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Nasıl bir Turizm?
“Dengeye gelebilmesi için değneğin tamamen
ters tarafa bükülmesi gerekiyor.”
Necmi Cavlı

TAV’ın yaptığı sunumda, var olan düşüşten en çok etkilenenin Bodrum havalimanı olduğu
belirtilmiş. 2015 ile 2016 yılları arasında yaşanan düşüş oranı genelde %30 iken Bodrum’da
%40. Gelen turist sayısı bu dönemde 1.192.593’den 742.593 kişiye düşmüş! Bu düşüş
2017 yılında da devam ediyor.
Bu rakamlardan birçok şey sorgulanabilir; Bodrum her yerden daha yanlış bir
turizm stratejisi mi izliyor? Marka değerini hızla kaybediyor mu? Tanıtım yapmasını
bilmiyor muyuz?
Bodrum turizmi genel olarak Avrupa’ya yönelik olduğu için var olan siyasi ortamdan
daha fazla etkilenmiş olabilir. Avrupalı turist Türkiye’den uzak dururken, İstanbul gibi
diğer merkezler Orta Doğu’dan turist çektiği için bizim kadar kötü etkilenmemiş olabilir.
Bunlar daha somut verilerle tartışılabilir tabi, ancak gerçek olan diğer bir durum da sayının
azalmasının yanı sıra Bodrum’a gelen turistin kalite düzeyinin de düşmesidir. Artık bu
müşteri kalitesine göre mekânlar açılıyor. Gümbet eğlence kültürü Bodrum merkeze de
egemen olmaya başladı. Dönerci ve kumpircilerin sayısı hızla artarken kaliteli mekânlar
çaresizlik içinde direnmeye çalışıyor. Elbette kaliteli büyük yatırımlar da yok değil;
Paramount Resorts, Nusret Lokantası gibi... Bunların hitap ettiği müşteri kitlesi de geliyor
hâlâ Bodrum’a ama rakamlara baktığımız zaman bunların yetersiz olduğunu görüyoruz.
Yayınımızın eski sayılarına baktığımızda yapılan etkinlikler ile son yıllarda yapılan etkinlikler
arasında büyük bir fark olduğunu görüyoruz. Etkinlik sayısı hızla artıyor. Her ne kadar
kaliteli etkinlikler hâlâ var ise de oran giderek düşüyor. Dergide yer verecek kalitede
etkinlikleri bulmakta zorlanıyoruz. Bizim, çıktığımız günden beri söylediğimiz bir şey var,
o da Bodrum turizminde söz sahibi olan kurum, kuruluş ve yöneticilerin strateji konusunda
bir tercih yapmaları gerektiği. Değnek o kadar çok yanlış tarafa kaymış ki, orta dengeyi
bulabilmek için şimdi tamamen ters tarafa abartılı olarak bükülmesi gerekiyor! Bunu
yapmak kısa vadede ekonomik, dolayısıyla da politik bir risk olsa da mutlaka atılması
gereken bir adım. Gözlerimizi kapatıp yokmuş gibi davranamayacağımız, basma kalıp
gerekçelerle atlatamayacağımız acil bir durum.
Bunu becerebilecek kapasitede insanlar var mı? Ellerini taşın altına koyarlar mı, yoksa
yokuş aşağı gidiş devam edecek mi? İzleyeceğiz, ama seyirci olmayacağız. Bu konuda
üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.
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‘Bodrum
Müzik
Festivali’
13. Yılında
yine
dopdolu!

Bu yıl 13.sü 12-16
Ağustos tarihleri
arasında yapılacak olan
Uluslararası D-Marin
Klasik Müzik Festivali,
bundan böyle Bodrum
Müzik Festivali adıyla
yoluna devam edecek.
Festivalin plan ve
programlarından sorumlu
olan Pozitif’ten Cem
Yegül, geçen yıllar
içinde uluslararası müzik
dünyasında da tanınmaya
başlayan D-Marin Klasik
Müzik Festivali’ni, yeni
adıyla dünya festivalleri
arasında önemli bir
yere getirme yolunda
olduklarını belirtiyor.
2009’dan bu yana
Avrupa Festivaller
Birliği (EFA) üyesi
olan festivalin hedefi,
küresel bir festival olarak
anılmak.
Kurucusu olan Doğuş
Grubu desteğiyle 2005
yılında hayata geçirilen
bu etkinlik, bugüne
kadar dünyanın ve
Türkiye’nin önde gelen
sanatçı ve topluluklarını
ağırladı. Geçen yıllar
içinde belirgin bir izleyici
kitlesine ulaşan festival
bu yıl etkinlik alanını da
Bodrum yarımadasında
yaygınlaştırıyor. Bu yıl
etkinlikler ana mekân
D-Marin Turgutreis
Marina ve Bodrum Kalesi,
Gümüşlük Akademisi
ve Şevket Sabancı Parkı
gibi klasikleşmiş olan
buluşma noktalarının yanı
sıra ilk kez TED Bodrum
Koleji, Bodrum Sualtı
Arkeoloji Müzesi içinde
yer alan şövalye odası ve
kuleler, Yalıkavak Marina,

İklim - Senem

The Marmara Bodrum, Midtown AVM
Açıkhava Sineması ve Bodrum Mozole
Anıt Müzesi’nde de müzikseverlerle
buluşacak.
Doğuş Grubu bünyesindeki D-Marin
Turgutreis’te başlayan Klasik Müzik
Festivali, tüm dünyada bir marinada
gerçekleştirilen ilk festival olma
özelliğini taşıyor. Geçen 12 yıl boyunca
düzenlenen 108 konser ile yerli ve
yabancı dört bini aşkın müzisyen,
on binlerce müzikseverle buluştu.
Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan,
“Bu rakamların ötesinde, kısa sürede
festivali sahiplenen, her yıl heyecanla
festival tarihini bekleyen ve tatil
programlarını festival programına göre
belirleyen sadık bir izleyici grubunun
oluşması da son derece gurur verici.
Nitekim müzikseverlerin bu beğenisi,

Semplice Quartet

Kerem Görsev Trio

festivalimizin bugüne kadar aldığı
çeşitli uluslararası ve ulusal ödülle de
taçlandırılmış durumda,” diyor.
Festivalde Bir İlk
Fazıl Say

Leszek Mozdzer

Bu yıl festivalde, Bodrum’un tarihi
mekânlarında klasik müziğin yanı sıra
tarihi hikâyelerin de anlatılacağı yeni
bir etkinlik türü yer alıyor. “Bir Bodrum
Hikâyesi” adı altında gerçekleştirilecek
olan etkinliğin ilki 14 Ağustos akşamı,
Bodrum Mozole Anıt Müzesi’nin kazı
alanında, seyahat yazarı Saffet Emre
Tonguç eşliğinde yapılacak turun
ardından Borusan Quartet konseriyle
tamamlanacak. Etkinliğin ikincisi ise
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde,
yine Tonguç’un anlatımının ardından
bu yıl 23. yaşını kutlayan İstanbul
Barok Orkestrası’nın özel repertuarını

seslendirmesiyle son bulacak.

Emma Shapplin

Bu yıl da çok zengin bir programla
beş gün boyunca Bodrum’u
heyecanlandıracak olan festival,
Alice Sara Ott, Doğuş Çocuk Senfoni
Orkestrası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası, Emma Shapplin, Leticia
Moreno, Fazıl Say, Rusya Devlet
Akademi Senfoni Orkestrası, Kerem
Görsev Trio&Karşıyaka Orkestrası,
Semplice Quartet, İklim Tamkan&Senem
Demircioğlu, Leszek Mozdzer, Nil
Kocamangil&Agapi Triantafyllidi,
İstanbul Barok Orkestrası ve Borusan
Quartet gibi önemli müzisyen ve müzik
topluluklarını ağırlıyor.
Sabah ve Günbatımı
Konserlerine Devam

Jehan Barbur

Müzikseverlerin son yıllarda ilgiyle
izledikleri Sabah ve Günbatımı
Konserleri, festival programında yine
özel yerini koruyor. Sabah konserlerinin
adresi bu yıl da Turgutreis Sabancı
Parkı. Sabahın erken saatlerinde
gerçekleşecek olan konserlerde
Semplice Duo ve Nil Kocamangil
sahne alacak. D-Marin Turgutreis Amfi
Tiyatro’da izlenebilecek olan günbatımı
konserlerinde ise Semplice Quartet,
Leszek Mozdzer, Nil Kocamangil, Agapi
Triantafyllidi, İklim Tamkan ve Senem
Demircioğlu, müzikseverlerle buluşacak.

Festival Biletleri
mobilet.com ve mobilet iOS uygulaması
üzerinden alınabilecek festival
biletlerinin gelirleri Tohum Otizm
Vakfı’na ve Bodrum Sağlık Vakfı’na
bağışlanıyor.
www.bodrummuzikfestivali.com

Leticia Moreno

BE BOLD

14. Uluslararası
Gümüşlük Klasik
Müzik Festivali
Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali,
24 Temmuz-4 Eylül tarihleri arasında Bodrum’un
müzikseverlerini zengin bir programla ağırlıyor.
Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından, Denizbank
ana sponsorluğuyla bu yıl 14. sü düzenlenen festival
yine üç ayrı konsept ile (Klasik Konserler, Suda Caz,
Kumda Gitar) iki farklı mekanda (Koyunbaba Antik
Taşocağı, Gümüşlük Sahili) yerel ve dünyaca ünlü
sanatçıları izleyicilerle buluşturuyor.
İki yılda bir Ahmed Adnan Saygun adına
gerçekleştirilen genç piyanist yarışmasının
dördüncüsünün de yapılacağı bu yılki etkinlikte,
ayrıca beş dalda düzenlenen 100 civarında öğrencinin

Mauricio Vallina

Begoa

Alp Ersönmez

katılımının beklendiği
“Masterclass Programı”
da yer alıyor.
Dünyaca ünlü piyanist
Gülsin Onay’ın sanat
danışmanlığını, piyanist
Eren Levendoğlu’nun
sanat yönetmenliğini
üstlendiği festivalin bu
yılki konuk sanatçıları
arasında ülkemizin
yanı sıra Brezilya,
Norveç, İtalya, Fransa,
Küba, Rusya ve Güney
Afrika’dan gelen
sanatçılar da altı hafta
boyunca 15 ana konser
ile müzikseverlerle
buluşacak.
THY, Bodrum
Belediyesi, Muğla
Büyükşehir Belediyesi
gibi kurumların da
desteğiyle gerçekleşen
festival kapsamında
Gümüşlük sahilindeki
Kumda gitar ve Suda
Caz konserlerinin
başlama saati 20:30,
Antik Taşocağı’ndaki
Taşta Klasik konserlerinin
başlama saati ise 21:15.
Festival biletleri Festival
Merkezi, Gümüşlük sahili
ve Biletix’ten temin
edilebiliyor.
www.gumuslukfestival.org

Emin Fındıkoğlu

“Beni Ödülle Cezalandırma”
“Özgüven, ‘Ben sadece
ben olduğum için
değerliyim’ duygusunu
içselleştirebilmek. Ama
ödül bunu engelliyor.
‘Sen bu işi yapınca,
ben sana ödül veririm!’
demek, ‘Ben seni ancak
o zaman severim’
demek... Ödül, bir yapay
sevgi aracı…”
Dr. Özgür Bolat
donanımlı ve konusuna
hâkim bir eğitimci. Geniş
akademik araştırmaları
rahatça herkesin zevkle
okuyup anlayabileceği
bir dille güzel bir kitaba
dönüştürmüş. Yazar
ödüle tamamen karşı
değil, ancak; “Sevgi ve
güvene dayalı bir anlayış
varsa, arada sırada
verilen, motivasyon
amaçlı olmayan ödüle
çocuk çok anlam
yüklemez!” diyor. “Ödül,
kendi girdabını yaratır.
Ödülle iş yaptırmaya
başladığın an, geri
dönüşü olmayan tehlikeli
bir yola girersin. Aynı
bağımlılıklar gibi, sürekli
dozu artırman gerekir. “
Ödül, insanları mutsuz
ediyor çünkü kişi “dış
kontrol odaklı” oluyor,
kişiyi kontrol ediyor.
Ödülü veren ne isterse,
kişi onu yapıyor.
Türkiye’de çoğumuz
dış odaklıyız. Müdür
gidince, çalışanlar
çalışmayı bırakıyor.
Öğretmen çıkınca,
çocuklar çalışmıyor.
Zaten çoğu öğretmen
çocuğu evde de kontrol
etmek için ödev veriyor.
Polis olmayınca, emniyet
kemeri takmıyoruz. Oysa
iç odaklı insanı kimse
gözetlemek zorunda
kalmaz. Anne ödül

verse de, vermese de, iç
motivasyonu olan çocuk
ödevini yapar.
Bolat’a göre, “Ödül,
ahlaksızlığı tetikler. İç
motivasyonu öldürür,
öğrenmeyi ve değer
öğretimini engeller,
gelişimi durdurur,
ilişkileri bozar,
performansı düşürür ve
mutsuzluğa yol açar.”
Dr. Bolat çoğunluğun
önemsemediği
bazılarımızın bilip de
uygulayamadığı birçok
gerçeği en çıplak hali
ile suratımıza vuruyor:
“Ben fark yaratacağıma
inanıyordum, nerede
hata yaptım?” diye
düşünürken, bütün
entelektüel birikimimiz
ve çabamızla
yetiştirdiğimiz harika
çocuklar büyüyünce
ne oldular, nereye
gittiler sorusuyla zaten
kıvranırken suçluluk
duygularımız daha da
kabarıyor.
Hepimiz çekirdek aile
yapısının dağıldığı “post
modern” toplumda
çözüm arıyoruz. Giderek
artan yabancılaşmaya
karşı insanlığı nasıl
koruruz, nasıl doğru
insan yetiştirebiliriz diye
kıvranıyoruz. Dr. Özgür
Bolat da bu arayışımıza
yardımcı olabilecek,
okunması gereken bir
kitap yazmış.

C R E AT I V E K I D S

· LUNCH · ACTIVITIES · BIRTHDAY CAKE
We await for the kids families to enjoy all day pool and sea complimentary.

Tel: +90 252 311 0030
E-mail: kidsstudio@phrbodrum.com

TED Bodrum
Koleji Anaokulu
öğrencileri,
ilkokula tam
anlamıyla hazır
olarak başlıyor!
TED, 89 yıldır gücünü büyük önder
Mustafa Kemal Atatürk’ten alarak
nitelikli insan gücü yaratmak için
çalışıyor. 38 ilde TED meşalesiyle
modern dünyanın etkin bireylerini
yetiştiriyor. Bu hedef doğrultusunda
Bodrum’da hizmet veren TED Bodrum
Koleji’nde anaokulu öğrencileri zengin
öğrenme deneyimleriyle ilkokula
hazırlanıyor. Montessori alanında eğitim
almış Anaokulu Koordinatörü Sibel
Özkul ile okul öncesi eğitimi konuştuk.
Okul öncesi eğitimi nasıl tanımlarsınız?

‘‘

“Çocuğa saygı duyan
bir eğitim felsefesi
oluşturmak okul öncesi
eğitimin belkemiğidir.”

Okul öncesi eğitim bireyin hayata
hazırlandığı evredir. Bizi yaşamda
var edecek ve bu yolda ilerlememizi
sağlayacak tüm bilgi ve becerileri bu
evrede inşa ederiz. Önemli olan okul
öncesinde yetişkinler ve eğitimciler
olarak nerede durmamız gerektiğini
bilip bilmediğimiz konusudur. Öncelikle
çocukları tanımak için sağlıklı bir gözlem
sürecine ihtiyaç vardır. Bu gözlem
süreci bize çocukla iletişime geçmek
için veriler sağlayacak ve biz eğitimciler
bu iletişimle sağlanan güçlü bağlarla
çocukla aramızda eğitime giden kanalı
inşa edeceğiz. Bu aşamadan sonra her
biri birbirinden farklı özelliklere sahip
çocukların nasıl öğrendiği bilgisini
edinebiliriz. Bu bilgiyle ve çocuklar
için hazırlanmış öğrenme çevresinde,
çocuğa saygı duyan bir eğitim felsefesi
oluşturmak okul öncesi eğitiminin
belkemiğidir.
Eğitim programını oluştururken nasıl
bir yol izlenmelidir?
Sanattan spora, ekoloji bilinci
oluşturmaktan felsefeye, yabancı dil

eğitiminden teknolojiye uzanan geniş
bir yelpaze içinde oyunun çocuğun
temel öğrenme aracı olduğu gerçeğini
unutmadan ve çocuğun öğrenme
prensiplerine sadık kalarak bir eğitim
programı oluşturmak gerekmektedir.
TED Bodrum Koleji eğitim programı
anasınıfından başlayıp 12. sınıfa kadar
süren bir bütünlüğe ve devamlılığa
sahiptir. Okulumuzun Anaokulu eğitim
programı Türk Eğitim Derneği Okul
Öncesi Eğitim Programı’nda belirtilen
esaslara göre oluşturulmuş özgün bir
programdır ve ortak bir müfredattır.
Öğretmen istihdam süreciniz nasıl
yönetiliyor?
Öğretmen alımı Türk Eğitim Derneği
genel merkezinden yönetilmektedir.
Çocuklarımızın ilk defa eğitim hayatıyla
tanıştığı anaokulumuzda eğitim veren
öğretmenlerimiz dört yıllık “Anaokulu
Öğretmenliği” bölümü mezunlarından
seçilmektedir. Usta öğreticiler ise
iki yıllık “Çocuk Gelişimi Bölümü”
mezunlarındandır. Rehberlik, Beden
Eğitimi, Müzik, Dans ve Halk Oyunları
branşlarımızın öğretmenleri tamamen
kadroludur.
Okul öncesinde yabancı dil eğitimiyle
ilgili görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
Okul öncesinde yabancı dil eğitimi
genel öğrenme prensiplerinden ayrı
düşünülemez. Öncelikli olarak anadil
eğitiminin yanı sıra ona eşlik eden
yabancı dil eğitimi, öğrencilerin
yaparak, yaşayarak ve anadili
İngilizce olan öğretmenlere maruz
kalarak edinebilecekleri bir bilgidir.
Anasınıfımızda bir İngiliz, bir de Türk
olmak üzere iki İngilizce öğretmenimiz
bulunur. Bu öğretmenler sadece
anaokulunda görevli olurlar. Tüm TED
okullarında İngilizce dil eğitimi TED’e
özgü “TED k12 İngilizce Müfredatı”
doğrultusunda gerçekleştirilir.
Okul öncesinde okuma ve yazma
öğretilmeli midir?
Okul öncesi, okuma ve yazmanın
öğretilmesi değil okuryazar olabilmek
için gerekli becerilerin kazandırıldığı
bir hazırlık dönemidir. Bu dönem, kas,
görsel, işitsel, bilişsel beceriler açısından

ve psikolojik olarak sağlıklı bir hazırlık
gerektirir. Bu sebeple okul öncesinde
okul öncesinde okuma-yazma öğretmek
çocuğun hazır olduğu ve ihtiyaç
duyduğu bilgi değil, okulların satış ve
pazarlamada öne geçmek için kullandığı
bir parametredir.
Anaokuluna çocuklarını gönderecek
ailelere ne söylemek istersiniz?
Anne babalık kalpten gelen
duyguyla icra edilir. Asla yanlış
yaptın denmeyecek kadar öznel,
eleştirilemeyecek kadar hassas
dengelere sahiptir. Biz eğitimcilerin
bu hassasiyetin farkında olarak veli
ya da veli adaylarına yaklaşmamız
gerekir. Çünkü anne babalar ilk defa
çocuklarını kucaklarından uzaklaştırarak
başkalarına emanet edecekleri bir
döneme girerler. Bu aynı zamanda
veliliğin de öğrenilmeye başladığı
dönemdir. Eğitimci ve anaokulu
koordinatörü olarak bu hassasiyetleri
ve öğrenme ihtiyaçlarının tümünün
anlaşılması ve bizler tarafından doğru
şekilde karşılanması gerektiğini
düşünüyorum. Bu nokta, doğru okulu
seçmek için de bir kriter olmalı. Burada
sorumluluğumuz öğrencilerimizle
kurduğumuz iletişim bağını velilerimizle
de kurmak ve onlara anlamaya
çalıştıkları konularla ilgili yardımcı
olmaktır.

Salih Kalyon

1. Bodrum
Çocuk
Tiyatroları
Şenliği
Tiyatro Ciddi
Bir İştir, Çocuk
Tiyatrosu
Daha da
Ciddidir!
Avrupa’nın birçok
ülkesinde oluyor da bizim
Bodrum’umuzda niye
olmasın diye harekete
geçtik. Bodrum Halk
Kültür Dermeği-Bodrum
Eski Eserleri Koruma
ve Yaşatma DerneğiTÖBDER Bodrum Şubesi
ve Bodrum Turizm
Tanıtma Şube Müdürlüğü
desteği ile böyle bir
şenlik düzenlemeğe karar
verdik. Ancak Kalenin
avlusunda oyunların
sahneleneceği bir sahne
yok. Turizm Tanıtma
Müdürü Emine Çam
Hanımefendi’nin aklına
geldi, AKTUR daha
yeni yapılıyor o sıralar,
oranın sorumlusu değerli
gazeteci dostumuz

merhum Özgen Acar
bize yardım eder
dedi, ona telefon etti.
Özgen Acar bize iki, üç
traktör römorku dolusu
kalas gönderdi. Sevgili
arkadaşım, o dönem
tiyatromuzun sahne
sorumlusu Özcan Özer’in
arabasında her türlü
alet edevat bulunur.
Kolları sıvadık ve şimdiki
sahnenin bulunduğu yere
bir metre yüksekliğinde
7x4 ölçülerinde kalenin
ilk sahnesini inşa ettik.
İstanbul’dan AÇOK –
Anadolu Çocuk Oyunları
Kolu, Keloğlan oyunu
ile, Eskişehir’den AKÇEAkademi Çevre Eğitim
Tiyatrosu, Ali Tayfun’un
Masal Bahçesi oyunu
ile, Ankara’dan AÇTAnkara Çocuk Tiyatrosu,
Aziz Nesin üstadımızın
Kutsal Hazine oyunu ile
katıldılar ve Bodrum’un
çocuklarına, her zaman
çocuk kalanlara güzel
bir şenlik düzenledik.
Biz bu hazırlıklar için
koşuştururken Boncuk

Selçuk Abi’nin o zaman
ki küçük Habibe’si
peşimizden koşturuyor,
“Salih Abi bütün çocuklar
gösterileri parasız
seyredecek ama tamam
mı?” diyerek sürekli
tekrarlatıyordu. Sonunda
anlaşıyoruz. “Dondurma
parasına olsun mu
Habibe?” dedim. O da
“Tamam” diyor. Böylece
çocuklar dondurma
parasına seyrediyor tüm
gösterileri.
Başlangıç
Kulakları çınlasın sevgili
Profesörümüz Özdemir
Nutku’nun deyimi ile ‘’Alt
tarafı çocuk tiyatrosu
değil, üst tarafı çocuk
tiyatrosu!’’ diyerek 1975
yılında işe başladığımızda
gerçekten bu konuda
fazla bir şey bilmiyorduk.
Tek bildiğimiz tiyatronun
ciddi bir uğraş olduğu ve
yaşları küçük bu insanlara
karşı sorumluluğumuzun
daha da fazla olması

gerektiği idi. Ankara’da
o zamanki çağdaş
sahne, şimdiki Şinasi
Sahnesi’nde başladık
çalışmalara. 25 Eylül 1979
yılında, Ahmet Önel’in
Becerikli Kanguru adlı
oyunu ile Tiyatro AÇT
olarak ilk kez Ankara’lı
seyircilerimize merhaba
dedik. Arkasından AST
bünyesinde Salih KalyonSamed Behrengi’nin
BİR ŞEFTALİ BİN
ŞEFTALİ’sini, Aziz Nesin
ustamızın öyküsünden
Dr. Erdoğan Aytekin’in
uyarladığı Büyüklere
Masallar dizisinin
ilki olan KUTSAL
HAZİNE’yi sahneledik.
Evet, bir sezonda üç
oyun. O yıllarda devlet
desteği de söz konusu
olmadığından, bizim için
gerçekten öğünülecek bir
başlangıçtı.

Adjacent to fresh and salt water pools, this California-inspired beach-front deck
enjoying mesmerizing views of the Aegean, offers gourmet light bites together with
delectable mocktails and finely crafted cocktails throughout the day.

@thebodrumbyparamounthotels

RESERVATION: +90 252 311 00 30
thebodrumbyphr.com

1 AĞUSTOS

2 AĞUSTOS

Sinema
Her Gün Açık Hava
Music Club 21.00 - 23.00
The Bodrum by Paramount H&R
0252 311 00 30

3 AĞUSTOS
Bale
Uyuyan Güzel, İstanbul Devlet
Opera ve Balesi
Bodrum Kalesi 21.45
www.bodrumballetfstival.gov.tr

Konser
Italian Trio, Her Gün
Vito’s Restaurant Live Music
Pazartesi-Cumartesi 20:00-23:00
The Bodrum by Paramount H&R
0252 311 00 30

4 AĞUSTOS

Bale
Gaia/A Fuego Lento, Astana Balesi
Bodrum Kalesi 21.45
www.bodrumballetfestival.gov.tr
1 - 5 Ağustos
Resim Sergisi
Cevdet Kocaman
Nurol Sanat Galerisi, Oasis
www.nurolsanat.com

1 - 10 Ağustos
Resim Sergisi
İnci Ertuğ, Persona
Mine Sanat Galerisi, Palmarina
www.minesanat.com

5 AĞUSTOS

Konser
İskender Paydaş ve Orkestrası
Alancha Restaurant 22.30
The Bodrum by Paramount H&R
0252 3110030

7 AĞUSTOS

5 Ağustos
Scanned by CamScanner
Kitap imza
Süreyya Üzülmez
Trilye’nin Oltasına Takılanlar
Bodrum Mutfak Mobilya Mağazası 16.00

Konser
Iyeoka
Savra, Bitez
0 252 363 04 63

8 AĞUSTOS

Pianist
Salı - Pazar
Tableau Lounge 12:30-15:00
The Bodrum by Paramount H&R
0252 3110030

5 Ağustos
Konser
Sıla
Bodrum Antik Tiyatro 21.15
Biletix
5-24 Ağustos
Fotoğraf Sergisi
Kıyılara Kaçan Kadınlar
Kumkuat Fotoğraf Grubu
Dibeklihan/Ortakent

6 AĞUSTOS

Konser
Emin Fındıkoğlu Trio
Gümüşlük Sahil,
www.gumuslukfestival.org
0252 311 00 30

9 AĞUSTOS

Dans
Anadolu Ateşi
15. Yıl Özel Gösterim
Bodrum Antik Tiyatro 21.00
Biletix

Belgesel Film
Bodrum’un Suskun Çanları
Kumkuat Fotoğraf Grubu 21.00
Dibeklihan

10 AĞUSTOS

Dj Moophy
Her gün
5555 Beach Bar, 13:00-18:00
The Bodrum by Paramount H&R
0252 311 00 30

11 AĞUSTOS

Konser
Alp Sönmez ‘Feat Erik Truffaz’
Gümüşlük Sahil
www.gumuslukfestival.org

12 AĞUSTOS

12 - 16 Ağustos
Bodrum Müzik Festivali
D-Marin Turgutreis,
www.bodrummuzikfestivali.com
0530 927 87 40

12 Ağustos
Konser
Alice Sara Ott & Doğuş Çocuk Senfoni
Orkestrası
D-Marin Turgutreis 20.30
www.bodrummuzikfestivali.com
0530 927 87 40

12 - 20 Ağustos
Resim Sergisi
Ebru Akçatepe, Kadın Olmadan
Trafo, Hakan Aykan Kültür ve
Sanat Merkezi

13 AĞUSTOS

Flamenko
Born To Dance, Los Vivancos
Bodrum Kalesi 21.45
www.bodrumballetfestival.gov.tr

Konser
Emma Shapplin & Cumhurbaşkanlığı
Senfoni Orkestrası
D-Marin Turgutreis 21.00
www.bodrummuzikfestivali.com

14 AĞUSTOS

17 AĞUSTOS

Konser
Leticia Moreno & Rusya Devlet
Akademi Senfoni Orkestrası
D-Marin Turgutreis 21.00
www.bodrummuzikfestivali.com

Konser
İlhan Şeşen & Sunay Akın
Bodrum Antik Tiyatro 21.00
Biletix

15 AĞUSTOS

Klasik Müzik
Fazıl Say & Rusya Devlet Akademi
Senfoni Orkestrası 21.00
D-Marin Turgutreis,
www.bodrummuzikfestivali.com

16 AĞUSTOS

Konser
Kerem Görsev Trio & Karşıyaka Oda
Orkestrası 22.00
Bodrum Kalesi,
www.bodrummuzikfestivali.com

18 AĞUSTOS

18-30 Ağustos
Sergi
Cins “Gündüz Düşü”
Casa Dell’Arte Hotel of Art & Leisure
Torba/Bodrum
www.casadellartebodrum.com

19 AĞUSTOS

Konser
Edip Akbayram
Bodrum Kalesi 21.15
Biletix

21 AĞUSTOS

Dj Berfu
Her gün
Malibu Deck, 18:00-20:00
The Bodrum by Paramount H&R
0252 311 00 30

24 AĞUSTOS

Konser
Yaşar
Bodrum Kalesi 21.15
Biletix

25 AĞUSTOS

22 AĞUSTOS

Konser
Yalın
Bodrum Kalesi 21.15
Biletix

23 AĞUSTOS

Konser
Alpay
Bodrum Kalesi 21.00
Biletix

Konser
Erol Evgin
Bodrum Antik Tiyatro 21.00
Biletix

26 AĞUSTOS

Tiyatro
Yılmaz Erdoğan
Bodrum Antik Tiyatro 21.15
Biletix

27 AĞUSTOS

30 AĞUSTOS

Konser
Duman
Bodrum Antik Tiyatro 21.00
Biletix

28 AĞUSTOS
Konser
Derek Gripper
Toprak Ev, Gümüşlük
www.gumuslukfestival.org

31 AĞUSTOS

Konser
Ebgerto Gismonti, Piyano
Antik Taş Ocağı, Koyunbaba
www.gumuslukfestival.org

29 AĞUSTOS

Konser
İskender Paydaş ve Orkestrası
Mandalin
0549 226 48 48
www.mandalinbodrum.com

Konser
Duygu Soylu
Her Perşembe
Marina Yacht Club
0252 316 12 28
www.marinayachtclub.com

Bodrum ile birlikte gelişip büyüyen
Bodrum Mutfak Mobilya, özenle
mutfak ve mobilya tasarlıyor, üretiyor,
ürünlerinin kurulum ve bakımını
da üstlenerek eksiksiz müşteri
memnuniyeti düsturuyla faaliyetlerini
21 yıldır sürdürüyor.

Bu yıl mutfakların en gözde renklerinin Bodrum Mavisi ve Turkuaz Yeşili olacağını ileri
süren Bodrum Mutfak Mobilya, bu iki renkte ürettiği mutfak serilerinin revaçta olacağı
konusunda iddialı! Yeni nesil serilerin modern ile klasiğin bir harmanı olduğunu belirten
firma yetkilileri, bu seride ince detayların tasarımın gücünü desteklediğini belirtiyorlar.

Bodrum Mutfak
Mobilya’dan 2017
Eğilimleri
Son yıllarda hız kazanan inşaat sektörünün
Bodrum’da da artan faaliyetleri, mutfak
ve mobilya endüstrisine de ivme kattı.
Önce yalnızca mutfak tasarım ve üretimi
yapan Bodrum Mutfak, mekân ve kullanıcı
gereksinimleriyle uyumlu sistemler
tasarlayarak kaliteli ve işlevsel yaşam
alanları yarattı. İlk yıllarda yoğunlaştığı
mutfak tasarımları ve üretiminden sonra
mobilya alanında da tasarımlara ve
üretime başladı. Butik hizmet anlayışıyla
estetik, uzun ömürlü ve gereksinime
göre işlevsel mutfaklara imza atan firma,
mobilya ve dekorasyon alanında da
özenli ve özgün tasarımlarıyla üretime
başlayınca, Bodrum Mutfak Mobilya
adını benimsedi. Kişiye özel, çağdaş ve
ergonomik tasarımlarıyla da kısa sürede
kendi pazarında lider konumuna geldi.
Alanındaki yenilik ve gelişmeleri yakından
izleyen Bodrum Mutfak Mobilya, ISO 9001
kalite belgeli yönetimi, 7000 m2’lik üretim
tesisi ve 2000 m2’lik satış mağazası ile
Avrupa standartlarında hizmet veriyor.
Ayrıca kendi tasarımcılarının yaratımlarının
yanı sıra dünyaca ünlü markalara ait
mutfak ve mobilya aksesuarları, özel
tasarım ankastre cihazları ve tamamlayıcı
dekorasyon ürünleri de üretiyor.
Bodrum Mutfak Mobilya bu yıl, Bodrum’un
mavisi ile beyazını birlikte kullanarak
mekânların içine Bodrum karakterini
yerleştirmeyi amaçlıyor. Son yılların
popüler eğilimi olan “Geçmişe DönüşYaşanmışlık-Retro Dokunuşlar” ile
birlikte de kendimizi büyükannelerimizin
“Bodrum’daki” mutfaklarında
buluveriyoruz. Bodrum Mutfak Mobilya’nın
modern ile klasiği başarılı bir şekilde
birlikte uyguladığı bu seri, bu yılın öne
çıkacak olan mutfak tasarım serileri
hakkında önemli bir ipucu veriyor.
bodrummutfak.com.tr

YENİ BODRUM
“Değerleri unutmamayı, korumayı, kollamayı
bilmektir ki yaşadığımız büyük depremde
olduğu gibi, Bodrum da bizi korusun ve kollasın.”
Orhan Dumanlı

Hacim olarak hormonlu büyüyen Bodrum’da yazın en hareketli günleri de başladı.
Ne Bodrumlunun ne de yaz tatili için büyük şehirlerden gelip hormonlu büyümeye
katkısı olanların mutlu olduğu bu hareketli günlerde, her yıl daha da farklılaşan
eğlence kültürü de kendini her yerde gösterir oldu.
Malum trafik, bu aylarda Bodrum’daki pazaryerinden Konacık’a gelebilmek oldukça
vakit ve sabır gerektiriyor. Hal böyle olunca da yol boyu etrafa bakıyor insan.
Neredeyse bütün billboard’ların, özellikle yazın iki ay için şehre gelen yeni eğlence
anlayışını yansıtan club, bar, meyhane ve plaj ilanlarıyla dolu olduğu görülüyor.
Sanki herkes bu tür “eller havaya” eğlence anlayışından medet umar olmuş
gibi... Fakat bunun Bodrum’a artı bir değer katmayacağını İstanbul Beyoğlu’na
baktığımızda görebiliriz. Gelenin talebine göre verilen günlük kaygılarla oluşan
hizmet anlayışı, bir müddet sonra o yeri kimliksizleştiriyor. Nitekim Beyoğlu’na
giden insan profili de değişti, semtteki dükkânların çoğu el değiştirdi, çoğu da
semte artı değer kazandıracak kiracı arayışına girdi.
Bodrum’un ise bu yeni eğlence anlayışına ihtiyacı yoktur. Bodrum Hadigari’dir,
Helva Bar’dır, Halikarnas’tır, Kule’dir, Küba’dır. Grup Gündoğarken’dir, Mazhar Fuat
Özkan’dır, Fikret Kızılok’tur, Zeki Müren’dir…
Bodrum, eller havayaymış gibi bir kültürle yan yana anılmamalıdır. Bodrum’un
değerlerine her geçen gün daha çok sahip çıkmamız gereklidir. Bodrum’un tüm
ihtiyacı, onu bugünlere getiren yerel değerlerinde saklıdır. Önemli olan o değerleri
unutmamayı, korumayı, kollamayı bilmektir ki yaşadığımız büyük depremde
olduğu gibi, Bodrum da bizi korusun ve kollasın.

Offering a sumptuous menu including organic and healthy options,
in a relaxed atmosphere, The Stage is an intimate buffet restaurant with
live cooking stations.

@thebodrumbyparamounthotels

RESERVATION: +90 252 311 00 30
thebodrumbyphr.com

KARİDES CANNELLONİ
SEBZE RATATOUİLLE İLE

GÖKHAN KARAKAYA
Executive Sous Chef

MALZEME

YAPILIŞI

RATATOUİLLE YAPILIŞI

Her bir porsiyon için
200 gr orta boy karides ve
30 gr deniz tarağı

Karidesleri temizledikten
sonra blenderdan geçirip
püre haline getiriyoruz.
Hazırladığımız karides püreyi
tatlandırdıktan sonra bir silpat
kaşık yardımıyla düz bir silpata
ince bir şekilde yayarak fırında
pişiriyoruz.
Cannelloni için: deniz taraklarını
küp küp kestikten sonra
blenderdan çektiğimz karidesle
birlikte bir içi hazırlıyoruz.
Fırında pişirdiğimiz karidese
istediğimiz şekli verdikten sonra,
deniz tarağı ile hazırladığımız iç
ile birlikte rulo yapıyoruz.

Bütün sebzeleri burnuaz
doğradıktan sonra, her birini
ayrı ayrı soteleyerek en son
bir araya getirip tatlandırarak
servis edebiliriz.

RATATOUİLLE İÇİN
•Soğan
•Sarimsak
•Patlıcan
•Kabak
•Yeşil biber
•Sarı biber
•Erik domates
•Z.yağ
•Fesleğen Birkaç
•Tuz
•Karabiber

10 gr
2 gr
30 gr
30 gr
20 gr
20 gr
40 gr
1 0 ml
yaprak
2 gr
1 gr

NOT: İsteğe bağlı olarak
karides kabukları bisque
sosla servis edilebilir.

This exquisite restaurant, home to heart-warming Italian cuisine, offers a
Mediterranean inspired ambiance complete with stunning alfresco dining on a
beautifully landscaped terrace over azure waters of the Aegean.

@thebodrumbyparamounthotels

RESERVATION: +90 252 311 00 30
thebodrumbyphr.com

B O DRUM’ DAKİ
E VİN İZ

ES K İ Ç E ŞM E M A H. PO YRAZ S O K. NO :1 5 BODRUM / MUĞLA
+9 0 0252 31 6 1 0 0 6 +90 0 532 7 0 2 71 71 info@hot elno20.c om
hotelno20.com

Deniz Ürünleri Çorbası
4 kişilik
Malzeme
Bayram Kılınç
Exclusive Chef

4 Adet Jumbo Karides
300 gr Levrek Fileto
20 Adet İç Midye
30 Adet İç Karides
10 Adet Kabuklu Midye
2 Adet Domates
Az Maydonoz
Yapılışı
Bütün malzemeler zeytinyağı ile
sote edilerek pişirilir. Sote edilen
malzemelerin; 1,5 bardak su
bardağı balık suyu ile soyulmuş
ve küp şeklinde doğranmış
domatesleri de ilave ederek
yaklaşık 3 - 4 dakika kısık
ateşte pişmesini sağlıyoruz. Tuz,
karabiber ve yarım limon suyu
ilave edilerek ve ince doğranmış
maydanoz ile süslenerek servis
ediyoruz.

Eski Çeşme Mah., Neyzen Tevfik Cad., No: 130 Bodrum T. 0252 313 33 94

mustobistro

Tora bringing exquisite Japanese and Pan Asian cuisine to Bodrum, offers an
elevated dining experience.

@thebodrumbyparamounthotels

RESERVATION: +90 252 311 00 30
thebodrumbyphr.com

THE SPA

Reflecting the Californian glamour, our tastefully designed and well-appointed
wellbeing center also features VIP cabanas coming with exclusive services of a
dedicated team, to spend the day in style.

Zeytinlikahve Mevkii Bodrum, Mugla Turkey
thebodrumbyphr.com

@thebodrumbyparamounthotels

Alışveriş ve eğlence için

D-Marin Turgutreis’e gelin!

Her mevsim keyiﬂi vakit
geçirebileceğiniz etkinlikler
için D-Marin Turgutreis
Yacht Club

Dinlenmek, eğlenmek ve
keşfetmek için D-Marin
Turgutreis AVM

