
-Kısaca s�z� tanıyalım, adınız, yaşınız, bu
�şe nasıl başladınız? Kısaca kend�
maceranızı b�zlere anlatab�l�r m�s�n�z?
  Merhaba, Kerem Turgut. 25 yaşındayım. İş hayatına
�lk olarak Denet�m f�rmaları ve bankalarda f�nans ve
muhasebeyle �lg�l� stajlar yaparak başladım.
Daha sonra yolum Poz�t�f’e düştü ama burada da
F�nans-Muhasebe departmanındaydım. Müz�ğe olan
�lg�mden dolayı  müth�ş b�r transferle f�nans
departmanından book�ng departmanına geçt�m.
Orada da b�r süre çalıştıktan sonra Zorlu PSM’n�n
Book�ng - Programlama ek�b�ne geld�m ve neredeyse
2 sened�r buradayım.

ZORLU PSM ve
d�nam�k ek�b�n�n,
pandem�
dönem�nde neler
yaptığını merak
ed�yorsanız, bu
röportaj tam s�ze
göre!
 

ZORLU PSM
 PROGRAMLAMA & BOOKING

 – KEREM TURGUT

 

-Zorlu PSM 7’den 70’e herkes�n uğrak mekânı, sanatın b�rçok alanını sevenler� �le
buluşturuyordunuz, salgın önces� son etk�nl�kler�n�z nelerd�? 
  Salgın önces� hafta sonu Sonar Fest�val’� gerçekleşteb�ld�ğ�m�z �ç�n çok mutluyuz. Avrupa’da
gerçekleşecek son fest�vallerden b�r tanes�yd�. Aynı zamanda 2020’de de gerçekleşen tek Sonar Fest�val�
olacak g�b� gözüküyor. Sonrak� haftada da She Past Away, R�vers�de ve E�vor konserler�n�
gerçekleşt�rd�k.



-Zorlu PSM 7. Sezonundaydı ve s�zler de b�rçok etk�nl�k �ptal� yaşamak zorunda
kaldınız, yen� sezon takv�m� üzer�nde çalışmaya başladınız mı? Dünya şu an etk�nl�k
programlaması konusunda nasıl �lerl�yor?
  İlk günden ber� yurtdışındak� partner ve �ş ortaklarımızla konuşuyoruz. Bu konu �le �lg�l� herkes�n
b�ld�ğ� tek b�r şey var, o da h�çb�r şey b�lmed�ğ�. Dünyada genel olarak şu an sanatçılar �k� farklı yolu
�zl�yor. Ya bu bahar/yaz aylarının �ptal olan etk�nl�kler�n� sonbahar/kış ya da gelecek sene aynı tar�he
ertel�yorlar. Bana sorarsanız gelecek seneye ertelemek daha sağlıklı gel�yor. Çünkü sonbahar/kış
aylarının da seyahat kısıtlamaları veya kapalı mekanların regülasyonlarıyla �lg�l� konuşmak �ç�n henüz
çok erken. Programlama olarak soğukkanlı olup, acele etmeden dünya ve ülkem�zde gel�şen olayları
�zlemek bu dönemde yapab�leceğ�m�z en faydalı hareket olur d�ye düşünüyorum.

-Salgın büyümeye başladığında ne g�b� kr�z anları yaşandı, önlemler alındı mı?
Alındıysa kısaca anlatab�l�r m�s�n�z?
  Salgının büyümeye başlamasıyla, 13 Mart �t�bar�yle Zorlu PSM’dek� tüm etk�nl�ler�m�z� �ptal ett�k ya da
�ler� b�r tar�he ertelemeye çalıştık/çalışıyoruz. Bu süreçte açıklanan genelgeler� yakından tak�p etmeye
devam ed�yoruz. Bu bağlamda, sanatseverler� tekrar PSM’de ağırlayacağımız gün �ç�n de alacağımız
önem ve tedb�rler üzer�nde detaylı b�r şek�lde çalışıyoruz. B�r an önce PSM’ye dönmek �stesek de
bel�rs�zl�k sürüyor. Dolayısıyla tedb�rl� ve tab�r� ca�z �se �k� defa düşünerek hareket ed�yoruz. B�r yandan
açık alan etk�nl�kler�m�z� ufak ufak planlamaya başladık.

-Pek çok kurum veya oluşum bu süreçte d�j�tal alanda varlığını sürdürmeye
çalışıyor. Zorlu PSM bu alanda ş�md�ye kadar neler yaptı? 
  Zorlu PSM’n�n pandem�den önce de aslında güçlü b�r d�j�tal platformu vardı. Pandem� dönem�yle
beraber havuzu gen�şletmeye ve tab�� evlerden konser ve etk�nl�kler gerçekleşt�rd�k. Mart ayından ber�
d�j�tal alanda en çok konser veren platformlardan b�r�y�z. #PSMyleKal adı altında
gerçekleşt�rd�ğ�m�z onl�ne konserler dışında Youtube kanalımızda performans v�deoları, Spot�fy
hesabımızdan podcast ve playl�stler g�b� b�rçok �çer�k paylaşıyoruz.

-D�j�tale dönüşümü nasıl değerlend�r�yorsunuz?
  Bu dönüşümün en�nde sonunda b�r gün gerçekleşeceğ�n� düşünüyordum. D�j�tal dünya son 20 yıldır
elbette her geçen gün hayatımıza g�r�yor ve daha çok yer kaplıyordu ama son 2-3 ayda yaşadıklarımız
çok daha kesk�n oldu k� burada aslında sadece d�j�tal dönüşüm değ�l, başlık altı olarak sosyal hayatı
etk�nleyen dönüşümler de yaşanıyor... Bu dönüşümler ne kadar gerekl�yd� ve k�m�n yararına olacak vs.
g�b� soruları b�r yana, bu zamanlar aynı şek�lde �nsanların kend�ler�n� sorgulamak ve yen�den
başlamaları �ç�n �y� b�r zaman olduğunu düşünüyorum.



- Bu yen� b�r dönem�n, yen� �st�hdam alanlarının başlangıcı olab�l�r m�?
    Tab�� k�, e-t�caret, e-sports, gam�ng g�b� alanlarda zaten son 2-3 aydan ber� c�dd� b�r yüksel�ş var. Bu
dönemle çoğu sektör hayatta kalab�l�yorsa d�j�tal formata dönmeye çalışacak ve çalışıyor.

- Pandem� sürec�nden sonra s�zce etk�nl�k sektöründe nasıl değ�ş�m ve
dönüşümler olur?
   Etk�nl�k sektörü bankacılık sektörü g�b� d�j�tal apl�kasyonlarla ya da yemek sektörü g�b� eve s�par�ş
vermekle format değ�şt�reb�lecek b�r sektör değ�l. Şu an d�j�talde ücrets�z veya ücretl� etk�nl�kler
gerçekleş�yor ama f�z�ksel olarak katıldığımız etk�nl�kler�n yer�n� alamayacağını düşünenlerden�m.
Pandem� süres�nce etk�nl�k sektörü olarak maalesef c�dd� sıkıntılar yaşadık ve yaşayacağız ama b�tt�kten
sonra da kısa sürede toparlanıp, sektörün daha güçlü b�r şek�lde döneceğ�n� düşünüyorum. Sektörde
�şleyen bazı doğru ve yanlış taraflar var; bu süreç yanlışlarımızı görmem�z� ve ders almamızı sağladı.

-S�zce sosyal medya sanatsal �fadeler �ç�n alternat�f b�r platform oluşturacak mı? Bu
durum sanatçının üret�m sürec�ne nasıl etk� edecek?
   Evet oluşturmaya başladı b�le. Sanatçılar artık kend� hesaplarından ücretl� veya ücrets�z yayınlar
yaparak sevenler�ne ulaşmaya çalışıyor veya keşfed�lmey� bekl�yor. Ama ben�m k�ş�sel görüşüm  b�r
ekranın karşısından yapılan yayınlar ben� tatm�n etm�yor. Şu an yapılanların bulunduğumuz  zor
durumda hayatta kalmak �ç�n yapıldığını düşünüyorum. Elbette bundan sonra da devam edecekt�r ama
tamamen sosyal medyaya kayma olacağını düşünmüyorum. Hem sanatçıların üret�m�nde, hem de
oluşturulan platformlar �ç�n görüşüm bu şek�lde.



-İç�nden geçmekte olduğumuz bu yen� pandem�k sürec�n sonrasında, bu sürec�n
göster� sanatlarını nasıl dönüştürmüş olacağını düşünüyorsunuz?
  Aslında Corona V�rüs önces�nde de etk�nl�k dünyasın çevreye verd�ğ� zarar ve
sürdürüleb�l�rl�k konusu epey tartışılıyordu. Zorlu PSM olarak özell�kle son zamanlarda
çok fazla gündem�m�zde olan b�r konu. B�rkaç örnek vermek gerek�rse 2019 – 2020
sezonunda gerçekleşt�rd�ğ�m�z M�x Fest�val ve Sonar Istanbul’da “Green Fest�val”
söylem�yle plast�k kullanımını m�n�muma �nd�rmek üzere uygulamalarda bulunduk. Keza
y�ne aynı şek�lde PSM Caz Fest�val� alt mesajlarında y�ne Sürdürüleb�l�rl�k yer alıyordu.
Kurumların ya da mekanların sürdürüleb�l�rl�k pol�t�kaları g�b� sanatçıların konser
r�der’larında da bunu göreb�l�yorduk, en bas�t hal�yle kul�sler�nde plast�k yer�ne cam
ürünler görmek �st�yordu. Dünyadan öneml� b�r örnek vermek gerek�rse de, en son
Coldplay geçt�ğ�m�z Kasım ayında bu nedenle turneye çıkmayacağını söyled�. Büyük
prodüks�yonların gerçekleşme sürec�nde çevreye yarattıkları karbon salınımıyla zarar
verd�ğ� b�l�nen b�r gerçek. Bundan sonrak� dönemde de Cov�d-19 �le büyük çapta
etk�nl�kler�n b�r süre esk�s� g�b� olmayacağını düşünerek şaşalı prodüks�yonların
olmayacağını ve aslında gerek de  olmadığını düşünüyorum. B�r konserden key�f almak,
b�r müz�kal� beğenmek �ç�n büyük prodüs�kyonlara �ht�yacımız yok aslında.

-İşler�n�z gerçek mekân ve zamanda sey�rc�yle tekrar buluşana kadar söylemek
�sted�ğ�n�z özel b�r şey var mı?
  Son üç ayda eks�kler�m�z�, hatalarımızı görüp ders çıkararak �ler�s� �ç�n çalışmalı ve poz�t�f kalmalıyız.
En�nde sonunda bu dönemde b�tecek sonuçta. Bu sürede güçlü ve sağlıklı kalmak öneml�.


