


7-Kızıldeniz

Görülmesi�Gerekenler: 
Dünyanın en zehirli canlısı taş 
balığı, yaşayan fosil olarak bilinen 
atnalı yengeçi, palyaço balıkları, 
sinirlenince şişen balon balığı.

TEMALARIMIZ
16�FARKLI�TEMA�VE�1�AMAZON�YAĞMUR�ORMANI,
1.500�FARKLI�TÜRDEN�17.000�KARA�VE�DENİZ�CANLISI

14-Panama�Kanalı

Görülmesi�Gerekenler:�Hemşire 
köpek balıkları, kum kaplanı 
köpek balığı.

11-Liberty�Batığı

Görülmesi�Gerekenler: Gemi 
mürettebatının kullandığı mors 
alfebesi ile iletişim hattı.

5-Ege

Görülmesi�Gerekenler:�
Dünyanın en yaşlı yengeci, dev 
ıstakoz, deniz yıldızları, dülger 
(peygamber) balığı.

6-Süveyş�Kanalı

Görülmesi�Gerekenler:�Bir 
ticaret gemisinin birebir ölçekteki 
maket parçası. 

8-Antarktika

Görülmesi�Gerekenler:�2 metre 
yüksekliğinde gerçek buz kütlesi.

17-Amazon�Yağmur�Ormanı

Görülmesi�Gerekenler: Bir çelik 
kemeri kesecek kadar keskin 
dişlere sahip kırmızı karınlı 
piranalar, cüce cayman timsahları, 
zehirli kurbağalar.

1-Karadeniz

Görülmesi�Gerekenler: 
Sivruşka, siyah havyarı ile ünlü 
Karadeniz Rus Mersini.

2-İstanbul�Boğazı

Görülmesi�Gerekenler: İstavrit, 
lüfer, hamsi, sinarit, çipura, tekir, 
levrek.

3-Marmara

Görülmesi�Gerekenler: Caretta 
caretta, vatoz, köpek balıkları. 

4-Çanakkale

Görülmesi�Gerekenler: Top tank 
içinde kefal, asıl köpek balığı, kupes, 
sargoz. 

9-Akdeniz

Görülmesi�Gerekenler:�Dev 
akdeniz mürenleri, etçil anemonlar, 
kamufle olan dil balıkları.

10-Cebelitarık

Görülmesi�Gerekenler: Büyük 
Herkül heykeli.

15-Pasifik�Okyanusu

Görülmesi�Gerekenler:�Nesli 
tükenmekte olan Napolyon Balığı, 
uzun boynuzlu inek balığı. 

16-Nautilus

Görülmesi�Gerekenler:�Dikine 
yüzen jilet balıkları, çam kozalağı 
balıkları, gösterişli görünüme 
sahip bir o kadar zehirli olan 
antenli aslan balığı.

12-Orta�Atlantik

Denenmesi�Gerekenler: 
Dışarıdan joystick ile
yönlendirebileceğiniz interaktif
su altı kamerası.

13-Batı�Atlantik

Görülmesi�Gerekenler:�Ana 
paneldeki birçok balık türünü 
izleyebilir, köpek balıklarının 
beslenmelerini seyredebilirsiniz.



Kanları�mavi�renktedir.�Dinazorlardan�önce�var�olduğu�
kanıtlanmış,�hiç�evrimleşmeden�günümüze�kadar�

gelmiştir.�Atnalı�yengecinin�mavi�kanı,�birçok�ilacın�ve�
ameliyat�dikiş�ipliklerinin�yapımında,�kanserli�hücrelerin�

teşhis�edilmesinde�kullanılmaktadır.

Tehlike�anında�kendini�korumak�için�
tetrodotoxin�adlı�şiddetli�bir�zehir�salgılar.�
Düşmanlarını�etrafından�uzaklaştırmak�için�
su�ya�da�hava�yutarak�kendini�şişirir.�

MAVİ�KANLI�ATNALI�YENGECİ

Sert�güçlü�kuyruk�uçlarını�yuva�kazmak�için�kullanırlar.�
Salgıladıkları�mukus,�çimento�gibi�yuvalarının�

etrafındaki �kum�tanelerini bir�arada�tutar.

BENEKLİ�BAHÇE�MÜRENİ

Okyanus�suyunu�sindirdiği�sırada�edinilen�fazla�tuzu�
göz�kanallarından�boşaltır.�Bu�şekilde�fazla�tuzlu�suyu�

gözyaşı�olarak�boşaltması�ağlama�gibi�algılanır.�

CARETTA�CARETTA

Balığın�dişlerinin�dibinde�zehirli�maddeler�bulunduğu�
için�yaralarda�kolaylıkla�iltihaplanmalar�olur.

Saldırırken�zehirli�bir�yılan�gibi�davranır.�

DANTELLİ�MÜREN

BALON�BALIĞI

Kardinal�balıklarının�cinsiyetleri�sonradan�belli�
olur.�Erkekler�yavruların�yumurtalarını�ağzında�
taşır.

BENGAİ�KARDİNAL�BALIĞI

Avını�bazen�karada�yakalayarak�suya�götürür,�
boğuluncaya�kadar�suyun�altında�tutar.
Kıpırdamadan�saatlerce�durabilme�özelliğine�
sahiptirler.��

CÜCE�KAYMAN�TİMSAHI

Büyük�gruplar�halinde�uzun�mesafeli�göçler�
yapabilecek�kadar�güçlü�yüzücülerdir.�Zehirli�iğneleri�
olmasına�rağmen,�büyük�gruplar�içinde�çekingendirler�
ve�tehlike�arz�etmezler.

İNEK�BURUNLU�VATOZ

Çok�zehirlidir.�Üstünde�bulunan�iğnelerin�insan�ile�
teması�sonucunda�birkaç�gün�süren�yanma,

terleme�ve�solunum�güçlüğü�görülebilir.

Dünyanın�en�vahşi�tatlı�su�balıklarından�biridir.�
Çelik�bir�kemeri�kesecek�güçte�keskin�dişlere�
sahiptir.

KIRMIZI�ASLAN�BALIĞI

Akvaryumda�en�çok�yemeği�kum�kaplanı�köpek�
balığı�yer.�Her�hafta�kendi�ağırlığının

%10’u�kadar�besin�tüketir.�

KUM�KAPLANI�KÖPEK�BALIĞI

Yumurtadan�çıktıklarında�erkek�olurlar.�Bir�deniz�
şakayığının�etrafında�yaşayan�gruptaki�en�büyük�

palyaço�balığı�cinsiyet�değiştirip�dişi�olur.
�

PALYAÇO�BALIĞI

Bu�balıklar�iyi�yüzücü�değillerdir.
Elle�yakalanabilecek�kadar�yavaş�yüzerler.�

UZUN�BOYNUZLU�İNEK�BALIĞI

KIRMIZI�KARINLI�PİRANA

Kafasındaki�yumruluk�nedeniyle�Napolyon’un�
ünlü�şapkasına�benzetilir.�İnsanlarla�çok�iyi�
iletişime�geçer�ve�evcil�hayvanlar�gibi�kendini�
sevdirir.

NAPOLYON�BALIĞI

Dünyanın�en�zehirli�balığıdır�ve�panzehiri�yoktur.�
Bulunduğu�ortama�kamufle�olarak�adapte�olurlar.�
Kayaların�arasında�çok�dikkat�edilirse�görülebilir.�

TAŞ�BALIĞI

2,5�gr�ağırlığındaki�zehirli�bir�kurbağa,
70�kg’lık�bir�insanı�zehirleyerek�öldürebilir.�

ZEHİRLİ�KURBAĞALAR

İSTANBUL AKVARYUM’DAKİ
POPÜLER CANLILAR



BALIK�BESLEME
Pazartesileri hariç her gün 11:00’de Panama Kanalı’nda 
hemşire köpek balığı, vatoz ve gitar köpek balığı grupları.
Çarşamba ve pazarları 14.30’da Batı Atlantik Paneli’nde kum 
kaplan köpek balığı.
Cumartesileri 16.00’da Amazon Yağmur Ormaları’nda 
timsahlar.
Pazartesileri hariç her gün 13.00’de Amazon Yağmur Orman-
ları’nda piranalar.

FOTOĞRAF�ÇEKİMİ

İstanbul Akvaryum ziyaretinizi,
yeşil ekran teknolojisiyle çektireceğiniz

“hatıra fotoğrafı” ile ölümsüzleştirebilirsiniz. 

HEDİYELİK�EŞYA

Hediyelik eşya mağazasına uğrayarak birbirinden güzel ve 
İstanbul Akvaryum’a özel hatıra ürünlerinden satın alabilirsiniz.

Kasırga simülatörümüzde saatte 150 km hızla adeta bir 
kasırganın ortasındaymış gibi hissedeceksiniz.

KASIRGA

KÖPEK�BALIKLARIYLA�DALIŞ

4000 m³ su kapasiteli ve içerisinde 5000 canlının yaşadığı ana tank 
içerisinde köpek balıkları ve vatozlar ile birlikte dalış imkânı.

MAKİNE�OYUNLARI
Farklı oyun makinelerini kullanarak eğlenebilirsiniz.

ETKİNLİKLERİMİZ



SEYİR�TERASI
Muhteşem deniz manzarasını seyir dürbünleri sayesinde 

daha yakından inceleyebileceğiniz bir alan.

FLYRIDE
Flyride ile unutulmaz bir helikopter turuna hazır mısınız? 

Türkiye’nin tarihi zenginlikleri ve İstanbul’un eşsiz güzellikleri sizi bekliyor!

AYNALI�LABİRENT
Avrupa'nın en büyük interaktif ayna labirenti.
Antik totemin yönlendirmesi ile ses ve
efektlerden korkmadan çıkışı bulabilecek misiniz?

KARİKATÜRİST
5 dakika içinde karikatür resminizi çizdirebilirsiniz. 

5D�SİNEMA
Türkiye’de ilk defa “6 akslı 5D sinema sistemi” farklı film seçenekleri ile İstanbul Akvaryum’da.



UYARILAR, HİZMETLERİMİZ
VE PAKETLERİMİZ

Lütfen�elinizi
suya�uzatmayınız.�

UYARILAR

HİZMETLERİMİZ

Servis�(ücretsiz)
Servis�içi�Wi-Fi�(ücretsiz)

Vestiyer�(ücretsiz)
Vale�(engellilere�ücretsiz)

Otopark�alanı
Engelli�asansörü

Buggy
Sesli�rehber

Lütfen�flaşlı�çekim
yapmayınız!

Balıklara�dokunurken
ısırabileceklerini�ve�alerjik�
reaksiyona�sebep
olabileceklerini�unutmayınız.�

Lütfen�tankın�içine�doğru�
sarkmayınız.

Hediyelik�eşya�bölümüne
yiyecek�ve�içecekle
girmeyiniz.

Sigara�içilebilir�diye
belirtilen�alanlar�dışında�
sigara�içmeyiniz.

Lütfen�tank�camına�
vurmayınız.

İstanbul Akvaryum içerisindeki canlılar hakkında bilgi 
almak için iPad/iPhone cihazına phoneist uygulamasını 
indir, gezin boyunca bulunduğun alanla ilgili bilgileri 

cihazından takip et.

Gezi rehberin cebinde! 

PAKETLERİMİZ
YETİŞKİN
ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN,
65 YAŞ ÜSTÜ, GAZİ, 
ENGELLİ
(KİMLİK�GÖSTERİLMESİ�MECBURİDİR)

YILLIK GEÇİŞ (YETİŞKİN)
YILLIK GEÇİŞ (ÖĞRENCİ)
3 KİŞİLİK AİLE
4 KİŞİLİK AİLE

Gold�Paket
Akvaryum + Aynalı Labirent + 
5D Sinema
Premium�Paket
Akvaryum + Aynalı Labirent + 
5D Sinema 
Silver�Paket�1
Akvaryum + Aynalı Labirent
Silver�Paket�2
Akvaryum + 5D Sinema
Silver�Paket�3
Akvaryum


