
ENKA KÜLTÜR SANAT

Kültür ve sanatın sürekliliğini ve erişilebilirliğini sağlamak üzere günümüzün ve geleceğin 
sanatçılarını seyirciyle buluşturan ve yaratıcılık ile özgür düşünceyi destekleyen ENKA Kültür 
Sanat, ulusal ve uluslararası farklı sanat disiplinlerinden katılımcıları sanatseverlerle buluşturan 
programlarını 600 seyirci kapasiteli ENKA Oditoryumu’nda ve 1.000 seyirci kapasiteli ENKA 
Eşref Denizhan Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirmektedir.

ENKA KÜLTÜR SANAT, PROFESYONEL TEKNIK DONANIMI 
VE ÇAĞDAŞ TASARIMLI SAHNE OLANAKLARI ILE ULUSAL 
VE ULUSLARARASI ARENADA ÇOK SAYIDA TOPLULUĞA VE 
SANATÇIYA EV SAHIPLIĞI YAPMAKTA, PEK ÇOK FARKLI ETKINLIĞIN 
SANATSEVERLERLE BULUŞMASINA KATKIDA BULUNMAKTADIR.

ENKA Vakfı için: 
https://www.enka.com/sustainability/tr/enka-vakfi/

ENKA Spor Kulübü için: 
http://www.enkaspor.com/

ENKA Kültür Sanat için: 
https://www.enkasanat.org/hakkimizda/

ENKA Okulları için: 
https://www.enka.k12.tr/
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Uzun zamandır, ENKA Kültür Sanat çatısı 
altında gerçekleştirilen ve yıl boyu süren 
etkinlikleri takip ediyorum. Tiyatro festivali 
sırasında hem pek çok oyun izledim, hem de 
oynadım.

ENKA Kültür Sanat Buluşmaları’nda o yılın en 
ses getiren oyunlarının seçilmesi, uluslararası 
tiyatro festivallerinde ise en sıra dışı eserlerin 
desteklenmesinden ötürü ENKA ismi bende, 
hem “yeni”, hem “cüretkâr”,  hem de “kaliteli” 
eserler izlemenin garantisi anlamına geliyor. 
Seçkin konserler dizisiyle, tiyatro alanında 
olduğu gibi, müzikte de hem kaliteyi hem 
yeniliği yakalıyorlar. Bu durum popüler 
vasatlığın dışındaki sanata ulaşmamızı 
sağlıyor.

“ENKA İSMİ BENDE, HEM ‘YENİ’, 
HEM ‘CÜRETKÂR’,  HEM DE ‘KALİTELİ’ ESERLER 
İZLEMENİN GARANTİSİ ANLAMINA GELİYOR.”

“ENKA’DA OYNAMAK BÜYÜK BİR ZEVK.”

ENKA Kültür Sanat ile faaliyetlerine başladığı 
günden beri iş birliği içindeyiz. Bugüne kadar hem 
oynadığım hem yönettiğim bütün oyunlarımla 
Açıkhava ve Oditoryum’da yer aldım.

Bu noktada ENKA’dan hem kendim hem de 
toplum adına geleceğe yönelik beklentim, 
bugüne kadar başarıyla hayata geçirdiği çağdaş 
etkinlikleri toplumla buluşturmada köprü rolünü 
sürdürmesidir.

Tilbe Saran 
Oyuncu, Seslendirme Sanatçısı ve 
Eğitmen

ENKA Kültür Sanat, çalışmaları ile tiyatro olsun, 
konser olsun ya da sanatın diğer dallarını 
ulaşılabilir kıldıkları için çok mutluyum. Eskiden 
konservatuvar oyunlarının hepsi mutlaka ENKA 
sahnesinde yer alırdı. Bu, yeni mesleğe atılacak 
oyunculara moral ve özgüven verirken, ENKA 
seyircisine de gelecek vadeden oyuncuları 
kariyerlerinin en başından görme fırsatı sunardı. 
Bu yıldan yıla ilerledi ve şimdi o okul öğrencileri 
kendi tiyatrolarıyla ENKA sahnesinde yer 
alıyorlar. Bunu ENKA Kültür Sanat sağladı. 

ENKA Kültür Sanat gerek Açıkhava Tiyatrosu’nda 
gerekse oditoryumunda kaliteli bir seyirci 
kitlesiyle sanatçısını buluşturuyor. Bu da oyun 
oynarken biz oyuncuların yaptığımız işten daha 
fazla keyif almamızı sağlıyor. ENKA’da oynamak 
büyük bir zevk.

ENKA bugüne kadar o kadar güzel projeleri 
seyircisiyle buluşturdu ki şunu söyleyebilirim, 
belki bir tiyatro ya da müzik grubu kurabilecek 
ya da sahip olduğu bilgi ve birikimiyle tiyatro 
okulu açabilecek potansiyeldedir.

Haldun Dormen 
Oyuncu, Yazar, Yönetmen ve 
Eğitmen
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