üzere beş  
farklı ürün grubun kalitede tescilli temsil-
cisi olan Albert Genau ürünleri de Karya 
Grup’da.
Banyolarda kalite, estetik ve işlevselliğin 
öncüsü Avrupa ve Türkiye’yi duş kabini ile 

tanıştıran. Ön ve arka panelleri tamamen 
cam ile çevrilmiş , tekne ile bütünleşmiş 
ama üstten açık, arka panellerde duş ve 
hidro masaj jetlerle donatılmış açılır ka-
panırken kesinlikle takılmayan ve ‘ Herşey 
mümkün’ sloganı ile kalitenin bir diğer 
temcilcisi olan komple duş alanı sunan ilk 
firma olan Hüppe markasının da Didim ba-
yii Karya grup aynı zamanda.
Dünyada panjur üretim alanında 20 ‘ye ya-
kın ülkede faaliyet gösteren yüksek değerli 
inşaat elemanları geliştirme ve üretiminini 
yapan SKS STAKUSİT panjur sistemi satıcı 
bayii. 

Kalitenin markanın ismi de bedeli de ağırdır. 
Üretim standardını ve müşteri memnuniye-
tini çok önemserim diyor iş adamı Mustafa 
Bekar. Bu kadar kaliteli ürün ve markanın 
Didim’de temsilcisi olan Karya Grup tem-
silcisi Mustafa Bekar ile İş hayatına ve ka-
lite kavramına dair kısa bir sohbet gerçek-
leştiriyoruz.

Karya şirketini kurduğunuzda ilk olarak Vin-
sa ile mi başladınız? Karya grubu bir de siz-
den dinlemek isteriz.
Daha öncesinde kendi  inşaat şirketim 
vardı. 4 yada 5 yıl winsa’nın satış bayisi 
olduktan sonra Vinsa’nın üretici bayisi de 
oldum. Yaklaşık 17 yıldır sıkıntısız biçim-
de Vinsa’nın üretim ve satışını yapıyoruz. 
Vinsa’dan sonra SKS Panjur Sistemlerinin 
satıcı bayiliğini yapmaya başladık. Albert 
Genau cam balkon sistemi yerine ısı camlı 
cam balkon sistemini ilk defa üreten ve Al-
man ekolünden gelen bir diğer firma ile iş-
lerimizi geliştirdik. Bu firma Türkiye’de en 
kaliteli cam balkonu üreten firmadır.  Kali-
teli işler yapmak inşaat sektörü için olduk-
ça önemlidir. Sadece Didim değil Türkiye 
genelinde kaliteli işler yapmak peşindeyiz. 
Dünyanın en kaliteli markası olan, 2015 
-2016 tasarım ödülüne sahip HUEPPE (Du-
şakabin markası) ile de çalışıyoruz. Ken-
di dalında vitri ürünler  (banyo dolapları , 
klozetler…vb ) üreten Vitra ile yine banyo 
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bataryaları üreten Artema gibi firmaların da ürünleri 
bizim ürün portföyümüzde yer alıyor.  Sattığım her 
ürünü bizzat kullanır deneyimlerim. Kalite benim 
için çok önemlidir. Didim’i öncü ve yenilikçi marka-
larla tanıştırmak ve  Didim’e Didimlinin hak ettiği 
kaliteyi getirmek adına yıllarca çok çalıştım hala da 
daha çalışmaktayım. 

Biliyoruz ki siz aynı zamanda  bir siyasi  kimliksiniz.  Si-
yasi kimliğinizin ticari kimliğiniz ile olan ilişkisi nasıl-
dır?
Siyaset ile uğraşmasaydım ticarette daha başarılı 
olurdum diyebilirim. Siyaset de ticaret de eş’da ya-
kından ilgi istiyor. Hangisi ile daha çok ilgilensen di-
ğeri küsüyor tabii. Şimdi hanım da sağolsun ticarette 
bana çok büyük destek, iş yerinde güvenilir kişilerle, 
doğru ekiple çalışmak çok önemli ve büyük rahatlık 
o zaman demek ki siyasetle ilgilenebilirim diyor gü-
lümseyerek.

Ticari prensipleriniz nelerdir? Ticari mottonuz var mı-
dır?
Taklitleri sevmem, kaliteli , yenilikçi ve öncü ürün-
lerin bayiisi olmamdan da anlaşıldığı gibi kalite çok 
şeydir. Ne ticarette ne de siyasette kimseyi aldatma-
dım. Bu benim hayat prensibimdir. İş hayatıma baş-
ladığımda bir büyüğümden öğrendiğim en önemli 
laftır ‘Dünyanın en büyük kurnazlığı ise dürüstlük-
tür’  bu da ticari mottom. 

Markaya inanır mısınız? 
Elbette inanırım. Bir kalite yaratmak ve onu korumak 
Marka olmak çok önemli şeylerdir. Hayatın her ala-
nında bu böyledir. Marka yenilikçi ve mücadelecidir. 
Marka olmak akıllıların işidir. Herkes marka olamaz, 
olsa da herkes markasını kalitesini koruyamaz. Ka-
litesini koruyan büyük markaların tüm eğitim prog-
ramlarına katılırım. Marka kendi gelişirken geliştirir 
de kaliteyi yaratırken yenilikçidir. Tüm bu kaliteli 
markaların ürün geliştirme ve satış müdürleri ile 
yakın temaslarımız vardır. Karya grup olarak biz de 
Didim’e kaliteyi getirmek için çalışan, kendini geliş-
tiren bir grubuz. 

Kalite aşkına çalışmalarınızı, satışını bayiliğini ya da 
üretimini yaptığınız birbirinden önemli kaliteli ürün-
leri takdir ediyoruz.  Kalitesi gereği fiyatta pahalı olan 
tüm ürünlerin bire bir taklitleri var piyasada? Bu ürün-
lerle mücadele etmek ya da kullanıcıların doğrudan 
yaptıkları internet alışverişleri sizleri zorluyor mu?
Şöyle anlatayım. Örnekliyorum bizim 100 liraya sat-
tığımız ürününün benzerini ve taklidini piyasada 
50 liradan başlayan fiyatlarda bulmak mümkün. Ne 
insan sağlığını düşünürler ne kullanım ömrünü ne 
de satış sonrası hizmeti. Vatandaş ucuz diye aldı-
ğı duş hortumunu ve başlığını kanser yaptığını bile 
bile kullanır. Biliyorsunuz o su hortumdan geçerken 
kurşun kullanılmışsa sıcak su ile beraber vücuda ağır 
kurşun zikrediyor. Yılın ortasında da bu ürün arıza 
yapar. 10 yıl içinde en az 10 defa aynı üründen almak 
durumundasınız. Oysa kaliteli ürünü bir defa alırsı-
nız 10 yıl kullanırsınız. 17 yıldır kullandığım bozul-
mayan ve arıza yapmayan batarya ilk aldığımda belki 
fiyatta daha yüksekti ama bu durumda ben daha kârlı 
alışveriş yapmış oluyorum. Sağlığımızı da rakı falan 
bozsun diyor gülümsüyor. Akıllı adam kaliteli ürün 
alır bir defa alır. Pazardan da eşofman almışlığım 
var. İlk yılın sonunda neresi kıçı neresi başı giyerken 
bakıyorum. Almışım bir kaliteli marka eşofman vakti 
zamanında acımasızca da kullanmışım diz bile çıkar-
mamış. Şöyle de bir şey de var kaliteli olsun ama pa-
zardan olsun ona da kabulüm ama kaliteli olsun. Ben 
kaliteciyim. Emin olun önce ucuz ve taklit ürün kul-
lanan herkes de zaten sonradan kaliteci oluyor. Ka-
litenin standardı vardır. Ben mesela bazı çok kaliteli 
ürünleri nasılsa alıcısı var satacağım diye istesem 
de daha pahalıya satamam. Marka diyor ki bu ürün 
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bu fiyata satılacak. Sen de şu kadar kaza-
nacaksın. Kendi kar payından gerekiyorsa 
indirimini yap, ama benim ürünümü ne bu 
fiyatın altında ne de üstünde satamazsın. 
İşte bu kaliteyi oluşturan fiyat politikaları 
ile aynı zamanda alışveriş de daha rahat. 
Biliyorsun ki kimse seni kazıklamıyor.
 
Kalite adına bize son olarak ne söylemek is-
tersiniz Mustafa Bey?
Kaliteli ürünü ne olursa olsun nerede olur-
sa olsun hemen tanırım. Kolay kolay da ya-
nılmam. İdea dergi Didim’in basın hayatına 
kalite ve renk getirmiştir. İdea dergiyi se-
verek okuyorum  ve ilgi ile takip ediyorum. 
Umarım bu kalitesini zamanla bozmaz ve 
yayın hayatına başarı ile devam eder.
Kalite üzerine sohbet ettiğimiz iş adamı 
Mustafa Bekar ‘ın uzun ve keyifli sohbetini 
toparlamak zaman aldı. Mustafa Bey’e ve 
sevgili eşi Pınar Hanım’a bu keyifli sohbet 
ve dostlukları için çok teşekkür ederim. Ka-
liteyi temsilen gittiğim firmanın gerçek bir 
İdea Dergi okuru olmasından çok da mut-
luluk duydum. 
Ayrıca mağazada gördüğüm bazı ürünlere 
de gerçekten aşık oldum diyebilirim. Ha-
yatımda daha önce bir klozete, banyo ba-
taryasına ve duşa kabine daha önce böyle 
sevgi dolu baktığımı ve incelediğimi hiç 
hatırlamıyorum. Sohbet esnasında içimden 
Hüppe diye marka adı mı olur? Ne o öyle 
züppe der gibi diyerek hadsizce de bir yo-
rumda bulunmuştum. Bu güçlü kalite tem-
silcisi Alman markasının duşa kabin siste-

minde yaptıklarını görünce bir tasarımcı 
kimlik olarak da şunu rahatlıkla söyleye-
bilirim ki kalite kendini doğru ifade etmek, 
kalite hayal kurmak, kalite doğru reklam 
yapmak, kalite kaliteli olmak için yüksek 
çaba harcamak istiyor. Ürün kalaloglarında 
sadece tasarımı ve reklamı için baktığım 
ürünler oldu. 
 
We are having a conversation with Musta-
fa Bekar about the ‘’quality’’ He points: ‘’ I 
had my own construction company. After the 
dealership of Winsa for 4-5 years,i became 
also a producer of winsa outputs. We have 
been doing it for almost 17 years. After winsa, 
we started to sell SKS shutter systems’ prod-
ucts. Albert Genau is the firm that produce 
vitreous balkonies that have the best quality 
and, we developed our business under favour 
of working with them. Quality is really im-
portant in construction business.Our purpose 
is working with high quality not only in Did-
yma but in the whole Turkey. We also work 
with HUEPPE (a shower screen brand) brand 
which won 2015-2016 designing award, Vi-
tra,produces bath cabinets and toilet bowls, 
and Artema, who produces bathtub faucet. I 
try and examine every product by myself be-
fore I sell it. Quality is so important for me. I 
have worked really hard to meet Didymians 
with the Pioneer and innovator brands and 
i’ll continue to work for the same purpose..’’

Haber Röportaj ve Fotoğraf : Umut Kaşan Karabacılı
Şubat 2017Di
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Elinin hamuru ile mutfakta bir adam,
Serkan Usta. Mavişehir’de yirmi yıldan faz-
ladır Çağdan Kafe’de hamur işleri konusun-
da işinin ehli, yani mantı, çiğ börek gözle-
me yapan bir annenin çırağı olmuş ve dört 
masalı ufacık mekânlarında yıllarca gar-
sonluk çıraklık yapmış . Sonrasında bu işin 
okulunu da okumuş eğitimini almış. Turizm 
işletme mezunu , tecrübelerini sırtlanmış ve 
aileden gelen Usta soyadının hakkını kendi 
işletmesi olan Merdane’de sonuna kadar da 
veren Didim’in çok sevdiği Merdane Ev Ye-
mekleri Çiğ Börek ve Mantı Evi işletmecisi 
ve ustası işini aşkla yapan ‘Serkan Usta’ ile 
tanışmalısınız. Sanıyorum ki bir insanın so-
yadının usta olup da işinin ehli bir annenin 
yanında yetişip, üstelik de bu işin okulunu 
eğitimini de aldıktan sonra çok sevdiği işini 
de aşkla yapmaması zaten de pek mümkün 
görünmüyor sanki.
Anne yemekleri gibi bulduğumuz ve çok 
sevdiğimiz lezzetli Merdane Ev Yemekleri 
Çiğ Börek ve Mantı Evi son bir yıldır Di-
dim’de hizmet veriyor. Çok sevildi çok be-
ğenildi çünkü her gün en az en az 25 farklı 
çeşit ev yemeği çıkartıyor. Sabit yemekleri 
de var ama günlük en az on değişken mev-
sim yemeği yapıyor Serkan Usta. Klasik 

Türk Mutfağı lezzetlerinin yani klasik etli 
yemeklerin yanı sıra Ege’nin kendine has 
otlarının en güzel zeytinyağlı ve sebze ye-
meklerinin de adresi Merdane. 
Merdane’nin diğer işletmelerden lokanta-
lardan farkı nedir Serkan Usta? Tüm mutfak 
malzememi Çarşamba ve Cumartesi pazarın-
dan kendim seçer kendim alırım. Etimi gider 
kasaptan kendim seçerim.  Her sabah mut-
laka mutfağa girerim 8 - 11.30 arası keyifle 
mutfaktayımdır ve o gün içimden gelen ye-
mekleri kendim yaparım. Aslında standart 
yemeklerimiz kadar alternatif yemeklerde 
o gün içimden ne geliyorsa da o pişer mut-
fakta. Çok özel çorbalarım var. Anne mut-
fağı, anne yemeği lezzetini yakalamak için 
çabaladım hep ve anne mutfağı nasılsa be-
nim mutfağım da öyledir. Annemin de hala 
arada bir mutfağa baskın yaptığını söyle-
mem gerek. Mutfağımda bonesiz, eldiven-
siz asla çalışmam kimseyi de çalıştırmam. 
Hijyene temizliğe çok dikkat ederim. Başta 
benim kendi kızım, eşim dostum ben yiyo-
rum ki yemeklerimizi. Sebze yemeklerinde 
mutlaka Didim’in zeytinyağını kullanırım. 
Kullandığım malzemenin her şeyden önce 
taze ve sağlıklı olması lazım. Mutfağımı-
za anne yemekleri lezzeti yakıştırdı gelen 
misafirlerimiz de ve çok sağ olsunlar ge-
len misafirlerimiz bir genelde daha geldi-
ği için neredeyse kişiye özel yemekler bile 
çıkarıyoruz bile diyebilirim rahatlıkla yani 
Merdane aile sıcaklığındadır. Mutfağımızın 
kapısı hiç kapanmaz hep açıktır. Genelde 
lokantalar restoranlar kahverengi masa ya 
da koyu renk tercih ederler ki yağı kiri çok 
göstermesin diye, oysa ben açık rengi beyaz 
rengi seviyorum ki varsa tozu kiri göstersin. 
Çünkü bizim için lezzet ve kalite kadar hij-
yen ve temizlik önemlidir. Bakın bunu çok 
önemsiyorum, denetleme işi yapan görevli 
arkadaşlar da gelir bende yemek yerler. Ben 
beyaz dışında başka renk bile kullanmam. 
Eski beyaz Ege evleri gibi olsun istedim bu-
rayı da dekore ederken. Ne kadar başarılı 
oldum bilemiyorum ama ben o eski Ege köy 
evlerinin yemeğini lezzetini ve sıcaklığını 
yansıtmak istedim. 
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Benim işletmemde kadın çalışanların sayısı erkekler-
den daha fazladır. Ben Merdane ev yemekleri açıldı-
ğından bu yana, özellikle kadınlara istihdam yaratma 
gayretinde oldum. Didim’de bizde olduğu gibi Ege’ye 
özel ot yemeklerini pek bulamazsınız. Sayılı arkadaş 
gayret eder ama o da meze gibi, sebze yemeği yapan 
zeytinyağlı yemekler yapan azdır. Gerçi Didim’de 
gelişmiş bir meze kültürü de yoktur ya bence, neyse 
yani hep aynı mezeleri görürsünüz, masalardaki me-
zeyi de saysan 10’u geçmez. Pazarda turp otu 2 lira. 
Çok lezzetlidir, çok faydalıdır. Ben torba torba alırım. 
Mutlaka Merdane’de Turpotu vardır, Şevketi Bostan  
vardır, Arap Saçı vardır ama geleneksel etli nohut da 
vardır. Şahsen kendim de sebzeyi çok severim çok tü-
ketirim. Tavsiye de ederim. Bu toprakların otları çok 
şifalı, çok lezzetli ve özeldir. 
Merdane mutfağı zeytinyağlı ve sebze yemeklerini se-
verek pişirir ve yemeklerimiz lezzetlidir. Geleneksel 
Ege lezzetleri, ege kültürü vardır bizde. Her Salı ve 
Cuma Keşkek yaparım. Didim’de başka yapan da yok 
sanıyorum. Müdavimlerimiz de vardır keşkek yemeye 
gelirler. Mevsiminde yemek yapmaya özen gösteriyo-
rum ama elbette gelen talep doğrultusunda bu mev-
simde patlıcan da pişiriyorum ama inanın bana kalsa 
bu mevsimde yaz sebzesi pişirmemeyi tercih ederim. 
Mevsiminde ne varsa o pişsin isterim mutfakta.  Böy-
le şeyler söylenmez ama her gün düzenli yemek yi-
yen yaşlı bir teyzelerimiz amcalarımız vardır. Gelirler 
masaya otururlar onlar rahatsız olmasın diye o tara-
fa bile bakmayız, parası olsun olmasın kimse Merda-
neden aç çıkmaz.  İnanın ihtiyaç sahipleri bile bizim 
yemeklerimizi çok seviyorlar, onların da tercihiyiz. 
Günlük taze ve çok çeşit pişiriyorum ben ama benim 
de sınırlarım yapabileceklerim ortada. Sırf bu sebeple 
yakında askıda yemek uygulamasını başlatmayı dü-
şünüyorum.  Bizde kalan yemekler de çöpe atılmaz. 
Sokak hayvanlarını da doyuruyoruz. İnanın onlar da 
seviyorlar yemeklerimizi. Galiba yemeklerimizin lez-
zeti konusunda mütevazi olmayacağım. Burada ver-
diğimiz hizmetin paket servisi de var. Evlere çalışan 
hanımlara da çok yemeğimiz gider. Düğün ve cemiyet 
yemeklerinde de tercih ediliyoruz. Çünkü olabilecek 

en ekonomik fiyata en kaliteli hizmeti vermeye gay-
ret ediyorum. Bizzat işimin mutfağında da, diğer ge-
rekli noktalarında da ben varım.
Serkan Usta sizin damak tadınız nereden gelir? Ne-
relisiniz? Kazak göçmeniyiz, Ahıska Türküyüm yani 
ama tabii ben Didim’de doğdum büyüdüm. Ege ço-
cuğuyum Didim’liyim ama ailem de Muş’lur benim. 
Aslında iki zıt lezzet ve damak tadı. Doğuda etsiz 
yemek yemekten sayılmaz, yoğun baharatlar vardır. 
Ege’de otsuz tadı alınmaz, zeytinyağının da özel bir 
yeri vardır. Ben  Merdane’de her iki lezzeti bünyemde 
harmanladım çünkü her iki lezzeti de Doğu’yu da Ba-
tı’yı da çok iyi biliyorum.

Serkan Usta merak ettim, Didim’de ya da Merdane’de 
ot yemekleri mi et yemekleri mi daha çok tercih edi-
liyor? 
Her iki lezzetin de seveni, müdavimi vardır ama Di-
dim’li et yemeklerini tercih eder. Ayrıca balığın da 
seveni çoktur diyebilirim.

 ’Merdane patty and meat pasty house’’ 
Serkan Usta had been an apprentice of his mother for 
over 20 years, baking pastries. He was working as a wa-
iter throughout this year in small restaurants. Then he 
had an education for cooking. With all the experience he 
has, and his family name, which means ‘’chef’’, he cre-
ated his own workplace, which Didimians love, ‘’Mer-
dane patty and meat pasty house’’. I want you to meet 
the manager and the chef of this pasty house, who loves 
his job, Serkan Usta. I think a man with a family name 
like this, has a mother like that,and had an education 
of cooking, loves his job anyway. With the taste of their 
meals, Didimians loved ‘’Merdane patty and meat pasty 
house’’ because, beside their meals’ amazing taste, they 
serve 25 different kind of homemade turkish food every-
day. They have some regular food everyday but they 
serve at least 10 changable food as to season. Beside 
classical turkish cuisine, they serve olive 
oil dish with aegean’s fresh greens.
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Geçmiş dönemde Akbük Belediye Başkan-
lığı da yapmış olması sebebi ile Didim’in 
tanınan ve bilinen Mimarlarından, Meh-
met Erçin Sandalcı  öğrencilik yıllarında 
Endüstri Mühendisliğini hedeflemiş  ilkin 
meslek olarak ama Mimarlık  olmuş mes-
leği, Endüstri ürünleri tasarlamak isterken 
yapı tasarımcısı olmuş.  Mimar Mehmet Er-
çin Sandalcı ile mesleği yani mimarlık üze-
rine keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. 
Üniversite bitirme tezini verdiği gün pro-
jesinde yakaladığı tasarım dili ile jüri baş-
kanının  alkışladığı bir mimar. 22 yaşında 
genç bir mimar olarak hocasının sağladığı 
yüksek motivasyon mesleki anlamda ken-
disi  ve mesleği  ile gurur duyduğu gün  ve 
mesleğine  başladığı  gün  de aynı gün. O 
gün  bu gündür mimarlık onun için aşkla 
ve severek yaptığı, her zaman da gurur-
la sahiplendiği önemli sıfat. Kamu görevi 
yaptığı dönemde mimarlık mesleğine kısa 
bir es verse de mimarlık mesleğinden hiç 
kopmamış Mehmet Erçin Sandalcı.
Mesleğimde gelişme olgunlaşma sürecim 
ile serbest piyasada olgunlaşma ve gelişme 
sürecim tıpkı bir çok meslektaşım gibi çok 
da paralel ilerlemedi diyebilirim diyor so-
rumuz üzerine.  Okuldaki akademik bilgi-
ler, güzel tasarımlar ve güzel hayallerle 
mezun olup, iş hayatında ise farklı ger-
çeklerle karşı karşıya geliriz biz mimarlar. 
Gözlem yaptığımız araştırma yaptığımız 
tasarım olarak geliştiğimiz ve   olgunlaş-
tığımız bir dönem vardır ve olmalıdır da… 
Mimarlık ve yapı tasarımı kavramınıda 

aslında  Dünyadaki mimarlık Türkiye’deki 
ve Didim’deki mimarlık  olarak değerlen-
dirmem de gerekiyor. Bizim mesleğimizin 
birincil hareket noktası yatırımcıdır. Be-
lirli bir bütçeyle, bir yapı yapılması için 
tasarım istenir bizden. Vizyonu ve bütçesi 
olan yatırımcı ile doğru mimarın buluş-
ması ile oluşuyor o çok beğenilen muhte-
şem mimari yapılar. 

Bir mimar nasıl tercih sebebi olur? Sizin hiç 
kaçırdığınıza üzüldüğünüz bir proje oldu 
mu?
Reddettiğim çok iş oldu ama kaçırdığım 
iş olmadı sanki. Ofisime gelen ve niyetleri 
güzel olan herkesle anlaştım diyebilirim. 
Aslında iyi olan yada iyi olmayan tasarım-
cı ayrımı olması gerekirken serbest piya-
sada  ucuz  ya da pahalı çalışan mimar ta-
nımı vardır açıkçası. Tanınıyor olmak, akla 
ilk gelen kişi olmak ve doğru ilişkiler kur-
mak ve bunun sonucunda iyi işler çıkara-
bilmek bizim mesleğimizde tercih edilme 
sebebidir.

Siz pahalı mimarlardan mısınız?
Hayır  hayır pahalı bir mimar değilim di-
yebilirim. İyi bir tüccar   ve para odaklı iş 
yapan kişilerden değilim hiç de olamadım. 
Benim biraz da kendi kişisel mizacım ge-
reği de işin bütçesi konusunda genelde de 
hep  karşı taraf  beni ikna etmiştir.  Benim 
ikna etmem gerekirken pazarlık yapama-
mam, para odaklı düşünememem  sebe-
bi ile genelde ikna edilen olmuşumdur.

Mimar olarak  Didim ve Akbük mimarisi ile 
ilgili neler söyleyebilirsiniz? 
Çok literatür tarayan biriyim, dünyada-
ki ve ülkemdeki iyi tasarımcıların ya-
pılarını incelerim, yarışma projelerini 
mutlaka takip ederim, katılan projeleri, 
derece alanları merak ederim, ödüllü yapı-
ları araştırırım bu nedenle bu pencereden 
baktığımızda Didim ve Akbük mimarisi 
konusunu mimarlık   atmosferinde değer-
lendirmem çok abes olur, Aydın - Didim ve 
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kendi  yapılarını oluşturmuştur,  tadı  vardır, verna-
küler mimariyi severim. Eski köydeki bu yapıları fo-
toğraflardım.

Mimarlık aşkına  yaptığımız  bu keyifli sohbet için 
size çok teşekkür ederim.

Mehmet Erçin, one of the best known architects of Did-
yma because of his mayorship of Akbuk in the past, first 
wanted to be an industry engineer but somehow he be-
came an architect. Having a joyful conversation with 
architect Mehmet Erçin about architecture. ‘’ I like the 
minimalist and modernist style. When i go abroad, be-
fore the historical structure, i want to examine the new, 
modern ones instead. I hate the post modern ones or the 
structures that is a copy of historical ones. I respect the 
traditional structures except the imitation ones. In my 
opinion, traditional architecture is suitable for the old 
structures. I think if you build a structure, it must reflect 
2017. Its too early for talking about stylist structures for 
Didyma. My idols are Arota Izosaki and Zaha Hadid. 
Tadao Ando is an important architect for me as well. 
I like and follow the Japan modernist architecture too.

Haber ve Fotoğraflar : Umut Kaşan Karabacılı / Şubat 2017

Akbük mimarisinin niteliğini konuşmak bile benim 
için üzüntü sebebi. Son dönem yapılardan bahsedi-
yorum tabi, eski geleneksel yapılarımız, tarihi yapı-
larımızı asla kastetmiyorum.

Sizin mimari tarzınız, etkilendiğiniz akım ve beğendi-
ğiniz mimarlar ?
Minimalist  ve  Modernist  tarzı  sever ve beğeni-
rim.  Yurtdışında tatile bile gitsem tarihi yapılar-
dan  önce,  yeni yapılan modern mimari örneklere 
bakmak  incelemek  isterim öncelikle.  Geçmişi tak-
lit eden ya da Post Modern, Neo Klasik yapıları ise 
sevmem Geleneksel Mimariye saygı duyarım. Gele-
neksel mimari de eski bir yapıya yakışır diye düşü-
nürüm. Bana göre siz 2017 de bir bina yapıyorsanız 
tasarımınız 2017’yi ve sonrasını yansıtmalıdır diye 
düşünürüm. Arata İzosaki , Zaha Hadid çok sevdiğim 
beni heyecanlandıran mimarlardır. Tadao Ando be-
nim için çok önemlidir. Bütün tasarımlarını sevdi-
ğim ve beğendiğim ender mimarlardandır. Japonla-
rın son dönem modern yapılarını, mimarisini de çok 
severim ve yakından da takip ederim.

Size bir fotoğraf makinası verseydik ve Didim’in en 
güzel mimari yapılarını fotoğraflar mısınız desey-
dik? Bize Didim’de hangi mimari yapıların fotoğrafla-
rı verirdiniz? 
Eski köyü yoranı fotoğraflar olurdu elinizde. Mimar-
lık eğitimi almadan,  geleneksel yöntemlerle  halk 








