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Nasıl Bir Tanıtım?
Sadece Bodrum’un
değil Bodrum’da iş
Necmi Cavlı
yapan birçok şirketin de
kaliteli tanıtıma ihtiyacı
var. Bu tanıtımlar, sadece Bodrum içinde
değil dışarıda da yapılması gereken bir
çalışma. Yerel düzeyde kalınca dar bir hedef
kitlesi etrafında herkes küçük bir pastayı
paylaşmaya çalışıyor. Oysa amaç pastayı
büyütmek olmalı. Bodrum tanıtımı adına
gidilen ‘her şey dahil turizm’ fuarlarında 1,5
milyon Avroluk evlerin ya da kaliteli otellerin
müşteri bulması mümkün değil. Diğer tanıtım
mecraları marka değeri olan işletmelere bir
ayrıcalık sunamıyorlar. Uluslararası markalar,
lahmacun/Van kahvaltısı reklamları ile yan
yana yer alınca, kaçınılmaz olarak marka
değerleri yıpranıyor.
Geçtiğimiz yaz sürecinde işlerin çeşitli
nedenlerle iyi gitmemesi sonucu, Ağustos
ayında, panik halinde bir reklam patlaması
oldu. Bunun bir yanılsama olduğunu o ay
yazdık. Eylül sonunda sezonun biteceğini
bilmelerine rağmen bütün bahar ve yaz
aylarını sessiz geçirip Ağustos ayında tanıtım
yapmak, hiç de stratejik olarak doğru bir
yaklaşım değildi. Her ne kadar bize kısa
vadeli ekonomik katkı sağladı ise de, bizim
asıl amacımız, kuruluşlara ve Bodrum’a

faydası olacak tanıtım stratejilerinin
bir parçası olmak. Bu doğrultuda bazı
kuruluşlarla konuşup durum değerlendirmesi
yaptık. Sezon sürecinde yapılan tanıtımlar
birçok sektör için sezon öncesi yapılacak
tanıtımlardan daha az etkili. Tanıtım ancak
belli bir stratejiyle, periyodik olarak, doğru
hedef kitleye, doğru mesaj ve mecralar ile
ulaşarak yapılır. Size bunu tek bir reklam
ile olabileceğini vaat edenler vardır mutlaka
ama tek bir reklam ile bir anda her şeyin
değişeceği beklenmemeli. Tanıtımda “knock
on efect” denilen bir olgu var. Eğer doğru bir
tanıtım doğru zamanda doğru yerde yapılırsa
suya atılan taş gibi halkalar büyüyerek yayılır.
Tanıtım sonrası süreçte etkisinin konuşularak
devam etmesi sağlanabilirse başarı daha da
güçlü gelir.
Biz bu konuda doğru bir platform oluşturarak
sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yakında
5. yılımıza giriyoruz ve 12 ay buradayız.
Bu stratejinin bir parçası olarak ekonomik
olmamak ile birlikte kış aylarında yayınımızı
çıkarmaya, İstanbul’da da dağıtımını
sağlamaya ve kış boyunca 4 fuara (İstanbul/
Ankara Çağdaş Sanat Fuarları ve Ekim/
Şubat Boat Showları) medya ortağı olarak
katılmaya devam ediyoruz.
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“Eşsiz yaşam tarzı noktası” Bodrum'da yerini aldı.
Ege Denizi’nin mavi sularına yukarıdan bakan özel havuzlu villalar ve
göz alıcı suitler. Dinlendirici ve zindeliği barındıran bir konsept içinde
faydalanabileceğiniz resort havuzları ve iskeleler, Nikki Beach
Restaurant & Beach Club'a özel eşsiz yemek ve içecekler,
Uluslararası ve Akdeniz mutfağının en seçkin yemeklerinin
sunulduğu Café Nikki, Günbatımının sunduğu mükemmel
manzarayla, yaratıcı kokteylleri ve trend müzikleri ile Sunset Lounge
ve yıl boyunca açık olan Nikki Spa ve Tone GYM ambiyansı sizlerle.

Love feeling new.
Live the moment.
NIKKIBEACHHOTELS.COM
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SANAT

Çağdaş Sanat ile
11. kez Buluşuyoruz:

Contemporary İstanbul

Art Ajanda Bodrum olarak bu yıl üçüncü kez medya ortaklığında
bir araya geldiğimiz Contemporary İstanbul (CI), 3-6 Kasım tarihleri
arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ile
İstanbul Kongre Merkezi’nde sanatseverleri on birinci kez çağdaş
sanatla buluşturuyor. Coğrafi konumu ve bölgeden kaynaklanan özelliği
ile tüm dünyaya hitap eden bir çağdaş sanat fuarı olan CI, 13 bin 600
metrekareye yayılan bir alanda dünyanın önde gelen sanat galerilerini
ağırlıyor.
Etkinlik programı içinde yer alan Plugin, bu yıl da sanat galerileri, tasarım
ve mimarlık stüdyoları, oyun laboratuvarları, yeni medyayla ilgili yaratım

atölyeleri, dijital sanat kolektifleri ve proje
mekânları gibi çeşitli inisiyatifleri bir araya
getiriyor. Solo Shows kapsamında bu yıl da
programda yine sanatçıların kişisel sergileri yer
alıyor. CI Dialogues, bu yıl da üç gün boyunca,
çağdaş sanatın durumunu, ekonomisini ve
piyasasının güncel niteliklerini değerlendirmek
üzere 50’nin üzerinde sanat insanını bir araya
getiriyor.
Bu yılki programın yeniliklerinden biri olan
ve ilk kez Susan McMurrain yönetiminde
sanatseverlerle buluşacak olan CI Design
bölümünde, “Bir koleksiyon parçası olarak
tasarım” vurgulanıyor. CI Design’ın, işlevsel
sanat ve tasarım alanında yeni bir platforma
giden ilk adımlar olması hedefleniyor. Ayrıca
bu yıl ilk kez gerçekleşecek olan “Collectors’
Stories/Koleksiyoncuların Öyküleri” sergisinde
de, Türkiye’nin en seçkin 60 özel çağdaş
sanat koleksiyonundan 120 eser sergileniyor.
Koleksiyoncuların seçimleriyle oluşturulan
bu sergi ile de, sanatta kişisel seçim ve
bu seçimlerin ardında yatan öykülerin
duyurulması amaçlanıyor. Bu sergi ile ayrıca
genç koleksiyonculara, sanatçılara ve sanat
galerilerine bir yol haritası sunulmuş oluyor.
Contemporary İstanbul’da bu yıl, Alman
ressam ve enstalasyon sanatçısı Franz
Ackermann; eserleri yurt dışındaki kurumsal

koleksiyonlarda yer bulan Yeşim Akdeniz; İtalya
başta olmak üzere farklı ülkelerde sergilediği
fotoğraf ve resim arasında özgün bir dil yaratan
eserleriyle ödüller alan Ali Alışır; video, fotoğraf
ve kitap enstalasyonları yurt dışında pek çok
galeride sergilenen Can Altay; seramik, heykel,
video ve fotoğraf çalışmalarıyla yerleşik sanat
anlayışını sorgulayan Burçak Bingöl; dünyada
çok sayıda müzede eserleri bulunan Şilili
sanatçı Victor Castillo; Altın Palmiye ödüllü,
yönetmen, film ve fotoğraf sanatçısı Nuri Bilge
Ceylan; video, fotoğraf, heykel ve çizimleriyle
ön plana çıkan genç sanatçı Sibel Diker; 40
yıla yakın sanat hayatının geniş yapıt seçkisi
İstanbul Modern’de sergilenmeye devam eden
İnci Eviner; eserlerinde resim ve performans
sanatını bir araya getiren İspanyol sanatçı
Yago Horal; 2009 yılında İstanbul Bienali’nde
de eserleri gösterilen Filistinli sanatçı Wafa
Hourani; Türkiye’de performans sanatının
öncü isimlerinden Şükran Moral; fotoğraf ve
çizim estetiğini buluşturan Amerikalı sanatçı
Isca Greenfield-Sanders; fotoğraf ve video
çalışmalarıyla tanınan İranlı sanatçı Mamali
Shafahi ve kültürlerarası kimlik meselesine yeni
bakış açıları kazandıran İranlı sanatçı Farniyaz
Zaker’in de aralarında yer aldığı 200’ü aşkın
uluslararası sanatçının eserleri izleyicilerin
değerlendirmelerine sunuluyor.

SANAT

Osmanlı Tekne Kültürünün
Sanatta Yansımaları
“Dönemin gemi inşasının en güzel örneklerini
zarif ve işlemeli Saltanat Kayıklarında, Piyade,
Filika, Pereme, Hanım iğnesi, Yelkenli,
Pazar, Ateş veya Tebdil Kayık gibi çeşitli
isimlerle anılmış olanlarda, savaş
gemilerinde ise Kadırga, Çektiri,
Göke, Kalyon gibi isimlerde
görmekteyiz.”

Murat Selamet

Bodrum’un denizcilik ve tekne
yapımı tarihine ve kültürüne geçmiş
sayılarımızda farklı biçimlerde yer verdik.
Bu sayımızda ise denizcilik tarihini ve
kültürünü yaptığı minyatürlerle tanıtan
sanatçı Murat Selamet’in çalışmaları

aracılığıyla, Osmanlı dönemindeki
tekne kültürünün gelişimine ve bunun
sanattaki yansımalarına değineceğiz ve
Bodrum’daki birçok sanatçı gibi Torba’da
yaşamayı seçen Murat Selamet ile
okurlarımızı da tanıştırmış olacağız. 1950

Eskişehir doğumlu olan sanatçı, Osmanlı
minyatürleri alanındaki çalışmalarını uzun
yıllardır kendisi gibi sanatçı olan eşi ile
birlikte devam ettiriyor. 2001 yılında T.C.
Kültür Bakanlığı 11. Devlet Türk Süsleme
Sanatları yarışmasında minyatür dalında
birincilik ödülü bulunan sanatçı, şimdiye

kadar 60’dan fazla karma sergiye katılmış.
“Padişah Portreleri ve Tuğraları” adı
altında Topkapı Sarayı’nda sergilenen 71
parçalı özel koleksiyonda da minyatür
çalışmaları yer alıyor. Sanatçının yurt içi
ve yurt dışında da özel koleksiyonlarda
eserleri bulunuyor.

SANAT

Murat Selamet bizimle, çalışmalarına ışık
tutan deniz tarihimizle ilgili bilgilerini de
paylaşıyor:
“Selçuklular ve Osmanlılar Anadolu’ya
geldikleri zaman ilk olarak kıyılarda Bizans
tekneleriyle karşılaştılar. Kürekli, küreksiz,
yelkenli çoğu Latin yabancı yelkenli
tekneler taşımacılıkta ve ticarette örnek
olmuş, sonraları denizlerde hâkimiyet
kuracak Osmanlı donanmasının geleceğine
ışık tutmuştur. Çevre uluslarla oluşan
Akdeniz’de kültürün parçası olan gemicilik
ve denizcilik, medeniyetlerin ilerlemesi
için önemli bir yer tutmuş, yeni yerlerin
keşfinde ve ticarette ülkelerine üstünlük
sağlamıştır. 1089 yılında İzmir’de kurulan
tersane, Ege denizine egemen olunmasını
sağlamış ve Osmanlı devletinin 1299’da
kuruluşuna kadar beyliklerin gemileri
denizlerde yelken açmıştır. 1327’de
Karamürsel’de kurulan tersane 200 yıllık
deniz kültürünün Osmanlılar tarafından
sürdürülmesine yardımcı olmuştur. Osmanlı
İmparatorluğu’nun deniz teşkilatında
Kaptan-ı Deryalık ve sonra ikinci
önemli görev Tersane Kâhyalığıdır (Filo
Komutanlığı).

Sanatçının çalışmalarına model olarak
aldığı Osmanlı gemileri ile ilgili bilgiler de
şöyle: “18.Yüzyıldan sonra Osmanlı’da
gemilere isim verilmeye başlanmış olup,
Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos seferini
yaptığı gemiye (Baştarda-i Hümayun)
verilen ad kayıtlara “Yeşil Melek” olarak
geçmiştir. Malta seferindeki gemiye ise
“Sultan” adı verilmiştir. Gemi inşasında
çeşitli ulusların tasarım ve mühendisliği,
ileri tekniği kullanılmıştır. Bu uygulamaların
güzel örneklerini zarif ve işlemeli Saltanat

Kayıklarında, Piyade, Filika, Pereme,
Hanım iğnesi, Yelkenli, Pazar, Ateş
veya Tebdil Kayık gibi çeşitli isimlerle
anılmış olanlarda, savaş gemilerinde
ise Kadırga, Çektiri, Göke, Kalyon gibi
isimlerde görmekteyiz. Bu kadar çok
çeşitliliğin sonucu döneme damgasını
vuran gemiler önemli bir kültürel zenginlik
yaratmıştır. Bu kültürel zenginlik sanat
alanında da kendini çeşitli biçimlerde ifade
etmektedir.”

15. Uluslararası
Resim ve Taş Heykel
Sempozyumu
27 Ağustos / 17 Eylül 2017

Açık Hava Sanat
Atölyelerinden...
Açık Hava Çağdaş
Müzesi’ne doğru...

Sanatçı ve konuklar Aspat
sahilinde olduğu gibi korunmuş
eski bir Rum evini görebilir,
doğa ile uyumlu bungalovlarda
kalabilirler.
Dışarıdan günlük kullanıma
da açık olan plajı kafe, bar
ve lokantası ile sanat, doğa,
güneş ve denizi bir arada
yaşayabileceğiniz tek yer Aspat
koyudur.
www.aspat.com.tr
05337340426

SANATÇI

Bizden Bir Ressam:

Dilek Uslu

Fırçasını gönlüne ve
düşüncelerine çalıyor!
Dilek Uslu, Bodrum’u farklı yaşayıp sanatı
değişik boyutlarda yakalamayı becerebilen
bir sanatçı… Yeteneğini Ayla Eriş, Ali
Koçak, Soner Göksoy gibi sanatçıların
atölyelerinde çalışarak geliştirdi. Sonra
kendi açtığı Dut Ağacı atölyesinde
çalışmalarına hız vererek son zamanlarda
birçok karma ve kişisel sergilerde yer
almaya başladı. Dilek Uslu, etrafında
gördüklerini çizen pek çok sanatçıdan
farklı olarak yeteneğini ruhunun,
düşüncelerinin karmaşıklığını yansıtmada

derinlik ve cesaret göstererek kendini
evrenselleştirmeyi başarabilen nadir
sanatçılardan biri olarak tanımlanabilir.
Kendi kimliğini arayan, sorgulayan,
ürettikçe özgünleşen ve özgürleşen bir
sanatçı olan Dilek’in resimleri Bodrum’da
olduğu kadar dünyanın herhangi başka bir
köşesinde de anlaşılıp, hissedilebilecek
evrensel duyguları ve kaygıları yansıtma
amacını taşıyor.

Girit kökenli bir
ailenin çocuğu olarak
Bodrum’da doğmuş
olan Dilek Uslu,
çocukluğunu ve
gençliğini sokaklarda
şimdiki Bodrum’dan
farklı olarak rahatsız
edilmeden, özgürce istediği gibi dolaşarak,
okul bahçesinde basketbol oynayarak,
evinin önünden denize girerek geçirdi. Eski
Hadigari Bar’da çevresinde, Fethi Naci,
İlhan Berk, Vedat Türkali, Birol Kutadgu
gibi Bodrum’a gönül vermiş sanatçıların
yarattığı kültürel ortamda, kitap
okuma alışkanlığı edinerek büyümenin
kazandırdığı bir özgüvene sahip. Bu
özgüveni resimlerine de korkusuzca
yansıttığı kolayca görülebiliyor. Bugüne
kadar ortaya koyduğu çalışmalarıyla da
bir ressam olarak önünün açık olduğunun,

başarıda sınır tanımadığının işaretlerini
veren sanatçının bu yolda ilerleme
potansiyeli oldukça yüksek.

GALERİ

NUROL SANAT GALERİSİ

Sanat eserleini izleyicisiyle buluşturuyor buluşturuyor.
Bodrum Nurol Sanat Galerisi, Oasis
Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi’nde,
Ankara Nurol Eğitim Kültür ve Spor
Vakfı bünyesinde 2009 Aralık ayında
sanatseverlere kapılarını açtı. Bu tarihten
itibaren, eserlerini izleyici ile buluşturmak
isteyen sanatçılara ev sahipliği yapmaya
başlayan Bodrum Nurol Sanat Galerisi,
Adnan Turani, Hikmet Çetinkaya, İlhan
Berk, Bihrat Mavitan, Yavuz Tanyeli, Ali
Atmaca, Ayla Eriş, Cuma Ocaklı, Engin
Dalyancı & Müfit Karzek, Eyüp Öz, İsmail
Atmalı gibi bir çok değerli sanatçıyı,

www.oasisbodrum.com

sevenleri ile buluşturdu. Galeri, her
yıl ortalama on iki sergiye ev sahipliği
yapmakta ve bu sergiler yıllık yaklaşık
7.500 sanatsever tarafından ziyaret
edilmektedir.
Kurulduğu tarihten bu yana almış olduğu
iki önemli sorumluluğun bilinciyle hizmet
vermeye özen gösteren Bodrum Nurol
Sanat Galerisi’nin sorumluluklarından biri,
galerilerin önemli bir buluşma noktası
olması nedeniyle, sanat, sanatçı, izleyici
üçgenini tamamlama, bir diğeri ise temel
olarak her eğitim düzeyinden başarılı ve
ihtiyaç sahibi gençlerin yetişmesi amacıyla
yola çıkmış bir vakfın bünyesinde faaliyet
göstermektir. Bodrum Nurol Sanat
Galerisi’nde elde edilen gelirler öğrenci
burs fonunda kullanılmaktadır.
Bodrum Nurol Sanat Galerisi olarak
varoluşumuz ve sürekliliğimizin
kurumumuz kadar sanatçı ve
sanatseverlerin ilgisiyle ve desteğiyle
gerçekleştiğine inanıyor ve işimizi bunun
bilinciyle severek yapıyoruz. Biz bu yolda
ilerlerken, siz sanatseverlerden gelecek
destek, bize bu yolda ışık olacak,
gelişmemize katkı sağlayacaktır.

D-Marin Turgutreis AVM
sizi bekliyor!

Keşfedenler!

Eğlenenler!

Acıkanlar!

Herkes D-Marin Turgutreis AVM’de!

ATM

Open Air
Cinema

ATM

d-marin.com

Keşif
Book Store-Cafe

dmarinmarinasgroup

D-Marin

dmarinmarinasgroup

Dinlenenler!

SİNEMA

18-19-20 Kasım
Sürdürülebilir Yaşam
Kolektifi’nin gönüllü çabalarıyla
gerçekleşen “Sürdürülebilir
Yaşam Film Festivali”,
dokuzuncu yılında da, onlarca
yönetmenin belgesel formatındaki
filmleriyle bu hikayeleri görünür
kılmayı amaçlıyor.

Paylaşımcı, açık, adil, anlayışlı, çeşitliliği
kucaklayan, gezegene ve üzerindeki
yaşama değer veren bir toplum hayaliyle
doğan Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali
(SYFF), yıllar içerisinde 20 şehre yayılarak,
katılımcılarına yaşamlarında değişim
yaratmaları için ilham ve güç veren bir
buluşma haline geldi. Festival, bu sene 1820 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
Ücretsiz olan festival Herodot Kültür
Merkezi’nde izleyicileri ile buluşacak
www.surdurulebiliryasam.org

Bodrum’un en ferah, şık ve eşsiz spor salonu olan Tone GYM
CrossFit alanı, dört adet tenis kortu, her güne ayrı ücretsiz olarak
katılabileceğiniz grup dersleri ve spa ile sizleri bekliyor.

Love feeling new.
Live the moment.
NIKKIBEACHHOTELS.COM

Tone GYM ile ﬁt bir yaşam için ilk adımı atın
ve 1-3-6 ve 12 aylık üyelik paketleri için iletişime geçin!
+90 252 211 2700 | tonegym.bodrum@nikkibeachhotels.com
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SERGİ

Selection Bodrum
29 Ekim 2016 -15 Ocak 2017

Nezih Çavuşoğlu

Mustafa Ata

Bodrum’da ilk kez böylesine zengin bir
sergi Türkiye Cumhuriyeti’nin 93. kuruluş
yıldönümü münasebetiyle düzenlendi.
29 Ekim’de açılan sergide 93 sanatçının
eserleri, 15 Ocak 2017 tarihine kadar
Bodrum/Turgutreis Şevket Sabancı
Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergileniyor.
Küratör Denizhan Özer tarafından
oluşturulan “Selection Bodrum” adlı sergi
projesi, Portakal Çiçeği Uluslararası Plastik
Sanatlar Kolonisi tarafından organize
edildi.
Bodrum’daki sergide de birçok farklı
ülkeden sanatçı yer alıyor. Bu kadar
sanatçıyı, üstelik de hepsi alanında önemli
olan isimleri bir araya getirmek büyük
bir başarı. Hepsini burada saymamız
mümkün değil, ama aralarında Devrim
Erbil, Gülten İmamoğlu, Nezih Çavuşoğlu,
Bedri Baykam, Bubi, Fevzi Karakoç, Ergin
İnan, Mustafa Ata, Tomur Atagök, Ekrem
Kahraman, Aydın Ayan, Mustafa Ayaz’ın
da bulunduğunu söylemekle yetinelim.

Gülten İmamoğlu

Nezih Çavuşoğlu

www.portakalcicegi.com

AJANDA
1-29 Kasım

1-12 Kasım

Sergi
Serdar Yörük
Varım Ben
Mine Sanat Galerisi, Yalıkavak Palmarina
0536 553 50 66

Sergi
Erol Batırberk - Çöp Toplayanlar
Nurol Sanat Galerisi, Oasis
www.oasis.com

1-31 Kasım

Sergi
Bodrum Selection
Şevket Sabancı Kültür Merkezi, Turgutreis
0 (252) 382 47 37

1 Kasım

Dans
Salsa & Bachata Tanıtım Dersi
Lili Cafe , Gümüşlük 0530 558 2658

2-6 Kasım

Atölye
Feride Gürsoy ile Aile Dizimi İnzivası
Karakaya Retreat, Gümüşlük, Bodrum
www.karakayaretreat.com

AJANDA
2 Kasım

Konser
Diptonik
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

4 Kasım

Konser
Tan Taşçı
Mandalin Bar
www.mandalinsound.com
0 549 226 4848

3 Kasım

Şiir
Akşam Sefası Şiir Günleri
T. Ayhan Çıkın - Başka Yürek
Bodto Toplantı Salonu, 17.00 - 19.00
0252 316 49 19

5 Kasım

3 Kasım

Tiyatro
Van Gogh
Bodrum Herodot
Kültür Merkezi

Farkındalık Seminerleri - İlişkiler
Filiz Varavir
Avenue Bodrum
0532 292 97 00
www.farketmek.com
5 Kasım

Seminer
Işık Yazan ile “Kader”
Maya Otel, 0 534 316 73 71
www.bilgelikbilinci.com

5 Kasım
4-10 Kasım

Spor
Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası
Ersen Otel
0252 316 89 80

Seminer
14.00 - 15.30
Anne - Baba - Çocuk Etkinlikleri Semineri
Hatice Öztürk
Oasis Toplantı Salonu
www.oasisbodrum.com

AJANDA
6 Kasım 15.00
Basketbol
Kırçiçeği Bodrum - Yalova Vip
Binnaz Karakaya Spor Salonu

5 Kasım

Edebiyat
Gümüşlük Akademisi Edebiyatevi Okuma
Buluşmaları
14.00 - 16.30
Gümüşlük Akademisi, Gümüşlük

7 Kasım

Konser
Serkan & Can
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com - 0252 316 12 28
8 Kasım

5-13 Kasım

Atölye
Gabriele Küstner ile Mozaik Cam Füzyon Tasarımı
Tasarım Vakfı Bodrum, Yalıkavak
www.tasarimvakfi.org
0252 385 36 61

Konser
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28
9 Kasım

6 Kasım

Futbol
Bodrumspor - Pazarspor
13.30, Bodrum Şehir Stadı

Konser
Diptonik
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28
10 Kasım

Konser
Yasemin & Çetin featuring Yalçın Ateş
Basketbol
Bodrum Kartalları - Denizli Yıldızları Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
Binnaz Karakaya Spor Salonu
0252 316 12 28
6 Kasım 17.30

11 Kasım 16.00
Ekoloji Şenliği & Şubadap Çocuk Konseri
Mutlu Keçi İlkokulu, Ortakent, Yahşi

AJANDA
12 Kasım

Konser
Diptonik
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28
12 Kasım

11 Kasım

İmza Günü
Ahter Kutadgu
D&R Bodrum Midtown, 16.00
www.dr.com.tr

Konser
İstanbul Arabesque Project
Mandalin
www.mandalinsound.com
0 549 226 4848

13 Kasım

Konser
Batu Mutlugil
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28
14-19 Kasım
11 Kasım

Konser
İstanbul Arabesque Project
Mandalin
www.mandalinsound.com
0 549 226 4848
12 Kasım

Farkındalık Seminerleri - İlişkiler
Filiz Varavir
Avenue Bodrum 15.00
0532 292 97 00
www.farketmek.com

Atölye
Günay Atalayer ile Tekstil Tasarımı
Tasarım Vakfı Bodrum, Yalıkavak
www.tasarimvakfi.org
0252 385 36 61

15 Kasım

Seminer
Bofsad Temel Fotoğraf Semineri
Milta Bodrum Marina, Bodrum
Tuncay Özdal 0532 715 5761

AJANDA

16 Kasım

Futbol
Bodrumspor - Tire 1922
13.30 Bodrum Şehir Stadı

18-19-20 Kasım

Festival
Sürdürülebilir Yaşam Film
Festivali
Bodrum Heredot Kültür
Merkezi

16 Kasım

Atölye
Temel Pastacılık
Bodrum Campus - Oasis
0 252 317 10 20
www.bodrumcampus.com
19 Kasım

16 Kasım

Basketbol
Kırçiçeği Bodrum - Urla
Belediyesi, 18.00
Binnaz Karakaya Spor Salonu
17 Kasım

Konser
Yasemin & Çetin
featuring Yalçın Ateş
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28
18-20 Kasım

Atölye
Filiz Telek, Labirent ile Eve
Dönüş - İnziva
Karakaya Retreat,
Gümüşlük
www.karakayaretreat.com

Farkındalık Seminerleri - Ruh ve Beden Sağlığı
Bodrum Avenue, 15:00
Filiz Varavir : 0532 292 97 00
www.farketmek.com
20 Kasım

Konser
Batu Mutlugil
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28
20 Kasım 15.00
Basketbol
Bodrum Kartalları - Isparta Eğirdir
Binnaz Karakaya Spor Salonu
23 Kasım

Konser
Diptonik
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28

AJANDA

26 Kasım

Rüya Analizi
Filiz Varavir 15.00
0532 292 97 00
www.farketmek.com

28 Kasım

27 Kasım

Futbol
Bodrumspor - Manisa BBSK
13.30, Bodrum Şehir Stadı

27 Kasım

Basketbol
Bodrum Kartalları Yüksek Çıta Okulu
17.30 Binnaz Karakaya
Spor Salonu

Konser
Serkan & Can
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28
29 Kasım

Konser
Yasemin & Çetin featuring
Yalçın Ateş
Marina Yacht Club Bodrum
www.marinayachtclub.com
0252 316 12 28
30 Kasım

Basketbol
Kırçiçeği Bodrum - Edremit
Bld. Gürespor
18.00, Binnaz Karakaya Spor
Salonu

destekleyenler

medya partnerler

mD

organzasyon

Fenerbahçe Basketbol okulları Bodrum’da
Bu yıl ilk kez kapılarını Bodrum’lu
basketbolseverlere açan FB basketbol okulları
Mahinur Cemal Uslu spor salonunda, milli
basketbolcu Serdar Susmuş yönetiminde
çalısmalarına başladı.
FB basketbol okulları kadrosuna kadın
basketbol liginin Galatasaray ve milli
takımının point guardı Aycan Yeniley’de
dahil oldu. Basketbolla yeni tanışacak olan

minik oyuncuların çalışmaları Aycan Yeniley
tarafından yürütülecek. Kadrodaki bir diğer
isim de Dağcan Dağ. Genç antrenör ilk
maçlarına çıkacak minik oyuncuları rekabet
ortamına hazırlayacak. FB basketbol okulunun
hedefi yılların bilgi ve deneyimiyle spor
yapan çocuklarımızı fair play ruhu içerisinde
yetiştirirken sosyal statülerini de en iyi şekilde
kazanmalarını sağlamaktır. Lisans çıkan
yetenekli sporcuların Fenerbahçe İstanbul’da
burslu okuma ve oynama imkanı olacaktır.

YEREL

Orhan Dumanlı

YAVEŞ SEYAHAT
İtalya’nın Torino kentinde, 22-26 Eylül 2016 tarihinde,
felsefesi İyi, Temiz ve Adil Gıda olan, bu yıl 20.yaşını
kutlayan, Slow Food’un Terra Madre Salone del Gusto
Toprak Ana Uluslararası Lezzet Fuarı’na Bodrum Slow
Food Yaveş Gari Topluluğu başkanı Deniz Kurtsan, üyeler
Pelin Dumanlı, Dr Yavuz Dizdar hocamız ve ben delege
olarak katıldık.
160 ülkeden, bir milyondan fazla insanı, temiz, taze,
lezzetli gıda felsefesi bir araya getirdi. Küçük üreticiler ve
bilinçli tüketiciler tecrübelerini paylaşıp, Gıda Sektörünün
nereye gittiğini, tekelleşmenin nasıl kırılabileceğini, birlik
ve kooperatiflerin önemini, agro ekoloji ışığında tarımın
Dünya için en iyisi olduğunu, ekolojik tarım yapan küçük
çiftçinin toprağını satmaması gerektiğini, organik tarımın
politik bir kavram olduğunu, küçük topraklardan daha çok
verimin nasıl alınabileceğini konuşup, paneller ve atölye
çalışmaları yaptılar. Savaşan Dünya’ya ’’Bomba atmayın!
Gıda atın!’’ dediler.

Bence konulardan biri, çok önemliydi; SLOW TRAVEL.
Potansiyeli çok büyük, uygulaması çok kolay, büyük
yatırımlar gerektirmiyor. Ülkemizde alt yapısı hazır,
Bodrum’un Mumcular bölgesinde, Çiftlik ve civar
köylerde, yerel değerleri sunan, turisti bu değerlerin içine
çeken, turizmin sadece görmek olmadığı, yeni bir seyahat
biçimi SLOW TRAVEL. Turist, restoranda yediği yemekte
kullanılan yerel ürünlerin nasıl yetiştiğini, Gambilya
Baklası’nın dikimini, hasadını, Gemici Peksimet’inin
yapılışını, Isırganlı Erişte’nin, Lokum Pilavı’nın nasıl
kesildiğini, üreticiyle birlikte yerinde yaparak öğreniyor,
bu ürünlerden satın alıyor, herkesle iletişim kuruyor, bu
sayede turizm, Çiftlik köyü’ndeki Tarhanacı Ümmühan
Abla’ya kadar gitmiş, dolayısıyla yerel üretimde
sürdürülebilirlik sağlanmış oluyor. Viyana Turizm Birliği,
bilimsel çalışmalarını yapmış, Peru, Kenya, Balkan
Ülkeleri ve Yunanistan pilot uygulamaya geçmiş bile.
Senelerdir hep yazdık. “Turist, yerel değerler içinde
olmalı ki turizm yaşasın. Bu değerleri kaybedersek
turistin Bodrum’a ve ülkeye gelme nedenlerini de
kaybederiz” diye. Sadece pizzayla, espresso kahveyle
turizm yapamayız. Sonuç alıncaya kadar da yazmaya
devam edeceğim bunları. Bahsettiğim ülkelerden
yerel değerler açısından fazlamız var. Yapabiliriz. Tek
eksik aktörlerin bir araya gelmesi, acentalar, otelciler,
lokantacılar, tekneciler, yerel yöneticiler, köy muhtarları,
turizm birlikleri. İçinde bulunduğumuz tabloya bakıp
karamsar olmayalım. İleriye bakalım.
Bodrum’da yeterince kaliteli yağ, şeker ve un var. En
lezzetli helvayı yapalım, Dünya’da yemeyi bekleyen insan
çok. Yalnız, SLOW TRAVEL’ın ismi yaveş diye bunu da
yaveşden almayalım gariii..!

ETKİNLİK

Mutlu Keçi Yeni Eğitim Yılına
Dayanışma ile Başladı

Türkiye’nin ilk BBOM eğitim modeli
uygulanan okuluna sanatçı ve
Bodrumlulardan destek yağdı.
Var olan eğitim sisteminden memnun
olmayan bir grup veli, eğitimci ve
gönüllünün bir araya gelerek kurduğu
BBOM (Başka Bir Okul Mümkün)
Derneği’nin Bodrum Eğitim Kooperatifi
okulu, çocukların koyduğu adıyla Mutlu
Keçi İlkokulu, Türkiye’deki dört okuldan ilki
olarak Eylül 2013’te Bodrum’da eğitime
başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2004’teki
yeni müfredatını, BBOM yaklaşımıyla
uygulayan okul, 17 Ekim Pazar
gecesi Bodrum Marina Yacht Club ev
sahipliğinde, sanatçıların ve Bodrumluların
destek verdiği bir dayanışma gecesi
düzenledi.
Toplumsal çözüm odaklı ve çocuk
merkezli alternatif bir eğitim modeline

inanan gönüllülerini BBOM Bodrum Eğitim
Kooperatifi çatısı altında kurduğu okulda
öğrencilerin yüzde 30’u burslu okuyor.
Okulun burs potansiyelini koruma amacıyla
düzenlenen dayanışma gecesi, okulun
kuruluşu ve hedefleriyle ilgili konuşmalarla
başlayıp, müzik ve dans gösterileriyle
devam etti. Gösterilere “Bir Bodrum
Masalı” adlı TV dizisinin oyuncuları
renk ve heyecan kattı. Yerel yönetici ve
iş insanlarının katılımı ve destekleri ile
güçlenen dayanışmaya Galatasaray,
Beşiktaş, Fenerbahçe, Göztepe ve
Bodrumspor kulüpleri de açık artırmada
satılmak üzere imzalı formalar, ünlü
fotoğrafçı ve ressamların eserlerini hediye
ederek katıldılar.
Bilgi ve iletişim için bodrum@
baskabirokulmumkun.net adresine yazmak ve
http://www.baskabirokulmumkun.net/bodrum
sitesini takip etmek yeterli.
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Salih Kalyon

Kahkahalar Gırla!

“Sen hiç denizin dibine daldın mı?
Ne gonuşup duruyon?”
Benim ilk arkadaşlarım Kemal Durmuş, Dursun ve
Mustafa’dır Bodrum’da. Daha sonra Ankara’dan
arkadaşım Asker Memet lakaplı, meşhur Bodrum
kartpostallarının yaratıcısı ressam Mehmet
Sönmez, Banka Bar’ı kuran Lâz Memet ve giderek
bütün Bodrum esnafı. İrme Kırtasiye
kurucuları Cemal ve Memet,
Pala Fuat, Keklik Emin,

Kırıkçatal Cavit, Boncuk Selçuk Abi, Topaz Mete,
Halıcı Sadi, Çerçi Haluk Anat, Dişçi Taner, Suudi
İlkorur’u saymazsak olur mu? Şöhret Neco,
New York’taki Keko unutulur mu? Bodrum’daki
birinci adresimiz Raşit’in kahvesinde bir gece
önceki Han Restoran muhabbetinden sonra
ayılmaya çalışan Yavuz var. Han’ın üst katında,
Çiku Boyacı İbrahim Abi kalmakta, iki üç tane
Dr. Alim Bey’in hastası ile birlikte. Çiku, Kral
Nalbantoğlu’nun 2-3 yaşlarındaki oğlu Deniz’i
elinden tutup gezdirmekte. Kral Nalbantoğlu aile
şirketi Han’ı restorana dönüştürüp işletmekte.
Ailenin damadı Ankara’lı kardeşim Babür gitarı
ile bizleri beslemekte, tüm kadro kah kah, kih
kih, Raşit’in kahvede normal yaşama dönmeye
çalışıyoruz. Tam karşımızdaki karakol binasından
ünlü Bodrum Şerifi Mustafa Yeşilova komiserimiz
beliriyor. Hepimizin aklına kovboy filmlerindeki

iki kovboyun düello sahnesi geliyor. Başında
hasırdan bir fötr, bildiğin kovboy yani, ayrıca
tabanca ve çizmeler. Gerçek bir Teksaslı şerif.
Bu şerifin en büyük farkı o zamanki Milliyet
yayınlarından ödül almış ‘’Kopo” romanının
yazarı olması. Aramıza katılır, sohbetimize ortak
olurdu. Ben Mustafa Yeşilova’yı her andığımda
aklıma Diyarbakır’da katledilen Adapazarılı
hemşerim Gaffar Okkan’ı getiririm. Cumhuriyet
Türkiye’sinin Atatürk ilkeleri doğrultusunda
tanımlayabileceğimiz bu iki emniyet görevlisini ve
benzerlerini her zaman sevgi, saygı ve rahmetle
anacağız.
Ekim sonu. Yağmurlu bir gün, iç tarafta
akşamüzeri tam takım kurmuşuz muhabbeti,
kahkahalar gırla, almışım sazı elime tam gaz
anlatıyorum, bizim grup kırılıyor. Bir fark ettim ki
yanımızdaki denizci grubundan iki üç kişi dışında
süngerci amcalardan çıt yok. Anlamsız ifadelerle

bana bakıyorlar. Çok utandım tabi. Çekinerek,
Rüzgâr Memet diye bir kaptan vardı, ona, “Yahu
Gaptan amca, siz hiç konuşmuyorsunuz, hep biz
anlatıp konuşuyoruz,” dedim. Kaptan, “Sen ne
gonuşup durun? Sen hiç denizin dibine daldın
mı?” dedi. “Hayır, dalmadım,” dedim. Kaptan
çok sinirlendi, “Eee u zaman sen ne gördün ne
biliyon da anlatıp konuşuyon,” dedi. “Anladıp
bunları da güldürüyon. Ne biliyonuz da anladıp
anladıp gülüyonuz?” Aldık mı ağzımızın payını.
Bir sessizlik çöktü. Kelpe Mustafa’nın amcası
Meşhur Giritli İbrahim Gaptan imdadımıza yetişti.
“Bre Dursun öğretemedin şu İngilizceyi bana
be çocuğum,” dedi. Dursun da nazikçe “Yahu
İbrahim Gaptan, bu yaştan sonra dil öğrensen
n’olur öğrenmesen n’olur?” deyince, İbrahim
Gaptan, “Niye öyle söylersin bre oğlum, yarın
öbür gün ölecez gidecez öte dünyaya, gelecek
sorgu sual melekleri alacaklar bizi sorguya, ne
malum Türkçe soracakları?”
De gidi günler dee!

BAĞCILIK

Erhan Yürüt

Şarap Yapım Felsefesi
Son zamanlarda evde amatör olarak kendi
şarabını yapanların sayısında belirgin bir
artış gözlemleniyor. Dünyanın sayılı üzüm
üreticilerinden biri olan ve kafanızı nereye
çevirseniz üzüm görebileceğiniz ülkemizde bu
sevindirici bir gelişmedir. Üzüm varlığımızın
ve şarap potansiyelimizin ihracata yönelik
gelişimi açısından da bu kültürün paylaşılması
önemlidir.
Temel olan, üzümün yetiştiği iklim ve toprakta
ulaştığı kalitedir. Bundan sonra üzümün şarap
haline gelmesi zaten kabuğunda var olan
mayalarla gerçekleşen doğal bir dönüşümdür.
Şarap yapımı da, en genel anlamda, bu sürecin
yanlış ve zararlı etkilerden korunması için
gözetilmesidir.
İşte şarap yapımındaki farklılıklar da bu sürece
yapılan müdahalelerde ortaya çıkmaktadır.
Yani bu gözetimi nasıl yaptığınız önemlidir.
Şarap yapımı bir bakıma satranç oyununa
benzer. Taşların hareketlerini öğrendiğinizde
satranç oynamaya başlayabilirsiniz. Ancak
bundan sonra hangi seviyelere çıkabileceğiniz
sizin bilgi becerilerinize bağlıdır. Ya da yemek
yapar gibi, aynı malzemeler verilse bile, farklı
aşçıların farklı lezzetler ortaya çıkarması gibi bir
şeydir. Şarap yapımının bir sanat olarak kabul

edilmesi de bu yüzdendir.
İster amatör olarak kişisel, ister kurumsal
olarak şarap yapımında sonucu büyük ölçüde
belirleyen, sürece ne derece ve nasıl müdahale
ettiğinizdir. Bağdan gelen üzümün nitelikleri
yanında, şarap yapım felsefesi anlamında
ister eski dünya, ister yeni dünya anlayışı ile
olsun, sürece etki eden binlerce detaydan
söz edilebilir. Esasen sürecin kendisi doğal
olmasına karşılık yapımcısının bilgi, beceri
ve tecrübeleri yanında kişiliği, hayata bakışı,
davranışları, sosyal yapısı, korkuları, endişeleri
hatta kıskançlıkları dahi doğrudan ya da dolaylı
olarak sürece etki edebilir.
Tabi bir de bu sonucun yapımcısına geri
dönüşü söz konusudur… Bu konu özet
olarak, “Şarap yapımı bizim sadece içinde
bulunduğumuz dünyayı değil, aynı zamanda
kendimizi de anlamamızı sağlama kabiliyetine
sahiptir!” şeklinde ifade edilir.
erhan@bodrumsarapcilik.com

MEVSİMLİK

Şef Halil Vural

NANELİ FIRIN KABAK
4 kişilik

Malzemeler:
4 adet orta boy sakız kabağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
1/2 çay bardağı zeytinyağı
Çok az tuz

Yapılışı:
Kabakları çizip güzelce yıkayın. 5-6 mm kalınlığında dilimler halinde
doğrayın. Geniş bir kapta bütün malzemeyi karıştırıp fırın tepsisine tek
kat halinde yayın. Önceden 200 derece ısıtılmış fırında yumuşayıp hafif
kızarıncaya kadar pişirin.
Sıcak veya soğuk servis yapabilirsiniz.

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

