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Sevgili
İnnovalılar,
Yaz sıcaklıklarının iyice hissedildiği haziran ayında, kontrollü 
normalleşme başlasa da online etkinlikler aracılığıyla 
sosyalleşmeye devam edeceğiz. Mekanların yavaş yavaş 
açılmasıyla birlikte fiziksel etkinliklerde bir hareketlenme 
beklense de hakkımızı şimdilik online etkinliklerden yana 
kullanmakta fayda var! Bu ayki online etkinliklerle bir trene 
atlayıp tıngır mıngır ilerleyerek Afrika turuna çıkabilir, tek bir 
tıkla buz gibi Norveç’te kendinizi bulabilir, kahvenin yüzyıllar 
öncesinden bugüne uzanan yolculuğuyla işlere bir kahve 
molası verebilir, ışıltılarla dolu gösteri dünyasına farklı bir 
pencereden bakabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!



Online Konserler

İnsan odaklı ses senfonisi
Müziğe 4 yaşında kemanla başlayan Mark Eliyahu’nun 2020 Aralık ayında Zorlu 
PSM’de gerçekleştirdiği muhteşem konserin kaydı online ortama taşındı. 
Sanatçı, babası seçkin müzisyen, besteci, müzikolog ve tar üstadı Piris Eliyahu ile 
perküsyonda Rony Iwryn, klavyede Haim Weiss, gitar ve klavyede ise Adi 
Rotem’in eşlik ettiği konserde, müzikseverlere insan odaklı bir ses senfonisi 
sunuyor. Dünyanın en seçkin sahnelerinde biletleri tükenen konserlere imza 
atan Mark Eliyahu, 16 yaşındayken başladığı müzik yolculuğunun bu durağında, 
kamanche ve tar gibi eski enstrümanları modern ve fütüristik ögelerle 
birleştiriyor. 

Pink Floyd efsanesi YouTube’da
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi müzik gruplarından Pink Floyd, YouTube 
kanalında sizlerle! Haftalık yayınlarda grubun dünyayı ayağa kaldıran 
konserlerinden, daha önce yayımlanmamış görüntülerine kadar her şeyi 
bulabilirsiniz. Kanal, Pink Floyd’un Ekim 1994’te Londra’da Earls Court’ta verdiği 
unutulmaz konser kaydından, “Dark Side Of The Moon”, “Wish You Were Here” ve 
“Comfortably Numb” gibi unutulmaz şarkıların çok özel kayıtlarına kadar oldukça 
geniş bir yelpaze sunuyor. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/mark-eliyahu-15ocak-31aralik-online-konser-bilet-zorlupsm/1573320
https://www.youtube.com/channel/UCY2qt3dw2TQJxvBrDiYGHdQ


HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

Online Şehir Turları

Trenle tıngır mıngır Afrika
Kim demiş online ortamda trenle seyahat edilmez diye? Dünyanın en konforlu 
trenlerinden ünlü Rovos treniyle tıngır mıngır bir Afrika turu sizi bekliyor. 
Darüsselam’dan Cape Town’a uzanan bu online yolculukta, kendinizi Tanzanya, 
Zambiya-Zimbabve, Botsvana ve Namibya’nın kızıl çöllerinde bulacaksınız. Cape 
Town, Pretoria, Johannesburg, elmas şehir Kimberley, efsanevi Kalahari Çölü, 
dünyanın ikinci büyüğü Fish River Kanyonu, Madikve, Kruger, Hwange ulusal 
parkları, vahşi hayvan safarileri, kırmızı çöl safarisi, nehirler, göller ve olağanüstü 
Victoria Şelalesi’yle tanışmaya hazırlanın!

İstikamet, fiyortları ve trolleriyle Norveç
Soğuk havaları seviyorsanız, sizi şöyle Kuzey ülkelerine alalım. İstikamet, 
doğanın akıl almaz manzarasının en güzel şekilde gözler önüne serildiği Norveç! 
İskandinav Yarımadası’nın en kuzey noktasında yer alan Norveç’te 4’üncü çağ 
buzullarının oluşturduğu fiyortların nefes kesici manzaralarına şahit olacaksınız. 
Norveç'in efsanevi masal kahramanları trollerinin de konuğu olacağınız online 
gezide, güneşin batmadığı toprakları karış karış gezebilme şansına da 
erişeceksiniz.  

https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/online-gezi-faruk-pekin-trenle-afrika-7-haziran-passo/1669320
https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/online-gezi-sinan-ozen-norvec-4-haziran-passo/1668320
https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/online-gezi-sinan-ozen-norvec-4-haziran-passo/1668320


Online Sergiler

14 bin obje online sergide buluştu
Rahmi M. Koç Müzesi, 14 binin üzerinde objeden oluşan sergilerini online 
görünüme açtı. Müze, açık ve kapalı dahil olmak üzere 23 bin metrekarelik 
alanında sergilediği nostaljik tren turu, denizaltı gezisi, atlıkarınca ve oyun parkı, 
uçaklar, klasik otomobiller sergisini ekranlarınıza getiriyor. 1700’lerden 
günümüze uzanan dönemde havacılık, denizcilik otomotiv ve tren endüstrisinin 
geçirdiği çok önemli aşamaları gözler önüne seren müze, dünyanın nadir 
örnekleri arasında yer alan model koleksiyonları ve çeşit çeşit minyatür 
objeleriyle ziyaretçilerine büyülü bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Bir fincan kahve molası
Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından Pera Müzesi’ne kazandırılan Kütahya Çini ve 
Seramikleri Koleksiyonu Kahve Molası sergisi, online ortama taşındı. Bünyesinde 
çeşitli dönem ve türlerden bin civarında parçayı barındıran koleksiyon, Osmanlı 
kültürünün nispeten gölgede kalmış yaratıcılık alanını önemli örnekleriyle gözler 
önüne seriyor ve özellikle 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar uzanan bir zaman 
dilimi içinde Kütahya çini ve seramik sanatının gelişiminin ayak izlerini takip 
ediyor. Kahvenin Etiyopya’da keşfedilmesinden bu yana dokunduğu 
coğrafyalarda yarattığı farklı kültürler etrafında şekillenen çeşitli ritüeller ile Türk 
kahvesinin gelişimiyle birlikte seramiğe dokunan farklı yaklaşımları bu sergide 
bulabilirsiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

http://www.rmk-museum.org.tr/istanbul/ziyaret-plani/google-sokak-gorunumu
https://www.peramuzesi.org.tr/3b-tur/kahve-molasi/


Online Tiyatro Oyunları 

Masalların gücü adına
Çiğdem Tunç Tiyatro Topluluğu’nun Anadolu’nun dört bir yanını karış karış 
gezerek tüm Türkiye ile buluşturduğu Binbir Gece Masalları, online 
etkinliklerdeki yerini aldı. Gaddarlığıyla nam salan hükümdar Şehriyar’ın 
masalların gücüyle sevgi dolu bir insana dönüşümünü anlatan tiyatro oyunu, 
adını binbir gece boyunca süren masallarından alıyor. İzleyiciye müzikal tadı 
veren oyunda, Şehriyar’ın elinden canını kurtarmak için masallara sığınan 
Şehrazat’ın kurtuluş hikayesi üzerinden, masalların büyülü dünyasına uzanan 
farklı bir yolculuğa çıkacaksınız.

Hain gösteri dünyası
Yasemin Yalçın Tiyatrosu tarafından hazırlanan Gösteri Dünyası oyununda 
kahkaha ve hüzün dolu anlar sizleri bekliyor. Bir zamanların meşhur Sürahi 
Ninesi Yasemin Yalçın ve İtilmiş rolüyle hafızalara kazınan İlyas İlbey’in 
başrollerini paylaştığı oyun, dram ve komedi türlerinin karakteristik yönlerini 
buluşturuyor. Oyunda bir zamanlar şöhretin tadına varan iki sanatçı, yıllar sonra 
bir araya gelerek kendilerini koyu bir sohbetin içinde buluyorlar. Gösteri 
dünyasının acımasız ve ezici etkilerini her yönüyle hissedeceğiniz oyunda iki 
başarılı sanatçının çekişmeleriyle de keyifleneceksiniz.

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/binbir-gece-masallari-online-tiyatro-bileti-passo/1695320
https://www.passo.com.tr/tr/etkinlik/gosteri-dunyasi-online-tiyatro-bileti-passo/1696320


Online Eğitimler

Bir deha gibi öğrenmek ister misiniz?
Eğer siz de daha hızı okumak ve hafızanızı daha da güçlendirmek istiyorsanız bu 
eğitim tam size göre! Udemy’nin en çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan 
Bir Deha Gibi Öğrenmek - Hızlı Okuma - Hafıza Teknikleri eğitimi ile okuma 
hızınızı 4 kat birden artırarak farklı tekniklerle hafızanızı daha verimli kullanmanın 
yöntemlerini öğrenebilirsiniz. Uyku, çalışma ortamı, nefes gibi teknik ve taktikler 
ile çalışma hayatınıza verimlilik kazandırabilir, öğrenmek istediğiniz yabancı dil 
için sağlıklı bir hafıza zemini oluşturabilirsiniz.

Stres sizi değil, siz onu yönetin!
İş hayatının yoğun koşuşturması içerisinde bazı durumlarda stresten uzak 
kalmak çok da kolay olamayabiliyor. Ancak bu gibi durumlarda uygulanacak 
birtakım tekniklerle stresi kontrol altına alabilmek mümkün! İstanbul İşletme 
Enstitüsü tarafından hazırlanan Stres Yönetimi Uzaktan Eğitim Programı’na 
katılarak stresi nasıl yöneteceğinize ilişkin kılavuz niteliğinde bilgiler edinebilir, 
öfkenizi de kontrol altına alarak iş ve özel yaşamınızda mutluluğa daha fazla yer 
açabilirsiniz. İlk bin kişiye ücretsiz olarak sunulan eğitimden faydalanmak için 
hızlı hareket edin!

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://www.udemy.com/course/bir-deha-gibi-ogrenmek-hizli-okuma-hafiza-teknikleri/
https://www.iienstitu.com/online-egitim/stres-yonetimi-egitimi


Online Müzeler

2020’nin en beğenilen sanal müzesi
Londra’nın tam kalbinde yer alan British Museum, online platforma taşıdığı 
antik eserleri, çalışma salonları ile dünya tarihine ışık tutmayı sürdürüyor. İnsanlık 
tarihinin başından itibaren antik kültürlerden günümüze ulaşan eserlerin yer 
aldığı müze, zengin Antik Mısır koleksiyonuyla dikkat çekiyor. Ziyaretçilerini 5 bin 
parça eserle buluşturan müze, 2020’nin en beğenilen sanal tur imkânı sunan 
müzesi seçildi. Rosetta Taşı, Katabet Mumyası, Oxus Hazinesi gibi dünyaca ünlü 
antik eserler, onu mutlaka gezilmesi gereken müzeler listesinde ilk sıralarda 
konumlandırıyor. 

Oyuncakların diline kulak verin
Şair ve yazar Sunay Akın tarafından kurulan İstanbul Oyuncak Müzesi, online 
platformunda 7’den 70’e her yaştan ziyaretçileri ağırlıyor. 1700’lü yıllardan 
günümüze oyuncak tarihinin en gözde örneklerinin sergilendiği müze, dünya 
tarihini oyuncakların dilinden anlatarak küçükler kadar büyükleri de kucaklıyor. 
Farklı bölümlerden oluşan serginin Uzay Oyuncakları bölümünde insanoğlunun 
aya ulaşma çabası, Tren Oyuncakları bölümünde ise dünya için bir dönüm 
noktası olan Sanayi Devrimi, oyuncakların diliyle anlatılıyor. Müze bir şair 
tarafından açılmış olması ve bir sahne tasarım sanatçısı tarafından tasarlanmış 
olması özelliği ile de dünyada bir ilki teşkil ediyor. 

HepBirlikte, #Önceİnsan diyerek #SağlıklıKal!

https://artsandculture.google.com/partner/the-british-museum
https://istanbuloyuncakmuzesi.com/pages/360-tur


Sosyal medya hesaplarımızı
takip ediyorsun değil mi?

Çocuklar için Eğitici ve
 Öğretici Aktiviteler
Masal saatinde buluşalım
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, YouTube kanalı üzerinden 
kültür-sanat etkinliklerini sanatseverlerle buluştururken çocukları da unutmadı. 
Çocuk Saati uygulaması kapsamında çok sayıda etkinliği miniklerle buluşturan 
Şehir Tiyatroları, Masal Saati serisi ile çocukları masalların büyülü dünyasına 
davet ediyor. İBB Şehir Tiyatroları sanatçısı Derya Yıldırım’ın anlatımıyla 
çocuklarla buluşturulan masal serisinin her birine çocukları farklı bir macera 
bekliyor.

Yaratıcılığa yer açan sergi
Pera Müzesi, yaz atölyeleri kapsamında düzenlediği Yaz Yaz Yaz '19 sergisiyle 
çocukların dünyasında yaratıcılığa yeni bir boyut getiriyor. Yaz Atölyeleri 
programında 4-12 yaş aralığındaki çocukların yarattıkları objelerden oluşan sergi, 
hem atölye alanında hem de dijital platformda izleyiciyle buluşuyor. Yaz Yaz Yaz 
'19 sergisindeki eserler çeşitli teknik ve malzemeleri içeriyor. Sergide akrilik boya, 
köpük, organik ve geri dönüşümden malzemelere üretilmiş objelerin yanı sıra, 
stop-motion animasyon, fotoğraf, illüstrasyon, fantastik öykü gibi farklı formatlar 
da yer alıyor. Sergiyi meraklı bakışlarla gezen çocuklar yaratıcılıklarını geliştirmek 
için yeni ilhamlar buluyor.

https://www.youtube.com/watch?v=dfihTZv9mB4&list=PLfIpOY-yr0hhqZjcv6NxkmROaSQBBcT4u&index=3&ab_channel=%C5%9EehirTiyatrolar%C4%B1
https://artsandculture.google.com/exhibit/GQLS3n78OV0QLA?hl=tr
https://www.facebook.com/innovabilisim
https://twitter.com/innovabilisim
https://www.instagram.com/innova_bilisim/
https://www.linkedin.com/company/innova/
https://www.youtube.com/channel/UCPLNiakxRPPAQbOMTXPEo_Q



