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Bosch’tan çocuklara doğa dostu bir armağan: 
Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden 
yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip, geleceği korumaya 
yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 

Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan, bugüne kadar 
500'den fazla temsille 150 bini aşkın çocuğa ulaşan ve Türkiye'nin her 
köşesine gitmeyi hedefleyen Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, çevreye 
duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunuyor.



OYUN, ÇOCUKLARA ÇEVRE BİLİNCİ AŞILIYOR

Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle 
yola çıkan bosch ev aletleri bu anlamlı projede 2010 yılından beri 
sadri alışık kültür merkeziyle çalışıyor.   

16 kişilik kadrodan oluşan, Türk Çocuk Edebiyatı'nın en önemli 
yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı ve SAKM tarafından 
sahneye konan “La Fonten Orman Mahkemesinde” adlı oyun, her yıl 
binlerce çocukla buluşuyor.

2010 yılında Çolpan İlhan ve Neylan Süer’in de katıldığı Beyoğlu Küçük Sahnede oynanan 
ilk oyun fotoğrafı. Çolpan İlhan o gün yaptığı konuşmasında "Yolu Açık Olsun" demişti. İşte o 
günden bugüne 8 senede 546 oyun oynadı “Lafonten Orman Mahkemesinde”.  



BİR OYUNDAN FAZLASI

Tiyatro çocuklara özgüven duygusu kazandırır, gözlem yoluyla 
öğrenmesini sağlar, Korkularıyla başa çıkabilmeyi öğretir, eleştirel 
düşüncenin temellerini atar, iletişim becerileri artırır, eğlendirirken 
öğretir ve gelecek nesillere bilinç kazandırarak geleceğimize daha 
umutla bakmamızı sağlar. 

İşte tüm bu kazanımları gerçekleştirmek amacıyla 2010 yılında çıkılan 
bu yolda Bocsh Ev Aletleri ve Sadri Alışık Kültür Merkezi güç birliği 
yaparak 78 şehirde 546 temsille 150 binden fazla çocuğumuza 
ulaştı. 

Lafonten Orman Mahkesinde binlerce çocuğun hayatında izlediği ilk 
tiyatro oyunu oldu. Bizi ilk sezonumuzda izleyen çocuklar 18 
yaşındalar bugün. Türkiye’nin 78 şehrinde yüzlerce ilçede ve köyde 
sahnelendi oyunumuz. Ağrı’dan Edirne’ye Artvin’den Adana’ya 
Van’dan Denizli’ye Mardin’den Tekirdağ’a Eylül – Haziran ayları arası 
her hafta sonu çocuklarımıza ulaşmak için binlerce yol kat etti 
ekiplerimiz. 



“En büyük yatırım geleceğedir ve gelecek çocuklardır” diyerek 
planladık her adımımızı. Tegv, Toçev, Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
esirgeme kurumu, belediyeler, valilikler, milli eğitim bakanlığıyla 
işbirliği yaparak tiyatro ve sanatsal etkinliklere erişimin kısıtlı olduğu 
bölgelere ulaşmaya çalıştık hep. Tiyatronun gücünden faydalanarak 
farkındalık yaratmayı hedefledik. 

Bir çocuğun hayatına dokunmak ona küçücük bir şey öğretmek bile 
bu kadar değerliyken Lafonten Orman Mahkemesinde binlercesine 
ulaştık. Küresel ısınmayı, dayanışmayı, doğal kaynakların doğru 
kullanımını, mevsimleri, çevre bilincini, hayvan sevgisini anlattık 
“Yaşam için teknoloji”  sloganın açılımını yaptık Türk çocuk 
edebiyatının usta ismi Yalvaç Ural’ın kaleminden kâğıda dökülenlerle.  

2010 Yılında Beyoğlu Küçük Sahnedeki galada Çolpan İlhan’ın yolu 
açık olsun dediği günden bugüne kadar tam 546 oyun oynadı 
Lafonten Orman Mahkemesinde. Bizim için Çolpan İlhan’dan Sadri 
Alışık’a bir miras oldu daha da ileri götüreceğimiz. Paylaştık, öğrettik, 
eğlendirdik ve gözlerinin içi gülen binlerce çocuk gördük. Ve 
görmeye, öğretmeye, paylaşmaya, oynamaya devam ediyoruz… 



2010 • İstanbul
Bakırköy Sanat Merkezi

2013 • Trabzon
Hamamizade İhsanbey K.Merkezi

2014 • Antalya
Antalya Kültür Merkezi

2015 • Amasya
Amasya Kültür Merkezi

2016 • Bilecik
Metristepe Kültür Merkezi

2018 • Gaziantep
Şehit Kamil Kültür ve Kongre Mrk.

2012 • Samsun
Gazi Sahnesi

2011 • Niğde
İl Kültür Merkezi

2017 • Ağrı
Ağrı Kongre ve Kültür Merkezi



8 Yılda 78 Şehir 546 Temsil ve  
150.000'i aşkın seyirci

ANKARA - KARAMAN - AKŞEHİR - AMASYA - KARABÜK - DÜZCE - ZONGULDAK - BOLU - SAKARYA - KOCAELİ 
YALOVA - BİLECİK - ESKİŞEHİR - AFYON - BURSA - UŞAK - DENİZLİ - BODRUM - ÇANKIRI - BARTIN - KASTAMONU 
SİNOP - SAMSUN - TOKAT - ORDU - GİRESUN - TRABZON - RİZE - SİVAS - SOMA YOZGAT - KIRŞEHİR - KIRIKKALE 
AFYON - BURSA - ARTVİN - BALIKESİR - ÇANAKKALE KÜTAHYA - İZMİR - KONYA - MANİSA - MARMARİS - BURDUR  
KONYA - ANTALYA - IĞDIR - KARS -  ARDAHAN - ERZURUM - BAYBURT - GÜMÜŞHANE - ERZİNCAN - KIRKLARELİ  
TEKİRDAĞ - AĞRI - MUŞ - BİNGÖL - ELAZIĞ - MALATYA - ŞANLIURFA - KAYSERİ - AKSARAY - ISPARTA - BURDUR  
MERSİN - ADANA - TUNCELİ - GÖKÇEADA - ÇORUM - AKSARAY - ADIYAMAN - OSMANİYE - GAZİANTEP  
DİYARBAKIR - MARDİN - NEVŞEHİR - SİİRT - VAN - IĞDIR - KARS - ARDAHAN - NİĞDE - TARSUS

Mers�n

Oyunun sahnelendiği iller

Oyunun henüz sahnelenmediği iller



Çocuklara özgüven duygusu 
kazandırır.

Çocukların sahnede oyun seyretme 
deneyimleri arttıkça bu durum 
onların sosyal davranışlarına da 
yansır.

Kişisel ve sosyal gelişimlerini  
güçlendirir.

Başkalarıyla daha iyi geçinme, 
çevreyle daha güçlü bir bağ kurma, 
kendine güven, uyum sağlama ve 
c e s a r e t  g i b i  k o n u l a r d a  
kendilerini geliştirirler.

Çocukların gözlem yoluyla 
öğrenmesini sağlar.

Tiyatroda sergilenen oyunlarda 
ç o c u k l a r  g ö z l e m  y o l u y l a  
öğrenmektedir. Oyun esnasında 
kendini oyunun akışına bırakan ve 
bir anlamda oyunun bir parçası 
olan çocuklar sahnedeki oyuncuları 
model alır ve onlarla empati kurar.

Korkularıyla başa çıkabilmeyi 
öğretir.

Yapılan araştırmalarda tiyatronun 
modelleme yoluyla öğretme 
etkisinin çok önemli başka faydaları 
da tespit edilmiştir. Bunlardan en 
önemlisi, fobi türündeki tepkilerde 
görülen azalmadır.



Topluma sağlıklı ve faydalı bireyler 
kazandırır.

T iyat roda seyredi len her  oyun 
çocuklara hayata dair farklı konularda 
yeni şeyler öğretmekte, onların kişisel 
g e l i ş i m l e r i n e  d o ğ r u d a n  ka t k ı  
sağlamaktadır. Tiyatro çocuklara 
yaşadığı toplumun   bir üyesi olma 
bilincini aşılar.

Sadece izleyerek, taklit ederek 
yaşamı öğrenmeye keşfetmeye 
başlarlar.

Bir tiyatro grubu içindeyse rol 
repertuarını genişletebilir. Böylece 
kendilerini daha iyi ifade edebilirler.

Y ine b i r  t i ya t ro  ya da d rama 
grubundaysa dayanışmayı, destek 
olmayı öğrenirler. Yaşamı daha iyi 
anlamlandırabilirler.

Kendine güven le r i  ve prob lem      
ç ö z m e  y e t e n e k l e r i  a r t a r .
İletişim kurmayı öğrenirler.

Sevgi, barış,  birlik olma gibi evrensel 
değerleri öğrenirler.

Mutlu, inisiyatif sahibi, yaratıcı bireyler 
olarak yetişirler.








