
Bodrum Cup
27. Yılında

 Sempozyum, GSF
“Sanat, Gerçeklik ve Paradoks”

Deniz Kızı 

Şahika Ercümen



EDİTÖR

+90 252 316 53 44 • +90 536 399 45 79 • Yangı Sokak No: 8/4 Bodrum
www.artajanda.com.tr • info@artajanda.com.tr

http://artajandabodrum.blogspot.com.tr

Ücretsiz dağıtılır

Yayın Yönetmeni
Necmi Cavlı 

necmi@bodrumbkst.com

Yayın Danışmanı
Mehmet Eskihancılar

Pazarlama Koordinatörü
Gül Mutlu

Redaksiyon
Füsun Özlen

Katkıda Bulunanlar
Erhan Yürüt, Gündüz Kayra

Mehmet Uyargil
Orhan Dumanlı 
Türkan Demiröz

Grafik Tasarım 
Salih Akman, Bilge Okatan

Kapak Tasarım Salih Akman

Dağıtım
Baybars Dağıtım

Oksijen Basım, 100. Yıl Mah. Matbaacılar Sit. 2. Cad. No: 202/A Gezegen Binası - Bağcılar / İSTANBUL

Necmi Cavlı

Son Dakika!

Art Ajanda’nın yazılı izni olmadan bu dergideki hiçbir yazı ve fotoğraf kullanılamaz.©

Türklerin yabancılar 
arasındaki esprili 
tanımı “lastminute.
com”, her şeyi son 
dakikaya bırakma 
özelliğimizin 
bir ifadesi. Biz 
sürekli olarak 

organizasyonların zamanında yapılıp 
duyurulması gerektiğini vurguluyoruz. Kaç 
yıllık festivaller sadece ya son dakikada 
duyuruluyor, ya da olup bittikten sonra 
haberimiz oluyor. 
Bu durum çoğu zaman resmi kurumlar 
için de geçerli. Kurumların kendisi böyle 
davranınca başkalarından daha organize 
olmalarını beklemeleri de elbette zor. Evet, 
bunun bir nedeni organizasyonu yapanların 
kalbini bu işe koymamış olması. Amaçları 
üzüm yemek, yani güzel bir organizasyon 
yapmak değil, bağcı dövmek, yani kişisel 
çıkarının peşine düşmek. En az çaba ile en 
çok kazanç! Durum böyle olunca festival, 
bienal, sanat fuarı, adı ne kadar iddialı olursa 
olsun her etkinlik değer kaybediyor ve 
anlamını yitiriyor. 
Ama bu davranışlerı eleştirmek de kolay 
değil, çünkü ülkemizde maalesef uzun 
vadeli planlar yapmak her zaman mümkün 

olmuyor. Örneğin 2012’de düzenlediğimiz 
Bodrum Karnavalı’ndan 7 gün önce 
Afyonkarahisar’da cephanelik patlamış ve 
24 civarında asker vefat etmişti. Bu olay 
çoğu insanı haklı olarak paniğe ve üzüntüye 
boğmuş ve değişik değerlendirmelerle böyle 
bir ortamda sokakta karnaval yapılmaması 
gerektiği söylenerek destekler çekilmişti. 
Daha sonraki yıl Gezi Parkı olayları ile bir 
sonraki yıl ise Soma Faciası ile çakışınca 
karnaval yine iptal edildi. Bu yıl yine arka 
arkaya gelen seçimler ve gergin ortam, 
organizasyonun uzun vadeli planlarla 
hayata geçirilmesinin ne kadar imkânsız 
olduğunu gösteriyor bize. Daha geçen 
haftalarda İstanbul’da milyon dolarlık bir 
sürü konser iptal edildi. Bundan birçok insan 
mağdur oldu. Böyle ortamlarda başarılı, 
gurur duyabileceğiniz organizasyonları 
yapmak kolay değil. İdare-i maslahatçılıkla 
yapılmaya çalışılan işler her ne kadar idealist 
söylemlerin arkasına sığınsa da çoğunun 
tek ve ilk hedefi ticari olunca sanat alanında 
başarının ilk kriteri olan samimiyet ortadan 
kalkıyor.
Bir şey yapmış olmak için yapmanın bir 
anlamı yok. Bazen hiçbir şey yapmamak 
daha etkili olabilir. O zaman en azından bazı 
değerlerimiz anlamlarını yitirmemiş olur.

Bazen hiçbir şey yapmamak daha etkili olabilir.
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HABER

Uluslararası ‘Bodrum Cup-Yelken 
Yarışları’ bu yıl yine heyecan ve yeniliklerle 
başlıyor. Era Bodrum Yelken Kulübü 
organizasyonuyla, Palmarina ve Çağdaş 
Holding sponsorluğunda ve başta Bodrum 
ve Muğla belediyeleri olmak üzere 
çeşitli kurumların desteğiyle, 19 Ekim’de 
yapılacak açılış töreninin ardından 20 
Ekim’de Gümüşlük - Leros Etabı ile 27.
kez start alacak olan yarışlara katılımın yine 
yoğun olduğu bildiriliyor. 
Bodrum’un ünlü Mavi Yolculuk gezilerinin 
ev sahibi konumundaki yöreye özgü gulet 
adlı ahşap tekneleri ile 1989’da yapılmaya 
başlayan yarışlar, bugün farklı yapım 
yatlara da açık olarak çeyrek asrı geride 
bırakmış bulunuyor.
Mürettebat dışında tekneye yolcuların da 
alınabilme özelliğiyle benzeri yarışlardan 
ayrılan Bodrum Cup’a katılabilmek için 
tekne sahibi olmak gerekmiyor; isteyen 
herkesin sadece kabin kiralayarak bu özel 
deneyimi yaşayabilmesi mümkün!
Başlangıçta Mavi Yolculuğun temel 
rotası olan Ekincik ile Didim arasında 
gerçekleştirilen Bodrum Cup, uluslararası 
bir organizasyon olarak gelişimini 
sürdürmek suretiyle bugün rotasına komşu 
Yunan adalarını da dahil etmiş bulunuyor.
Her yıl yaz sezonunun sonunda beldeye 
yeniden hareket getiren Bodrum Cup, 
yelken sporunun yanı sıra turistik amaçlı 
başka faaliyetler de içeren özel bir şenlik 

havasında gerçekleşiyor. Bu özelliğinden 
dolayı 2013 yılında SKALITE ödülüne layık 
görülen Bodrum Cup etkinlikleri arasında 
yer alan Instagram Fotoğraf Yarışması, 
Mavi Yolculuk Mutfağı Yemek Yarışması 
ve Kostüm Yarışmasının dışında yeni 
aktivitelerin de olacağı bildiriliyor.
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BODRUM CUP 2015 PROGRAMI

19 Ekim
Açılış Töreni

20 Ekim
Bodrum - Gümüşlük Etabı

21 Ekim
Gümüşlük - Leros Etabı

22 Ekim
Leros - Leros Etabı

23 Ekin
Leros - Yalıkavak Etabı

24 Ekim
Yalıkavak - Bodrum Etabı ve Ödül Töreni



Gül Mutlu

SÖYLEŞİ

Türkiye’nin Denizkızı
Şahika Ercümen
Bu Ay Yine Rekorları Zorluyor

2011 yılında buzun altından tek bir nefes 
ile 110 metre giden ve hem erkekler hem 
kadınlar dünya rekorunu kırarak Guinness 
Rekorlar Kitabı’na giren ve serbest dalışta 
Türkiye rekorunu elinde bulunduran Şahika 
Ercümen, Türkiye’nin denizkızı olarak 
anılıyor. Ercümen,  6 resmi dünya rekoru 
olan, sayısız Türkiye şampiyonluğuna, birçok 
özel ödüle sahip suya âşık bir dalış sporcusu 
ve 7.dünya rekoru denemesini Ekim ayında 
gerçekleştirecek.



SÖYLEŞİ

Su altı maceran nasıl ve ne zaman başladı?
Çocukluğumda astım hastasıydım ve bırakın spor 
yapmayı, evden dışarı bile çıkacak takatim olmazdı. 
Beş yıl boyunca çok yoğun bir aşı ve ilaç tedavisi 
gördüm. Anadolu Lisesinin ortaokul bölümünde 
okurken bir gün İngilizce öğretmenimiz bizi su sporları 
kulübüne götürdü ve bu sayede sualtı sporları ile 
tanıştım. Sonrasında gizli gizli antrenmanlara katıldım 
ve takıma seçildim. Sporun etkisi ile de bağışıklık 
sistemim kuvvetlendi ve hastalıklarım azaldı. 

Bu spor sayesinde hayatım daha konforlu bir hale 
geldi diyebilir misin?
İnanın bana, sualtı beni adeta yaşama tekrar döndürdü.

Dünya genelinde bu sporla ilgilenen kaç kişi var? 
Dünyada dalış öyle popüler ki; örneğin Almanya, 
Avusturya gibi ülkelerde kayıtlı dalgıç sayısı 
Türkiye’dekinden daha fazla. Yüzlerce yıl önce 
avlanmak, inci ve sünger çıkartmak gibi sebeplerden 
insanlar nefeslerini tutup suyun altında uzun süre 
kalırlardı. Anne karnında da suyun içindeyiz ve 
genlerimizde sualtına yatkınlık var. 

Peki Türkiye'de kaç kişi var?
Türkiye’de de son yıllarda dalışın popülerliği arttı. Hâlâ 
mavi denizlerimiz varken bu farklı dünyayı bol bol 
keşfetmek gerekli diye düşünüyorum.
2011 de Avusturya'da  buz altında tek nefeste 110 
metrelik bir mesafeyi kat ettin ve hem erkeklerde hem 
de kadınlarda Buz altı Yatay Dalış dünya rekorunu 
kırdın. Rus ruletinden bile korkunç geliyor kulağıma.
Buzun altında kırdığımız rekor benim ilk dünya 
rekorum ve evet çok korkunçtu fakat aynı zamanda da 
çok keyifliydi 

Buzun altından süzülürken gerçekten korkmadın mı?
Normalde nefesinizi tutup suyun altından uzun bir 
mesafeyi yüzme fikri bile çılgıncayken bunu buzun 
altında yapmak kulağa korkunç geliyor olabilir. Fakat 
sonrasında kırdığımız beş dünya rekorunun temeli buz 
altı rekorudur. 

Bu nasıl bir katkı sağladı?
O kadar çok farklı değişken ile mücadele ettim ki, 
artık zorluklar gözümde hiç büyümüyor. Çok ciddi bir 
odaklanma ve çalışma gerektirdi. Gerçekten isteyip 
inandıktan sonra insanın yapamayacağı hiçbir şey yok. 

Yanılmıyorsam bu dünya rekorun Guinness Dünya 
Rekorları Kitabı'na girdi.
Evet doğru. Kırmış olduğum rekorun bu sayede 
hayallerimin ötesinde bir sonucu oldu.

Dalış  anında kafandan neler geçiyor? 
O an öyle bir modda oluyorsunuz ki, ne 2 santigrat 
derecelik suyun soğukluğunu, ne üzerinizin beton 
gibi kalın bir buz ile kapalı olmasını, ne de nefesinizi 
bu kadar uzun tuttuğunuzu fark ediyorsunuz. Sadece 
hedefe kitlenip ülkeniz için elinizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalışıyorsunuz.
 
Peki rekor denemelerinde?
Rekorlarda genellikle zihnim boş oluyor ve yapmam 
gerekenleri yapıyorum. Yani bir nevi meditasyon 
yapıyorum.

Yaptığın spor oldukça riskli diyebilir miyiz? 
Dalış sporu kulağa hâlâ çok tehlikeli geliyor, bunun 
en büyük sebebi bilgi eksikliği ve bu sporun sualtının 
gizeminde yapılıyor olması sanırım. Fakat ben ve 
ekibim yıllardır bu işin dünyadaki en önemli otoriteleri 
tarafından verilen eğitimlere katılıp, tüm güvenlik 
önlemlerini maksimumda tutuyoruz.  



SÖYLEŞİ

Adrenalinle beslenen bir yapın var sanki... 
Adrenalinden ziyade ben astım sonrası bu spor ile 
hayata yeniden tutundum. Hem de çok derin bir 
şekilde. Kendimi ve limitlerimi keşfetmek beni mutlu 
ediyor. Yani benim için hayat ilk nefes aldığımda değil, 
ilk nefesimi tuttuğumda başladı…

Nasıl bir antrenman tempon var?
Dünya rekoru öncesi son 2-3 ay dünyadan 
kopuyorum, dalış kamplarımız ağırlıklı oluyor. 
Öncesinde ise kondisyon çalışmalarımız var. Yoga, 
meditasyon ve nefes çalışmaları neredeyse tüm sene 
vazgeçilmezlerim.

Masraflı bir spor mu?
Dalış sporu çok masraflı değil, fakat dünya rekoru 
deniyorsanız EVET!

Milli sporcu olarak devlet desteği alıyor musun? 
Dünya Rekortmeni bir Milli Sporcu olmama rağmen 
şu anda devlet desteği almıyorum. Sponsor destekleri 
ile ülkemizi temsil etmeye çalışıyoruz. Bu yıl ana 
sponsor da bulamadık. Yardımcı sponsorlarımızın 
desteği ile antrenman kamplarımızın masraflarını 
karşıladık. Dilerim Dünya Rekoru öncesi bir ana 
sponsor bulabiliriz. Dünyada derece alabildiğimiz 
kaç spor var ki? Yabancı rakiplerim çok daha iyi 
imkânlarla çalışabiliyorlar. Ben ise diğer iki mesleğim 
olan diyetisyenlik ve belgesel sunuculuğu da 
yaparak yaptığım spora katkı sağlıyorum. Ülkemizin 

uluslararası platformda temsil edilebilmesi için 
sporculara destek çok önemli.

Çok farklı denizlerde daldın. En beğendiğin, 
etkilendiğin neresi oldu? 
Sualtı canlılığı ve görüş kalitesi olarak Kızıldeniz 
gerçekten büyüleyici.

Çok kısa zaman önce "Serbest Dalış Türkiye 
Şampiyonası"nda kendine ait 70 metrelik rekoru, 
72 metreye çıkararak yeni bir rekor daha kırdın. 
Bundan sonraki ilk hedefin ne? 
İlk ve bu yılın en büyük hedefi 24-27 Ekim tarihlerinde 
gerçekleştirilecek Serbest Dalış Dünya Rekoru 
Denemesinde Çanakkale Deniz Zaferi’nin 100. Yılında 
tek nefes ile paletsiz 100 metre derinliğe dalabilmek. 
Ayrıca bu rekorda ‘Adım Adım’ ekibi ile ihtiyacı olan 
çocuklarımız için tüm Türkiye’den bağış toplanacak. 
Yaşamlara dokunabilmek benim için rekorlardan daha 
önemli… Bir çocuğa dokunursun ve dünya değişir.

Bodrum'da daldın mı hiç?
Dalmaz mıyım? Bodrum her sene mutlaka dalış 
yaptığım yerler arasında. Umarım orada da bir rekor 
denemesi yapma fırsatım olur. 

Bodrum, su altı sporuyla ilgilenenler için nasıl bir 
destinasyon?
Bodrum her seviyedeki dalgıç için çok elverişli bir dalış 
noktası. Üstelik sualtı güzelliklerinin yanında uçak ve 
gemi batıkları da bulunuyor. Özellikle Orak Adası ve 
Kara Ada çevresi dalmak için son derece keyifli. 





MARKA

Hiç bir başarı hikâyesi tesadüflere bağlı 
değildir. Işıl Tan, nam-ı diğer Hatice Teyze, 
uzun süren araştırmaları ve alanında edindiği 
tecrübeleri, sevgi ile yoğurmuş ve annesinin 
anısına Hatice Teyze olarak isimlendirdiği 
markası ile bir başarı öyküsü yakalamış. 
Onun, diğer ürünlerin yanı sıra ürettiği eşek 
sütü sabunlarının dünyaca ünlü model Kate 
Moss tarafından satın alınacağını kimse 
tahmin edemezdi. Mesleği Halkla İlişkiler 
olan İstanbul doğumlu Tan, tüm yaşam 
ve iş hayatını geride bırakarak Bodrum’a 
yerleştikten sonra günlerini 
köylerde en güzel 
ağaçları, zeytinleri, 
otları, domatesleri, 
meyveleri arayarak, 
bunlardan çok özel 
ürünler yaratarak 
geçiriyor. Bizzat üretim 
sürecine de katıldığı özgün 
ürünleri kendi yerinde 
ve ayrıca bazı seçkin 
mekânlarda meraklıların 
ilgisine sunuyor.

Eşek Sütü ile Gelen Güzellik

Kate Moss



MARKA

Hatice Teyze Mağazası’nda yer alan 
zeytinyağı, mevsimine göre meyvelerden 
hazırlanmış reçeller, salçalar, baharatlar 
ve bakliyatlar, cam kavanoz ve özel 
olarak hazırlanan pamuklu/keten bezlerde 
satışa sunulmakta. Tanıtım ve sunumdaki 
başarısının temelinde mesleğinin 
Halkla İlişkiler olması yatıyor olabilir. 
Paketlenmesinden, web sayfasına ve satış 
alanının şıklığına kadar her şeyin özenle 
düşünülmüş olduğu görülüyor.

Tan, “Biz çevre kasabaları da arkamıza 
alarak Bodrum’da başlattığımız 
efsanemizi, bir zeytin ağacı kadar sonsuza 
taşımayı hedefledik ve yarattığımız değere 
odaklandık,” diyerek ürettikleri her ürünün 
temelinde sağlık, doğallık ve el emeği 
olduğunu özellikle vurguluyor. Özel bakım 
uygulanan 1500 adet ağaçtan özenle, 
yere düşürülmeden toplanan zeytinlerin 
hasadından, 1500 şişelik özel üretim 
soğuk sıkım zeytinyağı çeşitleri üretiyor 

“Eşek sütünün önemini 
ben de ilk olarak annemin 
rahatsızlığı sırasında fark ettim 
ve Fransa’daki bir çiftlikten 
getirttim. Eşek sütünü eski 
çağlarda krallar ve kraliçeler 
kullanmışlar. Cleopatra’nın bu 
sütle banyo yaptığı ve cildinin 
güzelliğinin ondan kaynaklandığı 
söylenir. Bu ürünler bebek gibi 
bir cilde kavuşmanızı sağlamaya 
yardımcı olur. Eşek sütünde E 
vitamini, çok yüksek miktarda 
amino asit ve A, B1, B6, C, D, 
E vitaminleri oldukça zengindir. 
Omega 3 ve 6 deposudur. 
Yüksek miktarda kalsiyum, 
diğer sütlerden dört kez daha 
az yağ ve ayrıca daha genç 
görünmenizi sağlayan doğal bir 
retinol içerir.” 



Resim ve Heykel 
Sempozyumu
Kapanış Töreni Yapıldı

SANAT

Murat Balkan

Bu yıl on üçüncüsü tamamlanan Aspat Uluslararası Resim ve Taş Heykel Sempozyumu, 
19 Eylül’de güzel bir kokteylde sanatçılara verilen ödüllerle sona erdi. Üç hafta gibi kısa 
bir sürede  7 ressam ve 7 heykeltıraş (ressamlar Nihal MARTLI, Jonathas NAZARETH, 
M.Sadık ALTINOK, Hasan PEKMEZCİ, Şükran PEKMEZCİ, Bobur ISMOILOV, Sokir 
ZOKIROV ve heykeltıraşlar Evrim KILIÇ, Tülay ÇAKMAK, 
Carole TURNER, Engin SARI, Hakan ÇINAR, Kurbon 
NORKHURAZOV, Ulash URAKOV) inanılmaz  eserler 
yarattılar. İlk günlerde toz duman içinde kocaman 
bir mermer taşın etrafında çalışırken izlediğimiz 
sanatçıların nasıl kısa bir sürede bu koca taşı bir sanat 
eserine dönüştüğünü izlemek gerçekten heyecan 
vericiydi. Katılan bütün sanatçıları ve bu organizasyonu 
gerçekleştiren Murat Balkan’ı kutluyoruz. Yapılan Heykel 
ve Resimler 13 yıldır üretilmiş olan diğer eserlerle birlikte 
Aspat koyunun büyüleyici atmosferinde ziyaretçilere 
açıldı. 



Tarihsel, kültürel ve turistik özelliklerinin 
yanı sıra uzunca bir süredir Bodrum’un 
sanatsal kimliğinden de söz etmek 
mümkün. Bu kimliğin oluşumunda pek 
çok sanatçı ve sanatseverin katkısı olduğu 
gibi 2004 yılında kurulmuş olan Bodrum 
Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 
gerçekleştirilen yerel ve uluslararası sanat 
etkinliklerinin de büyük bir payı var. 
Kuruluşundan bu yana, gerek eğitim - 
öğretim gerekse gerçekleştirmiş olduğu 
uluslararası etkinliklerle kurumsallaşma 
yönünde önemli adımlar atmakta olan 

Fakülte, bu yaklaşımla sanatı güncel 
boyutlarıyla tartışabilmek için, “Sanat, 
Gerçeklik ve Paradoks” başlıklı uluslararası 
bir sanat sempozyumu gerçekleştiriyor. 
Sempozyum başlığının seçilmesinde 
güncel sanatta yaşanan gelişmelerin 
belirleyici olduğunu ifade eden yetkililer, 
seçilen temanın güncelliğini koruduğunu, 
bu konuların yeniden ele alınması ve 
yorumlanması gerektiğini söylüyorlar. 

Sempozyum Herkese Açık
Bu sempozyumda sanatın tüm boyutlarıyla 
daha da derinlemesine tartışılmasına 
bildirileri ile destek veren araştırmacılar, 
akademisyenler ve alanlarındaki uzmanlar, 
güncel sanat ve tasarımı tüm boyutlarıyla 
tartışacak, bu konularda yeni açılımlar 
gündeme getirecekler.
Bodrum’da 8-9 Ekim 2015’te 
gerçekleştirilecek olan  bu sempozyum 
sanatla ilgilenen herkesin katılımına açıktır.
Sempozyumun başlığı altında toplam 64 
bildiri, Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi 
salonlarında sunulup, tartışılacak.

  Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi

“Sanat, Gerçeklik ve Paradoks”
  Sempozyumu

SANAT

Sempozyumda sunulacak

bildirilere ve programa

http://gsfsempozyum.mu.edu.tr/index.html 

adresinden ulaşılabilir.



Orhan Dumanlı

YEREL

Tanrı Misafiri

Her ay dergimizin bu sayfasında sizlere, 
Bodrum’u, Bodrum’un kaybolmuş veya 
kaybolmaya yüz tutan yeme içme kültürünü, 
bu kültürün sosyal yaşama ve turizm gibi 
insan hareketlerine ne derece etkili olduğunu, 
elimden geldiğince anlatmaya, yazmaya 
çalışıyorum.

Ama bu defa elim, yemeyle, içmeyle, 
kültürle, turizmle ilgili hiç bir şey yazmaya 
gitmedi. Şehrimizde, evlerimizin önlerinde, 
caddelerde, sokaklarda, kaldırımlarda, ağaç 
altlarında, iç burkan insanlık manzaralarından 
dolayı. Üç yıldır gazete ve televizyon 
ekranlarından gördüğümüz belki de yeterince 
önemsemediğimiz bu insanlar, ülkelerini 
yönetenlerin ihtiras ve hırslarından dolayı 
kendilerini acımasız bir savaşın içinde buldu. 
Hayatları bin parça oldu. Ne zaman biteceği 
belli olmayan bu anlamsız ve insanlık dışı 
savaştan kaçarak şehrimize kadar geldiler.

Kimimiz “Bunlar nerden geldi?” kimimiz, 
“Turizm etkileniyor, şehrimizi terk etsinler!” 
dese de hiçbir söz Ege’nin sularında 

kaybolmakta olan hayatlardan daha anlamlı 
olamaz.

Her biri, şehrimizde kalmaya değil, birkaç 
gün için Tanrı Misafiri olmaya geliyorlar. Ve 
buradan da Kaf Dağı’nın ardındaki hayatı 
aramaya gidiyorlar, bitmeyen, tükenmeyen 
umutlarıyla.

Bugüne kadar, ailemize, sevdiklerimize, 
misafirlerimize, bir işletme sahibiysek 
müşterilerimize, yemekler yaptık. Gelin, 
bir defa da şehrimizde, bir daha hiç 
görmeyeceğimiz Tanrı Misafirleri için yemek 
yapalım. Yapacağınız bu yemek, inanın 
hayatınızın en anlamlı yemeği olacaktır.

Onlar Kaf Dağı’nın ardındaki muhtemel yeni 
hayatlarına doğru yolculuğa çıkmadan önce, 
bu anlamlı yemeklerle uğurlayalım Tanrı 
Misafirlerini.

Beş bin yıllık bir medeniyetin üzerinde 
oturan, biz Bodrum halkına da yakışan 
budur...





01 Ekim / Konser,
Cihangir Moralı & Orkestra Albatros,
her perşembe
www.marinayachtclub.com / 0252 316 12 28

ART AJANDA           Ekim

02
EKİM

01
EKİM

Resim Sergisi, 2 - 18 Ekim
Güzin Akdemir  “Aradığım Şey”
Bodrum Nurol Sanat Galerisi

Takı Sergisi,
Erkan Dizer ve Selma Oral Geleneksel 
3 Boyutlu Ağaç Çalışmaları
Gümüşlük Sanat Evi

01 Ekim 
Dip Resim - Mücevher Tasarımı Sergisi,
Saadet Yücel, Ayla Erdur ve Aslıhan Erdur
Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi

01 - 08 Ekim
Sergi,
“Bodrum yitik düşler” 
Yaşar yıldız
www.dibeklihan.com

01 - 08 Ekim
Seramik
Sergisi,
Atilla Cengiz kılıç
www.dibeklihan.com

01 - 08 Ekim
Resim Sergisi,
Müfit Karzek,
Ahmet Kuşakçı
www.dibeklihan.com

01 - 08 Ekim
Resim Sergisi, Günsel Aşkan
www.dibeklihan.com



ART AJANDA           Ekim

03 Ekim / Konser,
cumartesi özel performans,
Carlton J. Smith / Atiye
www.marinayachtclub.com / 0252 316 12 28

02 - 15 Eylül
Resim Sergisi,
Işığın Tuvalle Buluşması, 
Sanay Bayraktar
Osmanlı Tersanesi 
Kaymakamlık Sanat Galerisi

Konser,
Yol Project
her çarşamba-cuma
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

07
EKİM

08
EKİM03 Ekim 

Tiyatro,
İki Kitap Bir Heves  
Sunay Akın
Marmara Koleji 
0533 338 0321

08 - 09 Ekim
Sempozyum,
Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi
“Sanat, Gerçeklik ve Paradoks”
GSF Salonu - http://gsfsempozyum.mu.edu.tr

03
EKİM

07-17 Ekim  
Resim Sergisi, Semral Sağlam 
Defne Sanat Galerisi
Gümbet Büyükiskender Cad. No:27
0532 4821567

02 Ekim 
Konser,
Necati ve Saykolar
Mandalin Bar
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

09
EKİM

Canlı Müzik, Her cuma
Helva Bar / 0541 711 93 14



ART AJANDA           Ekim

“Soyağacı”
Özdemir 
Altan
Mine Sanat 
galerisi - 
Yalıkavak / 
Palmarina

Resim Sergisi,
Aycan Yalova 
Defne Sanat Galerisi
Gümbet Büyükiskender Cad. No:27
Tel: 0532 4821567

17
EKİM

18
EKİM

19
EKİM

20
EKİM

21
EKİM

18 Ekim
Konser,
Fatih Erkoç, her pazar-pazartesi
Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com / 0252 316 12 28

13
EKİM

15
EKİM

Neco
her salı, Marina Yacht Club
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

Resim Sergisi,
Gülev Üze ve Deniz Atamdemir
Gümüşlük Sanat Evi, saat 19.00

Resim Sergisi,
Canan Güldal
Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi

10
EKİM

09 Ekim 
4.Bodrum Art Sanat Günleri,
Bodrum Art Derneği
Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi

Her albümü ile altın 
ve platin plak kazanan 
Pink Martini, Avrupa 
turnesi kapsamında
Volkswagen Arena’da - İstanbul

Bu sene 25. yaşını kutlayan Akbank Caz 
Festivali, 21 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında 
düzenleniyor.
25. Akbank Caz Festivali'nin 
bu seneki yıldız isimleri 
arasında Manu Katché, Bill 
Frisell, John Scofield & Joe 
Lovano ve David Sanborn 
yer alıyor.
www.pozitiflive.com

Sergi,

Konser,

09 Ekim 
Resim - El Sanatları Sergisi,
Aysel Bıyıkoğlu ve Hilal Çakır
Gümüşlük Sanat Evi



ART AJANDA           Ekim

23
EKİM

Resim Sergisi,
Tuğrul Cankurt
“Bicepsle deltoidin dansı”
Bodrum Nurol Sanat Galerisi

24
EKİM

28
EKİM

El Sanatları Sergisi,
A.Nur Akalın Emren ve Aysel Çelikkaya 
Gümüşlük Sanat Evi

03 Ekim Sultanbeyli BLD ↔ Bodrumspor
07 Ekim Bodrumspor ↔ Orhangazispor
11 Ekim Adliyespor ↔ Bodrumspor
18 Ekim Bodrumspor ↔ Etimesgut BLD
25 Ekim Payasspor ↔ Bodrumspor

Bodrumspor Ekim Ayı Maçları

Yoga,
YIN FASCIAL YOGA FARKINDALIK 
BETA LISBOA
www.karakayaretreat.com

30
EKİM

Konser, Mehmet Erdem, Mandalin Bar
0549 226 48 48 / www.mandalinbodrum.com

23 Ekim / Konser,
İstanbul arabesque project
Mandalin Bar
0549 226 48 48 / www.mandalinbodrum.com

Parti,
Dj Halil Aydın, Enjoy the Music
Her cumartesi, Mandalin Bar
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com



KİTAP

Dünyanın önde gelen 
üç büyük kültür-sanat 
başkentinin çeşitli 

metro istasyonlarında 
fotoğraf sanatçısı 
Muammer Yanmaz 
tarafından çekilmiş 
siyah/beyaz 120 adet 
fotoğraftan oluşan 

kitabın koordinatörlüğünü 
Selen Akçalı yapmış.
Kitap projesi, 2002 
yılında Paris’te yaşayan 

40 Türkiye vatandaşını 
metro istasyonlarında 

fotoğraflama düşüncesiyle başlamış. Paris’te 
gerçekleştirdikleri ilk deneyimin sonuçlarını 

yurt içi ve yurt 
dışı sergilerle 
duyuran ikili, 
fotoğrafladıkları 
kişilerle 
kurdukları 
sıcak ilişkilerle 
yaptıkları işe 
artı değer 
katmışlar. 
Muammer 
Yanmaz 
ve Selen 
Akçalı, daha 
sonra Paris’e New York ve 
Londra’yı da ekleyerek bu proje doğrultusunda 
çalışmalarını 13 yıl boyunca sürdürmüşler. Üç 
ayağı olan bu serüvenin, adı Rolleiflex olan 
diğer kahramanları ile loş metro istasyonlarında 
zaman içinden kesitler saptayarak yollarına 
devam eden Kaymaz ve Akçalı, bu işi bir 
yol projesi olarak tanımlıyorlar. Fotoğrafların 
çekildiği mekânların metro istasyonları olduğu 
düşünüldüğünde son derece anlamlı olan bu 
tanımlama, projenin ileride başka istasyonlarda 
devam edeceği müjdesini veriyor!
Bu üç büyük kentte yaşayan ve 
fotoğraflananların (fotoğrafların çekildiği 
tarihlerde!) arasında herkes tarafından tanınan 
pek çok kişi var. Kitabın yaratıcıları, Türkiye 
tarihinin bir bölümüne dışarıdan da olsa anlamlı 
katkılarda bulunmuş kişiler olarak, hatta bazıları 
şimdi aramızda olmasa da, onları minnetle 
anıyorlar…

40 İstasyon:
Paris / New York / Londra 

Keyifli bir kitap: 



D-Marin Turgutreis AVM
sizi bekliyor!

Keşfedenler! Eğlenenler! Acıkanlar! Dinlenenler!

Herkes D-Marin Turgutreis AVM’de!

D-Marin_Turgutreis_AVM_ilan_TR_130x180.indd   1 23.07.2015   10:30



Seçil Erel
Katıldığım sergilerin nerede, neden 

oldukları ve hangi süreçlerden 

geçerek oluştuğu benim için 

çok önemli. Sergiye özel olarak 

hazırlandığımda mekanla, içerikle 

daha uyumlu işler çıkıyor, sonuç 

daha verimli oluyor. Çalışmalarımı 

temel olarak, aidiyet, alan, zaman, 

mekan, varoluş kavramlarından 

yola çıkarak üretiyorum. Geçtiğim 

yerler serisine uygun olarak 

Bodrum’un ve özellikle Casa 

dell’Arte’nin bulunduğu Torba’nın 

planlarından yola çıktığım tuval 

resimlerim ‘Yalın Hali’ başlıklı 

sergimizde sergileniyor. 

Özlem Paker
Bodrum antik çağlardan beri bir 

çekim yeri. Bugün de şehirden 

kaçıp yerleşilen bir destinasyon, 

doğal ve dingin yaşam için bir 

alternatif. Yani işlerim ile Bodrum 

arasında kurduğum ilişki biraz 

daha analitik benim için. Nasıl 

Bodrum’a kaçtığınızda bir huzur 

kaplıyorsa içinizi, benim işlerim 

de o hazzı versin, seyirciyi içine 

çeksin istiyorum.

Casa dell’Arte’de bu ay: 

“Yalın Hali”

SANATÇI

‘YALIN HALİ’ sergisi 30 

Ekim’e kadar 

Torba Casa dell’Arte’de 

ziyaret edilebilir.

Nezih Çavuşoğlu
2015 yılının Nisan ayında İstanbul 

Ekavart Galeri’deki kişisel sergimin 

adı ‘Melankolik Dalgalar’dı. 

Melankolik Dalgalar zaten Bodrum 

kökenli bir düşünceydi. Bodrum’da 

da atölyesi olan, deniz tutkunu ve 

Bodrum’a gönül vermiş bir sanatçı 

olarak elbette bu yöreden fazlası 

ile etkileniyorum. Dolayısıyla 

Casa dell’Arte’deki sergimiz için 

ne yapacağım beynimde hazırdı. 

Bodrum’da sergi açmak benim için 

çok önemli ve ayrıcalıklı bir durumdu 

. ‘YALIN HALİ ‘sergimize, Bodrum’a 

özel, Bodrum’un begonvillerinden, 

melteminden, gündüzü ve gecesi 

ile değişkenliğinden ve tabi ki eşsiz 

denizinden yola çıkarak özel bir renk 

paleti hazırladım ve Değişken Haller, 

Efsanevi Sular, Tutku Rüzgârı gibi 

eserler ortaya çıktı.



Sürprizlerle Dolu
Küçük Yunan Adası:
Patmos
Bodrum’un karşı 
komşusu Kos’un kuzeyinde Kalymnos ve Leros’dan sonra 
geliyor Patmos adası. Üç bin kişinin yaşadığı bu küçük adada 
sadece 12 taksi var ve on üçüncüye izin yok. Yedi bin turistik yatak ile 
beraber adanın nüfusu her yer dolu olduğunda bile 10 bin kişi civarında kalıyor. 

Unesco tarafından korunan Patmos adası, dünyanın en güzel koylarından biri olan Giros 
gibi doğal güzelliklerinin yanı sıra, Yeni İncil’in (New Testament) son bölümü “Dünya’nın 
Sonu”, bir din uzmanı  Aziz John tarafından burada yazıldığı için de ayrı bir öneme sahip. Bu 
nedenle ada Hristiyanlar için çok özel bir konumda bulunuyor. Adada 365 tane küçük kilisenin 
(Şapel) olduğu söyleniyor. Yani, yılın her günü farklı bir şapelde dua edebiliyormuşsunuz!

Aziz John’un adına ana liman Scala’dan hemen beş dakika uzaklıktaki Chora’da, adayı tepeden 
gören kutsal bir manastır inşa edilmiş. Altı bin kitap ve 15 bin el yazması bulunan bu manastır için, dini 
araştırmacılar açısından çok önemli bir hazine deniyor. 
Chora daracık sokakları, çivit mavisi kapı ve pencereleri, duvarlardan sarkan begonvilleri ile hem 
gelenekseli yaşatıyor hem de çakıl taşlı küçük meydanın etrafındaki çağdaş bar, lokanta ve modern resim 
galerileri ile her köşesinde sizi şaşırtıyor.

GEZİ



KİTAP

Bodrum Denizcilik
Tarihi Kitaplaştı
Bodrum Deniz Kültürü ve Tarihini yeni nesillere tanıtmak  
ve  bu  birikimi yeniden Bodrumlularla buluşturmak  
amacıyla Cezmi Çoban tarafından hazırlanan Bodrum 
Denizcilik Tarihi Araştırmaları kitabı; geçtiğimiz günlerde 
okurların ilgisine sunuldu.

Dağınık merkez ve farklı kaynaklarda yer alan bilgileri 
derleyerek, bir kitapta topladığını ifade eden yazar:

“Onca teknolojik imkanlara rağmen, doğru bilgiye 
ulaşmanın her geçen  zorlaştığı ve insanların sınırsız 
tüketime koşullandırıldığı bir dünyada yaşıyoruz. 
Bodrum’un çağdaş, hoşgörülü, yeniliğe açık, geçmişine 

sahip çıkan, kültürlü ve yüzünü her daim denize dönmüş deniz yüzlü insanlarına; 
gelecekte çocuklarına miras olarak bırakabilecekleri bir kitap hazırlamak istedim. 

Kitapta, Bodrum Denizciliğine ait en eski kayıtlardan, tersanede inşa edilen gemilere; 
limanın tarih boyunca kullanımından, sualtı arkeoloji araştırmalarına; Bodrum 
süngercilik tarihinden, tirhandil ve gulet teknelerinin yapım ustalarına; mavi yolculuğun 
başlamasından, Bodrum Deniz Müzesinin kuruluşuna ait kentin denizcilik tarihine ait 
bilgiler, kaynaklara dayalı olarak yer almaktadır.”

Cezmi Çoban Belleklerde Yaşayan Bodrum, Muğla Bibliyografyası, Altın Makas 
Gümüş Bıçak - 1915 Doğumlu Emekli Zabıt Kâtibi Ali Özel’in Eski Bodrum 
Hatıraları, Bodrum İlçesi Ağız Sözlüğü yayınlanmış diğer kitapları.



Bizans Hamamı
ile tarihte yolculuk

TARİH

Aspat dağının kayalıkları ile Aspat deresi 
arasındaki Bizans Hamamı, mimarisi ve tarihi 
bir mekân olması nedeniyle görülmesi gerektiği 
kadar, bulunduğu doğal ortamın yarattığı 
atmosferin de yaşanıp, hissedilmesi önerilir. 
Hamam’ın avlusundan Ege’nin büyüleyici ufkuna 
dalmak suretiyle hayallere dalmak ve bu esin 
veren ortamdan yararlanmak yaşamın sunduğu bir 
armağandır.

Aspat’taki hamam, 13. Yüzyıldan (Laskarisler 
dönemi) bu yana belki de türünün en iyi 
korunmuş örneği. Murat Balkan’ın öncülüğünde 
kurulan Aspat Sanat, Kültür ve Eğitim vakfı 
sponsorluğunda yapılan kazı ve restorasyon 
çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan yapı; 
Apoditerium (Soyunmalık), Frigidarium (soğukluk), 
Tepidarium (ılıklık), Caldarium (sıcaklık) 
ve külhan bölümlerinden 
oluşmaktadır. 

Hamamda merkezi ısıtma sisteminin de kullanılmış 
olması binlerce yıl öncesinde Bizansların uygarlık 
düzeyi hakkında bize çok güzel ipuçları veriyor.
Aspat (Strobilos) sadece doğası ile değil tarihi 
ile de Bodrum’a gelenlerin mutlaka ziyaret 
etmesi gereken bir koy. Murat Balkan, 
koyun hem doğasını hem de 
tarihini koruyor.
www.aspat.com



HABER

www.bodrumdenizmuzesi.org

Bodrum Deniz Müzesi
Şimdi Daha Zengin!
Bakım ve renovasyon çalışmaları 
nedeniyle bir süredir kapalı olan Bodrum 
Deniz Müzesi, yenilenen yüzü ve 
zenginleştirilen koleksiyonu ile tekrar 
ziyarete açıldı! 
Bodrum merkezdeki müze, Salı-Pazar 
günleri, saat 10.00-18.00 arası ziyarete 
açık. Yerel denizcilik tarihinin bilgileri 
ve tekne modellerinin yanı sıra Türkiye 
de başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz 
zenginlikte bir deniz kabukları 
koleksiyonuna sahip olan müzenin 
Bodrum’u ziyaret edenler tarafından 
kaçırılmaması önerilir. Okul ve diğer grup 
ziyaretlerine de açık olan müzenin satış 
reyonunda da anı olarak alınabilecek, 
özenle hazırlanmış ürünler sunuluyor.

“bu dünya sizin, sizin için yaratıldı” 
Hayvanlar, bitkiler, taş ve toprak.. herşey.

Bu kitap, eğer et yemeyi seçtiyseniz, o etin her 
bir parçasının geldiği hayvanı kutsamanız, 
varlığına şükretmeniz için pusula olsun. Dalak, 
kuyruk, yürek ve böbrek deyip geçmeyin. 
Ötesini bilmeniz için, tanımanız lazım.

Sakatata ilgi duyan veya duymayanlar kitabımı 
okuyacaklar, inceleyecek, beğenecek belki de 
eleştirel yorum yapacaklar. Hepsine hazırım. 
Heyecanla bekliyorum… 

Pelin Dumanlı
Sakatat
Ciğerden işkembeye, 
böbrekten paçaya...



KİTAP

“Derviş Kaptanın teknesi İstanköy’den 
Antalya’ya doğru yol alırken teknedekilerin 
hepsi yeni bir sefere çıktıkları için çok 
mutluydu. Yol boyunca bazen yelken, 
bazen kürek kullanıyorlardı. Tekne Antalya 
Körfezi’nde Beş Adalar, Adrasan’a 
doğru yaklaştıkça denizin rengi, gökyüzü 
kararmaya başladı. Rüzgârın yönü de bir 
keşişleme, 
bir poyraz, 
bir lodos, 
bir karayele 
dönüyordu. 
Suyu 
harmanlarmış 
gibi bir güçle 
esen rüzgârla 
yelkenler iyice gerilirken boyları büyümeye 
başlayan dalgaların üstünde tekne sanki 
uçuyordu. Derviş Kaptan, bunca yıllık 
denizci olmasına rağmen ilk kez dümeni 
idare etmekte zorlanıyordu. Dümen, 
istediği gibi hareket etmiyordu. Oysa 
dümende hiçbir sorun yoktu. Yani, öylesine 
ürkütücü, öylesine berbat bir fırtınaydı 
başlayan… Rüzgâr denizin sularını 
havaya uçururken, deniz de şahlandıkça 
şahlanıyor, koca dalgalar yarış edercesine 
pruvadan girip geminin arkasından 
çıkıyordu. Güverteye giren dev dalgalar, 

bordoda gümbürdüyordu. Kimse ayakta 
duramıyordu. Yelkenlerden biri o anda 
yırtıldı. Gemicilerin yelkenleri toplayacak 
gücü kalmamıştı.  Çıldırmışçasına esen 
rüzgâr, grandi direğini çatırdatarak kırarken 
arka arkaya gelen dev dalgalar tekneyi 
öyle bir savurdu ki, tekne alabora oldu. 
Teknedekilerin her biri daha ne olduğunu 

anlamadan 
kendilerini 
denizin içinde 
buldu. Derviş 
Kaptan, denize 
savrulduğunda 
birkaç kez 
dalgaların 
arasında battı 

çıktı. Can havliyle o sırada yanından geçen 
koca bir tahtaya sıkı sıkı tutundu. Oğluna 
avazı çıktığı kadar, “Rıfat Oğlum beni 
bırakma,” diye bağırdı. Onun bu feryadını 
Rıfat’la birlikte sağa sola yayılmış tahtalara 
tutunan denizciler de duydu. Rıfat çok iyi 
bir yüzücüydü. Birkaç kulaçta babasının 
yanına geldi. Birlikte tutundukları tahtanın 
diğer ucundan Derviş Kaptan oğlunun 
boynuna öyle bir sarıldı ki gelen koca bir 
dalga ikisini de içine aldı; derinliklere doğru 
yutuverdi. Bu fırtınalı yolculuktan sadece 
gemici İbram kurtuldu.”

Mübadele Anıları - 2
Derviş Kaptan’ın Teknesi
Belkıs Öztin
“Vira Vira Bodrum’a Hüzünlü Göç” Kitabından

Bodrum’daki tekne yapımcılığının büyük ustalarından biridir Erol Ağan. Bu onun, 
Girit’ten İstanköy’e göç eden dedesi, usta denizci olarak tanınan Derviş Kaptan’ın son 
yolculuğunun hikâyesidir ve bu yolculuktan sağ kurtulan tek denizci olan İbram tarafından 
nakledilmiştir.



ÇOCUK

Şarkı söylemek 
İngilizcenizi geliştirir
İngilizce şarkı söylemek İngilizce sözcükleri 
zihninize kazımaya yardım eder. 
Şarkı söylemek eğlencelidir; eğlenerek yaptığınız 
şeyleri daha kolay öğrenirsiniz. Evde de, 
arabada da şarkı söyleyebilirsiniz; bir yandan da 
eğlenirsiniz.
Şarkıları hiç sıkılmadan defalarca dinleriz. 
Şarkı sözlerini ezberleyerek sözcük haznenizi 
zenginleştirirsiniz. İngilizce şarkı söyleyerek 
bu dilin melodisini öğrenirsiniz. Bu şekilde 
telaffuzunuz gelişir, dilin ritmini, tonunu ve 
vurgularını öğrenirsiniz. Pop şarkıları aynı 
zamanda günlük konuşma dilindedir, güncel dile 
aşina olursunuz.
Şarkılar duygu taşır, ruh halimizi etkiler ve 
mutluluk verir. 
Müziğin duygusu hatırlamayı kolaylaştırır.
Müzik kültürleri birbirine yaklaştırır ve engelleri 
kaldırabilir.
Müzik ve şarkılar dile can katar.

Bodrum Pop Korosu ve müzik okulu çalışmaları
Art Ajanda merkezinde başladı;
 01 Ekim Perşembe 18.00 - 18.45 /  5 - 7 yaş

 05 Ekim  Pazartesi 18.45 - 19.45  / 8+ yaş 

 Gitar ve Piyano dersleri devam etmektedir.

 Tel: 0536 399 45 79

Koro;

Haydi Çocuklar Koroya!
Koroda müzik çalışmaları rahatlatıcıdır. Derslerden sizi 
uzaklaştırıp zihninizi rahatlatır.
Beyninizi besler, çoklu faaliyetler için becerilerinizi, belleğinizi, 
odaklanma yeteneğinizi, hatta matematiğinizi geliştirir.
Kendinizi iyi hissedersiniz! Enerji harcar ve duygularınızı 
dışa vurursunuz; hele performans sonrası müthiş duygular 
yaşarsınız! Sağlığınız için yararlıdır.
Okul dışında arkadaş edinmek için de çok uygundur. Müzik, 
aradaki engelleri kaldırır!
Kendinize güveniniz artar. Sesinizi eğitir, gelişmeyi izlersiniz. 
Sesinizi duyurmak zorundasınız.
Herkese açıktır, peşin hükme yer yoktur! Hedef belirlemeyi 
ve bu hedeflere ulaşmayı öğrenirsiniz. Araştırmalar, koro 
çalışmalarına katılan öğrencilerin notlarının daha yüksek 
olduğunu göstermektedir. Kendinize, yıldız olma yoluna okul 
korolarında şarkı söyleyerek başlayan Beyoncé ve Justin 
Timberlake gibi bir hedef koyabilirsiniz.



HABER

Kurulduğu 2003 yılından bu yana on iki il 
birinciliği ve iki bölge birinciliği kazanmış 
bulunan Bodrum İhtisas Spor Kulübü, 
çalışmalarını Bodrum Anadolu Lisesi Spor 
Salonu’nda (Konacık) sürdürüyor. Aldıkları 
başarılı sonuçlarla Türkiye Finallerine 
katılan Cumhuriyet Ortaokulu takımı da 
Kulüp öğrencilerinden oluşuyor ve Kulüp 
voleybolda yeni yetenekleri bekliyor. İlde 
voleybol dalında en fazla lisanslı sporcuya 
sahip olan Bodrum İhtisas Spor Kulübü 
iki tecrübeli çalıştırıcı Refik ve Cem İpçi 
kardeşler tarafından çalıştırılıyor. 

Kulübün kayda değer en önemli 
başarılarından biri de üst düzey sporcular 
yetiştirmesi. Örneğin Mine Buyurman bu yıl 
sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli 
voleybol kulüplerinden biri olan Eczacıbaşı 
Spor Kulübü’ne transfer olurken Deniz 
Ezgi Taşdemir de Dünya şampiyonu 
Vakıfbank kulübüne transfer oldu. Aslı Eda 
Cengiz, Selin Yılmaz ve Asena Sejdinovi 
bu yıl Yıldız Milli Takım aday kadrosuna 
çağrıldılar.

Amaç sadece 
okul açıp para 
kazanmak 
değil, üst 
düzey oyuncu 
yetiştirmek 
olunca başarı 
da bunu 
takip ediyor. 
Bodrum’dan 
da iyi sporcular 
çıkıyor. 
Düzgün ve 
planlı çalışınca 
küçük başarılar 
motivasyonu 
getiriyor ve 
örnekte olduğu 
gibi bu da uzun vadede daha büyük 
başarıların yolunu açıyor. Bu noktada da 
meyve veren ağacı taşlamamak, tersine 
başarıların takdir edilerek sürdürülmesine 
çalışmak gerekiyor.
www.bodrumihtisasspor.com
Tel: 0535 655 78 27

Voleybolda Bodrum Tarih Yazıyor
Planlı ve düzenli altyapı çalışmaları ile
Bodrum da başarılı ulusal sporcular çıkarıyor



MEVSİMLİK

Kitabı Kısmet Lokantasından edinebilirsiniz:
Atatürk Bulvarı No: 35 Konacık Bodrum • 0252 319 00 96

Şef Halil Vural

Domatesleri ve biberleri ikiye bölün, soğanları 
ve sarımsakları yemeklik doğrayın, doğradığınız 
tüm malzemeleri defneyaprakları, kereviz dalları 
ve zeytinyağı ile bir güzel harmanlayın. Sonra 
bir tepsiye yayın ve 200 derece ısıtılmış fırında 
domatesler eriyene kadar pişirin.

Bir tencerede tereyağını eritin, unu ilave edip 
hafifçe kavurun. Salçayı içine atıp 1 dakika 
daha kavurun, varsa 1 litre tavuk suyu yoksa 
içme suyu ve sütü ilave edip çırpın. Fırında 
pişen malzemeleri içine atın ve blenderle iyice 
çekin. Kaynayıncaya kadar hafif hafif karıştırın. 
Kaynamaya başladığında altını kısın, 3 dakika 
kadar kaynatın ve ocaktan alın. 
Üzerine rendelenmiş kaşar 
veya parmesan peyniri 
serperek servis yapın. 

Malzemeler:
(8 kişilik)

1 kg olgun domates

2 adet tatlı kırmızıbiber

8 adet arpacık soğan

2 diş sarımsak 

2 adet defneyaprağı

2 adet kereviz dalı

1 çay bardağı süt

1 çorba kaşığı domates salçası

3 çorba kaşığı tereyağı (75 gr)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 çorba kaşığı un

Yeterince tuz

DOMATES 
ÇORBASI






