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Değerli okurlar,
Bu ay sizi sıra dışı ve bir o kadar da etkileyici bir toplulukla tanıştıracağım. Birçoğunuz 
adını ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Bahçeşehir Üniversitesi “Yaratıcı Fikirler Enstitüsü 
(İnstitute of creative minds)”. Basında ismini duyar duymaz; “Nedir, neler yapar, nasıl 
kuruldu? ” diye araştırmaya başladım. Enstitünün organizatörleri, üniversitenin farklı 
fakültelerinde okuyan birbirinden yaratıcı gençler; Engin Önder, Hüseyin Karabacak, 
Göktuğ Şaban ve Oğulcan Ekiz.
  
Yaratıcı Fikirler Enstitüsü, 2009’da dünyanın farklı ülkelerinden yaratıcılığı ve aklına 
güvenen gençlerin uluslararası kapsamda projeler üretmesi, toplumu etkileyip 
farkındalık yaratması amacıyla kurulmuş, İstanbul merkezli bir sanat ağı. 
Enstitü kâr amaçlı bir kuruluş değil ve herhangi bir hiyerarşik yapı yok. Yenilikçi ve 
deneysel sanat fikirleri, enstitü tarafından projelendirilerek ilgili gerçek ve tüzel kişiler 
için geliştirilen sponsorluk modelleriyle finanse edilip, uygulanıyor. Finans konusunda 
her proje için ayrı finans modellemesi yapılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi de bu konuda 
gençlere destek oluyor. Kurum, kuruluş ve şirketlerle hizmet sponsorluğu usulüne göre 
anlaşmalar imzalanıyor. 

Yaratıcı Fikirler Enstitüsü’nün misyonu, Pablo Picasso’nun “Her çocuk sanatçıdır, 
asıl olan büyüyünce de sanatçı olarak kalabilmesidir” sözünden hareketle bireylerin 
yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilmesi. Tabii Türkiye’deki eğitim sisteminden kaynaklanan 
fikir üretim bilincinin eksikliği de enstitünün kurulmasında önemli bir faktör diyebiliriz.

Enstitü yaş, cinsiyet, ekonomik durum, eğitim düzeyi, siyasi görüş gibi farklar 
gözetmeksizin gençlerin uygulanabilir ve yenilikçi fikirler ortaya koymalarını teşvik 
ederek bu üretimler için uygun ortamı sunuyor. İstanbul’a sürdürülebilir bir üretkenlik 
bilinci kazandırmayı amaçlayan Enstitü, herkese açık ve ücretsiz bir platform. Bu yıl 
İstanbul’da yenilikçi bir sanat rüzgârı estiren platform, önümüzdeki dönemde sosyal 
medya odaklı sanatsal etkinlikler gerçekleştirecek.

Yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek isteyen herkes, Yaratıcı Fikirler Enstitüsü’ne 
yaraticifikirlerenstitusu.com adresinden ulaşabilir.

Arzu Kılıç 
arzu.kilic@tbd.org.tr
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İstanbul’da 
her an 
her yerde 
karşınıza 
çıkabilirler!

Dikkat

Türkiye’de ilk deneysel 

sanat festivalini düzenleyen 

Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı 

Fikirleri Enstitüsü, bir ilke imza 

atarak, sanatı kamusal alana 

yayarak erişilebilir kıldı.

-Bahçeşehir Üniversitesi Yaratıcı 
Fikirler Enstitüsü nasıl kuruldu, 
kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında 
bize bilgi verir misiniz?

-Yaratıcı Fikirler Enstitüsü, dünyanın dört bir 
yanından yaratıcılığına güvenen gençlerin 
uluslararası kapsamda projeler üretmesi 
amacıyla kurulan İstanbul merkezli bir 
sanat ağı. Enstitü, dünyanın en ilham verici 
şehri olduğunu düşündüğümüz İstanbul’a 
sürdürülebilir bir üretkenlik bilinci 
kazandırmayı amaçlıyor. Katılımın herkese 
açık ve ücretsiz olduğu bu platform; yaş, 
cinsiyet, sosyo-ekonomik durum ve siyasi 
görüş gibi farklar gözetmeksizin herkesin 
uygulanabilir ve yaratıcı fikirler ortaya 
koymasını teşvik ederek bu üretimler için 
uygun ortamı sunuyor. Farklı disiplinlerden 
pek çok sanatçıyı barındıran Yaratıcı Fikirler 
Enstitüsü, ilk olarak geçen yıl İstanbul 2010 
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı için kültürel 
etkileşim programları geliştirdi. Eylül 2011’de 
İstanbul’da kamusal alanlarda Türkiye’nin 
ilk deneysel sanat festivalini düzenledi. Şu 
an Cadılar Bayramı için tematik etkinlikler 
planlıyor, kurum ve kuruluşlar için sosyal 
medya projeleri geliştiriyor. Enstitünün 
yaratıcı beyinleri, İstanbul’da her an her yerde 
karşınıza çıkabilir.
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-Bahçeşehir Üniversitesi’nin 
desteğiyle 9-15 Eylül 2011 
tarihleri arasında  LET’STANBUL 
2011 ile İstanbul alışkın 
olmadığı, deneysel bir sanat 
festivaliyle tanıştı. Dünyanın 
dört bir yanından gelen 
reklamcı, fotoğrafçı, müzisyen, 
tasarımcı ve tiyatrocu İstanbul 
için hazırladıkları projelerini 
hayata geçirerek bu çerçevede 
ürünler ortaya koydu. Festivali 
değerlendirecek olursanız sanat, 
ayrım yapmadan tüm insanlara 
erişebildi mi? 

-LET’STANBUL 2011 Deneysel 
Sanat Festivali, Türkiye’yi 
pek çok ilk ile tanıştırdı. 
Bahçeşehir Üniversitesi’nin 
yenilikçi projelere verdiği destek 
ile Camialtı Tersanesi’nde parti 
ve konserler, banliyö trenlerinde 
iPad konserleri, vapurda 
müzikaller, Galata Kulesi’nde 
etkileşimli hikâye gösterimleri 
düzenlendi.

Festival etkinliklerinin tümü herkese açık ve ücretsizdi. Tüm etkinlikler kamusal alanlarda 
gerçekleşti.
 LET’STANBUL minibüsleri sanatseverleri etkinlik alanlarına ücretsiz taşıdı. Üniversite 
öğrencileri olarak sanatı erişilebilir kılmak ve İstanbul’u uluslararası sanat alanında 
markalaştırmak adına büyük bir çaba sarf ettik. Etkinlikler, yazılı ve görsel basının da yoğun 
desteğiyle çok fazla sayıda insana ulaştı. Etkileşimli sanat uygulamalarıyla her yaştan insan, bu 
etkinliklere dahil olabildi. Yaratıcı Fikirler Enstitüsü olarak İstanbul’a yenilikçi bir sanat anlayışı 
getirdiğimizi ve sanatı daha erişilebilir kıldığımıza inanıyoruz.

-Yaratıcı Fikirler Enstitüsü bundan sonra hangi farklı konseptlerle Türkiye’yi 
tanıştırmayı hedefliyor?

-Bu yıl deneysel sanat festivali, şehirde yenilikçi bir sanat rüzgârı estirdi. Önümüzdeki dönemde 
sosyal medya odaklı sanatsal etkinliklerle İstanbulluların karşısında olacağız. Sanatı belirlenen 
sahnelerin dışına çıkarmaya devam edeceğiz. Umuyoruz ki Türkiye Bilişim Derneği ile de 
heyecan verici etkinliklerde birlikte olabiliriz.
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