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 BİZ KİMİZ?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pek çok yazar, sanatçı, müzisyenin katılımı, Fethiye 

halkının misafirperverliği ile tamamen gönüllü ve 

amatör bağlılık üzerine kurulu uluslararası FETHİYE 

ULUSLARARASI KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ’nin 

bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek. 

 

Yaşadığımız yer Fethiye’ye 

değer katmayı amaçlayan, 

ulaşabildiğimiz her yerden 

edebiyat, sanat, müzik 

örneklerini getirip halkın 

özellikle de çocukların okulda, 

sokakta birebir ücretsiz temas 

etmelerini sağlamaya çalışan 

Gönüllüleriz. 

 

 

Yalnız kendi fikirlerimizle 

yetinmeyip, etkinliğin 

gelişmesine senelerdir katkıda 

bulunan sanatçı dostlar ile 

buluşup bir sonraki etkinliğe 

neler katabiliriz, Beyin 

Fırtınaları ile bulmaya çalışırız. 

(Yanda, İstanbul Gezi 

Pastanesi-Taksim Sanatçılarla 

Toplantı) 

 Sanatçılar gönüllü, organizasyon gönüllü,  etkinlikler ücretsiz… 

 

Fethiye Belediyesi ile FETAV’ın katkılarıyla gerçekleşen etkinliğin hazırlık 

toplantıları (sağda) tüm sene boyunca her hafta FETAV’da (Fethiye Turizm Tanıtım 

Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı) devam eder.  
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FESTİVAL’İN AMACI 
Ülkemiz gençliğinin aydın, ilerici, dünya 

standartlarında yetişmesine katkıda 

bulunmak ve bütün bunların yanı sıra 

Fethiye’nin kültür yaşamını geliştirmek için 

tanınmış yazarların, sanatçıların, 

tiyatrocuların katkısıyla halkın da katılımını 

sağlayarak Fethiye’yi bir sanat ve kültür 

kentine dönüştürmek olarak tanımlanabilir.  

Bu düşünceden yola çıkarak beş yıldan beri 

Fethiye‟deki ilk ve orta öğretim öğrencilerine 

yönelik edebiyat, tiyatro, heykel, resim, fotoğraf, 

kısa film dallarında sohbetler, seminerler, 

konuşmalar ve atölye çalışmaları yapılmaktadır. 

Fethiye‟de yaşayan hemşerilerimize de yönelik 

olarak da açık hava toplantıları, kahve sohbetleri ve 

kültür merkezinde konferanslar 

gerçekleştirilmektedir. Etkinlikler uluslararası ve 

ülke çapında tanınmış yazar ve sanatçıların 

Fethiye‟ye daveti, burada ağırlanması ile 

gerçekleşmektedir. Etkinliklerin tamamına katılım 

ücretsiz olup, yalnızca topluma kültür hizmeti 

sunmak amaçlanmıştır.  

 
 ETKİNLİKLER  

Etkinlikler edebiyat ve sanatta yoğunlaşıp, özellikle gençlerimizin eğitimine yönelik olarak 

düşünülmüştür. Bu düşünceden yola çıkarak Fethiye‟deki ilk ve orta öğretim öğrencilerine 

yönelik edebiyat, tiyatro, heykel ve resim dallarında sohbetler, seminerler, konuşmalar ve 

atölye çalışmaları yapılmaktır. Gayet tabiidir ki bu etkinlikler aynı zamanda Fethiye‟de 

yaşayan hemşerilerimize de yönelik olarak da açık hava toplantıları, kahve sohbetleri ve 

kültür merkezinde konferanslar olarak uygulanacaktır. Bu etkinlikler uluslararası ve ülke 

çapında tanınmış yazar ve sanatçıların Fethiye‟ye daveti, burada ağırlanması ile 

gerçekleşmektedir.  

Fethiye Kültür ve Sanat Günleri ile bağlantılı olarak yaratıcılığı teşvik etmek amacıyla lise 

öğrencileri arasında röportaj yarışması ile. İlköğretim öğrencileri arasında fotoğraf 

yarışması ve kısa film yarışmaları düzenlenmektedir. 
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  BUGÜNE KADAR FETHİYE’DE NELER OLDU ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Akdeniz heykeline onun elleri hayat verdi. 
 
Bilim ve sanatı bir araya getiren eserleriyle ünlendi, İlhan Koman. 
 

Türk Da Vinci'si olarak anılan heykeltıraşın yaşamının son yirmi yılını ailesiyle 
birlikte yaşadığı ve atölye olarak da kullandığı Hulda adlı teknesi artık gezici 
sergi ve çocuklar için eğitim atölyesi oldu. Festivalin 5. sene konuğu kendisi 
de bir festival olan HULDA‟ydı. 
 

 

 

 

 

Festival içinde festival… 

HULDA gezici sergi ve heykel atölyesi 
Fethiyeliler ve öğrenciler ile buluştu… 
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İZ TV’nin çok sevilen belgesel programı; “Sudaki 
İzler”, 5. Fethiye Kültür Sanat Festivalindeydi… 
 

İlhan Koman, İsveç‟te 

pek çok sanatçıyı 

teknesinde ağırladı, 

bunlardan biri; 5. 

Fethiye Kültür Sanat 

Günleri Festivali 

konuklarından Zülfü 

Livaneli‟ydi…  

 

Sudaki İzler - Savaş Karakaş tüm 
hafta boyunca festivali belgeleyerek 
programına taşıdı. Aynı zamanda 
Liseler arası kısa film yarışmasında 
jüri üyesi oldu.  
Yanda son iki senedir halka açık 
konferanslar ve imza günleri ile 
festivale katılan “Kaptan Corelli‟nin 
Mandolini” ve “Kanatsız Kuşlar” 
Kitabı‟nın yazarı Louis de Bernières, 
Hulda da eski dostu Zülfü Livaneli ile 
bir araya geldi.  
 

Sanatçı dostlar 
HULDA ile 
Akdeniz’e 
açıldılar… 
 

HULDA üzerinde heykel sergisini gezerken İlhan Koman‟ın oğlu Ahmet 

Koman ile Zülfü Livaneli‟yi ünlü Akdeniz Heykeli‟nin yanında anılardan 

bahsederken buluyoruz. Festivalin içten rahat sıcak atmosferi yüzlerde, 

sokaklarda, denizde, her yerde hissediliyor. 
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 BAŞKA NELER OLDU ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telmessos Antik 
Tiyatrosu tüm hafta 
konserler ile hayat 
buldu 
Aşağıdaki etkinliklerin içinde en 

içimizi sıcacık yapanı belki de 
Mehmet Selim Baki‟nin başlattığı 
“Barış İçin Müzik” projesi 
kapsamında alt gelir grubunda 
olan 7-14 yaş arasındaki 
çocuklar ve gençler‟in sunduğu 
müzik ziyafetiydi.  

 
 
 

 

 

 Akdeniz Üniversitesi Devlet 
Konservatuarı 

 Barış için Müzik Orkestrası 
 Türk Dünyası Halk Müziği 
Konseri ve Dansları 

 Gülsüm Cengiz Şiir Dinletisi 
 Yusuf Çotuksöken Şiir 
Dinletisi 

 Zülfü Livaneli Fahri 
Hemşerilik Töreni 

 İlk ve orta öğretim drama 
gösterileri 

 

 

 

 

Dinleyiciler, eski 
zamanlarda olduğu 
gibi deniz kenarında 
konuşlanmış antik 
Roma Tiyatrosu‟nda 
müziğin keyfine 
vardılar. 
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Fethiye‟nin kazandığı önemli 
sergilerden biri de Behiç Ak 

karikatür sergisi oldu. 
 
Hafta boyunca açılan diğer 
sergiler;    
 

 İlhan Koman Heykel sergisi,  
 Eski Fethiye Fotoğrafları 
sergisi 

 Bayram Candan ve Yunus 
Nadi İlköğretim öğrencileri 
Heykel Sergisi 
 

Drama eğitmenleri her sene farklı 

okullarda drama çalışmaları 

yaparak, müzikli tiyatro, yaratıcı 

drama ve forum tiyatrosu eğitimleri 

veriyor, gençler ise sahne ve 

seyircileriyle buluşuyorlar. 

Nihal Kuyumcu, Tijen Gedik, Emine 

Kınacı gibi değerli isimler bunlardan 

bazıları. Ayrıca festivalin 4. yılında 

Genco Erkal‟ı, 5. yılında de Meral 

Çetinkaya‟yı ağırladık.    

Behiç Ak Karikatürleri Sergisi, Fethiye Kültür 
Merkezinde halk ile buluştu… 
 Yazar, oyun yazarı, karikatürist ve film yapımcısı; Behiç Ak festivale başından beri 
katılıyor ve destekliyor. 5. Fethiye Kültür Sanat Günleri ile, 
 

Drama Gösterileri festivalin sonunda Kültür 
Merkezinde sergilendi. Tüm gösteriler halka açık 
gerçekleşmektedir.  
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Edebiyat Günleri… 
 
Edebiyat alanında gerçekleşen etkinlikler, 

özellikle gençlerimizin eğitimine yönelik 

olarak düşünülmüştür. Öğrencilere yönelik 

yazarlarla sohbetler, seminerler, atölye 

çalışmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda 

yetişkinlere yönelik yazarlar ile açık hava 

toplantıları, imza günleri, konferanslar 

düzenlenmektedir.  
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Mithat Bereket ve 89. 
Yılında mübadeleyi konu 
alan Pusula Programı, 
etkinliklerin 4. senesinde 
Fethiyeliler ile beraberdi. 
Pusula, Fethiye‟deki eski 
bir Rum köyü olan 
Kayaköy‟ün mübadele 
hikayesinden yola 
çıkarak, etkinliklerin 
tümünün kısa bir 
belgeselini hazırladı. 

Tüm hafta Fethiye’nin pek çok noktasında 
atölyeler, sanat çalışmaları ve gösterimler 
devam ediyor… 
 

Mithat Bereket’in hazırlayıp sunduğu TRT’de 
yayınlanan; “Pusula” programı, Festival’in 4. 
Senesine katıldı… 

Ünlü tarihi roman yazarı Louis De Bernieres ile mübadeleyi konu alan 
romanı “Birds without Wings”; yani “Kanatsız Kuşlar” hakkında söyleşi 
yaptılar. Mithat Bereket‟in mübadele belgeseli gösterimi ve ardından 
İngiliz yazar ile söyleşi, Kayaköy‟ün eteklerinde ağaçlar altındaki kır 
kahvesinde yöre halkının katılımı ile gerçekleşti.    
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 PLASTİK VE GÖRSEL SANATLAR  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

İlköğretim öğrencileri, heykel 
çalışmalarını sergilediler… 
Bayram Candan, ilköğretim öğrencileri ile 
tüm hafta heykel atölyesi kuruyor. Her sene 
farklı teknikler çalışıyor, aslında çocuklar 
hayal dünyalarını genişletip, hayata daha 
geniş açıdan bakmayı pratik ediyorlar. Geri 
dönüşüm, çevre koruma heykellerde 
gizlenmiş bir başka tema olarak hafta sonu 
açılan sergilerde karşımıza çıkıyor.  Atölye 
açan bir başka değerli sanatçımız, aynı 
zamanda Fethiye de yaşayan Sercihan 
Alioğlu.  
 

 

Okul Duvarlarında Resim Atölyeleri 
Festival‟in ilk senelerinden itibaren ilköğretim 
öğrencileri ile buluşan sanatçılardan Banu 
Theiss Baydur yanda öğrenciler ile birlikte 
kendi okul duvarlarına hayal dünyalarını 
boyuyorlar. Duvar resmi festivalin finalinde 
sergilenen müzikli tiyatro oyununun fonunu 
oluşturuyor. Drama, müzik ve görsel sanatlar 
doğal olarak iç içe geçiyor, öğrenciler kültür 
merkezinde yaratıcı gösteriler sahneliyor. 
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 BAŞKA HANGİ ATÖLYELER VAR? YARIŞMALAR NELER? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 Lise öğrencileri arası Yunus 
Nadi Röportaj Yarışması 
(Muğla çapında) 

 -18 Liseler arası Kısa Film 
Yarışması 

 İlköğretim öğrencileri arası 
Foto Kandiye Fotoğraf 
Yarışması 

 Orta Öğretim Pandomim 
Yarışması 

 Bir kitap hazırlıyoruz Yarışması 
 Festival Afişi Tasarım 
Yarışması 

 

 

 

 

 

Edebiyat 
Atölyeleri  
 
Her ikisi de yazar 

olan Nazan İpşiroğlu 

ve kızı Zehra 

İpşiroğlu (sağda) 

Festival‟in 

kurucularındandır ve 

ilk seneden beri 

katılmaktadırlar.    

Nazan İpşiroğlu "resim anlama ve çözümleme" atölyesini, Zehra İpşiroğlu ise 

“Yaratıcı okuma ve yazma” atölyesini düzenliyorlar. Zehra İpşiroğlu‟ nun ilköğretim 

öğrencilerine yönelik düzenlediği “Bir Kitap Hazırlıyoruz” atölyesi (yukarıda), 

Fethiyeli öğrenciler‟ in kazandığı önemli etkinliklerdendir.     

 

Liseler ve İlköğretim öğrencileri arasında yapılan 
yarışmalar Fethiye sınırlarını aştı  
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Sinema ve Kısa Film Yapım Atölyeleri  
 
Liseler arası düzenlenen kısa film yarışması kapsamında lise öğrencileri, 
sinema atölyelerine katılarak aldıkları teknik eğitim ile tamamen kendi 
emekleriyle kısa filmler çekiyor ve yarışıyorlar. Atölyeler iki senedir Bilgi 
Üniversitesi‟nin Sinema ve Televizyon Bölümü‟nün katkılarıyla 
gerçekleşmektedir.   
Bu sene kısa filmler 10 Mayıs 2013 Cuma akşamüstü, Fethiye Kültür 
Merkezi‟nde gösterilecek.  

Belgesel gösterimleri  
 
Festival haftası boyunca, Fethiye meydanında kurulan çadırlarda, Kültür 
Merkezinde ve bazı tarihi mekanlarda pek çok belgesel gösterimi gerçekleşti. 
Katılan belgeselciler; Hulda Festival Belgeseli, Mithat Bereket, Ümit Solak, 
Nurdan Arca ve Osman Okkan olarak sayılabilir. Bu sene, festival süresince 
Beşkaza Kent Meydanı‟ndan geçerken belgesel çadırlarında ünlü belgeselcilerin 
yapımlarını izleme şansını kaçırmayın. Mithat Bereket, Ümit Solak, Nurdan 
Arca, Osman Okkan, Hulda Festival bunlardan bazıları.  
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 BU YIL NELER OLACAK?  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fethiye Dünya Müzik 
Festivali 

Etkinlikler‟in 6.yılında, restorasyonu 
başlayan antik Telmessos tiyatrosu yerine, 
konserler yeni festival alanımıza taşınıyor. 
Fethiye Belediyesi‟nin bu sene açılışını 
yaptığı, deniz kenarında yeralan, güzel 
Fethiye kalesi manzaralı, 10.000 kişi 
kapasiteli Beşkaza Kent meydanında tüm 
sanatseverleri konserlerimize bekliyoruz.  
Bu sene yeni festival alanı, yeni bir etkinliği 
ağırlıyor; Dünya Yerel Müzikleri Festivali 
başlıyor. Farklı ülkelerden davet edilen, 
yerel enstrümanları ile özgün müzik yapan 
gruplar, başta Fethiye olmak üzere 
ülkemizin farklı bölgelerinden yerel gruplar 
ile aynı sahneyi paylaşacaklar. Konserler, 
03 – 08 Mayıs 2013 tarihleri arasında her 
gece 20:00 - 22:00 arası gerçekleşecek. 
 
 

 

 

Şu ana kadar müzik festivale katılacağını 
belirten yabancı müzik grupları;  
Group Khalilo - Gürcistan,  
Mazaj Band – İngiltere‟den(Mısır Müzikleri),  
Rodos Müzik Okulu – Yunanistan, Rodos 
INU Band – İrlanda (İrlanda ve Balkan 

Mzüikleri)  

Rumah Angklung – Endonezya (Anglunk 

enstrümanı ile show) 

USA Traveller - ABD 

Müzik festivalinin tüm detayların yeraldığı 
programı Nisan ayında hazır olacaktır ve 
festival‟in web sitesi olan; 
www.fethiyefestival.com„dan ulaşabilirsiniz.  
 

http://www.fethiyefestival.com/
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Sözsüz Oyun… Pandomim!   
Sanat atölyelerine yeni eklenen sanat dalı olacak 
Pınar Alev‟in katılımıyla, etkinliğin 6. yılında pandomim atölyeleri düzenlenecek.  

    Fethiye Kitap Fuarı 
 
Yeni festival alanımız olan, 

Beşkaza Kent meydanında kurulacak 
olan Fethiye Kitap Fuarı tüm etkinlik 
haftası boyunca misafirleri ağırlayacak. 
Yazarlar ile sohbetler, imza günleri 
düzenlenecek.  

Kitap Fuarı 03 – 08 Mayıs 2013 
tarihlerinde Beşkaza Kent Meydan‟ında 
kurulacaktır. 

 
 

 

 

Fuar‟ın kurulacağı meydan, kent merkezinde ki okulların öğrencileri için yürüyüş 
mesafesindedir. Fethiye merkeze uzak olan çevre köylerin okullarından öğrencilerin 
ise tüm hafta fuar alanına ulaşımları sağlanacak.  
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  >Özel Gösterim< 

Kentsel Dönüşümü ve 3. 

Köprü Projesini Deşifre 

Eden Ödüllü Belgesel 

Ekümenopolis: Ucu 

Olmayan Şehir  

 

Saraybosna Film 

Festivalinden İnsan Hakları 

Ödülüyle dönen, Siyad "En 

İyi Belgesel" ödüllü 

Ekümenopolis: Ucu 

Olmayan Şehir 

 

İstanbulu nefes alınamaz hale 

getiren sistemin ilmek ilmek 

nasıl örüldüğünü; "Afet 

Yasası"nın içyüzünü, 2012 

içerisinde temeli atılmak istenen 

3. Köprü projesinin altında 

yatan dinamikleri ve olası 

sonuçlarını gözler önüne 

seriyor. Ekümenopolis, 

İstanbula bütüncül bir yaklaşımı 

amaçlıyor, değişim kadar, 

değişimin altındaki dinamikleri 

de sorguluyor. Bizi yıkılmış 

gecekondu mahallelerinden 

gökdelenlerin tepelerine, 

Marmaray‟ın derinliklerinden 3. 

köprünün güzergahına, 

gayrimenkul yatırımcılarından 

kentsel muhalefete, bu uçsuz 

bucaksız kentte uzun bir 

yolculuğa çıkartıyor. 

Ekümenopolis belgeseli özel gösterimi, Fethiye 

Mimarlar Odası‟nın katkılarıyla gerçekleşecek.  

Yeri ve tarihi, festival web sitesi ve facebook‟tan 

takip ediniz.  

 

Çocuk ve Mimarlık Atölyesi çalışmaları şöyle; 

- Benim Kentim: 5-12 yaş arasına yönelik 
- Mekanımı Tasarlıyorum: 8-15 yaş arasına 

yönelik 
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Fethiyeli çocuklar Christine 
Nöstlinger’in  “Kim Takar 
Salatalık Kralı’nı” oyunu 
sahneleyecekler… 
1936’da Viyana’da doğan Christine 
Nöstlinger, Viyana Uygulamalı Sanatlar 
Akademisi’nde öğrenim gördü, kitap 
resimlemeye başladı. Ancak ilk kitabı, 
Alev Saçlı Çocuk desenleri yerine yaratıcı 
öyküsüyle ilgi çekince, resimlemeyi 
bırakıp yazmaya başladı. Astrid Lindgren 
Edebiyat Ödülü (2003), Hans Christian 
Andersen Ödülü (1984) ve Kim Takar 
Salatalık Kral’ı adlı romanıyla aldığı 
Alman Gençlik Edebiyatı Ödülü (1973) 
gibi çok sayıda önemli ödülün sahibi olan 
Nöstlinger, çocuk edebiyatına getirdiği 
eleştirel-sosyal tutumuyla, antiterbiyeci 
bakış açısıyla ünlendi. Kitaplarında, 
geleneksel aile yapısını ve okul kurumunu 
esprili bir üslupla eleştirmektedir. 

Ressam Rolf Jahn ve sosyolog Nurten Kum‟un birlikte düzenleyeceği disiplinler arası 
atölye çalışmalarında, ilköğretim öğrencilerinin hayal güçlerinde canlandırdıkları 
öyküler ressam Rolf Jahn ile tuvallere yansıtılacak. 
 

Yazarın kitaplarından “Kim Takar Salatalık Kralı’nı” 

oyununu Fethiyeli öğrenciler, drama eğitmeni 

Emine Kınacı yönetiminde sahneliyecekler. 

Çocuklarınızı Fethiye Kültür Merkezine izlemeye 

getirmeyi unutmayın … 

Resim ve Öykü, Disiplinler 
arası atölye çalışmaları 
düzenlenecek… 
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Festival tarihleri; 

03-11 Mayıs 2013  

Fethiye’ye 

bekliyoruz, güneş, 

doğa ve kültür dolu 

hoşça vakit 

geçirmenizi garanti 

ediyoruz. 
 
Bu sene yeni 
festival alanı olan; 
Fethiye Beşkaza 
Kent Meydanı‟nda 
buluşmak üzere… 
 

Festivalde buluşalım! 

6. Fethiye 
Uluslararası 

Kültür ve 
Sanat Festivali 

 
03-11 Mayıs 2013 
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