


İllüzyon Müzesi 2015 yılında Hırvatistan Zagreb’te

hayata geçirilmiştir. Kısa zamanda birçok farklı şehirde 

açılarak hızlı bir büyüme yakalamış ve her şehrin en 

gözde öncü markası haline gelmiştir. 

İllüzyon Müzesi, dünyada 32 şehirde, eğitim ve 

eğlencenin bir arada bulunduğu büyüleyici bir 

deneyim sunmaktadır. Ziyaretçilere bir müze 

deneyimden fazlasını sunan İllüzyon Müzelerinde akıl 

almaz ve büyüleyici illüzyonlar, bilimle eğlenceyi 

ustalıkla buluşturmuştur. 

İstanbul İllüzyon Müzesi ilk müzesini Temmuz 2019’da 

İstiklal caddesi Narmanlı Han’da hizmete açmıştır. 

İkinci şubesini ise Aralık 2020’de Anadolu yakasının 

gözde alışveriş merkezi Emaar Square Mall’da faaliyete 

geçirmiştir. 



İllüzyon Müzesi’nde optik illüzyonlar, hologramlar, etkileşimli 

illüzyon odaları ve sıra dışı sergi alanları gibi 60’dan fazla 

illüzyon yer almaktadır.

• Optik İllüzyonlar: Baktığınızda gözlerinize mi yoksa 

beyninizin algıladığına mı inanmanız gerektiği konusunda 

sizi şüpheye düşürecektir. Tekrar tekrar bakıp sizi yanıltanın 

ne olduğunu anlamaya çalışırken hem eğlenecek hem de 

illüzyonların arkasında yatan bilimi keşfedeceksiniz. 

• Duvarlarda aklınızı karıştırabilen ve yanlış algı yaratabilen 

tablolarda, gördükleriniz değil görmedikleriniz anlatılmaya 

ve anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. 

• Müze içerisinde yer alan interaktif odalarda, illüzyon 

dünyasının bir parçası olabilir ve illüzyonların gerçekliğini 

deneyimleme fırsatı bulabilirsiniz. Bu alanlarda sizlere 

keyifli anılar bırakacak harika fotoğraflar çektirebilirsiniz.



• Müzenin konsepti eğlence ilkesine dayanmaktadır. 

Yerli ziyaretçiler ve turistler için özgün ve benzersiz bir 

deneyim sunulmaktadır. Çocuklar ve gençler, bir 

yandan eğlenecek diğer yandan bilimle bir illüzyonun 

nasıl yaratıldığını öğrenecekler. Yetişkinler ise bu 

eğlenceli dünyada bilimin farklı kullanımlarına tanık 

olacaklar. 

• İllüzyon Müzesi her yaştan ziyaretçi için interaktif, 

sürükleyici ve eğlenceli bir deneyim yaşatmakta ve 

unutulmaz anlar sunmaktadır. 

• İllüzyon Müzesi’nin en etkileyici yönü ise ziyaretçiler 

illüzyonların fotoğraflarını rahatça çekebilmekte, 

illüzyonları deneyimleyebilmekte ve 

paylaşabilmektedirler.



İllüzyon Müzesi’nde unutulmaz etkinlikler planlayabilirsiniz: 

• Kurumsal Etkinlikler: Seminer, konferans, lansman, eğitim, 

şirket etkinliği, Çalışan Motivasyon etkinlikleri, Parti vb.

• Müze Deneyimi Kiralama: Müzemizi grubunuzla özel bir

şekilde deneyimleyebilirisniz.

• Sergi sponsorloğu: Sergilerimizde ürün tanıtımı ve/veya

lansamanı yapabilir, tadım etkinlikleri, fotoğraf çekimleri

yapabilirsiniz. Pop-up standlar yerleştirebilirsiniz.

• Müze deneyimi hediyesi: çalışanlarınıza ve/veya

müşterilerinize müze bileti ve hediyeler verebilirsiniz.

• Ek aktiviteler: Hazine avı, fotoğraf yarışmaları gibi özel

aktiviteler düzenleyebilirsiniz.

İLLÜZYON MÜZESİNDE
SIRA DIŞI BİR DENEYİM



• İllüzyon Müzesi’nin ilk şubesi İstiklal Caddesi’nde tarihi 

bir simge yapı Narmanlı Han’da yer almaktadır. 3 kattan 

oluşan İstiklal şubesinde müzenin yanı sıra 

etkinliklerinizi organize edebileceğiniz bir Event alanı 

yer almaktadır. 

İLLÜZYON MÜZESİ’NDE 
UNUTULMAZ ETKİNLİKLER



SPONSORLUK ÖRNEKLERİ



Gift shop’ta yer alan oyunlarımızı ve 

yapbozlarımızı size özel 

hazırlayabiliriz.



Museum of Illusions İstanbul İstiklal 
Asmalı Mescit Mah. İstiklal Cad. A Giriş No:180 / 4B
Beyoğlu / İstanbul

02122440664

Museum of Illusions İstanbul Anatolia
Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Avm No: 82/1 -1, Kat 

Üsküdar/ İstanbul 

02167558240

Rezervasyon ve daha fazla bilgi için:

info@museumofillusions.com.tr

anatoliainfo@museumofillusions.com.tr
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