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Değerli Hemşehrilerim,
2014 yılında Küçükçekmece’de kültür ve sanatın tüm renklerine
yer vererek dolu dolu, bereketli bir yılı geride bıraktık.
Bitmeyen bir heyecanla yeni yılda da etkinliklerimize hız
kesmeden devam edeceğiz. Ocak ayında sizlerin de beğeniyle
takip edeceğini tahmin ettiğimiz birçok etkinliğe yer veriyoruz.
Bu vesileyle etkinliklerimize göstermiş olduğunuz ilginin her
geçen gün daha da artarak devam etmesini umuyoruz.
Ahde vefâ mûcibince Ocak ayı içerisinde doğmuş ya da yine
bu ay aramızdan ayrılmış olan yazar ve sanatçılarımızı anmak
niyetiyle bazı özel etkinliklere yer veriyoruz. Bu doğrultuda
Barış Manço, Cem Karaca, M. Akif İnan ve Nazım Hikmet
gibi gönül dünyamızda yer edinmiş sanatçılarımızla ilgili
söyleşi, konser ve özel etkinliklerimiz sizlerle olacak. Ayrıca,
seçmiş olduğumuz tiyatro, konser, söyleşi, özel etkinlik ve
atölyelerimizi de ilginize sunuyoruz. Yavuz Bahadıroğlu, Senai
Demirci, Yavuz Bülent Bakiler, Cengiz Özkan, Göksel Baktagir,
Gülay, Serkan Çağrı, Emrah Karaca bu ay bizlerle olacak yazar
ve sanatçılarımızdan yalnızca birkaçı…
Ocak 2015 Sarıkamış Harekatı’nın 100. yıldönümü… Bundan
yüz yıl evvel çetin kış koşulları altında gerçekleştirilmeye
çalışılan Sarıkamış Harekâtı esnasında kahraman askerlerimiz
Allah-u Ekber Dağları’nda donarak şehîd oldular. Aradan tam
bir asır geçmiş olmasına rağmen hâdise milletimizin zihninde
hala canlılığını koruyor. Eminim, gelecek nesillerde de bu
kahramanlık destanı unutulmayacak. Bu vesileyle şehîd olan
fedakâr askerlerimizi rahmet, minnet ve dua ile anıyoruz.
2015 yılında siz değerli Küçükçekmecelilere sağlık, huzur,
mutluluk ve başarı temenni eder, kültür ve sanatla dolu güzel
bir yıl geçirmenizi dilerim.

Temel KARADENİZ

Küçükçekmece Belediye Başkanı

1

ocak

tiyatro

Kadınlar da Savaşı Yitirdi
YAZAN

Curzio Malaparte
YÖNETEN

Galip Erdal
Merih Atalay, Eylem Yıldız, Side Balaban, Zeynep Alper, Şamil Kafkas, Orkun Gülşen,
Nurhayat Boz, Güneş Hayat, Cem Doğruluk
Devlet Tiyatroları - İki Perde

Oğlu Rus cephesinde yitik bir ana, iki kız ve bir dul gelin… Savaşın geride bıraktığı dört
kadın, yaşamak için ne yaparlar? Herkesin kaybettiği savaşın hikâyesi bu… Açlığın,
çıplağın, mutsuzluğun hikâyesi… Cephe gerisinde asıl acıyı çekenlerin yani kadınların
hikâyesi…
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ocak
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Cimri
YAZAN

Moliére
YÖNETEN

Kenan Işık
Mehmet Ali Kaptanlar, Zeynep Erkekli, Ömer Hüsnü Turat, Onur Ertaman, Yeliz Şatıroğlu, Enver
Necmettin Amaç, Tarkan Koç, Gökay Müftüoğlu, Belma Şahin, Can Kurşunlu, İsmail Kırca, Ferdi
Atuner, Çağrı Kodamanoğlu
Devlet Tiyatroları - İki Perde

Para düşkünü zengin Harpagon, kızı Elise ve oğlu Cléante’yi yine zengin ve paralı kimselerle
evlendirip servetini arttırmak niyetindedir. Oysa Harpagon’un iki çocuğu da ekonomik ve sosyal
statüleri daha aşağıda olan kimseleri sevmektedir. Çocuklar, babalarını ikna edebilmek için hem
para hem de babaları için varlıklı ve soylu bir kadın bulmak zorunda kalırlar. Zaten karmakarışık
olan olaylar ve dengeler, Harpagon’un bahçesine gömdüğü altınların kaybolmasıyla büsbütün
içinden çıkılmaz bir hal alır.
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tiyatro

Aşk ve Ayak Parmakları
UYARLAYAN

Binnur Şerbetçioğlu
YÖNETEN

Tarık Şerbetçioğlu
Yavuz Topayan, Ömer Gecü, Gözde Akın, Handan Aydın, Tuncay Vicnelioğlu,
Nermin Koçak, Tunca Soysal, Hande Akkent
İstanbul Kumpanyası - İki Perde
Yaş: 13+

Çok zengin bir adam olan Behlül Bey, karısı Ahter Hanım ve kızı Asime ile rahat bir hayat
sürmektedir. Asime birgün, her insanı bir hayvana benzetme takıntısı olan Hasan Ruhi
ile karşılaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Ancak Hasan Ruhi beş parasız bir adamdır ve
bu birliktelik nasıl olacak bilemez. Hasan Ruhi’nin dostu Abdül, onun sevgilisi Mefkure,
Doktor Kirkor ve Hizmetçi Eleni, çok renkli, eğlenceli ve müzikli muhteşem bir komedi...
Hazır mısınız?
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20:00
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ocak

tiyatro

Mavi

YAZAN ve YÖNETEN

Aykut Göker
Can Yaman, Şahin Sancak
Olağan Masallar Tiyatrosu & Karart Kültür Karart - İki Perde
Yaş: 13+

Doktorunun hayatını fazlasıyla yakından takip eden bir hasta, sınırları ne kadar
aşabilir? Peki ya doktor, hayatının üzerindeki bu gizemli bakışlara ne kadar katlanabilecektir? “Mavi”, karanlığı insan ilişkileri odağında tanımlamaya çalışan, kırmızının, bolca siyahın ve birazcık da beyazın bulaştığı, sürprizlerle dolu gerilim
türünde bir tiyatro oyunu... Yenilenen rejisiyle Olağan Masallar Tiyatrosu “Mavi”
adlı oyunuyla ikinci sezonunda da bu heyecan verici öyküyü seyircisiyle paylaşmaya devam ediyor.
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20:00

6

ocak

tiyatro

Geçtim Ama Tiyatrodan
YAZAN

Yeton Neziray
YÖNETEN

Ali Atilla Şendil
Şahin Çelik, Cengiz Baykal, Gamze Yapar Şendil, Selçuk Kıpçak, Ozan Dağara
Devlet Tiyatroları - İki Perde

Yeton Neziray’ın kaleme aldığı, Senem Cevher’in çevirisini yaptığı oyun, Kosova Devlet Tiyatrosu’nda geçmektedir. Uzun zamandır Devlet Tiyatrosu’nda çalışan ve maaşlarını alamayan
tiyatro sanatçılarına Spor Bakanı Sekreteri tarafından bir emr-i vaki teklif gelir. Başbakanlık,
Kosova’nın bağımsızlığını ilan edeceği tarihte sanatçıların bir gösteri yapmalarını ister. Ancak
bağımsızlık günü belli değildir. Dahası başbakanlık genelgesinde konu sınırlaması sansür getirmiştir. Bu süreçte tiyatrodaki oyuncular, yapım için çalışmaya başlarlar. Ancak karşılarında devlet
bürokrasisi, rüşvet, çıkarcılık ve sahtekârlık vardır.
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5. Frank
YAZAN

Friedrich Dürrenmatt
YÖNETEN

Fatih Koyunoğlu
Aşkın Şenol, Ayça Koyunoğlu, Ayça Güngör, Alican Yılmaz, Berk Yaygın, Deniz Özmen,
Fatih Koyunoğlu, Gökhan Azlağ, Hivda Zizan Alp, Mehmet Solmaz, Pelin Bölükbaş, Serdar Akülker
Tiyatro Adam - İki Perde
Yaş: 13+

Sevgi, iyilik, sevecenlik, acıma gibi insana özgü duyguların bütünüyle yok sayıldığı vahşi
kapitalizmi, para, güç ve ölüm olguları üstünden grotesk bir dille eleştiren “5.Frank”, oyuncular tarafından canlı olarak yapılan müzikleriyle, modern ve dinamik reji anlayışı, tempo
ve coşkusuyla, seyirciye gülmecesi bol, keyifli ve aynı zamanda sarsıcı bir tiyatro lezzeti
sunmayı vaad ediyor.
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16

Cuma

20:00

8

ocak

tiyatro

Terzinin Türküsü
YAZAN ve YÖNETEN

Veysel Diker
Veysel Diker, Hülya Şen, Arzu Yanardağ, Ferdi Kurtuldu
Tiyatro 3023 - İki Perde
Yaş: 13+

Terzi Şirin, mesleğine sadık, ancak ailesi onun bu durumundan şikâyetçidir. Oğlunu
terzi yapmak ister ama oğlu popçu olmak ister. Terzi Şirin’in türküleri ile oğlunun
müzik anlayışı, karısı ve baldızının giyim kuşam anlayışları ve yaşam biçimlerinin
farklılığı oyunun ana eksen çatışmasıdır. Terzinin Türküsü oyunu, günümüz ailesindeki kuşak çatışmalarını, uyum problemlerini, bazen komik, bazen ironik, bazen
hüzünlü bir şekilde ele alıyor.
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20:00
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tiyatro

Güneş Batarken Bile Büyük
YAZAN

Kazım Akşar
YÖNETEN

Kazım Akşar
Reha Özcan, Meral Bilginer, Atsız Karaduman, Hakan Güneri, Engin Delice,
Ayla Baki Yücesoy, Berrin Akhasanoğlu, Mehmet Şahin, Gökalp Kulan, Cansu Gültekin,
Şeyda Terzioğlu, Selin Tekman, Pınar Efe, Rezzak Aklar, Berk Yücesir, Tolga Kortunay
Devlet Tiyatroları - 2 Perde

Johann Wolfgang Von Goethe’nin alt sınıftan bir kadınla evlenerek Weimer’den ayrılması ve taşraya taşınması sürecini konu edinen oyun, yazarın Napoleon istilası altındaki
ülkesinde geçirdiği dönem, özellikle hayatındaki kadınlar ile ilişkisi odağında ele alınırken
biz yazarın gözündeki dünyaya, yaşamına, hatta evine konuk oluruz.
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Hızır Abi
YAZAN

Hüseyin Kurtça
YÖNETEN

Seyit Demir
Muhammet Kınık, Fatih Kurt, Bülent Gençak, Seyit Demir, Sedat Karaer, Murat
Tiryaki, Kemal Maden, Metin Tanılmış
4 Mevsim Tiyatro - İki Perde
Yaş: 7+

Hayat denilen şu zorlu ve keyifli yolda ilerlerken yanımızda işimizi kolaylaştıracak, hızlandıracak, bizi doğru yönlendirecek tecrübeli rehberler olsun istemez miyiz? Hızır Abi işte
böyle güzel bir adam… Hani derler ya, adam gibi adam... Hayatı dolu dolu ve tadında yaşayanlardan biri… Veriyor mutlu oluyor, seviyor mutlu oluyor. Hesapsız, karşılıksız, sadece
Allah rızası için yapıyor. Bunun için de çok seviliyor. Etrafı halka halka çevreleniyor. Çektiği
sıkıntıları başkası çekmesin diye tecrübelerini paylaşıyor. Artı değer üretme, arkasında hoş
bir seda bırakma gayretinde daima… İşyeri sadece bir ekmek teknesi değil. Sanki sosyal
sorumluluk projesi merkezi… Hızır Abi bunalırken bile ferahlatan bir adamın duygusal,
heyecanlı, kıpır kıpır ve komik hikâyesi…

ocak

23

Cuma

20:00
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ocak

tiyatro

Galiba Öldüm
YAZAN

Selim Sevin
YÖNETEN

Beyza Birgen

Hikmet Gökhan Öztek, Eyüp Türkan, Beyza Birgen, Zuhal Atalay,
Mahmut Ugar, Coşkun Gültekin, Utku Arslan,
Oyuncu Tayfası - İki Perde
Yaş: 13+

“İntihar etsem tesiri yok, ölsem gönül razı değil.” Gözlerini açtın, tanımadığın bir yerdesin.
Tanımadığın bir adam yanına yaklaşıyor ve ona soruyorsun: “Ben öldüm mü?” Verdiği
cevap başta seni şaşırtıyor, ama sonra başına öyle şeyler geliyor ki şaşkınlığın daha da
artıyor. Olmak ve ölmek arasındaki çizgide koşturuyorsun, yanında hala o tanımadığın
adam, sana yoldaş oluyor, umut oluyor. Mecalin kalmayana dek, umudun tükenene dek
koşturuyorsun, fakat işler istediğin gibi gitmiyor. Senin bu büyük trajedin, dışarıdan bakıldığında kocaman bir komedi olarak görülüyor. Çünkü zaten hayat, başlı başlına trajikomik
bir serüvenden başka bir şey değil. “Her insan intiharı en az bir kez düşünmüştür.” teziyle başlıyor ve bir yandan sizi kahkahaya boğarken diğer yandan da ölümlü olduğumuz
gerçeğinin altını çizmeye çalışıyor. Ölümden bu kadar bahsettiğimiz için oyunun kasvetli
olduğunu sanabilirsiniz, lakin tam aksine neşeli bir ağıt sizi bekliyor.
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20:00
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tiyatro

Sessiz Çığlık
YAZAN - YÖNETEN

Tevfik Yapıcı
Ece Pirim, Tevfik Yapıcı, Ortans Kıvanç, Hasan Yıldırım, Aynur Ayaz, Ali Erkut Taş, Nilay Toprak,
Aylin Altunay, Ceren Bayir, Seçil Toprak, Şebnem Nuray
Kaktüs Kabare Tiyatrosu - İki Perde

Eğitimli eğitimsiz kadınların ortak noktası gördükleri şiddet... Kadın Konuk Evi’nde daha önce yaşamış bir kadının başından geçenleri kadınlarla paylaşıp gelecek için umut verme mücadelesini anlatan
sıcak, samimi, düşündürten, kimi zaman empati yapılan bir oyun... Sessiz Çığlık sadece Kadın Konuk Evi’nde kalan kadınların değil, çalışan bir erkeğin de eşinden gördüğü şiddeti anlatıyor. On kişilik
bir oyuncu kadrosu ile beraber sahnelenen oyun dram ağırlıklı ve her karakteri de özel... Geçmişlerinden kurtulma mücadelesi veren kadınlar ile kendilerine bu konuda öncülük eden konuk evinden
ayrılmış bir kadının hikayesi...
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20:00
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tiyatro

Lütfen Kızımla Evlenir misiniz?
YAZAN

Muzaffer İzgü
YÖNETEN

Mutlu Güney
Hanife Şahin, Hülya Çelik Kalebayır, Ali Ersin Yenar, Ahmet Dizdaroğlu, Mustafa Lebip Gökhan
Devlet Tiyatroları - 2 Perde

Eşini kaybetmiş ve tüm gayesi gözlerini kapatmadan önce kızını evlendirmek olan bir anne
ve hayatın sıradanlığına kendini bırakmış mutsuz, umutsuz bir kadın... Ismarlama evliliklerin
dayatılmasıyla kendisine karşı daha da hırçın davranan kızıyla annesinin komik öyküsünün
anlatıldığı oyun, aynı zamanda “evlilik” meselesinin toplumsal hayattaki yerini de komik bir
dille sorgulayıp bu noktadaki çarpıklıkları gözler önüne seriyor.
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Çılgın Cenaze
YAZAN

Tayfa Kalem
YÖNETEN

Kerem Yılmaz

Cenk Hakan Köksal, Ladin Avşar, Doğuş Yılmaz, Ömer Faruk Yıldırım, Erhan Işıktaş, Barış Can Çelik,
Burak Aydın, Sibel Şişman, Halil Ibrahim Kaplan, Coşkun Gültekin, Sibel Tomaç, Furkan Yurt
Oyuncu Tayfası - İki Perde
Yaş: 13+

Çılgın Cenaze sizleri hem kahkahaya hem de ufak çaplı bir kaosa davet ediyor. Cenaze denince
akla hep hüzün ve keder gelir. Biz onları bir kenara bırakıp biraz gülelim istedik. Cenazede nasıl
gülünür, demeyin. Eee, sonuçta ölüm de bir emri-i hak değil mi? Öyle bir cenazeye davetlisiniz ki,
ne siz sorun ne de biz söyleyelim. Normal başlayan bir cenaze törenini ancak Oyuncu Tayfası bu
kadar rezil edebilir. (!) Ortada bir tabut, tabutun içinde bir adam; “Edward Boy”… Tabut açılır ve
gerçek hikâye başlar. Ama durun! Bu ikinci adam kim?
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30

Cuma

20:00
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ocak

tiyatro

Kibarlık Budalası
UYARLAYAN

İpek Kadılar
YÖNETEN

Hakan Altıner
Haldun Dormen, Göksel Kortay, Hakan Altıner, Burçin Bildik, Damla Cercisoğlu,
Hilmi Özçelik, Aslı Şahini Efe Deprem, Bahadır Vatanoğlu, Işık Selin Kuyumcu
Tiyatro Kedi - İki Perde
Yaş: 13+

17. yüzyıl Fransa’sında, cahil, saf ama çok zengin bir adam olan Mösyö Jourdain’in bir tek amacı
vardır: Asilzade olmak... Bunu gerçekleştirebilmek için her şeyi göze alır, anlamlı-anlamsız, yararlı-yararsız ama mutlaka masraflı her çabayı gösterir. Gülünç duruma düşer, alay konusu olur ama
hiç yılmaz. Hedefi bellidir: Soylu sınıfa girebilmek, soylu bir Markiz’i baştan çıkarabilmek için her
şeyi yapmak ve biricik kızını da mutlaka bir “soylu” ile evlendirmek... Oysa kızı bir başka gence
âşıktır. Moilere, yarattığı bu olağanüstü tiplemenin etrafını, onu sömürmeye çalışan Kont, ayakları
yere basan karısı, sağduyunun ve samimiyetin temsilcileri hizmetçi ve uşak ile bir dantel gibi örer.
Neredeyse her sözcük komik ve her durum gülünçtür oyunda.
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çocuk tiyatrosu

Kılçık Mahallesi
YAZAN

Nilbanu Engindeniz
YÖNETEN

Ebru Saçar Aktaç
Güvenç Selekman, Sertan Müsellim, R. Onur Duru, Hakan Güngör, Merve Atabek, Bahri Öztürk,
İsmet Ege Tonbul, Serap Öztürk, Zeynep Baş
Tiyatro Nefes - Tek perde
Yaş: 5-10

Cipsi, Pisi, Hapsi, Horsi ve Bayan Missi adlı kedicikler, Kılçık Mahallesi’nde huzur içinde
yaşarken, katıldıkları bir yarışma sırasında, kalacak yerleri olmayan, Köpşef, Kuçu ve Hapçu mahallenin adını Kemik Mahallesi olarak değiştirerek mahalleye yerleşir. Yarışmadan
birinci olarak dönen kedicikler, karşılarında köpekleri görünce şaşırırlar. Köpeklerin mahalleden göndermek istedikleri kedilerin yardımına Fare Fırça koşacaktır.
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çocuk tiyatrosu

Barış Gezegeni
YAZAN

Ülker A. Köksal
YÖNETEN

Levent Niş
Levent Niş, Birol Engeler, Özge Aktaş, Tuğçe Topçu, Arif Mustafa Güney, Bahar Çoşyaka,
Sumru Yılmaz, Sinem koşar, Özcan Akgöz, Mehmet Konu, M.Onur Kocabaş, MuratCeylan,
İpek Şen, Hasret Bolat, Özgün Bayraktar
Devlet Tiyatroları - İki Perde

Güzel bir gemide yaşayan altı çocuk, oyun oynamak için ailelerinden habersiz sandalla
bir yolculuğa çıkarlar. Ancak ufukta görünen korsan gemisi ve fırtına onları çok korkutur.
Çocuklar çoktan pişman olmuşlardır ama yapacak hiçbir şeyleri de yoktur. Peki, sonra
ne olacak?
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Edi ile Büdü Altınlar Ülkesi’nde
YAZAN

Zafer Yenitürk
YÖNETEN

Mehmet Bulduk

Seçil Kıyı, Zafer Yenitürk, Dilek Aslan, Çilem Öztürk
Strada Medya - Tek Perde
Yaş: 5-8

Edi ile Büdü Altınlar Ülkesi’nde yaşayan sevgi, barış ve dostluk içinde herkesle yardımlaşan iki arkadaştırlar. Bu ülkede herkes birbirini çok sever ve birbirlerine saygıda kusur
etmezler. Bir ekmekleri bile olsa komşularıyla paylaşırlar. Ama günlerden birgün bu ülkeyi
kıskanan kötülükler ülkesinin kralı Zamira gelir. Amacı, Altınlar Ülkesi’nde bulunan sihirli
aynayı ele geçirip dünyanın kralı olmaktır. Ülkeye gelir gelmez Edi ile Büdü’ye rastlar.
Sizce Zamira bu iyilik sever iki arkadaşı atlatıp aynayı ele geçirebilecek mi?
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çocuk tiyatrosu

Denizaltı Masalı
YAZAN - YÖNETEN

Barış Can Çelik
Burak Aydın, Furkan Yurt, Akın Aydın, Nazlı Pınar Kaya, Bilge Bilge
Oyuncu Tayfası - Tek Perde
Yaş: 5-8

Denizaltında minik bir köy; Şirince Köyü... Kahramanlarımız her zamanki gibi mutlu bir
sabaha uyanırlar. Hamsi yeni günü karşılamak için yuvasından çıkar, Deniz Kızı Körli, bütün
ihtişamıyla içinde yaşadığı istiridyenin kabuklarını ardına kadar açar, Yunus kardeşler Riamond ve Diamond her zamanki neşeli halleriyle Körli’ nin yanına gitmek için hazırlanırlar.
Fakat hiç beklenmedik bir şekilde etrafın zamanla kirlendiğinin farkına varırlar. Bu soruna
çözüm ararlarken bir anda davetsiz misafirleri çıkagelir. Köpek Balığı Mudo! Mudo’ nun
kahramanlarımızdan sevimsiz bir isteği vardır. Bakalım kahramanlarımız başlarına gelen
bu talihsiz olayların üstesinden gelmek için kimden yardım alacaklar? Şirince Köyü’nde
neler olup bittiğini öğrenmek için sizleri denizaltına davet ediyoruz.

ocak

ocak

Cumartesi

Pazar

10

13:00

22

11

13:00

ocak

çocuk tiyatrosu

Şakacı Elma
YAZAN

Şebnem Güler Karacan
YÖNETEN

Murat Demirkıranlardan
Zeynep Necili, Bensu Kılıç, Rıfat Seçal, Burak Demirel, Murat Demirkıranlardan
Bihter Sanat - İki perde
Yaş: 5-10

Başkalarını eğlendirmek için yapılan şakaların da aslında zarar verdiğini gösteren müzikli
çocuk oyunumuzda, “her türlü yalan kötüdür ve her canlıya zararı dokunur” mesajı, güzel
müzikler ve danslarla anlatılmaktadır. Davetlisiniz.

ocak

ocak

Cumartesi

Pazar

17

13:00

18

13:00
23

ADASI

ocak

çocuk tiyatrosu

Haylazlar Adası
YAZAN

Erkay Yavuz
YÖNETEN

Onur Alagöz
Kübra Erol, Barış Can Çelik, Burak Aydın, Alim Dedei, Furkan Yurt
Oyuncu Tayfası - İki perde
Yaş: 5-8

Oyun; bir uçak kazası sonucunda ıssız bir adaya düşen farklı ülkelerden bir grup yaramaz çocuğun başından geçen macera dolu ve bir o kadar da komik serüvenini anlatmaktadır. Kahramanlarımız düştükleri adadan kurtulmak için adanın sahibi olan dedeye verdikleri sözleri yerine
getiremezler. Bunun üzerine dede,k hatalarının farkına varabilmeleri için onları son şans olarak
serüven dolu bir yolculuğa gönderir ve tabii ki bu yolculuk kahramanlarımız için hiç ama hiç
sıradan olmaz. Yolculuğun sonunda ise hatalarının farkına varırlar.

ocak

ocak

Cumartesi

Pazar

17

13:00

24

18

13:00

ocak

çocuk tiyatrosu

Küçük Kara Balık
YAZAN

Samed Behrengi
YÖNETEN

Özer Tunca
Mustafa Çirkin, Sevda Karabulut, Emine Bilgin, Elif Bestem Sinan, Nihat Çetinkaya, Ayşe
Adıyaman, Sezen Döşer, Ata Camuz, Murat Yatman, Deniz Hasbioğlu
Devlet Tiyatroları - İki Perde

Annesiyle ufak bir derede yaşayan Küçük Kara Balık, büyük denizlere gitmek ve sonsuz sularda yüzmek istemektedir. Arkadaşı, Salyangoz’un ona cesaret vermesiyle tüm
derelerin ve ırmakların birleştiği büyük sulara doğru yola koyulur. Ancak her köşebaşında onu ve onun gibi balıkları bekleyen tehlikelerle savaşmak zorundadır Küçük Kara
Balık. Öğrenir ki zorlukların üstesinden gelmek, cesaretle ve o zorluklarla yüzleşmekle
mümkündür.

ocak

20
Salı

14:00

ocak

21

Çarşamba

14:00
25

ocak

çocuk tiyatrosu

Hulk ile Hulki
YAZAN

Şebnem Güler Karacan
YÖNETEN

Erkan Gündüz
Erkan Gündüz, Melek İşlek, Elif Acerer, Ahmet Bayrakal, Meltem Ceylan, Sena Karaman
Birdirbir Tiyatro - Tek Perde
Yaş: 5-8

Hikâye, sinirlendiği zaman gücü artan Hulk ve mutlu olduğunda dünyanın en güçlü çocuğu
olan Hulki’nin karşılaşmaları ile başlar. Hulk her şeye sinirlenen asabi bir Yeşil Dev’dir. Çevresindeki herkesi kırıp döken bu dev ile Mutlu Hulki birlikte bir maceraya atılırlar. Bu macera
dünyanın başına gelen kötü bir olayı engellemeye çalışmaktır. Hulki iyilikle halletmeye çalıştığı
bu işte daha başarılı olur ve Hulk belli bir süre sonra Hulki’nin yaptığının doğru olduğunu anlar.

ocak

ocak

Cumartesi

Pazar

24

13:00

26

25

13:00

ocak

çocuk tiyatrosu

Ürkek Fare
YAZAN

Şebnem Güler Karacan
YÖNETEN

Aylin Önder
Bensu Kılıç, Zeynep Necili, Murat Demirkıranlardan, Alican Balakin, Rıfat Seçal
Bihter Sanat - İki Perde
Yaş: 4-8

Bir varmış, bir yokmuş, avcının biri ormana av kurmuş, orada gezinmekte olan
kedi bu ava yakalanmış ve ona biri yardım etmezse avcı onu yakalayacakmış!
Oralarda gezinen fare, kediyi görmüş ve korkmuş. Ona yardım edip etmemekte
kararsız kalmış. Sonunda bir karar vermiş ve kararını açıklamış. Acaba bizim fare
ne yapacak?

ocak

ocak

Cumartesi

Pazar

24

13:00

25

13:00
27

28

29

ocak

sinema

Kung Fu Panda
YÖNETMEN

Mark Osborne

Jack Black, Jackie Chan, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Lucy Liu,
Seth Rogen, David CrossIan, McShane
91 Dakika

Panda Po, Kung Fu hayranıdır. Ancak ailesine ait makarna restoranında çalışır ve bu
spora pek yatkın sayılmaz. Hiç beklemediği bir anda eski bir kehanetin gereğini yerine
getirmek için görevlendirilince Po’nun hayalleri gerçeğe dönüşür. O artık efsanevi Korkusuz Beşli’nin yanında Kung Fu dünyasına katılmıştır. Kung Fu ustası Shifu’nun, Kaplan, Turna, Mantis, Engerek Yılanı ve Maymun ile yan yana dövüşme fırsatını bulmuştur.
Ancak Tai Lung’un cezaevinden kaçarak önlerine çıkması üzerine Barış Vadisi halkını
yaklaşan tehlikeye karşı savunmak Po’ya kalacaktır.

ocak

ocak

ocak

ocak

Pazar

Pazar

Çarşamba

Çarşamba

4

15:30

30

4

17:30

7

15:30

7

17:30

ocak

sinema

120

YÖNETMEN

Murat Saraçoğlu

Cansel Elçin, Özge Özberk, Burak Sergen, Ahmet Uz,
Demir Karahan, Emin Olcay, Oytun Öztamur
86 Dakika

Van, 1915 Ocak ayıdır. 1. Dünya Harbi’nin ilk ayları… Türk ordusunun cephanesi bitmek üzeredir ve sınıra bir an önce cephane götürmek gerekmektedir. Gereken cephane ise Van’da bulunmaktadır. İyi, ama bu cephaneyi askere kim ulaştıracak? Zira eli
silah tutan herkes cephede savaşır. Sınıra cephane taşıma görevini yaşları 12-17 arası
değişen 120 kahraman çocuk üstlenir. Büyükleri bu zorlu yolculuğu nasıl tamamlayacakları konusunda endişelenirler. Lakin bir yandan bastıran kış koşulları bir yandan da
Ermeni çeteleri onların bu endişesini haklı çıkarmıştır. 120 kahraman çocuk başlarında
Musa Çavuş ve birkaç asker ile yola koyulurlar. Bundan sonrası büyük bir destan…
Minik yüreklerin büyük destanı…
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ocak

ocak
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Çarşamba

Çarşamba

Perşembe

Perşembe

14

15:30

14

17:30

15

15:30

15

17:30
31

ocak

sinema

Ayas
YÖNETMEN

H. Emre Konyalı
Mustafa Tuğrul Tiryaki
82 Dakika

Altı yaşındaki Ayas’ın maceralarının konu edildiği film İstanbul’da geçiyor. Filmin müziklerinde yöresel ezgilere yer verilmesi, Pepee gibi Ayas’ın da gelenek ve değerlerine
düşkün bir çocuk olduğunu gösteriyor. Filmin hedef kitlesi 6 - 12 yaş olsa da yapım şirketinin uzmanlar ışığında yaptığı açıklama; sinemada oturma ve film izleme bilincindeki
her yaş grubu çocuğun Ayas’ı gönül rahatlığı ile izleyebileceği yönündedir. Film, daha
gösterime girmeden isminin İngilizce sanılmasından kaynaklı eleştiriler alsa da ‘Ayas’
karanlıkta parlayan ay ışığı anlamına gelen bir Türk ismi… Filmin afişinde de yer alan
RGG’nin anlamı ise bir sır ve bu sırrı yalnızca RGG’si olanlar öğrenebiliyor.

ocak

27
Salı

15:30
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ocak

27
Salı

17:30

ocak

ocak

Perşembe

Perşembe

29

15:30

29

17:30

33

34

Nâzım Hikmet’in 113. doğum günü vesilesiyle şâirin şiirlerinden
bestelenmiş şarkılardan oluşan ve TRT sanatçısı Melihat Gülses,
Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Tuncay Kurtoğlu, İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Caner Akın’ın solist olarak
sahne alacağı “Bugün Benim Doğum Günüm” adlı konserde sanatçılarımıza piyanoda Hakan Ali Toker ve çelloda Murat Süngü
eşlik edecek. Nâzım Hikmet şiirleri ise Meltem Çiçek tarafından
seslendirilecek.

10 Ocak Cumartesi
Saat: 20.00

35

36

Tiyatro
“Sarıkamış’tan Cennet’e kalkıyor diye tren, doksan bin
ayyıldız gelmiş yurdun her bir köşesinden.” Çevirme
manevralarına karşı zayıf olduğu düşünülen 100.000
kişilik Rus Ordusu’nu, 120.000 askerle kuzeyden
kuşatmak… Kâğıt üzerinde kusursuz bir plan… Fakat
hesaba katılmayan 2 önemli unsur: Kuzeyde geçit
vermeyen dağlar ve eksi 40 dereceyi bulan dondurucu
soğuk…
Yemen’in cehennemî sıcağından postalsız, eldivensiz,
paltosuz gelen; kışın zemherî soğuğunda çantasında
kuru ekmek ve zeytinle yürüyen askerimizin üzerine
düşen her bir kar tanesi mermi olsa bu kadar zayiat
veremezdi.
Yer yer boyu bir metreyi bulan karlı yollardan, bir kişinin
ancak geçebileceği dar geçitlerden yürüyen ordumuz
nihayet Sarıkamış’a vardığında elde kala kala bir avuç
askerimiz kalmıştır. Peki ya geride kalanlar? Ordunun
işaret taşları gibi sağa sola dikilen, kardan heykelleri
andıran neferlerimiz… Şehitlerimiz…
Ruhları şâd olsun.

Konser

BEZMİ SAFA MÜZİK TOPLULUĞU

Bezm-i Safa Fasılları; müzikli bir sohbet / sohbetli
bir müzik programıdır. Türk medeniyeti müzik
müktesabatının, anlamlı ve uyumlu kareografik
geçkilerle tek sahnede sergilendiği, eski zamanlarda
kalan dergâh, tekke ve sıra gecelerini modern hayata
uyarlama denemesidir. Şiirin, türkünün, şarkının ve
tasavvufî ezgilerin sadece söylendiği değil, adeta tüm
anlatmak istedikleriyle yaşandığı bir ortamdır.

11 Ocak Pazar
Saat:19.30

37

13 Ocak Salı
Saat:19.30

38

“Yedi Güzel Adam”ın güzellerinden, eğitimci - düşünür - fikir adamı - Şair
Mehmet Akif İnan, vefatının 15. Yılında Küçükçekmece Belediyesi
tarafından Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde anılıyor. Programa,
Akif İnan’ı yakından tanıyan dost ve arkadaşları yanında edebiyat
dünyasının önemli isimleri de katılacak ve İnan ile ilgili bilgi ve
hatıralarını paylaşacak.

Taner Yüncüoglu

ile

M. Akif İnan Şiir Besteleri

Şair ve Yazarların
Gözüyle M.Akif İnan
Nazif Gürdoğan
Recep Garip
Zübeyir Yetik
Ahmet İnan
Şeref Akbaba
Turan Koç

Şairlerin Dilinden
M. Akif İnan Şiirleri
Ahmet İnan
Recep Garip
Şeref Akbaba
Nurettin Durman
Turan Koç
Hüseyin Akın
Seyfettin Ünlü
Asım Gültekin

Mehmet Akif İnan Sergisi

39

ocak

müzik ve söyleşi

14 Ocak Çarşamba
Saat: 13.30

Fahreddİn Kerİm Gökay
Anadolu lİsesİ
40

41

ocak

müzik ve söyleşi

42

43

24 Ocak Cumartesi
Saat:20:00
44

PAGEV TEKNİK VE ENDÜSTRİ
MESLEK LİSESİ
45

ocak

müzik ve söyleşi

46

ocak

müzik ve söyleşi

47

48

51

ocak

sergi

52

Prof. Veysel Günay’ın Retrospektif Sergisi
11 Aralık - 11 Ocak tarihlerinde CKSM’de
sanatseverler ile buluşacak. 70 kadar
çalışmanın yer aldığı sergide sanatçının
bütün dönemlerinden örnekler yer alacaktır. Daha çok manzara ağırlıklı çalışmalarda,
yaşantısına paralel oluşan Köyüm, Yayla,
Karadeniz, Tirebolu, Kazan, Gürün, Ege,
Bahçe gibi serileri görmek mümkündür.
“Doğada ve çevrede beni ifade ettiğine,
benim duygu ve düşüncelerime karşılık
geldiğine inandığım ilişkilerden, motiflerden
resimsel biçimler oluşturuyorum” diyen
sanatçı, 1948 Trabzon Beşikdüzü Ağaçlı
Köyü’nde doğdu. Sanat eğitimini Gazi Eğitim Enstitüsü’nde (1966-1969), uzmanlık
eğitimini Paris Ecole Nationale Superieuredes Beaux Arts’da tamamlamış (19701974); Gazi Eğitim Enstitüsü’nde (19741983) arkasından Hacettepe Üniversitesi
GSF’de öğretim üyesi ve bölüm başkanı
olarak çalışmıştır. 2012’den beri İstanbul
Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Dekanlığı görevini yürütmektedir.

53

ocak

sergi

Hatice Nur Gündoğdu

54

Türkiye’nin ilk bayan Gyrocopter pilot öğrencisi ve aynı zamanda PPL
sahibi bir pilot olan Hatice Nur Gündoğdu’nun havadan çekmiş olduğu
Türkiye fotoğrafları HKSM’de izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Farklı
açıdan çekilmiş olan bu fotoğraflar
izleyiciye havadan geniş alanları izleyebilme şansı sunuyor.
Hatice Nur Gündoğdu, her uçuşa fotoğraf makinası ile birlilkte hazırlanıyor. Gökyüzünden yakaladığı karelere hiç müdahale etmeden olduğu gibi
sunuyor.
Hatice Hanım’ın bu eşsiz deneyimini
5 Ocak 2014 tarihine dek HKSM Sergi Salonu’nda paylaşabilirsiniz.

55

ocak

sergi

56

Ahmet Merey Koleksiyonu’ndan

Nazım Hikmet Portreleri

Ahmet Umur Deniz, Hakan Gürsoytrak, İrfan Okan,
İrfan Önürmen, Sezai Özdemir, Temür Köran, Umut
Germeç, Veysel Kurucu, Yalçın Karayağız, Zeynep Özdemir, Murat Akagündüz, Alp Tamer Ulukılıç, Alaettin
Aksoy, Antonio Cosantino, Ayşe Yonca, Caner Karavit,
Asaf Zeki Yüksel, Feyyaz Yaman, Mustafa Horasan,
Mustafa Müftüoğlu, Mustafa Pancar, Metin Karayağız,
Memet Güreli, Nilgün Sabar, Taner Güven, Neslihan
Pala, Nalan Yırtmaç, Selçuk Fergökçe, Huri Kiriş gibi
önemli sanatçılar usta şair Nazım Hikmet’in portresini
çalıştı.

10 Ocak-10 Şubat
2015

57

ocak

sergi

Doç. Dr. Erol Kılıç, resimlerinde Selçuklu ve
Osmanlı sanatının yüzyıllar içerisinde oluşturduğu estetik dili tuvallerine yansıtır. Akdeniz
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim
Bölümü öğretim üyesi olan Kılıç, zaman içerisinde oluşmuş geleneksel sanatların görsel
dilini dünyaya taşıma gayreti içinde olan ve
son yıllarda çıkış yapan önemli çağdaş sanatçılarımızdan biri... Sanatçı, resimlerinde bazen
minyatürlü bir elyazmasında yer alan bir silsile-nâmeyi ön plana çıkarırken bazen de 15 ve
16. yüzyılın özelliği olan Kâbe tasvirli çinilerle
bizi karşılıyor. Kılıç’ın resimlerindeki en dikkat
çeken konulardan biri ise Osmanlı’nın gizemlerinden olan tılsımlı gömlekler...

15 Ocak-15 Şubat
2015

58

59

ocak

söyleşi

Başarı ve Mutluluk Yolunda
Yedi Adım
Konuşmacı

Ali Erkan Kavaklı
Başarılı ve mutlu olmak herkesin en önemli isteği… Bunun için doğru düşünmeye ve
doğru kararlar almaya ihtiyacımız var. Öncelikle kimseden bir eksiğimizin olmadığını fark
etmeli ve başarılı insanları örnek almalıyız. Kendine güvenmek, kendi yeteneklerini keşfetmek ve başarmak da insana mutluluk verir. Başarı ve mutluluğun sırlarına değinecek
olan Yazar Ali Erkan Kavaklı’nın “Başarı ve Mutluluk Yolunda Yedi Adım” adlı söyleşisine
davetlisiniz.

ocak

4

Pazar

14:00

61

ocak

söyleşi

Anadolu’ya Ruh Verenler

Akşemseddin Hazretleri
Konuşmacı

Sadık Yalsızuçanlar
Ünlü araştırmacı ve yazar Yalsızuçanlar, Anadolu’ya ruh veren İslam büyüklerinin, âlimlerin,
ariflerin ve mütefekkirlerinin dünyasını bizlere açıyor. Anadolu’nun ruhunu mayalayanlar; Hz.
Mevlana’dan Yunus Emre’ye, Hacı Bektaş-ı Veli’den Sümbül Sinan Efendi’ye, Pir Sultan Abdal’dan Mehmet Akif Ersoy’a tüm mümtaz şahsiyetlerin hayatları, eserleri, öğretileri, dünya
çapındaki etkileri ve yetiştirdikleri değerli isimler ile birlikte konuşuluyor. Sadık Yalsızuçanlar’ın
derin kültür ve bilgi birikimi ile hazırladığı, Anadolu’nun kadim irfanını ve muhabbetini bizlerle
paylaşacağı bu kıymetli söyleşi programına davetlisiniz.

ocak

6

Salı

19:30
62

ocak

söyleşi

Özgürce Şiirler
Seslendiren - Şair

Özgür Çoban
Kültürel yozlaşmalar ve ekonomik buhranlar bir yana; şiiri seven, hatta şiiri yaşayan bir milletiz.
Şiir, az çok hepimizin hayatında, gönlünde yer etmeyi başarmış bir tür olarak varlığını koruyor.
Öte yandan şiirle böylesi iç içe olmamıza rağmen, nitelikli şairlerden ve onların şiirlerinden bir
o kadar da ayrı düşüyoruz. Şair Özgür Çoban, gönüllerde ve hafızalarda yer edecek şiirleriyle
dinleyicilere sesleniyor. Davetlisiniz.

ocak

6

Salı

13:30
KÜÇÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ
63

Anne-Baba Olmak
Konuşmacı

Uzman Psikolog Kübra Saral

(Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü)
İstanbul Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Küçükçekmece Belediyesi‘nin işbirliği ile
yürütülmekte olan Aile Eğitim Programları çerçevesinde ‘Anne Baba Olmak’ adı altında
‘çocuk evliliği kurtarır mı?’, ‘sürpriz misafir’, ‘hamilelik süreci’, ‘çocuktan sonra evliliğimiz’
konularında bilgilendirilmek adına davetlisiniz.
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7

Çarşamba

14:00

64

ocak

söyleşi

Osmanlı’nın
Büyüme Sırları
Konuşmacı

Yavuz Bahadıroğlu
Osmanlı Devleti dediklerinde aklımıza ilk gelen şey, büyük savaşlar ve zaferler oluyor. Gerçekten de Osmanlı öyle büyük zaferlere imza atmıştır ki, âdeta gözler kamaşmış. Belki bu
yüzden o zaferleri kazanan insanın yapısı ile inşa ettiği “Sünnet Medeniyeti” ve sonsuza
bıraktığı ebedi miras ihmal edilmiştir. Bu da farkında olmadan, o medeniyetin mimarlarına
yaptığımız bir haksızlıktır. “Osmanlı’nın Büyüme Sırları”, belki de ilk kez bu programda “insan”
açısından ele alınacak ve şimdiye kadar göz ardı edilen hususlara ışık tutulacak.

ocak

8

Perşembe

19:30
65

ocak

söyleşi

Asfalt Ozanları

Barış Manço ve Cem Karaca
Konuşmacılar

Batıkan Manço, Emrah Karaca
Onları unutmadık, onları özlüyoruz, onları her geçen gün artan bir özlemle arıyoruz. Çünkü
onlar bu toprakların sesiydi, duygularımızın hür nefesiydi. Onlar bizden biriydi. Onlarda kendimizi bulduk. Onlar bizim evrensel mesajımızı sınırlarımızın ötesine taşıyan bilge birer müzisyendi. Onlar bizim Barış Manço’muz ve Cem Karaca’mızdı. Onlar birer dost, birer ağabeydi.
Ve şimdi yine onları anıyoruz; her geçip giden yıl çoğalan bir hüzünle… Davetlisiniz.

ocak

8

Perşembe

19:30

66

ocak

söyleşi

Bedenimde Neler Oluyor?
Konuşmacı

Cevahir Çiçek

Sağlık Eğitim Uzmanı
Ergenlik, çocukluktan yetişkinliğe adım atılan dönemdir. Bu süreçte birey fiziksel, cinsel, zihinsel ve ruhsal açıdan pek çok gelişim ve değişim yaşar. Özellikle bedeninin görünüşünü
daha fazla önemsemeye başlayan birey, bedeninde meydana gelen değişimleri kolay kabullenemez ve yaşadığı değişimlere anlam vermeye çalışır. Seminerimizde; ergenlik döneminde bireysel farklılıkların çocuğun büyüme ve gelişim sürecine yansımaları, ergenlerin bu
dönemde sık karşılaştıkları sağlık sorunları üzerinde durulacak olan söyleşimize davetlisiniz.

ocak

12

Pazartesi

14:00
Katkılarıyla

67

ocak

söyleşi

Kırk Kapının Kırk Duası
Konuşmacı

Senai Demirci
Kur’an, insanın varoluş sancılarını dillendirir. İnsanca var olmanın acılarına merhemdir.
Senai Demirci, bütün anlamları besleyen, varoluşun kodlarını insana fısıldayan Fatiha
Sûresi’ni “Kırk Kapı”nın eşiğinde değerlendiriyor. İnsanı Fatiha’nın anlamıyla yüzleşmesi için duru ve diri bir yolculuğa çağırıyor. Kalbi olan herkesin Fatiha’nın kapılarından içeri buyur edildiğini hatırlatıyor. Davetlisiniz.

ocak

13

Salı

19:30
68

ocak

söyleşi

Anne Baba, Korkuyorum
Bana Sarılır mısın?
Konuşmacı

Ece Gürani Şanda
Çocukluk yılları insan hayatının en hızlı gelişim yıllarıdır. Bu yıllarda fiziksel, zihinsel, sosyal ve
duygusal gelişimin temelleri atılır. Çocuk çevresini tanımaya, çevresindeki ilişkileri kendine
göre anlamaya, olaylara karşı bakış açısı kazanmaya ve yorumlamaya çalışır. Bu gelişim
sürecinde çocuğun içinde bulunduğu çevre koşullarına göre kaygı düzeyi de şekillenmeye
başlar. Ebeveynin, öğretmenin ve arkadaşlarının davranışları çocuğun kaygı duygusunun
artmasına ya da azalmasına neden olur. Çocukların korku ve kaygılarını anlamak ve buna
karşı doğru davranış tutumları geliştirmek adına bilgilendirme yapılacak olan söyleşimize
davetlisiniz.

ocak

14

Çarşamba

14:00
Katkılarıyla

69

ocak

söyleşi

Milli İrade Söyleşileri
Konuşmacı

Cem Küçük
Yöneten

A. Cihangir İşbilir
Yeni Türkiye’nin inşası için cesur ve iyi niyetli bir muhasebe sürecini yaşamamız kaçınılmaz. Bunun için de iç ve dış siyasi gelişmeleri sağlıklı ve isabetli bir
şekilde okumak ve yorumlamak gerekiyor. Milli irade’nin idareye yansıyacağı
Yeni Türkiye’ye giden yolu “Milli İrade Söyleşileri”nde konunun uzmanları tüm
yönleriyle tartışıyor. Davetlisiniz.

ocak

15

Perşembe

19:30

70

ocak

söyleşi

Edebiyat Buluşmaları

Mehtap Altan ile
İmza ve Söyleşi
Yöneten

Ercan Köksal
Mehtap Altan’ın şiirleri, bir yandan gizemli bir dünyanın kapılarını aralarken bir yandan da
toplumun içine ayna tutuyor. Şair, modern şiirin imkânlarını kullanırken gelenekten yararlanmayı da ihmal etmiyor. Acı, ızdırap, sevgi, aşk gibi izleklerin esas alındığı şiirler, örtülü
anlatımlarla insani bir dünyayı işaretliyor. Şair – Yazar Mehtap Altan’ın konuk olacağı ve
Ercan Köksal’ın yöneteceği “Mehtap Altan ile İmza ve Söyleşi”de yazarın, hem şiir ve
hikayeleri üzerinde durulacak, hem de yazar, son kitabı “İmgenâr Sokağı’nı katılımcılar için
imzalayacak. Davetlisiniz.

ocak

15

Perşembe

13:00

Gülten özaydın
ÇOK PROGRAMLI anadolu lİsesİ

71

Yûnus senin gözlerinde çok hâl var
Önünde uğrayup geçecek yol var
Gice gündüz dur da Mevlâ’ya yalvar
Ağladursa Mevlâm yine güldürür

ocak

söyleşi

Yunus Emre Okumaları
Konuşmacı

Mustafa Tatçı
Yunus Emre; kendisinden sonra gelen tüm şairleri asırlardır derinden etkileyen, büyük mutasavvıf şair… Sadece şairleri değil; tüm dünyayı ve insanlığı etkilemiş, Türkçe’yi kullanmada
ustalığı ve derin hikmet birikimi ile “ufuk şahsiyet” olarak adını tüm zihinlere, gönüllere yazdırmıştır. Anadolu’nun birçok yerinde adına makamlar, türbeler bulunan Yunus Emre herkesin,
her kesimin teveccüh ve sevgisine mazhar olmuştur. Şahsiyeti ve şiirleri üzerine sayısız çalışmalar yapılmış olan, Yunus Emre konusunda ülkemizdeki en yetkin ve teferruatlı çalışmanın
sahibi olan Mustafa Tatçı’nın eşsiz değerlendirmeleri ile önemli bir hasbihale davetlisiniz.

ocak

15

Perşembe

19:30

72

ocak

söyleşi

Kurtarıcım, Efendim,
Peygamberim
Konuşmacı

Seca Öztürk
Ne zaman ki O’nun nuru çalındı yeryüzüne; kâinat kelime kelime, cümle cümle, fasıl fasıl
okunur oldu. Her şey âdeta yeniden dirildi. İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Efendimiz’i
(SAV) anmaya ve anlamaya ne kadar ihtiyacımız var! Kargaşanın yerine huzur, savaşın yerine
barış, husûmetin yerine dostluk, kin ve nefretin yerine sevginin hâkim olduğu bir dünyayı kim
istemez ki! Kavlimizden kavlinize, kalbimizden kalbinize köprüler kurduk. Çünkü biz şunu
çok iyi biliyoruz ki; biz sana, seni andığımız ve anladığımız kadar yakınız. Peygamber efendimizi (SAV) araştırmacı yazar Seca Öztürk’ün dilinden dinlemeye davetlisiniz.

ocak

18

Pazar

14:00

73

ocak

söyleşi

İstanbul sohbetleri

Üçüncü Tepede Hayat
Beyazıt Meydanı’nın Oluşumu
Konuşmacı

Beşir Ayvazoğlu
Roma döneminde Forum Theodosius, Bizans döneminde ise daha çok Forum Tauri diye anılan
Beyazıt Meydanı, bugünkü ismini Sultan II.Bayezid’in yaptırdığı külliyeden alır. Bu külliye sayesinde
yeniden canlanan ve tarih boyunca çok önemli olaylara sahne olan Üçüncü Tepe, Kütüphane-i
Umumî ve Darülfünun kurulduktan sonra entelektüel hayatı da kucaklamıştı. Sahhaflar Çarşısı da
buraya taşınınca cazibesi artan ve zamanla aydınların devam ettiği Çınaraltı ve Küllük gibi kahveleriyle bambaşka bir canlılık kazanan Beyazıt Meydanı, altın çağını Cumhuriyet devrinin ilk kırk yılında yaşadı. Beşir Ayvazoğlu İstanbul Sohbetleri’nde bu ay Beyazıt meydanını anlatıyor. Davetlisiniz.

ocak

20
Salı

19:30

74

ocak

söyleşi

Gençlerle Söyleşi
Konuşmacı

Şamil Kucur
Küçükçekmece Belediyesi’nin okullarda gerçekleştirdiği, öğrenciler ile
yazarları bir araya getirdiği söyleşilerin bu ayki konuğu, çeşitli alanlarda
araştırma, inceleme, haber ve röportajları ile tanınan Gazeteci-Yazar Şamil
Kucur... Kucur, mesleki bilgi, hayata dair düşünce ve hatıralarını bu söyleşide gençler ile paylaşıyor.

ocak

20
Salı

14:20

PROF. DR. SABAHATTİN ZAİM
ANADOLU LİSESİ

75

ocak

söyleşi

Bir Medeniyetin Dili

Osmanlı Türkçesi
Katılımcılar

Yavuz Bülent Bakiler, D.Mehmet Doğan,
Metin Uçar, Fatma Parmaksız
Yöneten

Ercan Köksal
Osmanlı Türkçesinin zorunlu ders olması meselesi bir süredir en önemli gündem maddesini
oluşturuyor. Bununla alakalı olarak toplumdan farklı sesler yükselmeye başladı. Kimisi Osmanlı Türkçesi’nin zorunlu ders olarak okutulmasını bir medeniyet meselesi olarak algılarken,
bir kesim ısrarla ve şiddetle karşı çıkıyor. Peki, konunun asıl uzmanları Osmanlı Türkçesi
meselesine nasıl yaklaşıyor? Alanında uzman aydınlar Harf İnkılâbı, Osmanlı Türkçesi, dil ve
medeniyet meselelerine eğiliyor ve önemli tespitlerde bulunuyor. Davetlisiniz

ocak

22

Perşembe
76

19:30

ocak

söyleşi

Türk Çini Sanatı’nda
Yeni Arayışlar
Konuşmacı

Yrd. Doç. Dr. Latife Aktan Özel
Dini ve sivil mimarimizdeki örneklerini hayranlıkla izlediğimiz Türk Çini Sanatı, gelişim ve
yenileşme potansiyelini de içinde taşımaktadır. Bu sanatın günümüzdeki temsilcileri olarak
sürdürdüğümüz gelişme ve yenilik arayışlarının değerlendirilmesinin yapılacağı “Türk Çini Sanatı’nda Yeni Arayışlar” adlı söyleşiye davetlisiniz.

ocak

24

Cumartesi

15:30
77

ocak

söyleşi

Küreselleşmenin Kültür ve
Kimlik Üzerindeki Etkileri
Konuşmacı

Prof. Dr. Ensar Nişancı
Küreselleşme kültürel açıdan, milli kimlik krizine yol açması, toplumda yabancılaşan ve yalnızlaşan bireyleri arttırması, tüketim odaklı bir toplum modeli sunmasıyla medya ve kültür
emperyalizmine yol açabiliyor. Bu tür sorunlar toplumda ne tür bir yapının oluşmasına sebep
olacak? Küreselleşmenin sadece sorun yaratan bir olgu olup olmaması ise öteki boyutunu
oluşturmaktadır. Kısacası, kültürel açıdan, yarattığı fırsat ve tehditler ile küreselleşme insanlığa ne getiriyor ve insanlıktan ne götürüyor? Bütün bu soruların cevabı Prof. Dr. Ensar Nişancı’nın konuk olarak katılacağı “Küreselleşmenin Kültür ve Kimlik Üzerine Etkileri” konulu
söyleşide… Davetlisiniz.

ocak

28

Çarşamba

19:30

78

Seminerler

aralık
ocak

atölye
atölye

Rahim Er

Siyer, sözlükte “davranış, hal, yol, âdet, bir kimsenin ahlâkı,
seciyesi ve hayat hikâyesi” gibi anlamlara gelen sîret kelimesinin çoğuludur. Peygamberimizin doğumundan vefatına kadar
hayatını konu alan ilmin adı “siyer”dir. Tarihin belli bir bölümünden bahsettiği için tarih ilmiyle; Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimiz’in söz, fiil ve takrirleriyle
ilgilendiğindendolayı da hadis ilmi ile alâkalıdır. Rahim Er’in
hoş üslubuyla Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” efendimizin dış görünüşü, beşeri hususiyetleri ve güzel ahlakı Sevgili
Peygamberim “Siyer Okumaları”nda…
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

81

ocak

atölye

Bilal Tekcan
İstiklal Marşımızı Türk halkına armağan eden büyük vatan ve
millet şairi Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini topladığı büyük
eseri Safahat, yalnızca bir edebiyat eseri değil; aynı zamanda
halen güncelliğini koruyan bir ahlak, edep, vatan, millet ve
istiklal sevgisi kılavuzu olarak da görülebilir. Ersoy’un şiirlerinin özgün ve kıymetli muhtevasını incelemek, okumak ve
anlamak için “Safahat Okumaları”na bekliyoruz.
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

82

ocak

atölye

D. Ali Taşçı
“Bana göre, şevk, neşe, ışık âleminin habercileri olarak telâkki
ettiğim şairlerin, bu ilâhi insanların hiçbirisinin hayatı Celâleddin’in hayatı ile ölçülemez. Onu gördükten sonra bir Dante,
bir Shakespeare, bir Goethe, bir Hugo’da neyin eksik olduğunun farkına vardım”( M.Barres) cümleleriyle tebcil edilen
Hz. Mevlânâ, vefatının üzerinden bunca asır geçtikten sonra
günümüzde hâlâ, baş eseri olan Mesnevi ile insanlığa insanlık
öğretmeye devam ediyor.
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

83

ocak

ocak

atölye
atölye

Recep Garip

İnsanlık tarihinin bilinen en eski şiir ve medeniyet dillerinden biridir Türkçe. Asırlar içerisinde milyonlarca sanatkârın
dili ve emeği ile ilmek ilmek işlenen Türkçenin, bugünkü
sahiplerinden de özen ve hassasiyet beklemesi elbette hakkıdır. Türkçe ifade kudretinin zirveye ulaştığı Türk edebiyatı
şaheserleri, gündelik hayatımızdan çekilip yalnızca uzmanların ilgi alanlarına hapsedileli beri, Türkçenin olağanüstü
zenginliği de fark edilmez hale gelmiştir. Halbuki edebiyat
ve şiir; uzmanlarından ziyade kendilerine hayat veren dilin
sahiplerine aittir ve onlardan ilgi beklemektedir. Şair – Yazar
Recep Garip yönetiminde gerçekleştirilecek olan atölyede,
Türk şiirinin ve edebiyatının en güzel örnekleri okunup tahlil
edilecek, katılımcıların ürünleri üzerinde değerlendirmeler
yapılarak yüksek bir şiir zevki aşılanmaya çalışılacaktır.
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

84

ocak

atölye

Tasavvuf
Mûsıkîsi
Korosu

Dr. Mustafa Demirci
Tasavvuf müziği, vahdet-i vücut anlayışıyla bestelenmiş dini
yapıtlardan oluşur. Mevlevî, Bektâşî, Celvetî, Gülşenî, Halvetî, Kadirî, Nakşî vb. tarikatlarda tasavvuf müziği varsa da
bunların içinde sanat değeri taşıyan ve gelişmiş müzik Mevlevi müziğidir. Itri Dede Efendi, Osman Dede, Ahmet Ağa
gibi besteciler tarafından bestelenen Mevlevi âyinleri Türk
tasavvuf müziğinin başyapıtlarıdır. Koroda tasavvuf müziğinin önemli formları, Mevlevî âyinleri, dini peşrevler ilâhiler,
naatlar, mersiyeler, Bektâşî nefesleri duraklar üzerinde durulacak ve Türk tasavvuf müziğinin zengin alt yapısı incelenecek. Ayrıca önemli eserlerin de icra edileceği “Türk Tasavvuf
Mûsıkîsi Korosu” Dr. Mustafa Demirci tarafından yönetilecek. Küçükçekmece Belediyesi Müzik Akademisi’nde kayıt
yaptırabilirsiniz.

Bilgi ve kayıt için Müzik Akademisi’ne başvurabilirsiniz.

85

ocak

atölye

Mevlana İdris
Mevlana’nın hayat görüşünü çocuklarımıza anlatmanın en
doğru yolu, O’nun ölümsüz ve en çok bilinen eseri olan Mesnevi’den hikâyelerdir. Ancak bu yolla çocuklarımıza iyiyi,
güzeli ve doğruyu anlatabilir, onların gönül dünyalarını zenginleştirebiliriz. Mevlânâ İdris yönetiminde gerçekleştirilecek
olan Mesnevi’den Hikâyeler Atölyesi katılımcılarını bekliyor.
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

86

ocak

atölye

Doç. Dr. Zekai Mete
Osmanlı’nın toplumsal yapısı, gündelik hayatı ve geçirdiği
değişimler ve Osmanlı tarihi alışılmışın dışında bir yöntemle
ele alınacak. Tarihi olayları, savaş-barış-anlaşma monotonluğundan çıkarıp sıradan insanın gündelik hayatından örneklerle ortaya koymayı deneyecek tartışma ve okumalar, Osmanlı kültürünün zenginliğinin kaynağı ve toplumun temel
dinamikleri üzerinde yoğunlaşacak. Osmanlı’ya dair ilgisi ve
soruları olan, tarihin tozlu raflarında kalmış konu ve eserleri
merak eden veya bize katkı sağlayabilecek herkes haftada bir
yapılacak atölyeye katılarak Osmanlı’ya dair derinlikli bir çalışmanın öznesi olabilir.
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

87

ocak

atölye

Doç. Dr. Ömer İşbilir
Milli kültürümüzün temelini teşkil eden eserlerimizin hemen
hemen tamamı, Osmanlıcadır. Halbuki yeni neslimiz, kim
bilir hangi dedesinden kalmış bir kitabın veya eski bir tapu
senedinin, tarihî bir çarşı girişi ya da belki her gün altından
geçtiği üniversite giriş kapısında yazılı olan Osmanlıca metnin, gerek muhtevâ, gerekse estetik zevkini yudumlama imkânından ne yazık ki mahrûmdur. Üzerinde güneş batmayan
koca bir cihân devletinin dayandığı sırrın perde arkasındaki
çağ açıp çağ kapayan bir kültürün mirasçılarını, birkaç yıl değil, asırlarca tüm dünyayı adâlet ve şefkatiyle avucuna alan
ve ışık saçan o güzelliklerin hayret-engiz altyapısını araştırma
zarûreti ne kadar açıktır.
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

88

ocak

atölye

Halit Ömer Camcı
Mehdi Öztürk

Fotoğrafın ortaya çıkış macerasından günümüze kadar gelen
teknik ve sanatsal evrelerinin aktarılarak özgün fotoğraf çekebilmeyi ve yorumlamayı hedefleyen atölye programında,
fotoğraf sanatçıları Halit Ömer Camcı ve Mehdi Öztürk sizlere zengin tecrübelerini aktaracak. “Fotoğraf Atölyesi - Giriş
Seviyesi Dersleri”, fotoğrafçılığın temel ilkelerini öğrenmek
isteyen ya da fotoğrafçılık bilgilerini teorik ve pratik olarak
güçlendirmek isteyenler için iyi bir fırsat. Eğer temel ilkelere
ve çekim pratiğine sahipseniz; Gezi Belgesel Fotoğrafçılığı,
Doğa ve Portre Fotoğrafçılığı gibi eğitimlerin verileceği “Fotoğraf Atölyesi - Ustalık Atölyesi”ne katılabilirsiniz.
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

89

ocak

atölye

İbrahim Aymaz
Dinçkal Tunca
Ülkemizin zengin halk dansları kültürü, modern dansı besleyen engin kaynaklardan biridir. Çeşitli yörelere ait dansları,
modern dans adımlarıyla birleştiren bu proje, çocuklara bedenlerini tanımayı, geliştirmeyi ve koordinasyonu öğretirken;
bir yandan da şehir hayatında az rastlayacakları dans kültürümüzü onlara tanıtmak amacıyla kurulmuştur. Disiplin ve başarıyı sanatla buluşturan ve çocuklarımıza kişisel gelişimlerinde
büyük katkı sağlayan atölyemiz bu dönem yine İbrahim Aymaz
ve Dinçkal Tunca hocaların eşliğinde devam ediyor. Bu proje
ile yeniliklere imza atacak küçük sanatçılarımız, inanıyoruz ki
okul, aile ve sanat üçgeninde mutlu ve başarılı olacaklardır.
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

90

ocak

atölye

Nahit Akdemir
Yüzyıllardır kültürümüzün en eski çalgılarından biri ve
Kafkasya yöresinden Karadeniz yöresine kadar uzanan
coğrafyanın vazgeçilmez çalgısı olan tulum; başlı başına bir
orkestra niteliğindedir. Ne yazık ki artık unutulmaya yüz tutmuş olan tulumu yeni nesillere, ülkemizin tüm bölgelerine ve
hatta dünyaya tanıtmak ve yeni tulum sevdalıları yetiştirmek
için hazırlanan atölye programımıza tüm müzik dostlarını
bekliyoruz.
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

91

ocak

atölye

Mustafa Kurhan
Müziğin ve hayatın farkına varmak için tüm engelleri aşmak
yine sizlerin elinde! Peki, her an iç içe olduğumuz müziğin
farkına varabilmek için elinizdeki fırsatları değerlendirmeye
nasıl başlayabilirsiniz? Bir müzik aleti çalabilirsiniz örneğin,
neden olmasın? Hem bedeninizin, hem de ruhunuzun ahenk
ve ritmini kolaylıkla tanıyabilecek, gündelik hayatın getirdiği
sorunlardan uzaklaşıp hayatı renklendirerek tüm engelleri
ortadan kaldıracak, müziği kendiniz için eğlenceli bir terapi
haline dönüştürebileceksiniz. Böylece parmaklarınızın ucundan tüm dünyaya yayılacak sesiniz!
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.

92

ocak

atölye
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Nail Aksoy
Yeryüzünde her şeyin ritmi vardır; hayatın ritmi daha anne
karnında minik bir kalbin atışıyla başlar. Sonra, yaşadığımız
dünyanın ve doğanın kendine özgü ritmiyle tanışırız. Bu ritimle varolmayı öğreniriz. Ya kendi ritmimiz? Bugüne değin
kendi ritmimizi keşfedebildik mi? Ritim atölyesinde vurmalı
çalgılarla kendinize özgü ritminizi keşfederken, aynı zamanda terapi niteliğinde bir çalışmayla hayatın getirdiği sorunlardan uzaklaşacaksınız. Keyifli bir yolculuğa çıkacak, tüm
engelleri ortadan kaldırıp hayatınızı müzikle renklendireceksiniz. Atölye bitiminde oluşturulacak ritim grubu içinde
kendi yerinizi aldığınızda da hem eğlenecek hem de sizi
izleyenlere keyifli anlar yaşatacaksınız. Can sıkıntısı bitiyor,
gösteriler sizi bekliyor. Ritmi yakalayın!
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.
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Güray Süngü
Edebiyat dünyasını keşfedebilmek, hikâye anlatabilme yöntemlerinin labirentlerinde dolaşabilmek ve yazarlığın yanı sıra
iyi bir okur olabilmenin sırlarını öğrenebilmek için; “Oğuz
Atay Roman Ödülü”, “Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülü”
ve “Necip Fazıl Kısakürek Hikâye Ödülü” gibi önemli ödüllerin sahibi Güray Süngü rehberliğinde yazarlık atölyemiz başlıyor. Güray Süngü’nün yazarlık ve yazmak üzerine birikimlerini aktaracağı, sizleri yazmanın keyifli yolculuğuna çıkaracağı,
ayrıca her ay edebiyat dünyasından ünlü bir kalemin de konuk
edileceği yazarlık atölyemiz siz edebiyatsever yazı tutkunlarını
bekliyor.
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.
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Çetin Akdeniz
Türk Halk Müziği, içerisinde taşıdığı yöresel enstrümanlar,
yöresel ağızlar, yöresel tavırlar, farklı karakterdeki halk oyunları vb. zenginlikleri ile âdeta yaşamın kendisidir.
Kalabalık grubun bir türküyü aynı anda tek sesmiş gibi
birleşerek icra etmesi oldukça zordur. Bu durum enstrümanlar için de geçerlidir. Bağlama virtüözü Çetin Akdenizyönetimindeki bu atölye çalışmamızda toplu icranın önemi
öğrencilerimize anlatılacak ve bunlar uygulamalı olarak dile
getirilecektir.
Bilgi ve kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz.
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2014-2015

SKSM
Bahar Dönemi Kursları

Yabancı Diller

İngilizce Seviye A1
İngilizce Seviye A2
Almanca Seviye A1
Rusça Seviye A1
Arapça Seviye A1
İspanyolca Seviye A1
Fransızca Seviye A1

Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Kullanımı
Grafik ve Animasyon
Autocad
Ofis Programları Kullanımı

Muhasebe ve Finansman
Temel Muhasebe

Büro Yönetimi ve Sekreterlik

Grafik ve Fotoğraf
Fotoğraf Çekimi

Pazarlama ve Perakende
Emlak Danışmanlığı

Okuma-Yazma

Okuma-Yazma 1. Kademe

Sanat Branşları
Yetişkin sanat Branşları
Drama
Halk Oyunları

8-14 Yaş Sanat Branşları
Solfej (Batı Müziği)

Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye)

Kişisel Gelişim ve Eğitim

Diksiyon
İşaret Dili
Osmanlıcada Kolay Metinler
Osmanlı Türkçesi İmlası
Girişimcilik
İş Hayatında İletişim
Kur’an-ı Kerim (Elifba) Okuma
Kur’an-ı Kerim (Tecvidli) Okuma

SKSM’de Bahar Döneminde 10 Alanda 26 branşta ücretsiz
meslek ve sanat kursları kayıtlarımız devam etmektedir.
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2014-2015

CKSM
Bahar Dönemi Kursları

Yabancı Diller

İngilizce Seviye A1
İngilizce Seviye A2
Almanca Seviye A1
Almanca Seviye A2
Arapça Seviye A1
Arapça Seviye A2
Rusça Seviye A1
İspanyolca Seviye A1
Fransızca Seviye A1

Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Kullanımı
Grafik ve Animasyon
Autocad
Ofis Programları Kullanımı
Bilgisayar Programlama Teknikleri
Web Uygulamaları Geliştirme

Muhasebe ve Finansman
Temel Muhasebe

Büro Yönetimi ve Sekreterlik
Hızlı Klavye Kullanımı (F Klavye)

Grafik ve Fotoğraf
Fotoğraf Çekimi

Pazarlama ve Perakende
Emlak Danışmanlığı

Okuma-Yazma

Okuma-Yazma 1. Kademe

Yiyecek İçeçek Hizmetleri
Pastacı Çırağı

Sanat Branşları
Yetişkin sanat Branşları
Drama
Uygulamalı Tiyatro

8-14 Yaş Sanat Branşları
Drama
Uygulamalı Tiyatro
Solfej (Batı Müziği)

Kişisel Gelişim ve Eğitim

Diksiyon
İşaret Dili
Osmanlıcada Kolay Metinler
Osmanlı Türkçesi İmlası
Girişimcilik
İş Hayatında İletişim
Grup İletişimi
İş Organizasyonu
Kur’an-ı Kerim (Elifba) Okuma
Kur’an-ı Kerim (Tecvidli) Okuma

CKSM’de Bahar Döneminde 10 Alanda 30 branşta ücretsiz
meslek ve sanat kursları kayıtlarımız devam etmektedir.
Bilgi ve Kayıt için Kültür ve Sanat Merkezimize başvurabilirsiniz
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2014-2015

HKSM
Kurslarımız
Sanat Branşları

Yetişkin Sanat Branşları
Drama

8-14 Yaş Sanat Branşları
Gitar
Keman
Piyano
Drama
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Özel Tiyatrolar

Yetişkin Oyunları Tam Bilet
: 4.00 TL
Yetişkin Oyunları İndirimli Bilet : 2.00 TL
Çocuk Oyunları Bilet
: 1.00 TL

İstanbul Devlet Tiyatrosu Oyunları
Yetişkin Oyunları Tam Bilet
Yetişkin Oyunları İndirimli Bilet
Müzikal Oyunlar Tam Bilet
Müzikal Oyunlar İndirimli Bilet
Çocuk Oyunları Bilet

: 6.00 TL
: 4.00 TL
: 7.50 TL
: 5.00 TL
: 2.00 TL

İstanbul Devlet Tiyatrosu
Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi
iletişim numarası 0212 424 24 19

Konserler
Tam Bilet
Öğrenci Bileti

Sinemalar
Tam Bilet
Öğrenci Bileti
Çocuk Bileti

: 2.00 TL
: 1.00 TL

: 2.00 TL
: 1.00 TL
: 1.00 TL

• Tiyatro oyunları, konserler ve sinemalar dışında bütün etkinliklerimiz
ücretsizdir. Biletinizi tiyatrolar, konserler ve sinemalar için haftanın her günü
gişeden ve bilet.kucukcekmece.bel.tr adresinden temin edebilirsiniz.
• Etkinlik başlamadan 10 dk. önce tüm seyircilerimizin salondaki yerlerini
almaları gerekmektedir. Etkinlik başladıktan sonra salona seyirci alınmaz,
geç kalan seyirciler 2. perdeyi izleyebilirler.
• Bilet kontrolü yapıldıktan sonra koltuk numarasına göre oturulması
gerekmektedir.
• Tiyatro salonuna yiyecek ve içecek ile girilmesi yasaktır.
• Etkinlik süresince cep telefonları kapalı tutulmalıdır.
• Acil durumlar dışında etkinlik sonuna kadar salondan çıkılmaması
önemle rica olunur.
• Çocuk tiyatrolarımız ve çocuk sinemalarımızda izleyici yaş sınırı 3; diğer
tiyatro, sinema ve konser etkinlikleri için izleyici yaş sınırı 8’dir.

Hepimizin güvenliği ve seyir kalitesi açısından önemli olan
bu kurallara uyduğunuz için teşekkür ederiz.
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HALKALI CAD.

ATATÜRK BULVARI
MAHMUTBEY ÇIKIŞI

AVRUPA OTOYOLU (TEM)

KENT BULVARI

İKİTELLİ
KAVŞAĞI

FA
TİH

CA

D.

GÜNEŞLİ
KAVŞAĞI

DEĞİRMEN BAHÇE CAD.

YAN YOL

E-5 KARAYOLU (D100)

100

SEFAKÖY
KAVŞAĞI

MERKEZ CAD.

REYHAN CAD.

YAHYA KEMAL B. CAD

MASLAK ÇEŞME CAD.

HALKALI GÜMRÜK YOLU

BASIN EKSPRES YOLU

HÜRRİYET CAD.

HAVAALANI
KAVŞAĞI
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