
Osmanlı Başkentlerinde
Sanat ve Kültür

Karagöz-Hacivat Müzesi

2. Gün İznik, İstanbul
• 06.00 Bursa’ya hareket
• Kahvaltı
• Muradiye Külliyesi
• Ulu Cami 
• Koza Han
• Tophane
• Emir Sultan 
• Öğle yemeği
• Panaroma 1326 Fetih Müzesi
• Karagöz-Hacivat Müzesi
• Akşam yemeği
• Konaklama Bursa’da

1. Gün İstanbul, Bursa
• Kahvaltı
• İznik’e hareket
• Çini Atölyesi 
• Sanat Atölyesi 
• Öğle yemeği
• Atölyeler sokağı
• İznik şehir turu
• İstanbul’a hareket

21-22 Ekim 20192 gün 1 gece 

Görsel sanatlar eğitiminin konusu; algılama, düşünme ve 
bedensel eylemlerin de katıldığı, süreç içerisinde kendini 
ifade etme şeklidir. Öğrenciler bireysel yeteneklerini, 
estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek, orijinal çözümler 
bulurlar. Sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası 
farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler 
olarak yetişirler. Programımızdaki temel hede�erimiz şu 
şekildedir;
• Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini     
   geliştirme
• Estetik duygusunun gelişmesiyle, sanat ve tasarımla ilgili                      
   olarak bilinçli estetik yargılar üretebilme
•  Sanatsal yaratma hazzını uyandırma, sanatçıyı takdir etme  
öğrenme

Karagöz ve Hacıvat Bursa'da Ulucami'nin imalatı esnasında çalışan iki işçidir. Karagöz demirci ustası iken hacivat ise 
duvarcı ustasıdır. İnşaatın yavaş ilerlemesinden sorumlu tutulup idam edilmişlerdir. Karagöz ve Hacivat taklide ve 
karşılıklı konuşmaya dayanan , iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur . Karagöz oynatıcısına 
kurgusal, hayalbaz denir . Yardımcıları; çırak , yardak , dayrezen , sandıkkar'dır . Oyunda konuşmaların değişmesi baş 
hareketleriyle gerçekleştirilir.

KAZANIM ALANLARI
Tarih I Doğa I İletişim I Empati I Görsel Sanatlar 

I Bursa I İznik

ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
• Yurtiçi programlarda taksit yoktur.
• Fiyatlar İstanbul çıkışlıdır.
• İstanbul dışından katılacak kampüslerimiz için uçak aktarma veya kara   
 yolu ile İstanbul’a ulaşım program ücretine dahil değildir.
• (*) İşareti olan organizasyonlar ücrete dahil değildir.
• Majole, programın belirlenen hareket saatlerinde, hava şartlarına, yol   
 durumlarına, havayolu �rmalarının güncellemelerine vb.  durumlara   
 göre değişiklik yapma hakkına sahiptir.

T: + 90 (212) 234 39 00
www.majole.com
info@majole.com

Program Akışı’nın Tüm Hakları Majole İnternational Education firmasına aitdir. 
İzinsiz kullanımı halinde hukuki yollara başvurma hakkı mevcuttur.

Eğitim
Görsel Sanatlar Eğitimleri
Eğitim Materyalleri

Ulaşım Bilgileri
Lüks otobüsler ile gidiş-dönüş     
Şehir içi ve şehirler arası transferler
Belirlenen kampüslerden hareket: 
Öğrencilerin Beylikdüzü, Halkalı, Kemerburgaz ve 
Ataşehir kampüslerinden alınıp aynı kampüslere
bırakılması

Konaklama Bilgileri
4 veya 5 yıldızlı otelde konaklama

Transfer Bilgileri
Yurtiçindeki şehirler arası ve şehir içi transferler

Rehberlik 
Uzman rehberlik hizmeti

Konferans, Müze, Fuar, vb.
Müze ve ören yerleri giriş ücretleri

Yemek
Kahvaltılar
Öğle yemekleri
2. gün hariç akşam yemeği

Vergilendirme
TURSAB Seyahat Sigortası
Konaklama vergileri

ÜCRETE DAHİL OLMAYAN HİZMETLER

ÜCRETE DAHİL OLAN HİZMETLER

2. gün akşam yemeği
Program dışı ekstra harcamalar

KATILIMCILAR 5.6. ve 7. sınıf öğrencileri

MÜRACAAT Ortaokul Kademe İdarecisi

education

İstanbul kampüsleri
Beylikdüzü, Halkalı, Kemerburgaz ve Ataşehir            Kampüslerinden hareket

Bursa, İnegöl kampüslerinden hareket

Adana kampüsünden hareket

Ankara kampüsünden hareket

Antalya kampüsünden hareket

İzmir kampüsünden hareket

 675

 570

 770

 750

 740

 700


