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Banka Seçkileri 
Sanatseverlerle Bulu˛tu 

Türkiye'nin önde gelen dokuz bankasının koleksi-
yonlarında bulunan, en deer verdikleri be˛er re-
simle katıldıkları "Banka Koleksiyonlarından Seç-
meler" ba˛lıklı sergi, Kazım Ta˛kent Sanat 
Galerisinde 13 Temmuz'a kadar sergilenecek. 

Türkiye'nin ilk bankalararası karma sergi-
si özelliini ta˛ıyan "Banka Koleksiyonla-
rından Seçmeler", Yapı Kredi Kültür Sa-
nat Yayıncılık tarafından gerçekle˛tirili-
yor. 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası. Ak-
bank. fiekerbank. Türk Dı̨  Ticaret Banka-
sı, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası. 
Türkiye Garanti Bankası, Türkiye t˛ Banka-
sı. Türkiye Kalkınma Bankası ve Yapı Kre-
di Bankası'nın be˛er yapıtla katıldıı ve 
toplam 45 eseri kapsayan bu önemli sergi, 
birçok nadide eseri bir araya getiriyor. 

Özel koleksiyonlarda ya da banka koleksi-
yonlarında uzunca bir zaman saklı kalan 
yapıtların böyle bir çalı˛mayla bir arada 
sergilenmesi, hem seyirci açısından, hem 
de çada˛ sanat tarihimiz açısından ol-
dukça önemli bir olay. Kendi türünde ilk 
kez düzenlenen bu sergide yer alacak 
eserlerin her biri boyutları ve malzemele-
riyle birer ba˛yapıt olma özellii ta˛ıyor. 
Sergide eserleri yer alan isimler ve eserler 
arasında Osman Hamdi Bey'in "Feraceli 
Kadmlar"ı. Abdülmecit Efendi'nin "Natür-
morf'u. Erol Akyava˛"ın "Dini Motif" adlı 
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eseri. fieker Ahmet Pa˛a'nın "Ay 
vali Natürmorf'u. Orhan Pe 
ker'in "Bekleyen Kedi" adlı ese 
ri, Cevat Dereli'nin "Eftelya" ad 
lı eseri, ›brahim Çallının "Top 
kapı Sarayı" adlı eseri, Hoca Al 
Rıza"nın "Köprü"sü, Turgut Za 
im'in "Atatürk ve Silah Arkada˛ 
lan" adlı eseri, Abidin Dino'nun 
"Variations" adlı eseri. Hikmet 
Onat'ın "Fındıklı Sahili" adlı ese-
ri. Alaettin Aksoy'un "Bulunan 
Rengi Vurmadan Cama" adlı ese-
ri. Bedri Rahmi Eyüboglu'nun 
"Kırmızı Han Kahvesi" adlı eseri 
de bulunuyor. 
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Xultur v& Sanat 

FEYHAMANDURAN 
(KALPAKLI ATATÜRK) 

Yatırım ve finans kurulu˛u olarak bilinen bankaların bu tür 
kültür ve sanat olaylarının finansörlüünü üstlenerek 
görevlerinin sadece ekonomi ile sınırlı olmadıını, kültür 
dünyasına ve sanatseverlere de hizmet verdiklerini 
göstermeleri ülkemiz ve sanatseverler adına sevindiricidir. 
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