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İşte çocukların sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatili yaklaştı. Hem arkadaşlarıyla hem de sizlerle 
geçireceği etkinliklerde şimdiden keyi�i bir tatil diliyoruz onlara. Tatili değerlendirmek adına 
sizleri bazı etkinliklerden haberdar etmek istedik. 
Dışarıda eğlenceli aktivitelere zaman ayırarak zamanınızı keyi�i hale getirebileceğiniz gibi 
çocuklarınızla evde kitap okuma, birlikte �lm izleme, eğitici ve öğretici zekâ oyunları oynama gibi 
çeşitli aktivitelerle de bu tatil zamanını daha verimli hale getirebilirsiniz.
Şimdi sizler için derlediğimiz etkinliklere göz atma zamanı…

KidzMondo

 

26 Aralık 2018 - 03 Şubat 2019

Türkiye'nin ilk çocuk şehri KidzMondo'da çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

KidzMondo, çocukların tüm gün kaliteli vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenecekleri ve çok 
keyif alacakları bir çocuk şehri. Gerçek bir şehrin çocuk boyutlarındaki halidir. Trump Alışveriş 
Merkezinde 4 bin m2 alana yayılan, sokakları ve binaları olan, kendine has bir anayasa ile çocuklar 
tarafından yönetilen bir şehir KidzMondo.

Çocuklar, bu şehre gerçek bir uçağın kokpitinin monte edildiği havaalanından giriş yapıyor. 
Check-in kontuarlarında biniş kartları ile birlikte şehir haritalarını ve çeklerini alıyor, parkın her 
noktasında takip edilmelerini sağlayan güvenlik bantları kidzbantlarını bileklerine takıyorlar. 
Böylece onlar artık birer KidzMondo vatandaşı yani Kidizen.

YARIYIL TATİLİNDE ÇOCUKLAR İÇİN ÖNERİLERİMİZ
HAYAL ÇALAN CADI
 
29 Aralık 2018 - 23 Nisan 2019
Hayal Çalan Cadı oyunu Zorlu PSM - Turkcell Platinum'da sizlerle olacak.

"Mehmet Zorlu Vakfı” çatısı altında Zorlu Holdingin 50. yılı 
anısına 15 yıl önce kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 
2003’ten bu yana 800 binden fazla çocuğu tiyatroyla 
tanıştırdı. Zorlu Çocuk Tiyatrosu 15. yılında Zorlu PSM’de 
başlayacağı yeni sezonuyla tiyatronun eğitici, öğretici ve 
eğlendiren sesini duyurmaya devam ediyor.

DORUK SAYAR İLE SİHİR AKADEMİSİ
 
30 Aralık 2018 - 31 Ocak 2019
Doruk Sayar, sihir dünyasının sonsuz kapılarını çocukluk yıllarından itibaren tek tek 
açmaya başladı. 
Son yıllarda aldığı eğitimlere alternatif pedagoji ve 
çocuk psikolojisini de ekleyerek çocuklara özel, eşsiz 
gösteriler tasarlayan Doruk Sayar’ın bu sezon Uniq Hall 
Lounge’da gerçekleştirecek olduğu “Sihir Akademisi ” 
ile sihir dolu bir akıl tutulmasına hazır olun. Küçük 
arkadaşlar, sihirbaz sizsiniz! 
Sihirbazlık oyunlarının öğreniminin de dâhil olduğu 
“Sihir Akademisi ”, çocuklarınızın hayal gücüne, el göz 
koordinasyonu gelişimlerine ve hatta özgüvenlerine 
pozitif bir etki bırakacak.

Sihirli Not: Gösterinin akademi bölümünde öğretilecek oyunlar ve daha fazlası çocuklara hediye!

GORİL

5 Ocak 2019 – 26 Ocak 2019
Akbank Sanat'ta çocuklar için “Goril” oyunu sahneleniyor. 

Goril'i çok seveceksiniz.
Hannah gorilleri çok seven sevimli bir kız çocuğudur. Babası çok yoğun çalıştığından onu her 
özlediğinde gorilleriyle oynar. Keşke babası da bir goril olsa diye düşünür. Çünkü goriller oyun 
oynamayı çok severler. Babası doğum gününde ona bir goril hediye eder. Ama bu sıradan bir 
oyuncak değildir.
Anthony  Browne 40’ın üzerinde çocuk kitabı yazmıştır. Çocuk kitaplarına verilen en büyük 
ödüllerden  Hans Christian Andersen Ödülü, 2000 yılında kendisine verilmiştir. Browne, çocuk 
edebiyatına verdiği üstün hizmetlerden dolayı 2009-2011 yılları arasında Children’s Laureate ilan 
edilmiştir. Goril, İngiltere’de halk oylamasıyla seçilen “En İyi 10 Çocuk Kitabı” listesinde yer 
almıştır.

KÜÇÜK PRENS
 

30 Ocak 2019 - BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
Tiyatro Bozok tarafından 3 sezondur kapalı gişe oynayan ve 200. oyununu bitiren "Küçük 
Prens" Avrupa ve Türkiye turnelerine kaldığı yerden devam ediyor. 
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 gizliydi. "Gerçeğin mayası gözle görülmez, insan 
ancak yüreğinin gözüyle baktığı zaman gerçeği görebilir." 

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ ÇOCUK ATÖLYELERİ
 

29 ARALIK – 26 OCAK
Rahmi M. Koç Müzesinde 4-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen "Hafta Sonu Eğitim 
Atölyeleri" çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel olarak gelişmelerine yardımcı oluyor. 
Bu atölyeler tasarım, mutfak, boyama, sinema, matematik enerji, denizcilik, astronomi, heykel, 
kukla, drama vb. atölyeye katılan çocuklara yaş gruplarına göre yeni arkadaşlar edinerek iletişim 
kurma ve sosyal becerilerini geliştirebilme olanağının yanı sıra; yaparak, yaşayarak öğrenebilme 
imkânı sunmakta. Çocuklar, atölyede yaptıkları ürünlerle evlerine dönmekten çok büyük 
mutluluk duymaktadırlar.

KİTAP ÖNERİLERİ

 Vanilya kokulu mektupların gizini çözmeye var mısınız?
Annesiyle babası ayrılan Kıymık, bir süreliğine anneannesinin 
yanına yerleşmek zorunda kalır. Hayal gücü çok geniş bir çocuk 
olduğundan, kendi dedekti�ik ve keşif bürosunu kurar. Bir gün 
postacı Bay Güleryüz, Kıymık'ın ölen dedesine otuz yıl önce 
Paris'ten postalanmış bir mektup getirir. "Aaa! Krala Bak!" diye 
başlamaktadır mektup. Bir masaldır bu ve mis gibi de vanilya 
kokmaktadır. Göndereni belirsiz bu mektupların gizini çözmeye 
kesin kararlı acar dedektif Kıymık, kolları sıvar.

Matematikle arası iyi olmayan Aleks, yolda bulduğu ilginç kalemin 
matematik problemlerini çözdüğünü keşfeder. Sınavlardaki 
başarısının tadını çıkaracağı sırada gizemli bir kitap onu da yakın 
arkadaşlarını da sayılar dünyasında tehlikeli ve olağandışı bir maceraya 
sürükler. Kötü kalpli bir kralın esir aldığı Zümrüt Kraliçe’yi ve onun 
ülkesini kurtarmak için üç arkadaşın tam 400 problemi çözmesi 
gerekmektedir. Ama nasıl?

 
Chris ve Francis, yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir 
gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkâna sığınırlar. 
Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları altüst olur. 
Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu 
durdurabilmenin tek yolu, sihirli bir haritada beliren on soruya doğru 
cevap verebilmeleridir. Ama baş belası bir gazeteci peşlerine takılınca 
cevaplara ulaşmak iyice zorlaşır.

 
Çürük Yumurta Kenti'nin en gevezeleri kimlermiş, biliyor musunuz? 
Nereden bileceksiniz? Haydi, ben söyleyeyim: Günlerini kent 
meydanlarındaki sakız ağcında çan çan konuşarak geçiren iki karga 
varmış. Birinin adı Tiktak, ötekininki Tıkıtık'mış. Kent halkı bu iki 
karganın sinir bozucu konuşmalarından usanmış, çareyi meydandan 
kilometrelerce uzağa taşınmakta bulmuşlar. Meydandaki dükkân 
sahipleri ise kolay kolay faka basacağa benzemiyorlarmış. Günlerden 
bir gün kasabaya bir turist topluluğu gelmiş. Yaşlı bir turist bu 
kargaları izlemeye karar vermiş. Tiktak'ın peşine düşmüş. Tiktak 
kimselere görünmeden evlere, o�slere giriyor; oradan bir belge, bir 
mektup, bir günlük sayfası, bir reklam broşürü, bir magazin dergisi 
alıp kaçırıyormuş. Kaçırdıklarını sakız ağcının kavuğuna sıkıştırıyor, 
sonra iki karga buluşup bu yazılı belgeleri okuyup konuşuyorlarmış. 
Sevim Ak, bu romanında işte bu belgelerden yola çıkarak Domates 
Saçlı Kız'ın öyküsünü, o her zamanki renkli anlatımıyla önümüze 
seriyor.

 
Evden okula servisle gidip gelen Serdar, sokakta top koşturmayı 
bilmeyen, sıradan bir kentli çocuktur. Başka bir dünyanın mümkün 
olduğunu hayal bile etmemiştir. Ta ki apartman arkadaşı Ceren'in 
peşi sıra çatı katına bambaşka bir "gezegene" çıkana kadar. Şairler, 
hikâyeler, canı sıkılan çocuklar, hatta Don Kişot bile çatıya kaçmıştır. 
Üstelik eski bir seyir defteri, yepyeni maceralar ve düşünceler 
gizlemektedir.

 

Kimileri için güzel olan, kimileri için çirkindir; bazıları için kötü olan, diğerleri için kötü olmayabilir. 
Burada adil bulduğumuz ama başka yerde haksızlık sayılan şeyler vardır. Bugün yasak olana yarın 
belki de izin verilir. Yüzlerce ve yüzlerce şey konusunda insanlar aynı �kirde değildir ama bir 
anlaşmazlıktan diğerine yeni bakış açıları, �kirler, düşünceler, görüşler oluşur.

 
Çizgili Pijamalı Çocuk kitabının ödüllü yazarı John Boyne’dan, 
Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü yıldönümünde okurlara anlamlı 
bir armağan.
Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün, Al�e’nin beşinci doğum günü 
partisine denk gelmişti. Al�e, savaşın nelere yol açacağını tahmin 
edemese de bu süre boyunca hayatlarının eskisi gibi ilerlemeyeceğini 
biliyordu. Babası Al�e’yi terk etmeyeceğine söz vermişti vermesine 
ancak bu sözü, eli silah tutan her erkek gibi orduya yazılmasına engel 
olmamıştı. Çok sevdiği ailesini geride bırakarak Avrupa cephelerinde 
savaşmaya giden babasının hayatında kanlı bir sayfa açılmıştı artık. 
Londra’da bıraktığı sevdiklerini ise çaresizlik, yoksulluk ve acı dolu bir 
mücadele bekliyordu.

 
Geçen Aralık ayında Norveç'te neler oldu duydun mu? Finn 
Popps'un hikâyesini hiç mi duymadın? Peki, taksi şoförüyken 
birdenbire başbakan olan babası Teddy Popps'u da mı 
duymadın? Peki ya çukursuz yollar, bedava gofretler ve daha çok 
patates cipsi vaat eden Daha Çok Partisi'nin seçimleri kazanması? 
Kaybolan çocuklar ve Finn Popps'un onları bulmak için yaşadığı 
muhteşem macera, onu duymuşsundur mutlaka! Bütün 
gazeteler yazmıştı. Henüz duymadın mı? O zaman bu kitabı 
mutlaka okumalısın! The Ark Çocuk Kitapları Ödülü'ne üst üste iki 
defa aday gösterilen, Norveç'te çok sevilen ve çok satan serinin 
ilk kitabı “Kayıp Çocuklar” şimdi Türk edebiyatı içinde.

 
Evsiz bir oğlan olan Raphael, günlerini çöpten dağların arasında 
geçiriyor. Çöpleri ayırıyor, taşıyor, soluyor ve geceleri çöplerden 
yastık yapıyor. Bir gün talihini tersine çevirecek bir çanta geçiyor 
eline. Bu çanta her şeyi değiştirecek ama önce hayatını 
kurtarmak için kaçması gerek. Üç sokak çocuğunun cesaret ve 
kurnazlıklarını kullanarak dünyaya karşı verdiği mücadeleyi 
anlatan roman, ödüllü bir yazarın kaleminden çıkma unutulmaz 
bir yoksulluk, umut ve rastlantı hikâyesi. Duyguları altüst edecek 
bu güçlü roman yirmi beş dile çevrildi ve beyaz perdeye 
uyarlanıyor.
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kargaları izlemeye karar vermiş. Tiktak'ın peşine düşmüş. Tiktak 
kimselere görünmeden evlere, o�slere giriyor; oradan bir belge, bir 
mektup, bir günlük sayfası, bir reklam broşürü, bir magazin dergisi 
alıp kaçırıyormuş. Kaçırdıklarını sakız ağcının kavuğuna sıkıştırıyor, 
sonra iki karga buluşup bu yazılı belgeleri okuyup konuşuyorlarmış. 
Sevim Ak, bu romanında işte bu belgelerden yola çıkarak Domates 
Saçlı Kız'ın öyküsünü, o her zamanki renkli anlatımıyla önümüze 
seriyor.

 
Evden okula servisle gidip gelen Serdar, sokakta top koşturmayı 
bilmeyen, sıradan bir kentli çocuktur. Başka bir dünyanın mümkün 
olduğunu hayal bile etmemiştir. Ta ki apartman arkadaşı Ceren'in 
peşi sıra çatı katına bambaşka bir "gezegene" çıkana kadar. Şairler, 
hikâyeler, canı sıkılan çocuklar, hatta Don Kişot bile çatıya kaçmıştır. 
Üstelik eski bir seyir defteri, yepyeni maceralar ve düşünceler 
gizlemektedir.

 

Kimileri için güzel olan, kimileri için çirkindir; bazıları için kötü olan, diğerleri için kötü olmayabilir. 
Burada adil bulduğumuz ama başka yerde haksızlık sayılan şeyler vardır. Bugün yasak olana yarın 
belki de izin verilir. Yüzlerce ve yüzlerce şey konusunda insanlar aynı �kirde değildir ama bir 
anlaşmazlıktan diğerine yeni bakış açıları, �kirler, düşünceler, görüşler oluşur.

 
Çizgili Pijamalı Çocuk kitabının ödüllü yazarı John Boyne’dan, 
Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü yıldönümünde okurlara anlamlı 
bir armağan.
Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün, Al�e’nin beşinci doğum günü 
partisine denk gelmişti. Al�e, savaşın nelere yol açacağını tahmin 
edemese de bu süre boyunca hayatlarının eskisi gibi ilerlemeyeceğini 
biliyordu. Babası Al�e’yi terk etmeyeceğine söz vermişti vermesine 
ancak bu sözü, eli silah tutan her erkek gibi orduya yazılmasına engel 
olmamıştı. Çok sevdiği ailesini geride bırakarak Avrupa cephelerinde 
savaşmaya giden babasının hayatında kanlı bir sayfa açılmıştı artık. 
Londra’da bıraktığı sevdiklerini ise çaresizlik, yoksulluk ve acı dolu bir 
mücadele bekliyordu.

 
Geçen Aralık ayında Norveç'te neler oldu duydun mu? Finn 
Popps'un hikâyesini hiç mi duymadın? Peki, taksi şoförüyken 
birdenbire başbakan olan babası Teddy Popps'u da mı 
duymadın? Peki ya çukursuz yollar, bedava gofretler ve daha çok 
patates cipsi vaat eden Daha Çok Partisi'nin seçimleri kazanması? 
Kaybolan çocuklar ve Finn Popps'un onları bulmak için yaşadığı 
muhteşem macera, onu duymuşsundur mutlaka! Bütün 
gazeteler yazmıştı. Henüz duymadın mı? O zaman bu kitabı 
mutlaka okumalısın! The Ark Çocuk Kitapları Ödülü'ne üst üste iki 
defa aday gösterilen, Norveç'te çok sevilen ve çok satan serinin 
ilk kitabı “Kayıp Çocuklar” şimdi Türk edebiyatı içinde.

 
Evsiz bir oğlan olan Raphael, günlerini çöpten dağların arasında 
geçiriyor. Çöpleri ayırıyor, taşıyor, soluyor ve geceleri çöplerden 
yastık yapıyor. Bir gün talihini tersine çevirecek bir çanta geçiyor 
eline. Bu çanta her şeyi değiştirecek ama önce hayatını 
kurtarmak için kaçması gerek. Üç sokak çocuğunun cesaret ve 
kurnazlıklarını kullanarak dünyaya karşı verdiği mücadeleyi 
anlatan roman, ödüllü bir yazarın kaleminden çıkma unutulmaz 
bir yoksulluk, umut ve rastlantı hikâyesi. Duyguları altüst edecek 
bu güçlü roman yirmi beş dile çevrildi ve beyaz perdeye 
uyarlanıyor.



İşte çocukların sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatili yaklaştı. Hem arkadaşlarıyla hem de sizlerle 
geçireceği etkinliklerde şimdiden keyi�i bir tatil diliyoruz onlara. Tatili değerlendirmek adına 
sizleri bazı etkinliklerden haberdar etmek istedik. 
Dışarıda eğlenceli aktivitelere zaman ayırarak zamanınızı keyi�i hale getirebileceğiniz gibi 
çocuklarınızla evde kitap okuma, birlikte �lm izleme, eğitici ve öğretici zekâ oyunları oynama gibi 
çeşitli aktivitelerle de bu tatil zamanını daha verimli hale getirebilirsiniz.
Şimdi sizler için derlediğimiz etkinliklere göz atma zamanı…

KidzMondo

 

26 Aralık 2018 - 03 Şubat 2019

Türkiye'nin ilk çocuk şehri KidzMondo'da çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

KidzMondo, çocukların tüm gün kaliteli vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenecekleri ve çok 
keyif alacakları bir çocuk şehri. Gerçek bir şehrin çocuk boyutlarındaki halidir. Trump Alışveriş 
Merkezinde 4 bin m2 alana yayılan, sokakları ve binaları olan, kendine has bir anayasa ile çocuklar 
tarafından yönetilen bir şehir KidzMondo.

Çocuklar, bu şehre gerçek bir uçağın kokpitinin monte edildiği havaalanından giriş yapıyor. 
Check-in kontuarlarında biniş kartları ile birlikte şehir haritalarını ve çeklerini alıyor, parkın her 
noktasında takip edilmelerini sağlayan güvenlik bantları kidzbantlarını bileklerine takıyorlar. 
Böylece onlar artık birer KidzMondo vatandaşı yani Kidizen.

HAYAL ÇALAN CADI
 
29 Aralık 2018 - 23 Nisan 2019
Hayal Çalan Cadı oyunu Zorlu PSM - Turkcell Platinum'da sizlerle olacak.

"Mehmet Zorlu Vakfı” çatısı altında Zorlu Holdingin 50. yılı 
anısına 15 yıl önce kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 
2003’ten bu yana 800 binden fazla çocuğu tiyatroyla 
tanıştırdı. Zorlu Çocuk Tiyatrosu 15. yılında Zorlu PSM’de 
başlayacağı yeni sezonuyla tiyatronun eğitici, öğretici ve 
eğlendiren sesini duyurmaya devam ediyor.

DORUK SAYAR İLE SİHİR AKADEMİSİ
 
30 Aralık 2018 - 31 Ocak 2019
Doruk Sayar, sihir dünyasının sonsuz kapılarını çocukluk yıllarından itibaren tek tek 
açmaya başladı. 
Son yıllarda aldığı eğitimlere alternatif pedagoji ve 
çocuk psikolojisini de ekleyerek çocuklara özel, eşsiz 
gösteriler tasarlayan Doruk Sayar’ın bu sezon Uniq Hall 
Lounge’da gerçekleştirecek olduğu “Sihir Akademisi ” 
ile sihir dolu bir akıl tutulmasına hazır olun. Küçük 
arkadaşlar, sihirbaz sizsiniz! 
Sihirbazlık oyunlarının öğreniminin de dâhil olduğu 
“Sihir Akademisi ”, çocuklarınızın hayal gücüne, el göz 
koordinasyonu gelişimlerine ve hatta özgüvenlerine 
pozitif bir etki bırakacak.

Sihirli Not: Gösterinin akademi bölümünde öğretilecek oyunlar ve daha fazlası çocuklara hediye!

GORİL

5 Ocak 2019 – 26 Ocak 2019
Akbank Sanat'ta çocuklar için “Goril” oyunu sahneleniyor. 

Goril'i çok seveceksiniz.
Hannah gorilleri çok seven sevimli bir kız çocuğudur. Babası çok yoğun çalıştığından onu her 
özlediğinde gorilleriyle oynar. Keşke babası da bir goril olsa diye düşünür. Çünkü goriller oyun 
oynamayı çok severler. Babası doğum gününde ona bir goril hediye eder. Ama bu sıradan bir 
oyuncak değildir.
Anthony  Browne 40’ın üzerinde çocuk kitabı yazmıştır. Çocuk kitaplarına verilen en büyük 
ödüllerden  Hans Christian Andersen Ödülü, 2000 yılında kendisine verilmiştir. Browne, çocuk 
edebiyatına verdiği üstün hizmetlerden dolayı 2009-2011 yılları arasında Children’s Laureate ilan 
edilmiştir. Goril, İngiltere’de halk oylamasıyla seçilen “En İyi 10 Çocuk Kitabı” listesinde yer 
almıştır.

KÜÇÜK PRENS
 

30 Ocak 2019 - BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
Tiyatro Bozok tarafından 3 sezondur kapalı gişe oynayan ve 200. oyununu bitiren "Küçük 
Prens" Avrupa ve Türkiye turnelerine kaldığı yerden devam ediyor. 
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 gizliydi. "Gerçeğin mayası gözle görülmez, insan 
ancak yüreğinin gözüyle baktığı zaman gerçeği görebilir." 

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ ÇOCUK ATÖLYELERİ
 

29 ARALIK – 26 OCAK
Rahmi M. Koç Müzesinde 4-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen "Hafta Sonu Eğitim 
Atölyeleri" çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel olarak gelişmelerine yardımcı oluyor. 
Bu atölyeler tasarım, mutfak, boyama, sinema, matematik enerji, denizcilik, astronomi, heykel, 
kukla, drama vb. atölyeye katılan çocuklara yaş gruplarına göre yeni arkadaşlar edinerek iletişim 
kurma ve sosyal becerilerini geliştirebilme olanağının yanı sıra; yaparak, yaşayarak öğrenebilme 
imkânı sunmakta. Çocuklar, atölyede yaptıkları ürünlerle evlerine dönmekten çok büyük 
mutluluk duymaktadırlar.

KİTAP ÖNERİLERİ

 Vanilya kokulu mektupların gizini çözmeye var mısınız?
Annesiyle babası ayrılan Kıymık, bir süreliğine anneannesinin 
yanına yerleşmek zorunda kalır. Hayal gücü çok geniş bir çocuk 
olduğundan, kendi dedekti�ik ve keşif bürosunu kurar. Bir gün 
postacı Bay Güleryüz, Kıymık'ın ölen dedesine otuz yıl önce 
Paris'ten postalanmış bir mektup getirir. "Aaa! Krala Bak!" diye 
başlamaktadır mektup. Bir masaldır bu ve mis gibi de vanilya 
kokmaktadır. Göndereni belirsiz bu mektupların gizini çözmeye 
kesin kararlı acar dedektif Kıymık, kolları sıvar.

Matematikle arası iyi olmayan Aleks, yolda bulduğu ilginç kalemin 
matematik problemlerini çözdüğünü keşfeder. Sınavlardaki 
başarısının tadını çıkaracağı sırada gizemli bir kitap onu da yakın 
arkadaşlarını da sayılar dünyasında tehlikeli ve olağandışı bir maceraya 
sürükler. Kötü kalpli bir kralın esir aldığı Zümrüt Kraliçe’yi ve onun 
ülkesini kurtarmak için üç arkadaşın tam 400 problemi çözmesi 
gerekmektedir. Ama nasıl?

 
Chris ve Francis, yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir 
gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkâna sığınırlar. 
Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları altüst olur. 
Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu 
durdurabilmenin tek yolu, sihirli bir haritada beliren on soruya doğru 
cevap verebilmeleridir. Ama baş belası bir gazeteci peşlerine takılınca 
cevaplara ulaşmak iyice zorlaşır.

 
Çürük Yumurta Kenti'nin en gevezeleri kimlermiş, biliyor musunuz? 
Nereden bileceksiniz? Haydi, ben söyleyeyim: Günlerini kent 
meydanlarındaki sakız ağcında çan çan konuşarak geçiren iki karga 
varmış. Birinin adı Tiktak, ötekininki Tıkıtık'mış. Kent halkı bu iki 
karganın sinir bozucu konuşmalarından usanmış, çareyi meydandan 
kilometrelerce uzağa taşınmakta bulmuşlar. Meydandaki dükkân 
sahipleri ise kolay kolay faka basacağa benzemiyorlarmış. Günlerden 
bir gün kasabaya bir turist topluluğu gelmiş. Yaşlı bir turist bu 
kargaları izlemeye karar vermiş. Tiktak'ın peşine düşmüş. Tiktak 
kimselere görünmeden evlere, o�slere giriyor; oradan bir belge, bir 
mektup, bir günlük sayfası, bir reklam broşürü, bir magazin dergisi 
alıp kaçırıyormuş. Kaçırdıklarını sakız ağcının kavuğuna sıkıştırıyor, 
sonra iki karga buluşup bu yazılı belgeleri okuyup konuşuyorlarmış. 
Sevim Ak, bu romanında işte bu belgelerden yola çıkarak Domates 
Saçlı Kız'ın öyküsünü, o her zamanki renkli anlatımıyla önümüze 
seriyor.

 
Evden okula servisle gidip gelen Serdar, sokakta top koşturmayı 
bilmeyen, sıradan bir kentli çocuktur. Başka bir dünyanın mümkün 
olduğunu hayal bile etmemiştir. Ta ki apartman arkadaşı Ceren'in 
peşi sıra çatı katına bambaşka bir "gezegene" çıkana kadar. Şairler, 
hikâyeler, canı sıkılan çocuklar, hatta Don Kişot bile çatıya kaçmıştır. 
Üstelik eski bir seyir defteri, yepyeni maceralar ve düşünceler 
gizlemektedir.

 

Kimileri için güzel olan, kimileri için çirkindir; bazıları için kötü olan, diğerleri için kötü olmayabilir. 
Burada adil bulduğumuz ama başka yerde haksızlık sayılan şeyler vardır. Bugün yasak olana yarın 
belki de izin verilir. Yüzlerce ve yüzlerce şey konusunda insanlar aynı �kirde değildir ama bir 
anlaşmazlıktan diğerine yeni bakış açıları, �kirler, düşünceler, görüşler oluşur.

 
Çizgili Pijamalı Çocuk kitabının ödüllü yazarı John Boyne’dan, 
Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü yıldönümünde okurlara anlamlı 
bir armağan.
Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün, Al�e’nin beşinci doğum günü 
partisine denk gelmişti. Al�e, savaşın nelere yol açacağını tahmin 
edemese de bu süre boyunca hayatlarının eskisi gibi ilerlemeyeceğini 
biliyordu. Babası Al�e’yi terk etmeyeceğine söz vermişti vermesine 
ancak bu sözü, eli silah tutan her erkek gibi orduya yazılmasına engel 
olmamıştı. Çok sevdiği ailesini geride bırakarak Avrupa cephelerinde 
savaşmaya giden babasının hayatında kanlı bir sayfa açılmıştı artık. 
Londra’da bıraktığı sevdiklerini ise çaresizlik, yoksulluk ve acı dolu bir 
mücadele bekliyordu.

 
Geçen Aralık ayında Norveç'te neler oldu duydun mu? Finn 
Popps'un hikâyesini hiç mi duymadın? Peki, taksi şoförüyken 
birdenbire başbakan olan babası Teddy Popps'u da mı 
duymadın? Peki ya çukursuz yollar, bedava gofretler ve daha çok 
patates cipsi vaat eden Daha Çok Partisi'nin seçimleri kazanması? 
Kaybolan çocuklar ve Finn Popps'un onları bulmak için yaşadığı 
muhteşem macera, onu duymuşsundur mutlaka! Bütün 
gazeteler yazmıştı. Henüz duymadın mı? O zaman bu kitabı 
mutlaka okumalısın! The Ark Çocuk Kitapları Ödülü'ne üst üste iki 
defa aday gösterilen, Norveç'te çok sevilen ve çok satan serinin 
ilk kitabı “Kayıp Çocuklar” şimdi Türk edebiyatı içinde.

 
Evsiz bir oğlan olan Raphael, günlerini çöpten dağların arasında 
geçiriyor. Çöpleri ayırıyor, taşıyor, soluyor ve geceleri çöplerden 
yastık yapıyor. Bir gün talihini tersine çevirecek bir çanta geçiyor 
eline. Bu çanta her şeyi değiştirecek ama önce hayatını 
kurtarmak için kaçması gerek. Üç sokak çocuğunun cesaret ve 
kurnazlıklarını kullanarak dünyaya karşı verdiği mücadeleyi 
anlatan roman, ödüllü bir yazarın kaleminden çıkma unutulmaz 
bir yoksulluk, umut ve rastlantı hikâyesi. Duyguları altüst edecek 
bu güçlü roman yirmi beş dile çevrildi ve beyaz perdeye 
uyarlanıyor.



İşte çocukların sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatili yaklaştı. Hem arkadaşlarıyla hem de sizlerle 
geçireceği etkinliklerde şimdiden keyi�i bir tatil diliyoruz onlara. Tatili değerlendirmek adına 
sizleri bazı etkinliklerden haberdar etmek istedik. 
Dışarıda eğlenceli aktivitelere zaman ayırarak zamanınızı keyi�i hale getirebileceğiniz gibi 
çocuklarınızla evde kitap okuma, birlikte �lm izleme, eğitici ve öğretici zekâ oyunları oynama gibi 
çeşitli aktivitelerle de bu tatil zamanını daha verimli hale getirebilirsiniz.
Şimdi sizler için derlediğimiz etkinliklere göz atma zamanı…

KidzMondo

 

26 Aralık 2018 - 03 Şubat 2019

Türkiye'nin ilk çocuk şehri KidzMondo'da çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

KidzMondo, çocukların tüm gün kaliteli vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenecekleri ve çok 
keyif alacakları bir çocuk şehri. Gerçek bir şehrin çocuk boyutlarındaki halidir. Trump Alışveriş 
Merkezinde 4 bin m2 alana yayılan, sokakları ve binaları olan, kendine has bir anayasa ile çocuklar 
tarafından yönetilen bir şehir KidzMondo.

Çocuklar, bu şehre gerçek bir uçağın kokpitinin monte edildiği havaalanından giriş yapıyor. 
Check-in kontuarlarında biniş kartları ile birlikte şehir haritalarını ve çeklerini alıyor, parkın her 
noktasında takip edilmelerini sağlayan güvenlik bantları kidzbantlarını bileklerine takıyorlar. 
Böylece onlar artık birer KidzMondo vatandaşı yani Kidizen.

HAYAL ÇALAN CADI
 
29 Aralık 2018 - 23 Nisan 2019
Hayal Çalan Cadı oyunu Zorlu PSM - Turkcell Platinum'da sizlerle olacak.

"Mehmet Zorlu Vakfı” çatısı altında Zorlu Holdingin 50. yılı 
anısına 15 yıl önce kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 
2003’ten bu yana 800 binden fazla çocuğu tiyatroyla 
tanıştırdı. Zorlu Çocuk Tiyatrosu 15. yılında Zorlu PSM’de 
başlayacağı yeni sezonuyla tiyatronun eğitici, öğretici ve 
eğlendiren sesini duyurmaya devam ediyor.

DORUK SAYAR İLE SİHİR AKADEMİSİ
 
30 Aralık 2018 - 31 Ocak 2019
Doruk Sayar, sihir dünyasının sonsuz kapılarını çocukluk yıllarından itibaren tek tek 
açmaya başladı. 
Son yıllarda aldığı eğitimlere alternatif pedagoji ve 
çocuk psikolojisini de ekleyerek çocuklara özel, eşsiz 
gösteriler tasarlayan Doruk Sayar’ın bu sezon Uniq Hall 
Lounge’da gerçekleştirecek olduğu “Sihir Akademisi ” 
ile sihir dolu bir akıl tutulmasına hazır olun. Küçük 
arkadaşlar, sihirbaz sizsiniz! 
Sihirbazlık oyunlarının öğreniminin de dâhil olduğu 
“Sihir Akademisi ”, çocuklarınızın hayal gücüne, el göz 
koordinasyonu gelişimlerine ve hatta özgüvenlerine 
pozitif bir etki bırakacak.

Sihirli Not: Gösterinin akademi bölümünde öğretilecek oyunlar ve daha fazlası çocuklara hediye!

GORİL

5 Ocak 2019 – 26 Ocak 2019
Akbank Sanat'ta çocuklar için “Goril” oyunu sahneleniyor. 

Goril'i çok seveceksiniz.
Hannah gorilleri çok seven sevimli bir kız çocuğudur. Babası çok yoğun çalıştığından onu her 
özlediğinde gorilleriyle oynar. Keşke babası da bir goril olsa diye düşünür. Çünkü goriller oyun 
oynamayı çok severler. Babası doğum gününde ona bir goril hediye eder. Ama bu sıradan bir 
oyuncak değildir.
Anthony  Browne 40’ın üzerinde çocuk kitabı yazmıştır. Çocuk kitaplarına verilen en büyük 
ödüllerden  Hans Christian Andersen Ödülü, 2000 yılında kendisine verilmiştir. Browne, çocuk 
edebiyatına verdiği üstün hizmetlerden dolayı 2009-2011 yılları arasında Children’s Laureate ilan 
edilmiştir. Goril, İngiltere’de halk oylamasıyla seçilen “En İyi 10 Çocuk Kitabı” listesinde yer 
almıştır.

KÜÇÜK PRENS
 

30 Ocak 2019 - BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
Tiyatro Bozok tarafından 3 sezondur kapalı gişe oynayan ve 200. oyununu bitiren "Küçük 
Prens" Avrupa ve Türkiye turnelerine kaldığı yerden devam ediyor. 
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 gizliydi. "Gerçeğin mayası gözle görülmez, insan 
ancak yüreğinin gözüyle baktığı zaman gerçeği görebilir." 

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ ÇOCUK ATÖLYELERİ
 

29 ARALIK – 26 OCAK
Rahmi M. Koç Müzesinde 4-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen "Hafta Sonu Eğitim 
Atölyeleri" çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel olarak gelişmelerine yardımcı oluyor. 
Bu atölyeler tasarım, mutfak, boyama, sinema, matematik enerji, denizcilik, astronomi, heykel, 
kukla, drama vb. atölyeye katılan çocuklara yaş gruplarına göre yeni arkadaşlar edinerek iletişim 
kurma ve sosyal becerilerini geliştirebilme olanağının yanı sıra; yaparak, yaşayarak öğrenebilme 
imkânı sunmakta. Çocuklar, atölyede yaptıkları ürünlerle evlerine dönmekten çok büyük 
mutluluk duymaktadırlar.

KİTAP ÖNERİLERİ

 Vanilya kokulu mektupların gizini çözmeye var mısınız?
Annesiyle babası ayrılan Kıymık, bir süreliğine anneannesinin 
yanına yerleşmek zorunda kalır. Hayal gücü çok geniş bir çocuk 
olduğundan, kendi dedekti�ik ve keşif bürosunu kurar. Bir gün 
postacı Bay Güleryüz, Kıymık'ın ölen dedesine otuz yıl önce 
Paris'ten postalanmış bir mektup getirir. "Aaa! Krala Bak!" diye 
başlamaktadır mektup. Bir masaldır bu ve mis gibi de vanilya 
kokmaktadır. Göndereni belirsiz bu mektupların gizini çözmeye 
kesin kararlı acar dedektif Kıymık, kolları sıvar.

Matematikle arası iyi olmayan Aleks, yolda bulduğu ilginç kalemin 
matematik problemlerini çözdüğünü keşfeder. Sınavlardaki 
başarısının tadını çıkaracağı sırada gizemli bir kitap onu da yakın 
arkadaşlarını da sayılar dünyasında tehlikeli ve olağandışı bir maceraya 
sürükler. Kötü kalpli bir kralın esir aldığı Zümrüt Kraliçe’yi ve onun 
ülkesini kurtarmak için üç arkadaşın tam 400 problemi çözmesi 
gerekmektedir. Ama nasıl?

 
Chris ve Francis, yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir 
gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkâna sığınırlar. 
Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları altüst olur. 
Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu 
durdurabilmenin tek yolu, sihirli bir haritada beliren on soruya doğru 
cevap verebilmeleridir. Ama baş belası bir gazeteci peşlerine takılınca 
cevaplara ulaşmak iyice zorlaşır.

 
Çürük Yumurta Kenti'nin en gevezeleri kimlermiş, biliyor musunuz? 
Nereden bileceksiniz? Haydi, ben söyleyeyim: Günlerini kent 
meydanlarındaki sakız ağcında çan çan konuşarak geçiren iki karga 
varmış. Birinin adı Tiktak, ötekininki Tıkıtık'mış. Kent halkı bu iki 
karganın sinir bozucu konuşmalarından usanmış, çareyi meydandan 
kilometrelerce uzağa taşınmakta bulmuşlar. Meydandaki dükkân 
sahipleri ise kolay kolay faka basacağa benzemiyorlarmış. Günlerden 
bir gün kasabaya bir turist topluluğu gelmiş. Yaşlı bir turist bu 
kargaları izlemeye karar vermiş. Tiktak'ın peşine düşmüş. Tiktak 
kimselere görünmeden evlere, o�slere giriyor; oradan bir belge, bir 
mektup, bir günlük sayfası, bir reklam broşürü, bir magazin dergisi 
alıp kaçırıyormuş. Kaçırdıklarını sakız ağcının kavuğuna sıkıştırıyor, 
sonra iki karga buluşup bu yazılı belgeleri okuyup konuşuyorlarmış. 
Sevim Ak, bu romanında işte bu belgelerden yola çıkarak Domates 
Saçlı Kız'ın öyküsünü, o her zamanki renkli anlatımıyla önümüze 
seriyor.

 
Evden okula servisle gidip gelen Serdar, sokakta top koşturmayı 
bilmeyen, sıradan bir kentli çocuktur. Başka bir dünyanın mümkün 
olduğunu hayal bile etmemiştir. Ta ki apartman arkadaşı Ceren'in 
peşi sıra çatı katına bambaşka bir "gezegene" çıkana kadar. Şairler, 
hikâyeler, canı sıkılan çocuklar, hatta Don Kişot bile çatıya kaçmıştır. 
Üstelik eski bir seyir defteri, yepyeni maceralar ve düşünceler 
gizlemektedir.

 

Kimileri için güzel olan, kimileri için çirkindir; bazıları için kötü olan, diğerleri için kötü olmayabilir. 
Burada adil bulduğumuz ama başka yerde haksızlık sayılan şeyler vardır. Bugün yasak olana yarın 
belki de izin verilir. Yüzlerce ve yüzlerce şey konusunda insanlar aynı �kirde değildir ama bir 
anlaşmazlıktan diğerine yeni bakış açıları, �kirler, düşünceler, görüşler oluşur.

 
Çizgili Pijamalı Çocuk kitabının ödüllü yazarı John Boyne’dan, 
Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü yıldönümünde okurlara anlamlı 
bir armağan.
Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün, Al�e’nin beşinci doğum günü 
partisine denk gelmişti. Al�e, savaşın nelere yol açacağını tahmin 
edemese de bu süre boyunca hayatlarının eskisi gibi ilerlemeyeceğini 
biliyordu. Babası Al�e’yi terk etmeyeceğine söz vermişti vermesine 
ancak bu sözü, eli silah tutan her erkek gibi orduya yazılmasına engel 
olmamıştı. Çok sevdiği ailesini geride bırakarak Avrupa cephelerinde 
savaşmaya giden babasının hayatında kanlı bir sayfa açılmıştı artık. 
Londra’da bıraktığı sevdiklerini ise çaresizlik, yoksulluk ve acı dolu bir 
mücadele bekliyordu.

 
Geçen Aralık ayında Norveç'te neler oldu duydun mu? Finn 
Popps'un hikâyesini hiç mi duymadın? Peki, taksi şoförüyken 
birdenbire başbakan olan babası Teddy Popps'u da mı 
duymadın? Peki ya çukursuz yollar, bedava gofretler ve daha çok 
patates cipsi vaat eden Daha Çok Partisi'nin seçimleri kazanması? 
Kaybolan çocuklar ve Finn Popps'un onları bulmak için yaşadığı 
muhteşem macera, onu duymuşsundur mutlaka! Bütün 
gazeteler yazmıştı. Henüz duymadın mı? O zaman bu kitabı 
mutlaka okumalısın! The Ark Çocuk Kitapları Ödülü'ne üst üste iki 
defa aday gösterilen, Norveç'te çok sevilen ve çok satan serinin 
ilk kitabı “Kayıp Çocuklar” şimdi Türk edebiyatı içinde.

 
Evsiz bir oğlan olan Raphael, günlerini çöpten dağların arasında 
geçiriyor. Çöpleri ayırıyor, taşıyor, soluyor ve geceleri çöplerden 
yastık yapıyor. Bir gün talihini tersine çevirecek bir çanta geçiyor 
eline. Bu çanta her şeyi değiştirecek ama önce hayatını 
kurtarmak için kaçması gerek. Üç sokak çocuğunun cesaret ve 
kurnazlıklarını kullanarak dünyaya karşı verdiği mücadeleyi 
anlatan roman, ödüllü bir yazarın kaleminden çıkma unutulmaz 
bir yoksulluk, umut ve rastlantı hikâyesi. Duyguları altüst edecek 
bu güçlü roman yirmi beş dile çevrildi ve beyaz perdeye 
uyarlanıyor.



İşte çocukların sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatili yaklaştı. Hem arkadaşlarıyla hem de sizlerle 
geçireceği etkinliklerde şimdiden keyi�i bir tatil diliyoruz onlara. Tatili değerlendirmek adına 
sizleri bazı etkinliklerden haberdar etmek istedik. 
Dışarıda eğlenceli aktivitelere zaman ayırarak zamanınızı keyi�i hale getirebileceğiniz gibi 
çocuklarınızla evde kitap okuma, birlikte �lm izleme, eğitici ve öğretici zekâ oyunları oynama gibi 
çeşitli aktivitelerle de bu tatil zamanını daha verimli hale getirebilirsiniz.
Şimdi sizler için derlediğimiz etkinliklere göz atma zamanı…

KidzMondo

 

26 Aralık 2018 - 03 Şubat 2019

Türkiye'nin ilk çocuk şehri KidzMondo'da çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

KidzMondo, çocukların tüm gün kaliteli vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenecekleri ve çok 
keyif alacakları bir çocuk şehri. Gerçek bir şehrin çocuk boyutlarındaki halidir. Trump Alışveriş 
Merkezinde 4 bin m2 alana yayılan, sokakları ve binaları olan, kendine has bir anayasa ile çocuklar 
tarafından yönetilen bir şehir KidzMondo.

Çocuklar, bu şehre gerçek bir uçağın kokpitinin monte edildiği havaalanından giriş yapıyor. 
Check-in kontuarlarında biniş kartları ile birlikte şehir haritalarını ve çeklerini alıyor, parkın her 
noktasında takip edilmelerini sağlayan güvenlik bantları kidzbantlarını bileklerine takıyorlar. 
Böylece onlar artık birer KidzMondo vatandaşı yani Kidizen.

HAYAL ÇALAN CADI
 
29 Aralık 2018 - 23 Nisan 2019
Hayal Çalan Cadı oyunu Zorlu PSM - Turkcell Platinum'da sizlerle olacak.

"Mehmet Zorlu Vakfı” çatısı altında Zorlu Holdingin 50. yılı 
anısına 15 yıl önce kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 
2003’ten bu yana 800 binden fazla çocuğu tiyatroyla 
tanıştırdı. Zorlu Çocuk Tiyatrosu 15. yılında Zorlu PSM’de 
başlayacağı yeni sezonuyla tiyatronun eğitici, öğretici ve 
eğlendiren sesini duyurmaya devam ediyor.

DORUK SAYAR İLE SİHİR AKADEMİSİ
 
30 Aralık 2018 - 31 Ocak 2019
Doruk Sayar, sihir dünyasının sonsuz kapılarını çocukluk yıllarından itibaren tek tek 
açmaya başladı. 
Son yıllarda aldığı eğitimlere alternatif pedagoji ve 
çocuk psikolojisini de ekleyerek çocuklara özel, eşsiz 
gösteriler tasarlayan Doruk Sayar’ın bu sezon Uniq Hall 
Lounge’da gerçekleştirecek olduğu “Sihir Akademisi ” 
ile sihir dolu bir akıl tutulmasına hazır olun. Küçük 
arkadaşlar, sihirbaz sizsiniz! 
Sihirbazlık oyunlarının öğreniminin de dâhil olduğu 
“Sihir Akademisi ”, çocuklarınızın hayal gücüne, el göz 
koordinasyonu gelişimlerine ve hatta özgüvenlerine 
pozitif bir etki bırakacak.

Sihirli Not: Gösterinin akademi bölümünde öğretilecek oyunlar ve daha fazlası çocuklara hediye!

GORİL

5 Ocak 2019 – 26 Ocak 2019
Akbank Sanat'ta çocuklar için “Goril” oyunu sahneleniyor. 

Goril'i çok seveceksiniz.
Hannah gorilleri çok seven sevimli bir kız çocuğudur. Babası çok yoğun çalıştığından onu her 
özlediğinde gorilleriyle oynar. Keşke babası da bir goril olsa diye düşünür. Çünkü goriller oyun 
oynamayı çok severler. Babası doğum gününde ona bir goril hediye eder. Ama bu sıradan bir 
oyuncak değildir.
Anthony  Browne 40’ın üzerinde çocuk kitabı yazmıştır. Çocuk kitaplarına verilen en büyük 
ödüllerden  Hans Christian Andersen Ödülü, 2000 yılında kendisine verilmiştir. Browne, çocuk 
edebiyatına verdiği üstün hizmetlerden dolayı 2009-2011 yılları arasında Children’s Laureate ilan 
edilmiştir. Goril, İngiltere’de halk oylamasıyla seçilen “En İyi 10 Çocuk Kitabı” listesinde yer 
almıştır.

KÜÇÜK PRENS
 

30 Ocak 2019 - BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
Tiyatro Bozok tarafından 3 sezondur kapalı gişe oynayan ve 200. oyununu bitiren "Küçük 
Prens" Avrupa ve Türkiye turnelerine kaldığı yerden devam ediyor. 
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 gizliydi. "Gerçeğin mayası gözle görülmez, insan 
ancak yüreğinin gözüyle baktığı zaman gerçeği görebilir." 

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ ÇOCUK ATÖLYELERİ
 

29 ARALIK – 26 OCAK
Rahmi M. Koç Müzesinde 4-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen "Hafta Sonu Eğitim 
Atölyeleri" çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel olarak gelişmelerine yardımcı oluyor. 
Bu atölyeler tasarım, mutfak, boyama, sinema, matematik enerji, denizcilik, astronomi, heykel, 
kukla, drama vb. atölyeye katılan çocuklara yaş gruplarına göre yeni arkadaşlar edinerek iletişim 
kurma ve sosyal becerilerini geliştirebilme olanağının yanı sıra; yaparak, yaşayarak öğrenebilme 
imkânı sunmakta. Çocuklar, atölyede yaptıkları ürünlerle evlerine dönmekten çok büyük 
mutluluk duymaktadırlar.

KİTAP ÖNERİLERİ

 Vanilya kokulu mektupların gizini çözmeye var mısınız?
Annesiyle babası ayrılan Kıymık, bir süreliğine anneannesinin 
yanına yerleşmek zorunda kalır. Hayal gücü çok geniş bir çocuk 
olduğundan, kendi dedekti�ik ve keşif bürosunu kurar. Bir gün 
postacı Bay Güleryüz, Kıymık'ın ölen dedesine otuz yıl önce 
Paris'ten postalanmış bir mektup getirir. "Aaa! Krala Bak!" diye 
başlamaktadır mektup. Bir masaldır bu ve mis gibi de vanilya 
kokmaktadır. Göndereni belirsiz bu mektupların gizini çözmeye 
kesin kararlı acar dedektif Kıymık, kolları sıvar.

Matematikle arası iyi olmayan Aleks, yolda bulduğu ilginç kalemin 
matematik problemlerini çözdüğünü keşfeder. Sınavlardaki 
başarısının tadını çıkaracağı sırada gizemli bir kitap onu da yakın 
arkadaşlarını da sayılar dünyasında tehlikeli ve olağandışı bir maceraya 
sürükler. Kötü kalpli bir kralın esir aldığı Zümrüt Kraliçe’yi ve onun 
ülkesini kurtarmak için üç arkadaşın tam 400 problemi çözmesi 
gerekmektedir. Ama nasıl?

 
Chris ve Francis, yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir 
gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkâna sığınırlar. 
Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları altüst olur. 
Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu 
durdurabilmenin tek yolu, sihirli bir haritada beliren on soruya doğru 
cevap verebilmeleridir. Ama baş belası bir gazeteci peşlerine takılınca 
cevaplara ulaşmak iyice zorlaşır.

 
Çürük Yumurta Kenti'nin en gevezeleri kimlermiş, biliyor musunuz? 
Nereden bileceksiniz? Haydi, ben söyleyeyim: Günlerini kent 
meydanlarındaki sakız ağcında çan çan konuşarak geçiren iki karga 
varmış. Birinin adı Tiktak, ötekininki Tıkıtık'mış. Kent halkı bu iki 
karganın sinir bozucu konuşmalarından usanmış, çareyi meydandan 
kilometrelerce uzağa taşınmakta bulmuşlar. Meydandaki dükkân 
sahipleri ise kolay kolay faka basacağa benzemiyorlarmış. Günlerden 
bir gün kasabaya bir turist topluluğu gelmiş. Yaşlı bir turist bu 
kargaları izlemeye karar vermiş. Tiktak'ın peşine düşmüş. Tiktak 
kimselere görünmeden evlere, o�slere giriyor; oradan bir belge, bir 
mektup, bir günlük sayfası, bir reklam broşürü, bir magazin dergisi 
alıp kaçırıyormuş. Kaçırdıklarını sakız ağcının kavuğuna sıkıştırıyor, 
sonra iki karga buluşup bu yazılı belgeleri okuyup konuşuyorlarmış. 
Sevim Ak, bu romanında işte bu belgelerden yola çıkarak Domates 
Saçlı Kız'ın öyküsünü, o her zamanki renkli anlatımıyla önümüze 
seriyor.

 
Evden okula servisle gidip gelen Serdar, sokakta top koşturmayı 
bilmeyen, sıradan bir kentli çocuktur. Başka bir dünyanın mümkün 
olduğunu hayal bile etmemiştir. Ta ki apartman arkadaşı Ceren'in 
peşi sıra çatı katına bambaşka bir "gezegene" çıkana kadar. Şairler, 
hikâyeler, canı sıkılan çocuklar, hatta Don Kişot bile çatıya kaçmıştır. 
Üstelik eski bir seyir defteri, yepyeni maceralar ve düşünceler 
gizlemektedir.

 

Kimileri için güzel olan, kimileri için çirkindir; bazıları için kötü olan, diğerleri için kötü olmayabilir. 
Burada adil bulduğumuz ama başka yerde haksızlık sayılan şeyler vardır. Bugün yasak olana yarın 
belki de izin verilir. Yüzlerce ve yüzlerce şey konusunda insanlar aynı �kirde değildir ama bir 
anlaşmazlıktan diğerine yeni bakış açıları, �kirler, düşünceler, görüşler oluşur.

 
Çizgili Pijamalı Çocuk kitabının ödüllü yazarı John Boyne’dan, 
Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü yıldönümünde okurlara anlamlı 
bir armağan.
Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün, Al�e’nin beşinci doğum günü 
partisine denk gelmişti. Al�e, savaşın nelere yol açacağını tahmin 
edemese de bu süre boyunca hayatlarının eskisi gibi ilerlemeyeceğini 
biliyordu. Babası Al�e’yi terk etmeyeceğine söz vermişti vermesine 
ancak bu sözü, eli silah tutan her erkek gibi orduya yazılmasına engel 
olmamıştı. Çok sevdiği ailesini geride bırakarak Avrupa cephelerinde 
savaşmaya giden babasının hayatında kanlı bir sayfa açılmıştı artık. 
Londra’da bıraktığı sevdiklerini ise çaresizlik, yoksulluk ve acı dolu bir 
mücadele bekliyordu.

 
Geçen Aralık ayında Norveç'te neler oldu duydun mu? Finn 
Popps'un hikâyesini hiç mi duymadın? Peki, taksi şoförüyken 
birdenbire başbakan olan babası Teddy Popps'u da mı 
duymadın? Peki ya çukursuz yollar, bedava gofretler ve daha çok 
patates cipsi vaat eden Daha Çok Partisi'nin seçimleri kazanması? 
Kaybolan çocuklar ve Finn Popps'un onları bulmak için yaşadığı 
muhteşem macera, onu duymuşsundur mutlaka! Bütün 
gazeteler yazmıştı. Henüz duymadın mı? O zaman bu kitabı 
mutlaka okumalısın! The Ark Çocuk Kitapları Ödülü'ne üst üste iki 
defa aday gösterilen, Norveç'te çok sevilen ve çok satan serinin 
ilk kitabı “Kayıp Çocuklar” şimdi Türk edebiyatı içinde.

 
Evsiz bir oğlan olan Raphael, günlerini çöpten dağların arasında 
geçiriyor. Çöpleri ayırıyor, taşıyor, soluyor ve geceleri çöplerden 
yastık yapıyor. Bir gün talihini tersine çevirecek bir çanta geçiyor 
eline. Bu çanta her şeyi değiştirecek ama önce hayatını 
kurtarmak için kaçması gerek. Üç sokak çocuğunun cesaret ve 
kurnazlıklarını kullanarak dünyaya karşı verdiği mücadeleyi 
anlatan roman, ödüllü bir yazarın kaleminden çıkma unutulmaz 
bir yoksulluk, umut ve rastlantı hikâyesi. Duyguları altüst edecek 
bu güçlü roman yirmi beş dile çevrildi ve beyaz perdeye 
uyarlanıyor.



İşte çocukların sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatili yaklaştı. Hem arkadaşlarıyla hem de sizlerle 
geçireceği etkinliklerde şimdiden keyi�i bir tatil diliyoruz onlara. Tatili değerlendirmek adına 
sizleri bazı etkinliklerden haberdar etmek istedik. 
Dışarıda eğlenceli aktivitelere zaman ayırarak zamanınızı keyi�i hale getirebileceğiniz gibi 
çocuklarınızla evde kitap okuma, birlikte �lm izleme, eğitici ve öğretici zekâ oyunları oynama gibi 
çeşitli aktivitelerle de bu tatil zamanını daha verimli hale getirebilirsiniz.
Şimdi sizler için derlediğimiz etkinliklere göz atma zamanı…

KidzMondo

 

26 Aralık 2018 - 03 Şubat 2019

Türkiye'nin ilk çocuk şehri KidzMondo'da çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

KidzMondo, çocukların tüm gün kaliteli vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenecekleri ve çok 
keyif alacakları bir çocuk şehri. Gerçek bir şehrin çocuk boyutlarındaki halidir. Trump Alışveriş 
Merkezinde 4 bin m2 alana yayılan, sokakları ve binaları olan, kendine has bir anayasa ile çocuklar 
tarafından yönetilen bir şehir KidzMondo.

Çocuklar, bu şehre gerçek bir uçağın kokpitinin monte edildiği havaalanından giriş yapıyor. 
Check-in kontuarlarında biniş kartları ile birlikte şehir haritalarını ve çeklerini alıyor, parkın her 
noktasında takip edilmelerini sağlayan güvenlik bantları kidzbantlarını bileklerine takıyorlar. 
Böylece onlar artık birer KidzMondo vatandaşı yani Kidizen.

HAYAL ÇALAN CADI
 
29 Aralık 2018 - 23 Nisan 2019
Hayal Çalan Cadı oyunu Zorlu PSM - Turkcell Platinum'da sizlerle olacak.

"Mehmet Zorlu Vakfı” çatısı altında Zorlu Holdingin 50. yılı 
anısına 15 yıl önce kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 
2003’ten bu yana 800 binden fazla çocuğu tiyatroyla 
tanıştırdı. Zorlu Çocuk Tiyatrosu 15. yılında Zorlu PSM’de 
başlayacağı yeni sezonuyla tiyatronun eğitici, öğretici ve 
eğlendiren sesini duyurmaya devam ediyor.

DORUK SAYAR İLE SİHİR AKADEMİSİ
 
30 Aralık 2018 - 31 Ocak 2019
Doruk Sayar, sihir dünyasının sonsuz kapılarını çocukluk yıllarından itibaren tek tek 
açmaya başladı. 
Son yıllarda aldığı eğitimlere alternatif pedagoji ve 
çocuk psikolojisini de ekleyerek çocuklara özel, eşsiz 
gösteriler tasarlayan Doruk Sayar’ın bu sezon Uniq Hall 
Lounge’da gerçekleştirecek olduğu “Sihir Akademisi ” 
ile sihir dolu bir akıl tutulmasına hazır olun. Küçük 
arkadaşlar, sihirbaz sizsiniz! 
Sihirbazlık oyunlarının öğreniminin de dâhil olduğu 
“Sihir Akademisi ”, çocuklarınızın hayal gücüne, el göz 
koordinasyonu gelişimlerine ve hatta özgüvenlerine 
pozitif bir etki bırakacak.

Sihirli Not: Gösterinin akademi bölümünde öğretilecek oyunlar ve daha fazlası çocuklara hediye!

GORİL

5 Ocak 2019 – 26 Ocak 2019
Akbank Sanat'ta çocuklar için “Goril” oyunu sahneleniyor. 

Goril'i çok seveceksiniz.
Hannah gorilleri çok seven sevimli bir kız çocuğudur. Babası çok yoğun çalıştığından onu her 
özlediğinde gorilleriyle oynar. Keşke babası da bir goril olsa diye düşünür. Çünkü goriller oyun 
oynamayı çok severler. Babası doğum gününde ona bir goril hediye eder. Ama bu sıradan bir 
oyuncak değildir.
Anthony  Browne 40’ın üzerinde çocuk kitabı yazmıştır. Çocuk kitaplarına verilen en büyük 
ödüllerden  Hans Christian Andersen Ödülü, 2000 yılında kendisine verilmiştir. Browne, çocuk 
edebiyatına verdiği üstün hizmetlerden dolayı 2009-2011 yılları arasında Children’s Laureate ilan 
edilmiştir. Goril, İngiltere’de halk oylamasıyla seçilen “En İyi 10 Çocuk Kitabı” listesinde yer 
almıştır.

KÜÇÜK PRENS
 

30 Ocak 2019 - BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
Tiyatro Bozok tarafından 3 sezondur kapalı gişe oynayan ve 200. oyununu bitiren "Küçük 
Prens" Avrupa ve Türkiye turnelerine kaldığı yerden devam ediyor. 
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 gizliydi. "Gerçeğin mayası gözle görülmez, insan 
ancak yüreğinin gözüyle baktığı zaman gerçeği görebilir." 

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ ÇOCUK ATÖLYELERİ
 

29 ARALIK – 26 OCAK
Rahmi M. Koç Müzesinde 4-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen "Hafta Sonu Eğitim 
Atölyeleri" çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel olarak gelişmelerine yardımcı oluyor. 
Bu atölyeler tasarım, mutfak, boyama, sinema, matematik enerji, denizcilik, astronomi, heykel, 
kukla, drama vb. atölyeye katılan çocuklara yaş gruplarına göre yeni arkadaşlar edinerek iletişim 
kurma ve sosyal becerilerini geliştirebilme olanağının yanı sıra; yaparak, yaşayarak öğrenebilme 
imkânı sunmakta. Çocuklar, atölyede yaptıkları ürünlerle evlerine dönmekten çok büyük 
mutluluk duymaktadırlar.

KİTAP ÖNERİLERİ

 Vanilya kokulu mektupların gizini çözmeye var mısınız?
Annesiyle babası ayrılan Kıymık, bir süreliğine anneannesinin 
yanına yerleşmek zorunda kalır. Hayal gücü çok geniş bir çocuk 
olduğundan, kendi dedekti�ik ve keşif bürosunu kurar. Bir gün 
postacı Bay Güleryüz, Kıymık'ın ölen dedesine otuz yıl önce 
Paris'ten postalanmış bir mektup getirir. "Aaa! Krala Bak!" diye 
başlamaktadır mektup. Bir masaldır bu ve mis gibi de vanilya 
kokmaktadır. Göndereni belirsiz bu mektupların gizini çözmeye 
kesin kararlı acar dedektif Kıymık, kolları sıvar.

Matematikle arası iyi olmayan Aleks, yolda bulduğu ilginç kalemin 
matematik problemlerini çözdüğünü keşfeder. Sınavlardaki 
başarısının tadını çıkaracağı sırada gizemli bir kitap onu da yakın 
arkadaşlarını da sayılar dünyasında tehlikeli ve olağandışı bir maceraya 
sürükler. Kötü kalpli bir kralın esir aldığı Zümrüt Kraliçe’yi ve onun 
ülkesini kurtarmak için üç arkadaşın tam 400 problemi çözmesi 
gerekmektedir. Ama nasıl?

 
Chris ve Francis, yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir 
gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkâna sığınırlar. 
Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları altüst olur. 
Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu 
durdurabilmenin tek yolu, sihirli bir haritada beliren on soruya doğru 
cevap verebilmeleridir. Ama baş belası bir gazeteci peşlerine takılınca 
cevaplara ulaşmak iyice zorlaşır.

 
Çürük Yumurta Kenti'nin en gevezeleri kimlermiş, biliyor musunuz? 
Nereden bileceksiniz? Haydi, ben söyleyeyim: Günlerini kent 
meydanlarındaki sakız ağcında çan çan konuşarak geçiren iki karga 
varmış. Birinin adı Tiktak, ötekininki Tıkıtık'mış. Kent halkı bu iki 
karganın sinir bozucu konuşmalarından usanmış, çareyi meydandan 
kilometrelerce uzağa taşınmakta bulmuşlar. Meydandaki dükkân 
sahipleri ise kolay kolay faka basacağa benzemiyorlarmış. Günlerden 
bir gün kasabaya bir turist topluluğu gelmiş. Yaşlı bir turist bu 
kargaları izlemeye karar vermiş. Tiktak'ın peşine düşmüş. Tiktak 
kimselere görünmeden evlere, o�slere giriyor; oradan bir belge, bir 
mektup, bir günlük sayfası, bir reklam broşürü, bir magazin dergisi 
alıp kaçırıyormuş. Kaçırdıklarını sakız ağcının kavuğuna sıkıştırıyor, 
sonra iki karga buluşup bu yazılı belgeleri okuyup konuşuyorlarmış. 
Sevim Ak, bu romanında işte bu belgelerden yola çıkarak Domates 
Saçlı Kız'ın öyküsünü, o her zamanki renkli anlatımıyla önümüze 
seriyor.

 
Evden okula servisle gidip gelen Serdar, sokakta top koşturmayı 
bilmeyen, sıradan bir kentli çocuktur. Başka bir dünyanın mümkün 
olduğunu hayal bile etmemiştir. Ta ki apartman arkadaşı Ceren'in 
peşi sıra çatı katına bambaşka bir "gezegene" çıkana kadar. Şairler, 
hikâyeler, canı sıkılan çocuklar, hatta Don Kişot bile çatıya kaçmıştır. 
Üstelik eski bir seyir defteri, yepyeni maceralar ve düşünceler 
gizlemektedir.

 

Kimileri için güzel olan, kimileri için çirkindir; bazıları için kötü olan, diğerleri için kötü olmayabilir. 
Burada adil bulduğumuz ama başka yerde haksızlık sayılan şeyler vardır. Bugün yasak olana yarın 
belki de izin verilir. Yüzlerce ve yüzlerce şey konusunda insanlar aynı �kirde değildir ama bir 
anlaşmazlıktan diğerine yeni bakış açıları, �kirler, düşünceler, görüşler oluşur.

 
Çizgili Pijamalı Çocuk kitabının ödüllü yazarı John Boyne’dan, 
Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü yıldönümünde okurlara anlamlı 
bir armağan.
Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün, Al�e’nin beşinci doğum günü 
partisine denk gelmişti. Al�e, savaşın nelere yol açacağını tahmin 
edemese de bu süre boyunca hayatlarının eskisi gibi ilerlemeyeceğini 
biliyordu. Babası Al�e’yi terk etmeyeceğine söz vermişti vermesine 
ancak bu sözü, eli silah tutan her erkek gibi orduya yazılmasına engel 
olmamıştı. Çok sevdiği ailesini geride bırakarak Avrupa cephelerinde 
savaşmaya giden babasının hayatında kanlı bir sayfa açılmıştı artık. 
Londra’da bıraktığı sevdiklerini ise çaresizlik, yoksulluk ve acı dolu bir 
mücadele bekliyordu.

 
Geçen Aralık ayında Norveç'te neler oldu duydun mu? Finn 
Popps'un hikâyesini hiç mi duymadın? Peki, taksi şoförüyken 
birdenbire başbakan olan babası Teddy Popps'u da mı 
duymadın? Peki ya çukursuz yollar, bedava gofretler ve daha çok 
patates cipsi vaat eden Daha Çok Partisi'nin seçimleri kazanması? 
Kaybolan çocuklar ve Finn Popps'un onları bulmak için yaşadığı 
muhteşem macera, onu duymuşsundur mutlaka! Bütün 
gazeteler yazmıştı. Henüz duymadın mı? O zaman bu kitabı 
mutlaka okumalısın! The Ark Çocuk Kitapları Ödülü'ne üst üste iki 
defa aday gösterilen, Norveç'te çok sevilen ve çok satan serinin 
ilk kitabı “Kayıp Çocuklar” şimdi Türk edebiyatı içinde.

 
Evsiz bir oğlan olan Raphael, günlerini çöpten dağların arasında 
geçiriyor. Çöpleri ayırıyor, taşıyor, soluyor ve geceleri çöplerden 
yastık yapıyor. Bir gün talihini tersine çevirecek bir çanta geçiyor 
eline. Bu çanta her şeyi değiştirecek ama önce hayatını 
kurtarmak için kaçması gerek. Üç sokak çocuğunun cesaret ve 
kurnazlıklarını kullanarak dünyaya karşı verdiği mücadeleyi 
anlatan roman, ödüllü bir yazarın kaleminden çıkma unutulmaz 
bir yoksulluk, umut ve rastlantı hikâyesi. Duyguları altüst edecek 
bu güçlü roman yirmi beş dile çevrildi ve beyaz perdeye 
uyarlanıyor.



İşte çocukların sabırsızlıkla beklediği yarıyıl tatili yaklaştı. Hem arkadaşlarıyla hem de sizlerle 
geçireceği etkinliklerde şimdiden keyi�i bir tatil diliyoruz onlara. Tatili değerlendirmek adına 
sizleri bazı etkinliklerden haberdar etmek istedik. 
Dışarıda eğlenceli aktivitelere zaman ayırarak zamanınızı keyi�i hale getirebileceğiniz gibi 
çocuklarınızla evde kitap okuma, birlikte �lm izleme, eğitici ve öğretici zekâ oyunları oynama gibi 
çeşitli aktivitelerle de bu tatil zamanını daha verimli hale getirebilirsiniz.
Şimdi sizler için derlediğimiz etkinliklere göz atma zamanı…

KidzMondo

 

26 Aralık 2018 - 03 Şubat 2019

Türkiye'nin ilk çocuk şehri KidzMondo'da çocuklar hem eğleniyor hem öğreniyor.

KidzMondo, çocukların tüm gün kaliteli vakit geçirebilecekleri, eğlenirken öğrenecekleri ve çok 
keyif alacakları bir çocuk şehri. Gerçek bir şehrin çocuk boyutlarındaki halidir. Trump Alışveriş 
Merkezinde 4 bin m2 alana yayılan, sokakları ve binaları olan, kendine has bir anayasa ile çocuklar 
tarafından yönetilen bir şehir KidzMondo.

Çocuklar, bu şehre gerçek bir uçağın kokpitinin monte edildiği havaalanından giriş yapıyor. 
Check-in kontuarlarında biniş kartları ile birlikte şehir haritalarını ve çeklerini alıyor, parkın her 
noktasında takip edilmelerini sağlayan güvenlik bantları kidzbantlarını bileklerine takıyorlar. 
Böylece onlar artık birer KidzMondo vatandaşı yani Kidizen.

HAYAL ÇALAN CADI
 
29 Aralık 2018 - 23 Nisan 2019
Hayal Çalan Cadı oyunu Zorlu PSM - Turkcell Platinum'da sizlerle olacak.

"Mehmet Zorlu Vakfı” çatısı altında Zorlu Holdingin 50. yılı 
anısına 15 yıl önce kurulan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, 
2003’ten bu yana 800 binden fazla çocuğu tiyatroyla 
tanıştırdı. Zorlu Çocuk Tiyatrosu 15. yılında Zorlu PSM’de 
başlayacağı yeni sezonuyla tiyatronun eğitici, öğretici ve 
eğlendiren sesini duyurmaya devam ediyor.

DORUK SAYAR İLE SİHİR AKADEMİSİ
 
30 Aralık 2018 - 31 Ocak 2019
Doruk Sayar, sihir dünyasının sonsuz kapılarını çocukluk yıllarından itibaren tek tek 
açmaya başladı. 
Son yıllarda aldığı eğitimlere alternatif pedagoji ve 
çocuk psikolojisini de ekleyerek çocuklara özel, eşsiz 
gösteriler tasarlayan Doruk Sayar’ın bu sezon Uniq Hall 
Lounge’da gerçekleştirecek olduğu “Sihir Akademisi ” 
ile sihir dolu bir akıl tutulmasına hazır olun. Küçük 
arkadaşlar, sihirbaz sizsiniz! 
Sihirbazlık oyunlarının öğreniminin de dâhil olduğu 
“Sihir Akademisi ”, çocuklarınızın hayal gücüne, el göz 
koordinasyonu gelişimlerine ve hatta özgüvenlerine 
pozitif bir etki bırakacak.

Sihirli Not: Gösterinin akademi bölümünde öğretilecek oyunlar ve daha fazlası çocuklara hediye!

GORİL

5 Ocak 2019 – 26 Ocak 2019
Akbank Sanat'ta çocuklar için “Goril” oyunu sahneleniyor. 

Goril'i çok seveceksiniz.
Hannah gorilleri çok seven sevimli bir kız çocuğudur. Babası çok yoğun çalıştığından onu her 
özlediğinde gorilleriyle oynar. Keşke babası da bir goril olsa diye düşünür. Çünkü goriller oyun 
oynamayı çok severler. Babası doğum gününde ona bir goril hediye eder. Ama bu sıradan bir 
oyuncak değildir.
Anthony  Browne 40’ın üzerinde çocuk kitabı yazmıştır. Çocuk kitaplarına verilen en büyük 
ödüllerden  Hans Christian Andersen Ödülü, 2000 yılında kendisine verilmiştir. Browne, çocuk 
edebiyatına verdiği üstün hizmetlerden dolayı 2009-2011 yılları arasında Children’s Laureate ilan 
edilmiştir. Goril, İngiltere’de halk oylamasıyla seçilen “En İyi 10 Çocuk Kitabı” listesinde yer 
almıştır.

KÜÇÜK PRENS
 

30 Ocak 2019 - BARIŞ MANÇO KÜLTÜR MERKEZİ
Tiyatro Bozok tarafından 3 sezondur kapalı gişe oynayan ve 200. oyununu bitiren "Küçük 
Prens" Avrupa ve Türkiye turnelerine kaldığı yerden devam ediyor. 
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 gizliydi. "Gerçeğin mayası gözle görülmez, insan 
ancak yüreğinin gözüyle baktığı zaman gerçeği görebilir." 

RAHMİ M. KOÇ MÜZESİ ÇOCUK ATÖLYELERİ
 

29 ARALIK – 26 OCAK
Rahmi M. Koç Müzesinde 4-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen "Hafta Sonu Eğitim 
Atölyeleri" çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel olarak gelişmelerine yardımcı oluyor. 
Bu atölyeler tasarım, mutfak, boyama, sinema, matematik enerji, denizcilik, astronomi, heykel, 
kukla, drama vb. atölyeye katılan çocuklara yaş gruplarına göre yeni arkadaşlar edinerek iletişim 
kurma ve sosyal becerilerini geliştirebilme olanağının yanı sıra; yaparak, yaşayarak öğrenebilme 
imkânı sunmakta. Çocuklar, atölyede yaptıkları ürünlerle evlerine dönmekten çok büyük 
mutluluk duymaktadırlar.

KİTAP ÖNERİLERİ

 Vanilya kokulu mektupların gizini çözmeye var mısınız?
Annesiyle babası ayrılan Kıymık, bir süreliğine anneannesinin 
yanına yerleşmek zorunda kalır. Hayal gücü çok geniş bir çocuk 
olduğundan, kendi dedekti�ik ve keşif bürosunu kurar. Bir gün 
postacı Bay Güleryüz, Kıymık'ın ölen dedesine otuz yıl önce 
Paris'ten postalanmış bir mektup getirir. "Aaa! Krala Bak!" diye 
başlamaktadır mektup. Bir masaldır bu ve mis gibi de vanilya 
kokmaktadır. Göndereni belirsiz bu mektupların gizini çözmeye 
kesin kararlı acar dedektif Kıymık, kolları sıvar.

Matematikle arası iyi olmayan Aleks, yolda bulduğu ilginç kalemin 
matematik problemlerini çözdüğünü keşfeder. Sınavlardaki 
başarısının tadını çıkaracağı sırada gizemli bir kitap onu da yakın 
arkadaşlarını da sayılar dünyasında tehlikeli ve olağandışı bir maceraya 
sürükler. Kötü kalpli bir kralın esir aldığı Zümrüt Kraliçe’yi ve onun 
ülkesini kurtarmak için üç arkadaşın tam 400 problemi çözmesi 
gerekmektedir. Ama nasıl?

 
Chris ve Francis, yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir 
gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkâna sığınırlar. 
Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları altüst olur. 
Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu 
durdurabilmenin tek yolu, sihirli bir haritada beliren on soruya doğru 
cevap verebilmeleridir. Ama baş belası bir gazeteci peşlerine takılınca 
cevaplara ulaşmak iyice zorlaşır.

 
Çürük Yumurta Kenti'nin en gevezeleri kimlermiş, biliyor musunuz? 
Nereden bileceksiniz? Haydi, ben söyleyeyim: Günlerini kent 
meydanlarındaki sakız ağcında çan çan konuşarak geçiren iki karga 
varmış. Birinin adı Tiktak, ötekininki Tıkıtık'mış. Kent halkı bu iki 
karganın sinir bozucu konuşmalarından usanmış, çareyi meydandan 
kilometrelerce uzağa taşınmakta bulmuşlar. Meydandaki dükkân 
sahipleri ise kolay kolay faka basacağa benzemiyorlarmış. Günlerden 
bir gün kasabaya bir turist topluluğu gelmiş. Yaşlı bir turist bu 
kargaları izlemeye karar vermiş. Tiktak'ın peşine düşmüş. Tiktak 
kimselere görünmeden evlere, o�slere giriyor; oradan bir belge, bir 
mektup, bir günlük sayfası, bir reklam broşürü, bir magazin dergisi 
alıp kaçırıyormuş. Kaçırdıklarını sakız ağcının kavuğuna sıkıştırıyor, 
sonra iki karga buluşup bu yazılı belgeleri okuyup konuşuyorlarmış. 
Sevim Ak, bu romanında işte bu belgelerden yola çıkarak Domates 
Saçlı Kız'ın öyküsünü, o her zamanki renkli anlatımıyla önümüze 
seriyor.

 
Evden okula servisle gidip gelen Serdar, sokakta top koşturmayı 
bilmeyen, sıradan bir kentli çocuktur. Başka bir dünyanın mümkün 
olduğunu hayal bile etmemiştir. Ta ki apartman arkadaşı Ceren'in 
peşi sıra çatı katına bambaşka bir "gezegene" çıkana kadar. Şairler, 
hikâyeler, canı sıkılan çocuklar, hatta Don Kişot bile çatıya kaçmıştır. 
Üstelik eski bir seyir defteri, yepyeni maceralar ve düşünceler 
gizlemektedir.

 

Kimileri için güzel olan, kimileri için çirkindir; bazıları için kötü olan, diğerleri için kötü olmayabilir. 
Burada adil bulduğumuz ama başka yerde haksızlık sayılan şeyler vardır. Bugün yasak olana yarın 
belki de izin verilir. Yüzlerce ve yüzlerce şey konusunda insanlar aynı �kirde değildir ama bir 
anlaşmazlıktan diğerine yeni bakış açıları, �kirler, düşünceler, görüşler oluşur.

 
Çizgili Pijamalı Çocuk kitabının ödüllü yazarı John Boyne’dan, 
Birinci Dünya Savaşı’nın yüzüncü yıldönümünde okurlara anlamlı 
bir armağan.
Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı gün, Al�e’nin beşinci doğum günü 
partisine denk gelmişti. Al�e, savaşın nelere yol açacağını tahmin 
edemese de bu süre boyunca hayatlarının eskisi gibi ilerlemeyeceğini 
biliyordu. Babası Al�e’yi terk etmeyeceğine söz vermişti vermesine 
ancak bu sözü, eli silah tutan her erkek gibi orduya yazılmasına engel 
olmamıştı. Çok sevdiği ailesini geride bırakarak Avrupa cephelerinde 
savaşmaya giden babasının hayatında kanlı bir sayfa açılmıştı artık. 
Londra’da bıraktığı sevdiklerini ise çaresizlik, yoksulluk ve acı dolu bir 
mücadele bekliyordu.

 
Geçen Aralık ayında Norveç'te neler oldu duydun mu? Finn 
Popps'un hikâyesini hiç mi duymadın? Peki, taksi şoförüyken 
birdenbire başbakan olan babası Teddy Popps'u da mı 
duymadın? Peki ya çukursuz yollar, bedava gofretler ve daha çok 
patates cipsi vaat eden Daha Çok Partisi'nin seçimleri kazanması? 
Kaybolan çocuklar ve Finn Popps'un onları bulmak için yaşadığı 
muhteşem macera, onu duymuşsundur mutlaka! Bütün 
gazeteler yazmıştı. Henüz duymadın mı? O zaman bu kitabı 
mutlaka okumalısın! The Ark Çocuk Kitapları Ödülü'ne üst üste iki 
defa aday gösterilen, Norveç'te çok sevilen ve çok satan serinin 
ilk kitabı “Kayıp Çocuklar” şimdi Türk edebiyatı içinde.

 
Evsiz bir oğlan olan Raphael, günlerini çöpten dağların arasında 
geçiriyor. Çöpleri ayırıyor, taşıyor, soluyor ve geceleri çöplerden 
yastık yapıyor. Bir gün talihini tersine çevirecek bir çanta geçiyor 
eline. Bu çanta her şeyi değiştirecek ama önce hayatını 
kurtarmak için kaçması gerek. Üç sokak çocuğunun cesaret ve 
kurnazlıklarını kullanarak dünyaya karşı verdiği mücadeleyi 
anlatan roman, ödüllü bir yazarın kaleminden çıkma unutulmaz 
bir yoksulluk, umut ve rastlantı hikâyesi. Duyguları altüst edecek 
bu güçlü roman yirmi beş dile çevrildi ve beyaz perdeye 
uyarlanıyor.


