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2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
YARIYIL TATİL REHBERİ

Yoğun geçen bir dönemin sonuna geldik. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz tarafından
 hazırlamış olduğumuz “ Yarıyıl Tatil Rehberimiz” içinde, sizlerle yarıyıl tatili ile ilgili düşüncelerimizi ve 

etkinlik önerilerimizi paylaşmak istedik.

Tatil; çocuklara, yılın yorgunluğunu atma, zihnen ve bedenen dinlenme imkanları sağlarken, anne ve baba-
lar için ise tatil, çocuklarla daha fazla birlikte olma ve daha fazla paylaşımda bulunma fırsatı 

yakalayabilecekleri değerli bir zaman dilimidir. Çocukluk ve gençlik çağlarında oyun ve spor tif aktiviteler 
bedensel olduğu kadar zihinsel gelişim için de önemlidir. Bunun için aileler günün uygun saatlerinde 

çocuklarını arkadaşlarıyla spor yapmaya ve oyun oynamaya yönlendirmelidirler.

Ayrıca yarıyıl tatilini verimli ve güzel geçirmek için çocukların kendilerine mutlaka bir tatil programı 
hazırlaması gerekir. Bu programda dinlenmeye, eğlenmeye, ağırlık verildiği gibi çocukların eksik olduğu 

konuların tekrarı için de zaman ayrılmalıdır. Günün, haftanın ve yarıyıl tatilinin sonunda ulaşılması 
düşünülen yeni hedefler belirlenmelidir.

Çocuklarınıza yarıyıl tatilinde seviyelerine uygun sorumluluklar verebilirsiniz. Böylece, hayattaki 
sorumluluklara başlangıç yapılıp zemin hazırlandığı gibi, başarı duygusunu yaşayıp özgüvenlerinin 

gelişimine de destek olmuş olursunuz. Ailece sinemaya, tiyatroya gitmek, bol bol kitap okumak, ilgilerini 
çekecek müze ziyaretleri yapmak, akraba, dost ve komşuluk ilişkilerini geliştirmek, çocukların kişilik 

gelişimine katkı sağlayacaktır.

Her şeyin gönlünüzce olacağı güzel ve keyifli bir tatil geçirmeniz dileğiyle….

Deniz PULHAN
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI ADIGÜZEL OKULLARI

REHBERLİK BİRİMİ



GÖSTERİ VE MÜZİKALLER

ATTA FESTİVAL
18 Ocak, 11.00 / Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, 15 TL
22 Ocak, 19.00 / Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, 15 TL

DUYGUSAL KEMAN İLE
KOMİK DAVUL
•18 Ocak 13:00 / Barış Manço Kültür Merkezi, 25 TL
•18 Ocak 15:00 / Barış Manço Kültür Merkezi, 25 TL

•18 Ocak 20:00  / Yeldeğirmeni Sanat, Kadıköt. Tam:40TL Öğrenci:20TL
SİLVA QUARTET

Hollanda’nın en prestijli film festivallerinden Klik Amsterdam Animasyon Festivali’nin özel
seçkisi, Atta Festival iş birliği ile Türkiye’de! Çocukların aileleri ile birlikte kaliteli zaman
geçirebilecekleri, eğlenceli ve sözsüz kısa animasyon filmler ile seyirciler yaratıcılığın
sınırlarının zorlandığı özel bir seçkiyi deneyimliyorlar.

Dev maskot müzik enstrümanlarının canlandığı oyunda müzik enstrümanları çocuklarla buluşuyor. Yetişkinlerin de 
severek izlediği oyunda, interaktif seyirci katılımı ve neşeli müzikler eşliğinde bambaşka bir tiyatro deneyimi yaşatılıyor. 
Viyana'ya ailesi ile tatile giden bir kız çocuğunun rüyasında kendini Viyana Konservatuvarı'nda bulması ile oyun başlıyor. 
Canlanan enstrümanlarla orkestrada şef olan balerin kız, hangi enstrümanı çalacağına karar vermeye çalışıyor. Tüm 
müzik enstrümanları kendilerini tanıtıyorlar.

Silva Quar tet, ülkemizin dör t kadın müzisyenden oluşan ilk ve tek üflemeli quar tet grubudur. Grup, 2010 yılında bir araya 
gelerek, adını Latince "Orman" kelimesinden almıştır. Klasik batı müziği ile Türk müziği, tango, film müzikleri ve popüler 
müziği sentezleyerek kendilerine ait bir müzik tarzı or taya  çıkar tmaktadır. Ulusal ve uluslararası platformlarda konserler 
veren grubun en büyük amacı; kendi müziğini tanıtmak ve Türkiye’yi en güzel şekilde temsil etmektir.



World Sömestr Çocuk Şenliği Akış:
12:00 Kapı Açılış
12:15 – 13:45 Varol Yaşaroğlu İmza Günü
14:00 Kral Şakir Uzayda Şamata
14:50 Ara (Fuaye etkinlikleri devam ediyor) 
15:10 Kerem Eser Show 
15:40 Ara (Fuaye etkinlikleri devam ediyor)
16:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
17:30 (Fuaye etkinlikleri devam ediyor) 
18:30 Kapanış

Sahnede neler var?
KEREM ESER SHOW
Kerem Eser Show sahne üzerinde gerçekleşecek interaktif illüzyon ve
jonglör gösterisi ile sihir dünyasının kapısını aralayacaksın.
KRAL ŞAKİR UZAYDA ŞAMATA
İzlenme rekorları kıran Kral Şakir’in Uzayda Şamata oyunu
GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
Sempatiklikleri ve doğallıkları ile kısa zamanda herkesin kalbini
fetheden "Güldüy Güldüy Show Çocuk" da “World SömestrÇocukŞenliği”nde!

Not: Volkswagen Arena’nın fuayesinde gerçekleşecek
etkinlikler gün boyu devam edecek. 

18 Ocak, 12:30-1830 
Volkswagen Arena, 99TL - 173TL

Şenliğin Kuralları:
- Etkinlik yaş aralığı 4-13 yaştır. 
- 4 Yaşından küçük çocuklar etkinliğe alınmamaktadır.
- 4-13 Yaş ve üzeri bilete tabidir. Çocuklar için girişte kimlik kontrolü yapılmaktadır.
- 13 Yaşın altındaki her çocuğun, etkinliğe ebeveyni ile birlikte katılması zorunludur.

WORLD SÖMESTR ÇOCUK ŞENLİĞİ 

•18 Ocak 20:00  / Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, 25.00 TL
BİLGE AŞÇI VE ÇINAR’IN HİKAYESİ

“ World Sömestr Çocuk Şenliği” ile doyasıya eğlence, oyunlar, gösteriler ve kahkaha dolu bir gün seni bekliyor.
Etkinlikten etkinliğe koşacağın bu festivalde yok yok!  
İllüzyon ve jonglör gösterisi, Kral Şakir Uzayda Şamata ve Güldüy Güldüy Show Çocuk “ World Sömestr Çocuk Şenliği”nin 
sahne performansları.18 Ocak Cumar tesi günü Volkswagen Arena’nın fuaye  alanındaki birbirinden renkli etkinlikler ve 
muhteşem sahne gösterilerinin tadını çıkarmaya hazırsan, festivalde daha neler var haydi bir göz at! 
Festivalde seni neler bekliyor!
Fuayedeki “Pat  Atölye Dans Topluluğu” ve kor tejle karşılaştığında sakın şaşırma! Jonglör, tahtabacak, kanguru bacak ve 
bando festivali karnavala çevirmek için seni bekliyor.
Nasa Geleceğin Uzay Kaşifleri etkinliği ile astronot olup uzaya gidecek, roket yapıp, güneş  sistemini inceleyeceksin. 
Teleskop yapımını da unutmadık tabii ki. Yaptığın teleskop ile göktaşları ve kraterlerin oluşum sürecini inceleyeceksin. Bu 
unutulmaz eşsiz uzay macerasını fotoğraflamadan olur mu hiç? Ayda fotoğraf çekimi de seni bekliyor.
Tohum Topu Atölyesi ile tohumlara sevgini katarak çevreyi koruyacaksın.
Dev bir kar küresinin içinde kim mutlu olmaz ki? Burada ne harika fotoğraflar çekilecek bir hayalet.

Bilge Aşçı’nın mutfağında yemek de pişer müzik de. Bu mutfaktan 
geçen bütün çocuklar sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanır ve 
Sağlık Elçisi olarak ilan edilirler. Bu mutfaktaki bütün yiyecekler 
gerçek Anadolu tohumları İle yetiştirilir. Bütün yumur talar 
özgürce gezen tavukların yumur talarıdır. Bilge Aşçı’nın 
mutfağında oyun oynamak, hayal kurmak ve hayalleri özgürce 
deneyimlemek serbesttir. Bu oyun oynama hali ile çocuklar 
eğlenirken üretmeyi, üretirken sorgulamayı ve doğa ile uyum 
içinde yaşamanın insanı nasıl da mutlu edebileceğini görürler.



•18 Ocak 20:30 /  Barış Manço Kültür Merkezi, Kadıköy 50.00 TL

12 yaş ve üzeri

7 yaş ve üzeri

BKM MUTFAK 

•19 Ocak 12:00 / İBB Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
•26 Ocak 12:00 / İBB Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
•26 Ocak 15:00  / İBB Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

HARİKALAR MUTFAĞI

•19 Ocak 15:00  / İBB Tiyatroları Harbiye Ümraniye Sahnesi
•26 Ocak 12:00  / İBB Tiyatroları Harbiye Ümraniye Sahnesi
•26 Ocak 15:00  / İBB Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
•02 Şubat 12:00  / İBB Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi
•02 Şubat15:00  / İBB Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi

•19 Ocak 13:00  / Barış Manço Kültür Merkezi, 25 TL
•19 Ocak 15:00  / Barış Manço Kültür Merkezi, 25 TL

POLLYANNA

OZ BÜYÜCÜSÜ

BKM Mutfak komedyenleri stand up gösterileri ile Barış Manço 
Kültür Merkezi’nde sizlerle buluşuyor.

Papatya Sokağı'nda çalışan iki aşçı olan Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme 
macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe ve fare 
Kazmadiş'tir. Bayan Gülücüğün okulundaki çocuklara yemek hazırlaması için gelmesi 
ve mutfağından malzemeleri çalınan Gümüşkepçe'nin, ustalığın bir işi yaparken 
gösterilen özen, sevgi ve dikkatle olabileceğini göstermeye çalıştığı oyun eğlenceli bir 
öyküyle seyirciye aktarılıyor.

Annesi yıllar önce yaşamını yitirince, yardım derneği himayesinde yaşamaya başlayan 
Pollyanna, babasını da kaybettiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve 
kuralcı biri olarak tanınan Polly Teyzesiyle birlikte yaşayacaktır. Pollyanna'nın konağa 
gelmesiyle beraber çevredeki herkesin hayatı değişmeye başlar. Dünya çocuk edebiya-
tının en önemli eserlerinden biri olan Pollyanna, her tür olumsuz durumda bile 
' 'mutluluk''un yaratılabileceğini; çözüm üretebilme yeteneği kazandıktan sonra 
hayata umutla bakılabileceğini anlatıyor.

L. Frank Baum’un unutulmaz çocuk klasiği Oz Büyücüsü’nün, Düşler Perdesi yapımı tiyatro uyarlaması, bizleri oyun 
boyunca Oz Büyücüsü’nün masalsı dünyasında macera dolu bir gezintiye çıkarıyor. Göz kamaştırıcı Oz Ülkesi’nin sihirli 
dünyası, büyülü ormanları, birbirinden güzel dansları ve şarkıları eşliğinde çocuklara sahip olduklarının, son
dönemlerde unuttuğumuz ailenin ve arkadaşlığın önemini bir kez daha vurguluyor.



•19 Ocak 13:00 / Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, 25 TL
•19 Ocak 15:00 / Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi, 25 TL

KOFİ’NİN YOLCULUĞU

•20 Ocak 12:00  / Caddebostan Kültür Merkezi, Büyük Salon,  28.50 TL
SİNDRELLA

•20 Ocak 12:00 /  Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, 28.50TL
•20 Ocak 14:00 / Kozyatağı Kültür Merkezi Gönül Ülkü ve Gazanfer Özcan Sahnesi, 28.50TL

BİZ İKİMİZ ARDA İLE
CEREN-EYVAH ORMAN KARIŞTI

Kahramanımız Kofi küçük bir köyde yaşamaktadır. Kofi ve köydeki diğer 
insanlar bencil, rahatına düşkün ve tembeldir. Günün birinde Kofi, 
büyükbabasından kalan bir sandık bulur ve içinde ne olduğunu 
öğrenmek için bir yolculuğa çıkmak zorunda kalır. Yolculuk boyunca 
başından birçok şey geçer, birçok tehlike atlatır. Karşılaştığı hayvan ve 
insanlara yardım eder. Onlardan pek çok şey öğrenir. Bu maceralı 
yolculuktan geri döndüğünde ar tık eskisi gibi değildir. Olgunlaşmış ve 
bir anlamda büyümüştür. Acaba büyükbabasının sandığında ne vardır?

Sarıyer Sanat'ın uyarladığı, "Sindirella Harikalar Diyarında" 
çocuklar ile buluşmaya devam ediyor..

"Arda ve Ceren, eğlenceli dünyalarını ormandaki maceralarına taşıyorlar. Sevimli 
kahramanlarımız, ormanda karşılaştıkları yeni dostları tavşan, kedi ve köpek ile 
hem eğleniyor hem de yeni şeyler öğreniyorlar. Eğlenceli şarkıları, dostluk ve 
paylaşmak üzerine mesajlarıyla oyunumuz izleyicisini selamlamaya devam ediyor."



•20 Ocak 13:00 / HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ, 25 TL

KÜÇÜK PRENS

Kendi küçük gezegeninde tek bir gülü ile yaşayan Küçük Prens, diğer 
gezegenlere seyahat etmeye karar verir. Sahra çölünde karşılaştığı pilota 
kendi gezegeninden bahseden Küçük Prens'in aradığı cevap, evcilleştirdiği 
tilkide gizlidir. "Gerçeğin mayası göze görünmez, insan ancak yüreğinin 
gözüyle baktığı zaman gerçeği görebilir."

•21 Ocak 13:00 /  Mall Of Istanbul Moi Sahne, 39.50 TL

SÜPER KAHRAMANIM ATATÜRK

•21 Ocak 13:00 /  BAKIRKÖY SAHNE 74 YASEMİN YALÇIN SAHNESİ, 34 TL
•21 Ocak 15:00 /  BAKIRKÖY SAHNE 74 YASEMİN YALÇIN SAHNESİ, 34 TL

RAPUNZEL VE
BEYAZ ATLI PRENSİ

Leyla süper kahramanları çok seven on yaşında bir kızdır. 
Öğretmen babası Levent Bey, kafası ara ara gidip gelen dedesi 
Kur tuluş, en yakın arkadaşları rapçi Mete ve atletik Pelin ile çok 
mutlu bir hayatı vardır. Bir gün okula çocuklardan nefret eden bir 
müdire gelir. Müdire tüm teneffüsleri, oyunları, dansı ve müziği 
yasaklar. Çok sevdiği okulunun yavaş yavaş grileştiğini, tüm 
renklerinin solduğunu fark eden Leyla, onu eski renkli günlerine 
döndürebilmek için süper kahramanlar gibi güçlerinin olması 
gerektiğini düşünür. Ama bu elbette mümkün değildir. Kendini en 
umutsuz hissettiği gün dedesinin zihninde biriyle tanışır: O 
Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ar tık hiçbir şey Leyla ve arkadaşları 
için eskisi gibi olmayacaktır. Atatürk’ün hiçbir süper gücü 
olmadan, arkadaşları ile nasıl hayallerinin peşinden gittiğini, 
zekası ve kararlılığıyla neler başardığını anlarlar. Arkadaşlarıyla 
bir plan yaparlar, amaçları bellidir: Okulu tekrar eski renklerine 
kavuşturmak ve ülkenin tüm çocuklarına En Süper Kahraman’ın 
kim olduğunu anlatmak.

Kral ve kraliçenin bir erkek çocukları olur. Hırsızlar fidye için prensi kaçırırlar. Sihirli 
çiçeği bulup gençleşen yaşlı cadı, prensle aynı gün doğan ve sarayın terzisinin bebeği 
olan Rapunzel’in saçlarıyla sihirli çiçeğin bağlantısı olduğunu fark eder. Rapunzel’i 
kaçırıp ormanda bir kuleye hapseder. Rapunzel 18 yaşına geldiğinde şans eseri yolu 
ormana düşen prensle karşılaşır. Kahramanlarımız birlikte kuleden kaçarlar ve 
kaderlerine doğru eğlenceli bir maceraya atılırlar.



•21 Ocak, 20:00 /  HALİS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZİ, ÜCRETSİZ

•23 Ocak, 13:00 /  HALİS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZİ, 25 TL

•23 Ocak, 19:00 /  HALİS KURTÇA KÜLTÜR MERKEZİ, ÜCRETSİZ

10 Yaş ve Üzeri

KOMEDİ KOLAJI

Halis Kur tça Çocuk Kültür Merkezi Bizim Çocuklar Tiyatro 
Ekibi olarak; birbirinden bağımsız yazarların, halkın genel 
sıkıntılarını esprili bir dille kaleme aldığı oyunlarından 
derlediğimiz komedi kolajını seyircimize sunuyoruz.

Etkinlik tarihinden 5 gün öncesinden
itibaren gişeden davetiyenizi almanız 
gerekmektedir.

Etkinlik tarihinden 5 gün öncesinden itibaren gişeden davetiyenizi almanız 
gerekmektedir.

BURNUNU KAYBEDEN PALYAÇO

İMO İLE DİNLETİ

•23 Ocak, 12:00 /CADDBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ, 30 TL
•23 Ocak, 14:00 /CADDBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ, 30 TL

ÇOCUKÇA ŞEYLER

Kötü kalpli biri olan sirk patronu, sirkte çalışan Palyaço'ya yeterli 
para vermemektedir. Bir gün Palyaço, gösterinin or tasında açlıktan 
bayılınca, sirkin patronu onu işten kovar. Bu yetmiyormuş gibi, bir 
de kırmızı burnunu alıp çok uzaklara atar. Bu durumda tam palyaço 
olunamayacağından, bizim palyaço burnunu bulmak için yola 
koyulur. Yaki adındaki çocuk ona burnunu bulması için yardım 
edecektir. Bir tesadüf sonucu burnun Komik ve Komik Yamağı'nda 
olduğunu öğrenirler.

Her biri birbirinden değerli gençlerden oluşan bir kadroya sahip olan İstanbul Modern Orkestrası bu 
konserinde, çocukların ve yetişkinlerin sevdiği meşhur filmlerin müzikleriyle çocukları yeniden 
buluşturacak ve onlara heyecan katacak.  Etkinliğe tüm çocuklarımızı ve ebeveynlerimizi bekliyoruz.

2006 yılında Balkan Sihirbazlar Şampiyonu olan Fatih 
Ermiş, Türkiye’nin tek çocuk sihirbazı. Aynı zamanda 
Türkiye’de sahnelenen en başarılı çocuk müzikallerinde 
sahne alan Fatih Ermiş, çocuklara özel hazırladığı 
illüzyon gösterisinde, çocuklara sihirli bir dünyanın 
kapılarını aralıyor. Çocuklar sahnede inanılmaz 
gösterilerde yer alırken, hem şaşıracak hem de 
kahkahalarla bu gösteriye eşlik edecekler.



24 Ocak, 13:00 HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ, 25TL

BİR YÜZGEÇ HİKAYESİ

Daha önce denize düşen bir plastik parçasının deniz 
canlılarına nasıl bir zarar verebileceğini düşündünüz mü? 
Üstelik bu bazen bir çöp olabilir bazen de işe yarar bir 
insan eşyası. Caretta Carettaların yumur ta bırakmaya 
çıktıkları sahillerde bilinçsizce yapılan yürüyüşlerin 
yumur talara verdiği zararı ya da denize atılan çöplerin 
onların yaşamlarında oluşturdukları zorlukları sevimli 
Caretta Caretta ailesi üzerinden işliyoruz. Bakalım doğayı 
ve canlıları anladığımızda neleri değiştirebiliyoruz.

24 Ocak, 13:00 CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ, 34TL

24 Ocak, 20:00 HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ, 25TL

24 Ocak, 19:30 BOSTANCI KÜLTÜR MERKEZİ, 56 TL - 163 TL ARASI

FINDIKKIRAN VE FARELER KRALI

UYKU NEREYE KAÇAR?

GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK

Klasik bir bale eseri olan "Fındıkkıran" Thykovsky'nin besteleriyle ilk kez tiyatroya uyarlandı. Çocukların çok 
severek çizgi filmlerini izlediği "Fındıkkıran" hikayesi aslında Hoffman'ın ünlü bir kitabından alıntıdır. Daha 
sonra bir bale eseri olarak klasik bale eserleri arasında yer almıştır. Tiyatrosu daha önce yapılmamış olan 
eserin tiyatro oyununda bale bölümleri ve Hoffman'ın hikayesinden alıntılar yer almaktadır. Bu uyarlamada 
çocuklara cesaret ve kardeş sevgisi vurgulanmaktadır.

Ayrı zamanlarda yaşayıp, aynı uykuya dalmanın hayalini 
kuran Pelin ve Berçem’in uykusu kaçmıştır. İyi de nereye 
kaçmıştır? Bir uyku nereye kaçar ki? Bilmem… Oyun 
boyunca her yerde arayacaklar. Bakalım nerden çıkacak 
uykuları. Sahi ya, sence uyku nereye kaçar? 

Sempatiklikleri ve doğallıkları ile kısa zamanda herkesin kalbini 
fetheden "Güldüy Güldüy Show Çocuk"ta kahkaha tufanı durmuyor!  
Ekranların sempatik kahramanları en sevilen skeçlerinden oluşan bir 
gösteriyle kalpleri feth etmeye devam ediyor. "Güldüy Güldüy Best of " 
izleyiciler ile buluşmaya ve güldürmeye davet ediyor...



25 Ocak, 13:00 HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ, 25 TL

25 Ocak, 13:00 HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ, 25 TL

6 YAŞ VE ÜZERİ

OKTAY ABİ VE KUKLA DOSTLARI 

FISILTI ODASI

25 Ocak, 13:30 HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ
25 Ocak, 15:30 HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ
25 Ocak, 12:30 HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ
25 Ocak, 14:30 HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ

MAGIC SHOW FOR KIDS
SİHİRBAZ KIZLAR

Bu oyunda kim oyuncu kim seyirci belli değil. Bu oyuna herkes 
katılacak. Her şeyi hep beraber yapacağız ve tabii ki hep beraber 
eğleneceğiz. Neler mi var bu oyunda? Şarkılar, kuklalar, sayı saymalar, 
saklambaçlar, deve cüceler ve daha birçok eğlenceli anlar. Oktay Abi ve 
Kukla Dostları sizleri eğlendirmek için sabırsızlıkla bekliyorlar. 30 yıllık 
çocuk eğitimi deneyimi ile yönetmen, yazar, müzisyen Oktay Şenol ve 
25 yıllık deneyimi ile Kukla-Karagöz ustası Bülent Aksu, çocuklarınıza 
unutamayacakları bir deneyim sunuyor.

Klasik müzik dünyasının büyük bestecilerinden olan Bay Remor ’un ilginç 
hikâyesi, pantomim sanatını da içinde barındıraTn bir dille Fısıltı Odası’nda 
hayat buluyor. Bay Remor, çok çalışmaktan ve nota yazmaktan dolayı bir gün 
hafızasını kaybeder. Çoğu şeyi hatırlayamadığı için de Fısıltı Odası’ndan gitmek 
ister. Öğrencisi olan küçük hanım Simor bu duruma çok üzülür ve Bay Remor ’a 
müziğin dilini yeniden hatırlatarak besteler yapması için yardımcı olur. Fısıltı 
Odası’ndan gitmemesi için çözümler arar.

Gösteri süresi 50-60 dakika kadar sürmektedir.
- 3 yaş altı çocuklar büyük kardeşleri var ise ebeveynleri ile beraber gösteriye alınacaktır, sessiz kalmaları 
hususunda özen gösterilmesini önemle rica ederiz.
- 7 yaş ve üzeri çocuklar girişteki arkadaşımıza veli telefonu verilerek veya kendi telefonu var ise tek başına 
bileklik takılarak girebileceklerdir.
- 7 yaş altı katılımcıların ebeveynlerinin de ayrıca bilet alması gerekmektedir.
- 7 yaş ve üzeri yaşlar için girişe telefon numaranızı bırakarak tekli girişler mümkündür.
- Ebeveynsiz bırakılacak çocukların gösteri düzenini bozmayacak şekilde bilgilendirilmesini rica ederiz.
- 3 yaş altı kardeşlerin kucakta katılımı mümkün ve ücretsizdir.



25 Ocak, 14:00 / KÜÇÜK SAHNE, UNIQ, 50-75 TL
25 Ocak, 16:00 / KÜÇÜK SAHNE, UNIQ, 50-75 TL

26 Ocak, 15:00 / SÜREYYA OPERASI

SERDAR BAŞKAN’LA
ACAYİP DENEYLER

SİHİRLİ FLÜT-TAMİNO’NUN
RÜYASI

26 Ocak, 16:00 / CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ, 45-68 TL

PROF. Pİ SHOW

Youtube'un en popüler kanalları "Oha Diyorum" ve "Yapyap"'tan tanıdığımız Serdar Başkan lakaplı Serdar Aksu, 
aralık ayında  çarpıcı bilim ve deney şovuyla sizlerle olacak. 
Serdar Başkan ile Bilim Makinesi: 99 Soruda Hayat ve Bilim adlı kitabın da yazarı olan Serdar Aksu, tüm deney 
meraklılarını ve bilim tutkunlarını bu etkinliğe bekliyor.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen ve iki perde 
halinde sunulan bu müzikalin detayları aşağıda yer almaktadır.
Wolfgang Amadeus Mozar t'ın "Sihirli Flüt" eserinden yola çıkılarak 
hazırlanan operayı çocuklara armağan ediyoruz. Bakalım Tamino 
rüyasında kimlerle tanışacak, hangi sihirli melodiler ona eşlik edecek 
bu rüyada?

Prof. Pİ Show; diyaloglarla anlatım yerine teatral-müzikal tarzıyla her yaştan, cinsiyetten, milletten, dilden, ülkeden, 7’ 
den 70’ e herkese hitap eden evrensel ve zamansız bir aile gösterisi. Bu özel yapım; fiziksel tiyatro ve mim teknikleri,  folk 
ve karakter danslarının eklektik bir dizilim ile modernize edildiği koreografileri,  hava ve yer akrobasileri,  steampunk 
kostümleri,  özel müzikleri, fantastik ve masalsı atmosferi ile izleyiciye eşsiz ve masalsı bir deneyim sunuyor. Ve hayal 
gücünüzü özgür bırakmanızı vaat ediyor.
- 5 Yaşından küçükler etkinlik mekânına alınmamaktadır. 5 Yaş ve üzeri bilete tabidir.
- Profesyonel ses ve görüntü kayıt cihazları etkinlik mekânına alınmayacaktır.- Etkinlik başladıktan sonra etkinlik 
mekânına izleyici alınmayacaktır.
- 12 Yaşından küçük çocuklar güvenlik nedeniyle ebeveynleri ile gösteriyi izleyebilir. Ebeveynlerinin etkinlik süresince 
çocuklarına eşlik etmesi ve salonda bulunması zorunludur.
- Etkinlik mekânına tek başına çocuk veya biletsiz seyirci alınmayacaktır.
- Sağlığa zararı bulunmayan haze/sis kullanılmaktadır.

02 Şubat, 12:00/ İBB ŞEHİR TİYATROLARI ÜMRANİYE SAHNESİ, 5 TL
6 YAŞ VE ÜZERİ

YAŞAYAN SAYFALAR

Kumsal, boş vakitlerini kitap okuyarak ve arkadaşları ile oyunlar oynayarak 
geçirmeyi çok sever. Ancak uzun zamandır neredeyse hiç arkadaşı kalmamıştır. 
Tüm arkadaşları vakitlerini sanal oyunlar ve tabletleri ile geçirmeyi tercih 
etmektedir. Kumsal, küçücük dünyasında yapayalnız kalmıştır ve ar tık bu 
duruma bir çözüm bulması gerektiğini düşünür. O sırada sadık bir dostu 
yardımına yetişecektir. Bakalım bu sadık dostun önerisi Kumsal’ı özlediği 
günlere kavuşturabilecek midir?



27 Ocak, 13:00 / HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ, 25 TL
27 Ocak, 15:00 / HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ, 25 TL

BİZ KOCAMAN BİR AİLEYİZ

Murat ve Buse, aileleri tarafından kampa gönderilirler. Kampta, 
kamp lideri ile tanışarak  kampta yaşamanın kurallarını 
öğrenirler. Gece olunca sessizliğin içinde faklı sesler duyarlar. 
Bu kim? Ne işi var burada?.. Soruların cevaplarını  alırlar fakat 
kamp liderini inandıramazlar. Bakalım Murat ve Buse nasıl bir 
çözüm bulacak?

28 Ocak, 13:00 / HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ, 25 TL

29 Ocak, 13:00 / HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ, 25 TL

30 Ocak, 12:00 / CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ, 34 TL

ÇİZMELİ KEDİ 

BREMEN MIZIKACILARI
YENİ DÜNYA BANDOSU

SAMET ERKİN İLE
İLLÜZYON GÖSTERİSİ

Yaşlı değirmenci, oğlu Riki’ye miras olarak çizmeli bir kedi 
bırakırsa ne olur? Konuşan, dans eden ve şarkı söyleyen Çizmeli 
Kedi ve sahibi Riki’nin kralın sarayına uzanan eğlenceli ve 
komik macerası…

Oyunumuzda evlerinden kovulan Eşek, Köpek, Kedi ve Horoz’un 
hayatta kalma ve özgür bir yaşam kurma mücadeleleri anlatıl-
maktadır. Eşek, yaşlandığı için ev sahibi onu hor görmektedir. O 
da çareyi kaçmakta bulur. Köpek, yaşlandığı ve eskisi gibi 
avlanamadığı için sahibi tarafından kovulmuştur. Kedi, tembel 
olduğu ve bir işe yaramadığı gerekçesiyle evinden sokağa 
atılmıştır. Horoz ise eve gelen misafirler için kesip yenmek istediği 
için kaçmıştır. Tüm hayvanların yolları kesişir ve Bremen’e gidip 
Belediye Bandosu’na katılmaya karar verirler.

Sanat hayatında 40 yılı geride bırakan Sermet Erkin, okul öncesi ve ilköğretimin bütün öğrencilerini aynı anda bünyesine alan eğlenirken eğiten, eğitirken 
eğlendiren çocuk gösterisini sunar.
Bu gösteride öğrenciler; herhangi bir tiyatro oyununu seyreder gibi kalmayıp, ilk dakikdan itibaren her an oyunun içinde aktif olmaktadırlar. İllüzyon 
gösterileriyle Sermet Erkin; komedi, heyecan, merak ve müzik dolu unutulmayacak 1 saat yaşatıyor çocuklara.     
Her yaştan izleyicilerini büyülemeye devam eden Sermet Erkin, Türkiye’de bu zamana kadar 2000’den fazla sahne aldığı oyununu sergilemeye devam 
etmektedir.



31 Ocak, 13:00/15:00/17:00 / UNIQ BOX, 65-75 TL
02 Şubat, 13:00/15:00/17:00 / UNIQ BOX, 65-75 TL

01 Şubat, 13:00/ HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ, 25 TL

01 Şubat, 15:00/ HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ, 25 TL
02 Şubat, 15:00/ HALİS KURTÇA ÇOCUK KÜLTÜR MERKEZİ, 25 TL

BUBBLE SHOW ZAMAN MAKİNESİ
-A.GRAHAM BELL

ZAMAN MAKİNESİ
-A.GRAHAM BELL

KELOĞLAN VE CEYLAN

Gittiği her ülkede kapalı gişe izlenen ve İstanbul’daki 
gösterisinde de biletleri günler öncesinden tükenen sihirli 
baloncuk gösterisi “Bubble Show ”, 31 Ocak ve 02 Şubat’ta 
sizlerle.
Bubble Show, muhteşem müzik eşliğinde özel bubble hileler, 
efektler ve eşsiz sahne malzemelerinin oluşturduğu Matěj 
Kodeš atölyesinde tamamen yeni ve benzersiz gösteriler ile 
sömestr tatiline özel sadece UNIQ Box’ta. Her şovda 
çocukların yanında yetişkinlerinde eğlencesi merkeze 
alınmıştır. Yur tdışından özel olarak gelen, bir seferde 5 
kişinin bubble’ların içine alındığı bu görkemli aile eğlence-
sini kaçırmayın.

"Okul proje ödevleri için, zamanda yolculuk makinesi yapan 
Kemal ve Ayşe, babaanne Hacer ’i de alarak 1951 yılına 
Alber t Einstein’ın evine giderler. Einstein “İzafiyet Teorisini” 
onların anlayabileceği bir dille anlatır. Dönem 
farklılıklarından dolayı çeşitli karışıklıklara ve yanlış 
anlaşılmalara neden olurlar. Einstein’ın okul çağında 
okumayı geç öğrenmesi, okuldaki başarısızlığı oyunda ön 
plana çıkarılarak, çocuklardaki potansiyelin okul başarıları-
na göre değerlendirilmemesi ve her çocuğun mutlaka bir 
şekilde başarılı olabileceğinin altı çizilmektedir. Einstein’ın 
ünlü fotoğrafının çekilmesiyle ona veda ederler.

Çocukların çok sevdiği Keloğlan karakterinin, saf ve 
ter temiz kalbi ve cesareti sayesinde kötülükler karşısında 
başarıya ulaşmasının öyküsü. Keloğlan, annesinin 
kendisinden beklentilerinin üstünde bir başarı gösteriyor 
ve kötü insanları yola getiriyor. Bu öyküde yakın dostu 
Karakaçan da Keloğlan’a eşlik ediyor. Eğlendirirken 
öğreten müzikli, danslı bir çocuk oyunu.

Okul proje ödevleri için “Zaman Makinesi” tasarlayan iki 
kafadar, babaannenin bilmeden yardım etmesiyle
kendilerini, tam da telefonu icat ettiği sırada Graham 
Bell’in laboratuvarında bulurlar ve onun icadına şahit 
olurlar. Bell ve yardımcısını da alarak günümüze 
dönerler.
1876 yılından günümüze gelen Bell ve yardımcısının 
yaşadığı şaşkınlıktan kaynaklanan durum komedisi, 
çocuklara keyifli anlar yaşatırken, aynı zamanda bilim 
tarihini öğrenmelerine yardımcı olacak."



ATÖLYELER

18 Ocak, 11:00/ AKBANK SANAT / Katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlıdır.

18 Ocak, 12:30/ AKBANK SANAT / Katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlıdır.

25 Ocak, 14:15/ AKBANK SANAT / Katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlıdır.

MİNİ MOZAİK ATÖLYESİ (7-12 YAŞ)

OYUNCAK HEYKEL ATÖLYESİ (7-12 YAŞ)

RENGARENK KUPALAR ATÖLYESİ
(6-14 YAŞ)

18 Ocak, 14:15/ AKBANK SANAT / Katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlıdır.

ELLER KOLLAR ARTIK HEPSİ HEYKELLER

Mini mini parçaların yan yana gelmesiyle oluşan mozaik tekniği Akbank Sanat’ta çocukların hayalleriyle renkleniyor. 
Rengarenk mini boncuklar, çocukların yaratıcılıkları ve bolca eğlence Akbank Sanat’ta sizleri bekliyor!

Akbank Sanat Beyoğlu’nda sanat o kadar içimize işleyecek ki vücudumuzun bir parçası olacak! Evet, doğru duydunuz bir 
parçamız olacak! Ar tık sanata uzak durmak, uzaktan bakmak yok! Ellerimiz ve kollarımız bu atölyede rengârenk heykellere 
dönüşecek! Nasıl mı olacak? Sanırım bunu ancak gelip yaparak ve yaşayarak öğrenebilirsiniz!

Adres: İstiklal Cad. No:8,Beyoglu Beyoğlu İstanbul
Telefon: 0212 252 35 00-01

Hiç “heykelle oynanmaz” deme! Ar tık heykeller de 
hayatımızın bir parçası ve hatta oyuncaklarımız olabiliyor. 
Kendi hayallerimizdeki oyuncak heykellerimizi yapabilir ve 
bu heykellerimizle daha sonra oynayabiliriz. Yapacağın 
oyuncak heykelin ismini şimdiden düşünmeye başla!

Rengarenk Kupalar etkinliğinde kendinize ait kupalar 
yapabilirsiniz. "Etkinliğimizde çocuklar porselen kupaların 
üzerine resim çalışması yapacak, güzel yazı teknikleri ile 
yazılar yazacak ve evlerine kendi tasarladıkları porselen 
kupaları ile dönecekler. Karbon kopyalama yöntemi ile 
istedikleri bir hayvanın ya da şeklin kopyasını kupa 
üzerine çıkarıp boyayabilirler. Bu çalışmada el becerilerini 
geliştirip fırça uçlu porselen kalemleri ile güzel yazı 
denemeleri ve desen çalışmaları yapabilirler.
Çocuklar, kendilerine veya sevdiklerine özel kupalar 
tasarlayabilirler."

Adres: İstiklal Cad. No:8,Beyoğlu İstanbul
Telefon: 0212 252 35 00-01

Adres: İstiklal Cad. No:8, Beyoğlu İstanbul
Telefon: 0212 252 35 00-01

Adres: İstiklal Cad. No:8, Beyoğlu İstanbul
Telefon: 0212 252 35 00-01



25 Ocak, 13:00/ AKBANK SANAT / Katılımcı sayısı 15 kişiyle sınırlıdır.

25 Ocak, 11:00/ AKBANK SANAT / Katılımcı sayısı 20 kişiyle sınırlıdır.
(10 Çocuk + 10 Yetişkin)

21 Ocak, 13:00/14:30 / PERA MÜZESİ, 75TL
01 Şubat, 13:00/14:30 / PERA MÜZESİ,75 TL

22 Ocak, 13:00/14:30 / PERA MÜZESİ, 75TL

7-12 YAŞ, 10 KİŞİ İLE SINIRLIDIR

YILDIZ SANATLARI (6-14 YAŞ)

AİLECE MOZAİK(4-12 YAŞ)

FOTOĞRAFTAN HAREKETE
GİDEN YOL 

HAYALİMDEKİ YOLCULUĞU TASARLIYORUM

Rengarenk Kupalar etkinliğinde kendinize ait kupalar 
yapabilirsiniz. "Etkinliğimizde çocuklar porselen kupaların 
üzerine resim çalışması yapacak, güzel yazı teknikleri ile 
yazılar yazacak ve evlerine kendi tasarladıkları porselen 
kupaları ile dönecekler. Karbon kopyalama yöntemi ile 
istedikleri bir hayvanın ya da şeklin kopyasını kupa 
üzerine çıkarıp boyayabilirler. Bu çalışmada el becerilerini 
geliştirip fırça uçlu porselen kalemleri ile güzel yazı 
denemeleri ve desen çalışmaları yapabilirler.
Çocuklar, kendilerine veya sevdiklerine özel kupalar 
tasarlayabilirler."

Ufak parçaların yan yana gelmesiyle oluşan mozaik 
resimler! Bu sefer bu parçaları ailelerimizle beraber 
polimer killeri kullanarak “Millefiori” tekniği ile yaparken 
kaliteli, yaratıcı ve eğlenceli vakit geçireceğiz. Bakalım 
çocuklarla yetişkinlerin hayallerinin birlikteliği neler 
or taya çıkaracak! Bolca yoğurma, hayal gücü, eğlence ve 
yaratıcılık!

"Fotoğrafta hareket olur mu? Fotoğraf ses çıkarır mı? 
Hareket ve ses aracılığıyla yaratıcılığımızla buluşuyor, 
fotoğraflarla ve birbirimizle bağ kuruyoruz. Sergideki 
eserlerden esinlenerek, bir rüzgara kapılmayı ya da 
direnmeyi, kumaşlarla dans ederek kendi hareketlerimizi 
bulmayı deneyimliyoruz. Gölge, ışık gibi fotoğrafik ögeleri 
eğlenerek hareketle deneyimliyoruz. Grup çalışmasıyla 
strafor topları renklendiriyoruz. Kendi mini tuvallerimizde 
kadrajımızı belirliyor ve desenlerimizi tasarlıyoruz.”

Not: Atölyeye eşofman, tayt, tişör t, çorap gibi kıyafetlerle 
gelmenizi rica ediyoruz.

Dünyada hangi ülkeleri merak ediyorsun? Bir keşif yolculuğuna çıksak nasıl olurdu? Bu yolculukta 
bize eşlik edecek oyuncaklarımızı tasarlıyoruz. Yaratıcılığımızı kullanarak kağıt, kar ton, kutu gibi 
etrafımızdaki nesneleri yaratıcı oyun kiti TOYI ile tasarlıyor, ileri dönüşüm hakkında bilgi edinip 
hayal gücümüzü geliştiriyoruz."

Adres: İstiklal Cad. No:8, Beyoğlu İstanbul
Telefon: 0212 252 35 00-01

Adres: İstiklal Cad. No:8, Beyoğlu İstanbul
Telefon: 0212 252 35 00-01

Adres: Meşrutiyet Caddesi No.65
34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İstanbul

Telefon: 0212 334 99 00

NOT: PERAkar t aile ile Pera Çocuk 
atölyeleri %50 indirimlidir.

7-12 YAŞ, 10 KİŞİ İLE SINIRLIDIR

Adres: Meşrutiyet Caddesi No.65
34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İstanbul

Telefon: 0212 334 99 00

NOT: PERAkar t aile ile Pera Çocuk atölyeleri %50 indirimlidir.



23 Ocak, 13:00/14:30 / PERA MÜZESİ, 75TL
29 Ocak, 13:00/14:30 / PERA MÜZESİ,75 TL

24 Ocak, 13:00/14:30 / PERA MÜZESİ, 75TL

25 Ocak, 13:00/14:30 / PERA MÜZESİ, 75TL
31 Ocak, 13:00/14:30 / PERA MÜZESİ, 75TL

YILDIZ SANATLARI (6-14 YAŞ)

FELSEFE ATÖLYESİ:
FOTOĞRAF SANATI NEDİR?

IŞIĞIN YOLCULUĞU:
UZUN POZLAMA 

"Fotoğraf makinası ne zaman keşfedildi? Peki ar tık 
günümüzde fotoğrafları nasıl çekiyoruz? Fotoğrafın teknik 
ve anlam bakımından geçirdiği evreleri keşfediyor; 
günümüzde fotoğraf efekt ve manipülasyon teknikleriyle 
nasıl yeni anlamlar üretildiği üzerine düşünüyoruz. Atölye 
çalışmasının ilk bölümünde fotoğraflarımızı çekiyor, 
ardından çektiğimiz fotoğraflarla fotoğraf efekti, 
manipülasyon, kolaj ve gif çalışması yapıyoruz. Böylelikle 
fotoğrafın gerçekliğine müdahale ederek yeni bir anlam 
yaratmanın mümkün olduğunu basit teknikler kullanarak 
öğreniyoruz.
Bu atölyede ışık, renk, pozlama, kontrast vb. değerler 
hakkında fikir sahibi oluyor, manipülasyon teknikleri ve 
kolaj çalışmaları ile yaratıcılığımızı or taya koyuyor, kısa 
bir GIF çalışması ile animasyonun temel seviyesine de giriş 
yapıyoruz."
Not: Atölyeye katılımınız için bir dizüstü bilgisayar ve 
mouse getirmeniz, ayrıca bilgisayarınıza “PicsAr t” 
programını indirerek atölyeye gelmeniz yeterli olur.  

Bir fotoğrafı ya da resmi sanat yapan şey nedir? Neden 
bunlara sanat eseri diyoruz? Sanatçı Lale Tara’nın 
Botticelli’nin ünlü eseri “ Venüs’ün Doğuşu”ndan etkilendi-
ği çalışmalarından yola çıkıyoruz. Sergideki fotoğrafları 
sanat tarihinin önemli eserleri ile ilişkilendirerek inceliyo-
ruz. Geçmişten bugüne birçok sanat eserini inceleyip, derin 
ve eğlenceli bir sanat felsefesi tar tışması yapıyoruz. 
Sanatın ne olduğunu sorguluyor, güzellik ve estetik 
kavramları üzerine düşünüyoruz."

10-12 YAŞ, 10 KİŞİ İLE SINIRLIDIR

Adres: Meşrutiyet Caddesi No.65
34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 334 99 00

NOT: PERAkar t aile ile Pera Çocuk 
atölyeleri %50 indirimlidir.

9-12 YAŞ, 10 KİŞİ İLE SINIRLIDIR

Adres: Meşrutiyet Caddesi No.65
34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 334 99 00

7-12 YAŞ, 10 KİŞİ İLE SINIRLIDIR

Adres: Meşrutiyet Caddesi No.65 34430 Tepebaşı - Beyoğlu - İstanbul
Telefon: 0212 334 99 00

NOT: PERAkar t aile ile Pera Çocuk 
atölyeleri %50 indirimlidir.

Gittiğin en uzak yer neresi? Yaptığın yolculuklardan hangisi en 
sevdiğin? Her yolculuk bir iz bırakır. Toprağa, havaya, suya ve 
kalbimize. Atölyede ışığın yolculuğunu araştırıyor, bu yolculuk 
sırasında ışığın bıraktığı izlerin peşine düşüyoruz. Göz açıp 
kapatıncaya kadar kaybolan ışığın izlerini fotoğraflarımızda 
saklamanın nasıl mümkün olduğunu öğreniyoruz. Uzun pozlama 
fotoğraf tekniğini keşfediyor, rengarenk izler taşıyan
 fotoğraflar çekiyoruz. Bu büyülü deneyimle or taya
çıkaracağımız eserler kalbimizde unutulmaz izler bırakıyor.

Not: Atölye katılımcıları renkli led ışıklar, ışın kılıcı gibi pilli ışık 
kaynakları getirebilirler. PERAkar t aile ile Pera Çocuk atölyeleri 
%50 indirimlidir.



Haftanın Her Günü, 10:00-22:00
TAM: 44 TL ÖĞRENCİ: 32TL ÇOCUK:32 TL

Hafta İçi, 10:30-19:30 / Cumar tesi, 10:30-19:00 / Pazar, 12:30-19:00
TAM: 45 TL ÖĞRENCİ: 30TL

BİLET FİYATLARI VE KAMPANYALAR İÇİN
DETAYLI BİLGİ :444 97 44

MUSEUM OF ILLUSIONS

SESSİZLİKTE DİYALOG MÜZESİ 

İSTANBUL AKVARYUM

Adres: Narmanlı Han, İstiklal Cd. No:180 Beyoğlu

Adres: Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Halkalı Cad. 
No:93 Florya-İstanbul

Büyüleyici illüzyonların yer aldığı dünyamıza 
hoş geldiniz! Bu müzede aklınızı başınızdan 
alacak optik illüzyonlar, hologramlar ve sıra 
dışı sergilerle büyülenecek, illüzyonların 
arkasında yatan sırları eğlenceli bir şekilde 
keşfedeceksiniz.

Dünyada ilk defa 2003 yılında Paris’te kapılarını ziyaretçilerine açan 
Sessizlikte Diyalog, Istanbul Social Enterprise tarafından 31 Ocak 2016 
yılında Gayrettepe Metro İstasyonunda hayata geçirilmiştir. Sessizlikte 
Diyalog deneyimi, özel bir alanda işitme engelli rehberler ile birlikte, 
tamamen sessiz bir or tamda sözsüz iletişimin keşfini yaşatmaktadır. Empati 
kurma yeteneği ile birlikte farkındalığın da ar tmasını sağlayan Sessizlikte 
Diyalog, hayat boyu yaşanabilecek en olağanüstü deneyimlerden biri 
olmayı garanti etmektedir. Özel bölümlerden oluşan Sessizlikte Diyalog 
sergisinde, yüz ifadelerinin ve vücut dilinin nasıl etkin kullanılabileceği ve 
işitme dışındaki duyular ile neler başarılabileceğini katılımcılara tecrübe 
ettirmektedir. Sessizlikte Diyalog, katılımcıların zorlukları fırsata 
dönüştürme yeteneğini güçlendirirken, kendi ve çevresiyle ilgili tüm 
önyargılarını sonsuza dek geride bıraktırmayı amaçlamaktadır. Bir diğer 
ifadeyle, katılımcıların hayata bakış açısı değişmektedir 
Sessizlikte Diyalog, İstanbul Social Enterprise tarafından 29 Ocak 2016'da 
İstanbul'da kapılarını açtı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğini 
yaptığı proje, ana sponsor Turkcell ve Metro İstanbul AŞ'nin destekleriyle 
Gayrettepe metrosunda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Çocuklar için bayram tatilini değerlendirebilecekleri bir 
başka seçenek ise doğa ve canlılarla vakit geçirebilecekleri 
etkinlik alanları.
Deniz canlılarına ilgi duyan çocuklar, dünyanın en büyük 
tematik akvaryumu olan İstanbul Akvaryum'da, 
Karadeniz'den Pasifik'e uzanan toplam 17 tema ve yağmur 
ormanından oluşan güzergahta yolculuk yapabilecek.



SİNEMALAR
AJANLAR İŞ BAŞINDA 

HAYALLER ÜLKESİ

BEDENİMİ KAYBETTİM 

KUZULAR FİRARDA: UZAY PARKI

Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020
Animasyon, Komedi, Aksiyon

Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020
Fantastik, Macera

Vizyon Tarihi: 10 Ocak 2020, 7+ Yaş
Animasyon

Vizyon Tarihi: 17 Ocak 2020 Animasyon, Komedi

Lance Sterling, uluslararası casusluluğun yüksek oktanlı dünyasının en önde gelen ismidir. 
Dünyanın en harika casusu olan Lance havalı, sevimli ve süper yetenekli olmanın yanı sıra 
dünyayı kur tarmanın günlük işlerinden biri olduğunun farkındadır, bu işte ondan iyisi de 
yoktur. Genç Walter ise Lance'in neredeyse tam tersidir. Zekasıyla göz kamaştıran 
Walter'ın sosyal becerileri ne yazık ki o kadar da gelişmiş değildir. Ancak Walter da 
sosyalleşmek konusundaki eksikliğini kapatmak için zekasını kullanmakta ve buluşlar 
yapmaktadır. Walter, Lance'in tehlikeli görevlerinde kullandığı araçları icat eden bilimsel 
dehadır. Fakat olaylar beklenmedik bir dönüş yaptığında, Walter ve Lance aniden yeni bir 
şekilde birbirlerine güvenmek zorunda kalırlar. Eğer bu birbiriyle alakası olmayan ikili bir 
takım olarak çalışmayı öğrenemezse, tüm dünya tehlike altında olacaktır.

Gamonya: Hayaller Ülkesi, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen 
küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Mutsuz bir çocuk olan Umut, dedesi 
Ahmet ile birlikte yaşamaktadır. Dedesinin yaşadığı bir kaza, hayal kurmayı 
unutmuş bir çocuk olan Umut'un bilmediği bir dünya ile tanışmasına neden olur. 
Kaza sonucu fantastik bir dünya olan Gamonya'da yaşayan insanlarla tanışan 
Umut, burasının umutsuz çocuklara hayal ürettiğini öğrenir. Gamonya'da yaşayan 
insanların kendisinden yardım istemesi üzerine, kendisini sihirli bir maceranın 
or tasında bulan Umut, bu süreçte yeniden hayal kurmayı öğrenebilecek midir?

Paris’te bir laboratuvardan kaçan kesik elin ait olduğu bedeni bulmak için yapmayacağı şey 
yoktur. Bedeninden kopmuş yalnız bir el için Paris sokaklarının barındırdığı tehlikeler onu 
yıldırmaz. Kütüphaneci Gabrielle ile motorla pizza dağıtan Naoufel’in kırık aşk hikâyesinin 
düğüm noktası bu kesik eldir. Amelie’nin senaristi Guillaume Laurant’ın Mutlu El adlı 
romanından uyarlanan bu animasyon film türün medar-ı iftiharları arasına girmeyi hak 
ediyor

Sessiz ve sakin Mossingham kasabasının üzerinde, gökyüzünde or taya çıkan ne olduğu anlaşılamayan 
garip ışıklar, gizemli bir ziyaretçinin galaksinin ve samanyolunun ötesinden geldiğini haber vermektedir. 
Ancak yakındaki Mossy Bottom Çiftliği'ndeki muzur koyun Shaun'ın zihninde başka şeyler vardır; yaptığı 
birçok plan sürekli bıkkın Bitzer tarafından engellenmektedir. Ancak bu şaşkın ve sevimli uzaylı, Mossy 
Bottom Çiftliği'nin yakınlarına inanılmaz bir güçle düştüğü zaman, koyun Shaun çok geçmeden uzay 
gücünde bir eğlence ve macera için büyük bir fırsat görür. Koyun Shaun, tehlikeli bir örgüt onu yakalama-
dan önce bu galaksilerarası ziyaretçiye evin yolunu göstermek için zorlu bir mücadeleye girişecektir. 
Dünyanın geleceği Shaun ve sürüsünün ellerindedir. Onların başarısız olması dünyadaki her canlının 
kaderini belirleyecektir. Yaramaz koyun Shaun ve kalabalık sürüsü çok geç olmadan önce Mossy Bottom 
Çiftliği'ndeki Farmageddon'u engelleyebilecekler midir?.



ANNE VE BABALAR İÇİN
KİTAP ÖNERİLERİ:

ETKİLİ ANNE BABA EĞİTİMİ

GELİŞTİREN ANNE- BABA

“Anne-babalara çocuklarıyla nasıl daha etkili iletişim 
kuracaklarını anlatan Etkili Anne-Baba Eğitimi (EAE) 
uzmanlar tarafından alanında en iyi çalışma olarak 
kabul ediliyor.
Dr. Thomas Gordon'ın uzun süren detaylı 
araştırmalarıyla bir araya gelen bu program 
güncelleştirildi ve genişletildi.
Etkili Anne-Baba Eğitimi (EAE) ceza vermeden çocukların 
sorunlarına çözüm getiren müthiş bir kitap. Ayrıca 
çocuklara sorumluluk yüklemenin çeşitli yollarını 
anlatan bu çalışma sadece anne-babaların değil, tüm 
eğitimcilerin okuması gereken yararlı bir eser.”

“Acı deneyimlere yol açan pek çok sorunun kökeninde, insanların 
birbirini gerçekten duymaması, duyamaması yatmaktadır. Çünkü 
sadece söylenen 'sözcükleri' duymak, sözcüklerin ardındaki duygu 
dolu mesajları alamamak, yanıtların da yüzeyde kalmasına yol açar; 
bu durum ise iletişimin engellenmesi anlamına gelir.
Önem verdiğimiz insanlarla ilişkilerimizin onarılmaz yaralar almasını 
engellemenin tek yolu, doğru iletişim kurmayı bilmektir. Doğru 
iletişim kurmanın yolları öğrenilebilir.”

“Bu kitap, çocuğunun başarılı olması için, “Çok çalış 
oğlum/kızım,” demenin ya da tüm maddi 
olanaklarını seferber etmenin ötesinde bir şeyler 
yapmak isteyen ana babalara yol göstermek 
amacıyla yazıldı.
Her ana baba, okul başarısı için çocuğuna yardımcı 
olmak ister. Ama öğrenme sürecinin bilimsel 
temellerini kavramadan atılacak her adım, iyi 
niyetli de olsa, çocuğu engelleyebilir. Başarıya 
Götüren Aile, sınav döneminde çocuklarına destek 
olmak için doğru ve etkili yöntemler arayan tüm 
ana babalara kılavuzluk edecek.”

“ Yetişen her yeni kuşakla birlikte, onları 
yetiştiren anne-babalardan da beklentiler 
ar tıyor. Toplumun gelişmesi için öncelikle 
ailede demokratik bir yapı kurulması şar t. 
Bunun yolu da, anne ve babaların 
geçmişten gelen korku kültürü 
kalıplarından kur tulmaları ve onur 
eşitliğine inanan sağlıklı gelişmiş bireyler 
yetiştirmeleri...”

“Çocuğunuz sevildiğini hissediyor mu?
Çocuğunuz bazen dikkatinizi çekmek için çırpınırken neden başka zaman-
larda sizi tamamen yok sayıyor? Neden bir gün sevgi ve minnet doluyken 
başka bir gün büsbütün kayıtsız görünüyor? Tavır. Davranış. Gelişim. Her 
şey sizin çocuğunuzla aranızda kurulan ilişkiye bağlı. Çocuklar sevildikleri-
ni hissettiklerinde en iyisini yapmaya çalışırlar. Fakat çocuğunuzun 
sevildiğini gerçekten hissettiğinden nasıl emin olabilirsiniz?”

DR. THOMAS GORDON

GERÇEKTEN
BENİ DUYUYOR MUSUN?
LEYLA NAVARO

BAŞARIYA GÖTÜREN AİLE
LEYLA NAVARODOĞAN CÜCELOĞLU

ÇOCUKLAR İÇİN BEŞ SEVGİ DİLİ
GARY CHAPMAN - ROSS CAMPBELL



İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ VAKFI
ADIGÜZEL EĞİTİM KURUMLARI

ADIGÜZEL İLKOKULU


