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Tanıtım 
Lakeside Capital Partners, birleşme ve satın alma, yeniden 
yapılandırma ve varlık yönetimi dahil olmak üzere 
gayrimenkul danışmanlığı ve kurumsal finansmana 
odaklanan Hollanda merkezli bir butik finansal hizmetler 
ve yatırım grubudur. Danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra 
grup, yatırım şirketi aracılığıyla bir öz sermaye ortağı olarak 
hareket etmektedir. Lakeside Capital Partners, yatırım 
şirketi aracılığıyla büyüme ve geri dönüş fırsatları olan 
şirketlere yatırım yapmaktadır. Yatırım grubu, uygulamalı 
yönetim, başlangıç sermayesi, risk sermayesi, özel 
sermaye ve kıdemli borç sağlar; sadece bireysel işlemler 
olarak değil aynı zamanda sendikasyonlar ve fonlar olarak 
da yapılandırılmalıdır. 
 
"Villa Lakeside", bağlı mekanlar ve Depot Boijmans Van 
Beuningen'de sergilenen yerel varlığı olan modern ve 
çağdaş bir sanat koleksiyonu. 
 
Çeşitlilik ve kapsayıcılık, 1946'dan günümüze yerel ve 
uluslararası sanatçılar tarafından yaratılan 80'den fazla 
eserden oluşan Lakeside Koleksiyonu için değerli bir ilham 
kaynağıdır. 
 
Lakeside Collection sanatın gücüne inanır ve ziyaretçilerine 
ilham verir. Koleksiyonda video sanatından heykele, 
resimden filmografiye, fotoğraftan baskıya kadar birçok 
farklı sanat formu sergileniyor. 
 
Koleksiyon 2015 yılında kuruldu ve o zamandan beri sanat 
pazarındaki varlığını büyütüyor. 2019 yılında Lakeside 
Collection, Hollanda Kurumsal Sanat Koleksiyonları 
Derneği'nin (VBCN) resmi üyesi oldu. 
 
Sanatla Bağlantımız 
Toplum, tarihi boyunca sanatla her zaman iç içe olmuştur. 
Sanat, toplumsal bilincin ve farkındalığın yansımasıdır. 
Hepimizin içinde yaşadığı fikirleri, duyguları ve kavramları 
ortaya çıkarır. Varoluşsal soruları fazla düşünmek ve 
sanatın bir ilham kaynağı olduğu yerlerde cevaplar 
bulmaya çalışmak. Koleksiyonun amacı, kendi kendine 
büyümeyi ve aydınlanmayı teşvik etmek için topluma bir 
kapı açmaktır. 
 
Coğrafi Odak  
Sanatın küresel manzarasında köklere geri dönmek ayrı 
bir önem arz ediyor. Yerel sanatçılara odaklanmak, 
bireylerin kendilerindeki sanatsal özellikleri 
gözlemlemelerine yardımcı olur. Küresel bir farkındalıkla 
Lakeside Collection, yerel modern ve çağdaş sanat 
eserlerine son derece odaklanmıştır. Böylece Lakeside 
Koleksiyonu hem uluslararası hem de Hollandalı 
sanatçıları içeriyor. 
 
Gelişen Sanatçılar 
Sanatın toplumu bir araya getiren ve birbirine bağlayan 

eşsiz bir güce sahip olduğunu bilen Lakeside Collection, 
bugünü anlamayı ve yarını düşünmeyi amaçlıyor. 
Bugünün ve yarının sanatını temsil eden büyüyen 
sanatçıları destekleme eğilimindeyiz ve sanatın mevcut ve 
gelecek nesilleri ifade etmede özel bir yeri olduğuna 
inanıyoruz. 
 
Kamu Bilinci 
Lakeside Collection, sanatın toplumdaki herkes için 
erişilebilir olması gerektiğini vurgular. Sanatın toplumla 
bağını güçlendirmek sorgulamayı, eleştirel düşünmeyi 
tetikler ve gelişmeyi teşvik eder. Sanat çevremiz hakkında 
farkındalık yaratır. Sanatın sahiplenilemeyeceğini, ancak 
gelecek nesiller için korunabileceğini kabul ediyoruz. 
 
Koleksiyon başlığı 
Lakeside Collection 
 
İletişim 
Marieke de Waaij, Personal Assistant 
Ali Keles, Managing Partner 
 
Merkez ofis 
Rotterdam 
 
Sanat koleksiyonu yerleri 
"Villa Lakeside" (Genel Merkez), bağlı yerler ve Depo 
Boijmans Van Beuningen 
 
Sanat eseri sayısı 
yaklaşık 80 sanat eserleri 
 
Lansman yılı 
2015 
 
Disiplinler 
video sanatından heykellere, resimlerden filmografiye, 
fotoğraftan baskıya kadar birçok farklı sanat formu 
 
Koleksiyonun odak noktası 
Yerel varlığa sahip modern ve çağdaş sanat koleksiyonu 
 
Rehberli turlar 
Her ikisi de Rotterdam'da bulunan Lakeside Capital 
Partners genel merkezinde ve Depot Boijmans Van 
Beuningen'de talep üzerine sanat turları 
düzenlenebilir. 
marieke@lakesidecapital.nl / ali@lakesidecapital.nl 
010-7606080 
 
Website 
https://lakesidecapital.nl 
 
Sanat koleksiyon website 
https://lakesidecollection.nl
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Depot Boijmans Van Beuningen – Lakeside Collection 
Museum Boijmans Van Beuningen'in direktörü Sjarel Ex ve Lakeside Collection'ın kurucusu Ali Keleş, 7 Ekim 2021'de 
Lakeside Collection'ın Depot Boijmans Van Beuningen'de özel bir kompartmana taahhüt ettiği uzun vadeli bir kira sözleşmesi 
imzaladı 
 
Lakeside Collection, Museum Boijmans Van Beuningen ile işbirliği yapmaktan gurur duymakta ve minnettardır. 2021 yılında 
koleksiyon, toplam 173 m² alana sahip bir sergi alanı, sanatçı rezidansı, bir depo alanı ve toplantı odası dahil olmak üzere 
Depot Boijmans Van Beuningen'deki özel kompartmanına taşındı. 
 
Depot Boijmans Van Beuningen, koleksiyondaki 151.000 eserin tamamını barındıran, dünyanın halka açık ilk müze 
deposudur. 5 Kasım 2021'de Depot, Hollanda Kralı Majesteleri Willem-Alexander tarafından resmen açılacak. İlişkinin 
devamı, müzeyi destekleme ve Lakeside Koleksiyonunu ilham verici ve gelişen bir ortamda daha da büyütme arzusundan 
kaynaklanmaktadır. 
 
Deponun yeri, yalnızca güvenlik açısından değil, aynı zamanda sanat eserlerinin restorasyon ve bakım için müze uzmanları 
tarafından özenle saklanacağı mükemmel fiziksel koşullar açısından profesyonellik ve kontrollü ortam için seçilmiştir. 
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Ali Keles - Founding Managing Partner 
Ali Keleş, Hollanda Rotterdam Erasmus Üniversitesi'nden Hollanda Hukuku alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. 
Eğitiminin başlangıcından itibaren çeşitli sektörlerde yeni girişimler kurmaya başladı. Farklı iş alanlarında yaklaşık 20 yıllık 
tecrübesiyle varlık yönetimi, kurumsal finansman ve stratejik iş geliştirme konularında önemli bir uzmanlık kazanmıştır. 
2007'den 2012'ye kadar TransMatch Realty Advisors'ın danışman ortağıydı ve 2012'den 2019'a kadar TransMatch Capital 
Partners'ın kurucu ortağı ve yönetici ortağı olarak görev yaptı. Ağustos 2019'da Lakeside Capital Partners, Ali Keleş 
tarafından ikincisinin halefi olarak kuruldu. 
 
Çok sayıda başarılı start-up ve büyütmeye danışmanlık yaptı ve liderlik etti. Halen, Hollanda Kurumsal Sanat Koleksiyonları 
Derneği ve şirketler gibi çeşitli STK'lara danışman olarak yönetim kurulu üyesi olarak da aktiftir. Bu şirketlerden biri de 2018, 
2019 ve 2020 yıllarında ard arda FD Gazelle unvanına layık görülen ve Hollanda'da en hızlı büyüyen 79. şirket olan bir 
portföy şirketi olan Tandheelkunde Groep Nederland'dır. Odaklandığı sektörler finans, gayrimenkul, sağlık, teknoloji ve 
yenilenebilir enerjidir. Bir hayırsever ve sanat meraklısı olarak, Keles Vakfı ve Lakeside Koleksiyonu aracılığıyla toplumsal etki 
peşinde koşuyor. 
 
2010-2014 yılları arasında Hollanda Barendrecht Kent Konseyi üyesi olarak görev yaptı. Bu konsey üyeliği sırasında, 
Belediyeye ait gayrimenkuller üzerinde yenilenebilir enerji projelerinin finansmanı için bir çözüm olarak kitle fonlamasını 
tanıttı ve Hollanda ile Türkiye arasındaki 400 yıllık diplomatik ve ticari ilişkilerin yıldönümü gibi çeşitli konferanslar başlattı. 
 
2012 yılında Kültür Vakfı Hollanda Türkiye'yi kurdu ve 5 yıl üst üste yönetim kurulu üyeliği yaptı. Hollanda'da Kırmızı Lale Film 
Festivali'nin düzenlenmesi için kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Hollanda Belediyesi fonları 
tarafından desteklenmektedir. 2005 yılında, Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Lahey'deki Öğrenciler için 
Avrupa Parlamentosu'nu başlatan Avrupa İşleri Öğrenci Forumu (SFEA) vakfının yönetim kurulunda yer aldı.  

 


