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Zorlu Holding yeni imaj filmi ile hayallerine hayat vermek isteyen çocuklara ilham kaynağı 

oluyor. 

 

HAYALLER TİYATRO PERDESİNDE HAYAT BULUYOR 

 

Yeni yılla birlikte “Hayallerine Hayat Ver” marka sloganı çerçevesindeki ilk imaj filmini yayınlayan Zorlu 
Holding, filmde çocuklara ilham kaynağı oluyor. İmaj filmi, 9 yaşındaki Çağrı Berat’ın hayal dünyası ile 
Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun buluşma hikâyesini anlatıyor.   
 
Temelleri 1953 yılında, Denizli’nin Babadağ ilçesinde küçük bir dokuma tezgahı ile atılan Zorlu Holding, 
bugün 5 ana faaliyet alanında, 60’ı aşkın şirket ve 27 bine yaklaşan çalışan ile Türkiye için hayaller 
kurmaya devam ediyor. Zorlu Holding ikinci imaj filminde, hayallerimizin aslında geleceğimiz olduğu fikrini 
bir çocuğun gözüyle anlatıyor. Türkiye’nin en büyük beş grubu arasında yer alan Zorlu Holding‘in yeni 
imaj filmi 17 Mart 2016 tarihinde farklı iletişim kanallarında yayınlanmaya başladı.   
 
Çağrı’nın hayal dünyası Zorlu Çocuk Tiyatrosu ile buluştu 
İmaj filmi, 9 yaşındaki Çağrı Berat’ın hayal dünyası ile 13 yılda, 600 bini aşkın çocuğa ulaşan Zorlu Çocuk 
Tiyatrosu’nun buluşma hikâyesini anlatıyor. İmaj filminin ana fikri her çocuğun rengârenk hayaller 
kurduğu, çocukların hayallerinin bir tiyatro eserini daha da zenginleştireceği düşüncesiyle oluşan çok özel 
bir projeye dayanıyor. Zorlu Holding bu proje çerçevesinde dördüncü sınıf öğrencisi Çağrı Berat’ın hayal 
dünyası ile Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nu buluşturmaya karar veriyor. Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun yönetmeni 
Gaye Cankaya’nın da içinde yer aldığı büyük bir ekip, Çağrı’yı dinliyor, onun resim defterine çizdiği 
karakterleri inceliyor, ondan nasıl bir dünya hayal ettiğini öğreniyor. Bu hazırlık sürecinden sonra projenin 
ruhuna uygun olarak seçilen, genç ama aynı zamanda tecrübeli bir tiyatro yazarı olan Serdar Saatman, 
“Lunapark Gezegeni” adındaki oyunu yazıyor. Böylece ortaya Çağrı’nın hayalleri ile zenginleşen, çocuk 
pedogojisine uygun, bol karakterli ve eğlenceli özel bir oyun çıkıyor. Bu oyunun hazırlıklarından 
görüntülerinin yer aldığı imaj filminde Çağrı Berat; kendi hayali ile zenginleşen oyunu seyrederken 
görülüyor. Hayal, tiyatro ve hayat arasındaki güçlü bağı kullanan imaj filmi, Çağrı Berat aracılığı ile tüm 
çocuklara “Siz de hayallerinize hayat verebilirsiniz, yeter ki isteyin” mesajı veriyor. 
 
Bizim geleceğimizi çocuklarımızın hayalleri belirleyecek  
Yeni imaj filmi ile ilgili görüşlerini dile getiren Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı 
Alemdaroğlu, “Temelleri 63 yıl önce küçük bir dokuma tezgâhıyla atılan Zorlu Grubu, kurucularının sınırsız 
hayal gücü ve hayallerinin peşinde gitme tutkusu ile bugün Türkiye’nin ve bölgenin önde gelen 
gruplarından biri haline geldi. Biz, her şeyin hayal etmekle başladığına inanıyoruz. Bunun için de başta 
herkese ama özellikle de çocuklarımıza “Hayallerine Hayat Ver” diyoruz. Çünkü çocuklarımız bizim 
geleceğimiz, onların hayalleri bizim geleceğimizi şekillendirecek. Bizim özgüveni yüksek, kendine inanan 
ve hayallerinin peşinden giden nesillere ihtiyacımız var. Bu yüzden tiyatro gibi hayal gücünün en yüksek 
olduğu alanda Zorlu Çocuk Tiyatrosu ile 13 yıldır çocuklara ulaşıyoruz. Hayatın ta kendisi olan tiyatro bir 
hayalle başlıyor ve o hayalin sahneye konması ile hayat buluyor. Biz de Zorlu Holding olarak neden küçük 
bir çocuğun hayalleri ile zenginleşen özel bir oyun sahneye konmasın diyerek yola çıktık. Sonuçta Zorlu 
Çocuk Tiyatrosu’nun tecrübesi ve emeği ile Türkiye’de ilk defa böyle bir oyun sahneye konulmuş olacak. 
Amacımız herkesin hayallerinin peşinden gidip onları gerçekleştirebilmeleri için ilham vermek” dedi.  
 
Oyun, “27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde sahnelenecek 
Zorlu Çocuk Tiyatrosu tarafından sahneye konacak “Lunapark Gezegeni” adlı oyun 27 Mart Dünya 
Tiyatrolar Günü’nde Zorlu PSM’de izleyici ile buluşacak. Zorlu Çocuk Tiyatrosu’nun yönetmeni Gaye 



Cankaya’nın sahneye koyacağı 12 kişilik oyunda toplam 25 kişilik bir ekip görev alıyor.  Oyun, bir grup 
çocuğun hayallerini terk etmeleri karşılığında gittikleri “Lunapark Gezegeni”nde başlarından gelen ilginç 
olaylar çerçevesinde şekilleniyor.  
 

Filmin Künyesi 

Reklamveren    : Zorlu Holding 

Reklamveren Temsilcisi : Zorlu Holding Kurumsal İletişim 

Reklam Ajansı   : Publicis Yorum 

Kreatif Direktör  : Can Faga 

Yaratıcı Grup   : Duygu Yegül, Begüm Arduç, Anıl Bağcık 

Stratejik Planlama  : Selda Sedes, Zeynep Bortaçina 

Müşteri İlişkileri  : Özlem Öğüt Çital, Cihan Ziya Gediz, Sinem Erkel 

Ajans Prodüktörü  : Arzu Köksal, Deniz Dengiz 

 
Prodüksiyon 
Yönetmen   : Devrin Usta 
Prodüksiyon Şirketi  : Ya Da Film  
Produktor    : Suat Kucukaydın / Gokhan Yılmaz  
Görüntü yönetmeni  : Ahmet Kasapoğlu 
Kamera OP   : Saygın Ayyıldız  
Reji Asistanı   : Kerem Akyıl 
Cast Sorumlusu   : Hande Aytar 
Post prodüksiyon sorumlusu : Süleyman Derebaşı 
Post Prodüksiyon   : Yürüyen post 
Montaj     : Turgut Erdoğan 
Online     :Türker Tunçer 
Ses    : Tunç Toprak İPD 
 

 

  


