
* The Partners kaç yılında, kimin tarafından 
hangi amaçla kuruldu?

THEPARTNERS’ı, 2004 yılında, uluslararası 
projelerdeki tecrübem ile eğlence yatırım 
danışmanlığı, büyük çaplı proje geliştirme ve 
yönetimi alanlarında hizmet vermek ve bu anlamda 
sektöre yeni soluk ve vizyon katmak amacı  
ile kurudum.

* Bugüne kadar hangi işlere imza attınız?

Bryan Adams, Sting, Jose Carreras & Montserrat 
Caballe Konserleri
Tarkan Doritos Panço turnesi
Woodstock 94 & 99 New York
Rock’n Coke Festivali 2003 -2006
Eurovision Şarkı Yarışması
The Fugees ve Lauryn Hill Avrupa Turneleri.

Leonardo Da Vinci,
Einstein,
Beyin,
Su,
Barbie ve Lego,
Robot Zoo,
Body Worlds Sergileri.

Garanti Bankası Işıklandırmaları, Kanyon AVM açılışı, 
Çırak TV programı,
Türkmenistan 20.Bağımsızlık Kutlamaları.

* Koleksiyon getirmeye ve sergi açmaya ne 
zaman başladınız? Bugüne kadar hangi 
sergileri getirdiniz?

2006 yılının Kasım ayında ilk olarak Leonardo 
Evrensel Deha sergisini getirdik. Takiben;

Leonardo Da Vinci,
Einstein,
Beyin,
Su,
Barbie ve Lego,
Robot Zoo ve
Body Worlds Sergilerini açtık.

* Son yıllarda ünlü sanatçıların eserlerini 
Türkiye’ye getiren şirket sayısında artış 
dikkat çekici. Eskiden vakıflara ait müzeler 
getirirdi. Şimdi bağımsız yapılmaya 
başlandı. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Sektörde herkes doğal olarak yeni açılımlar 
arayışında. Sergiler Türkiye’deki bu yeni açılımlardan 
bir tanesi. Dünyada yerleşik sergilerin ardından 
Pazar payını arttırmak ve daha fazla ziyaretçiye 
ulaşmak amacı ile biraz da talepler doğrultusunda 
popüler ve eğitim içerikli gezici sergiler yaratılmaya 
başlandı. Bu sergilerin ait oldukları ülkeler dışına 
da çıkması ile Türkiye doğal bir Pazar oldu ve 
dolayısı ile ülkemizde de emekçilerini yarattı. Biz 
sergi konusunda Türkiye’deki öncü firmalardan bir 
tanesiyiz. Getirdiğimiz sergilerdeki başarılarımızın, 
diğer girişimcilere cesaret verdiğini düşünüyorum.

* Bu tarz şirketlerin Türkiye’de sayısı nedir? 
Artar mı? 

Arz-Talep dengesi doğrultusunda girişimci firmaların 
sayılarında artış olması doğaldır. Zaman içerisinde 
işin ele alınış biçimine ve vizyona bağlı olarak doğal 
bir seleksiyon yaşanacaktır.

* Dünyada bu konuda işleyiş nasıl?

Dünya’da da işleyiş ülkemizde olduğu gibi daha 
farklı değil. Fakat yurt dışının ülkemize göre bazı 
avantajlı tarafları var. Mesela daha fazla nitelikli 
mekana sahipler, yani bu tür sergilerin gerektirdiği 
teknik şartlara uyacak daha fazla mekan alternatifi 
var. Ayrıca yurt dışında kitleler bu tür sergilere 
daha fazla ilgi gösteriyorlar ancak ülkemizde de 
deneyimleyerek eğitme sistemine ağırlık verilmesi 
ile birlikte Türkiye’de de ziyaretçi sayılarında yavaş 
yavaş artışlar gözlemlemekteyiz.

* Türkiye’de yılda ne kaç sergi yapılıyor ve 
yurdışından kaç sergi geliyor?

Sanat sergileri için birşey söyleyemeyeceğim ama 
bizim gibi eğitim sergilerinin sayısı maalesef çok 
sınırlı sayıda.
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* Sergi getirmenin maliyeti nedir? (en düşük 
ve yüksek) Maliyet kalemleriyle ilgili bilgi 
verir misiniz?

Sergi getirmenin sabit veya yaklaşık bir maliyeti 
yok. Getirmeyi planladığınız sergiye göre farklılıklar 
göstermekte. Kabaca maliyetleri 30.000€ ile 
200.000€ arasında değişiklik gösteren sergiler var. 
Bu farklılıklar da serginin popülaritesi, teknik ve 
içerik özelliklerine göre oluşmakta.
Maliyetler arasında en önemli gider kalemi mekan/
salon. Daha önce de bahsettiğim gibi Türkiye’de 
maalesef aranılan şartları karşılayabilecek özellikte 
fazla mekan/salon yok.
Diğer gider kalemleri ise tanıtım, lojistik ve 
operasyonel giderler.

Bu arada yurt dışında pek çok ülkede, sektöre devlet 
desteği ve hatta teşviği verilirken bizde maalesef, 
yapılan organizayonlardan %18 KDV ve %20 rüsum 
alınıyor. Ülkemizde eğitim amaçlı sergilere, %8’e 
düşebilen bir KDV indirimi söz konusu. Ancak bunun 
için serginin belirli kriterlere uygun olduğunun ispatı 
gerekmekte. Çok doğal olan bu prosedür için gerekli 
olan bürokratik işlemler ise ülkemizde gerçekten 
zorlayıcı ve yorucu.

* Sergi alanı bulmakta güçlük  
çekiyor musunuz?

Evet maalesef. 15 milyonluk İstanbul gibi bir mega 
kentte, sergilerin fiziki şartlarını ve ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek mekan sayısı son derece sınırlı. 
Olanların tavan yükseklikleri, yük giriş, çıkış ve 
taşımaları gibi teknik ve operasyonel fonksiyonları  
da elverişsiz. 

* Sadece yurtdışından mı sergi 
getiriyorsunuz? Buradakileri yurtdışına 
götürme düşünceniz var mı?

Ülkemizde bir sergi oluşturup yurt dışına taşımayı 
çok arzu ediyorum. Şu anda bu konuya yönelik 
bazı projelerim var ama öncelikle ciddi bir kaynak 
yaratımı gerekiyor ki bu da maalesef bizim 
sektörümüzde hiç kolay değil.

* Bir sergi getirmenin aşamaları neler? 
(Koleksiyonerlerle anlaşma yapmayla 
başlayan ve sergilenmeyle biten süreç)

Gezici eğitim sergilerinin izleyici ile buluşma süreleri 
minimum 3 aydan başlayıp 9 aya kadar sürebiliyor. 
Dolayısı ile farklı lokasyonlarda sergilenmekte 
olan bir gezici sergiyi ülkemize getirebilmek için 
çok önceden angajmanının yapılması gerekiyor. 
Book ettiğiniz bir sergi için daha sonra mekan 
bulunması, mekanın kiralanması düzenlenmesi, 
partner / sponsor arayışları, yasal işlemler, personel 
oluşturma, lojistik, kurulum ve pazarlama PR 
çalışmaları gibi süreçler yaşanıyor.
 
* Hangi serginin getirileceğine neye göre 

karar veriyorsunuz?

Hangi serginin getirileceğine karar vermede iki 
yaklaşım çalışıyor. Birincisinde, biz araştırıyoruz 
ve geçmişteki başarısına göre, Türkiye’de ilgi 
göreceğine inandığımız sergileri kendimiz 
getiriyoruz. İkincisi ise, müşterilerimizin tercih ettiği 
veya uygun olacağını düşündüğümüz  
ve bizim müşteriye önerdiğimiz  
sergileri getiriyoruz.

* Gelecek hedefleriniz nelerdir?

Gerçekleştirdiğimiz projelerin daima bir adım 
ötesine geçerek daha güçlü, daha büyük projelerle 
imza atmak ve bu anlamda ziyaretçiler aracılığı ile 
toplumun vizyonunu geliştirmek, gençlerimize de 
deneyimleyerek öğrenmenin avantajlarını sunarak 
eğitimlerine katkıda bulunmak.
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