


TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ





TARİHİ KENTLERİN HAFIZASI:
KENT ARŞIVLERİ VE MÜZELERİ



TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ: Emirgan Mahallesi Emirgan Mektebi Sokak No:7  Sarıyer /İstanbul 
www.tarihikentlerbirligi.org 
YAYIMA HAZIRLAYAN: ÇEKÜL Vakfı 
YAYIMLAYAN: Tarihi Kentler Birliği 
FOTOĞRAFLAR: ÇEKÜL Vakfı ve TKB Fotoğraf Arşivi, ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi 
TASARIM: Özlem Alıcı 
BASKI: Özgün Matbaa / Seyrantepe, İstanbul
BASIM TARİHİ: Aralık, 2021 

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ BAŞKANI
Hayrettin Güngör >> Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı

MECLİS BAŞKAN VEKİLLERİ
Recep Gürkan >> Edirne Belediye Başkanı / Mehmet Sarı >> Amasya Belediye Başkanı

MECLİS DİVANI KATİP ÜYELERİ 
ASIL ÜYE
Ali Orkun Cengiz >> Burdur Belediye Başkanı / Mehmet Sait Kılıç >> Oğuzeli Belediye Başkanı
YEDEK ÜYE
Özdilek Özcan >> Niksar Belediye Başkanı / İbrahim Sadık Edis >> Vezirköprü Belediye Başkanı

ENCÜMEN ÜYELERİ
Alp Kargı >> Merzifon Belediye Başkanı / Cemal Akın >> Bartın Belediye Başkanı / Memduh Büyükkılıç >> Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanı / Mustafa Dündar >> Osmangazi Belediye Başkanı / Selahattin Gürkan >> Malatya 
Büyükşehir Belediye Başkanı / Şükrü Genç >> Sarıyer Belediye Başkanı / Ülgür Gökhan >> Çanakkale Belediye 
Başkanı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ
Bülent Kantarcı >> Çaycuma Belediye Başkanı / Metin Oral >> Altınova Belediye Başkanı 
/ Emin Ersoy >> Havran Belediye Başkanı / Halil Öztürk >> Elmalı Belediye Başkanı / Zehra Özyol >> 
Gümüşhacıköy Belediye Başkanı 

GENEL SEKRETER
Sezer Cihan >> Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

DANIŞMA KURULU BAŞKANI
Prof. Dr. Metin Sözen >> ÇEKÜL Vakfı Başkanı

DANIŞMA KURULU ÜYELERİ
Dr. Asım Güzelbey / Erdoğan Bilenser / Dr. Fikret Nesip Üçcan / Fikret Toksöz / Hasan Özgen / Kayhan Kavas
/ Mehmet Özhaseki / Mithat Kırayoğlu / Nihat Çiftçi / Prof. Dr. Ruşen Keleş / Süleyman Elban / Yusuf Ziya Yılmaz
Prof. Dr. Zekai Görgülü

2021KÜNYE



2021
İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

 Hayrettin Güngör 

 Prof. Dr. Metin Sözen 

 

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNİN MÜZE YAKLAŞIMI  

  Kent Müzesi: Kimlik ve Aidiyet

 

HER KENTE BİR KENT MÜZESİ  

 TKB’nin Türkiye’de Müzeciliğe Katkısı >> Ahmet Ömer Erdönmez  

 Kırsal Hafıza Mekânları: Köy Müzeleri >> Ahmet Onur Altun  

EĞİTİMİN KENT MÜZELERİNİN YAYGINLAŞMASINA ETKİSİ 

 Tarihi Kentler Birliği Müze Eğitimleri >> Kibele Eren 

 Eğitim Mekânı Olarak Kent Müzeleri >> S. Yeşim Dizdaroğlu

KENT BELLEKLERİ: MÜZE ARŞİVLERİ VE KÜTÜPHANELER

 Koruma Politikaları ve Kent Yaşamında Müzeler >> Ayşen Kılıç Özarslantürk 

HAFIZA MEKÂNLARINI KORUMAK

 Müzelerde Risklere Hazırlık >> Doç. Dr. Nevra Ertürk

TKB MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ MÜZE ENVANTERİ

6

8

7

18
22

14

28
26

32

40

46

58

74



HAYRETTİN GÜNGÖR 

KENTLERİN 
HAFIZASI MÜZELER

SUNUŞ

Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek, kurulduğu günden bu yana 

Tarihi Kentler Birliğinin öncelikli konu başlıklarından biri. Türkiye, “kent müzeleri” kavramıyla Tarihi 

Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı ortaklığında sürdürülen çalışmalarla tanıştı. 2011 yılında düzenlenen TKB 

Samsun Buluşmasında İlk kez ifadesini bulan “Her Kentte Bir Kent Müzesi” sloganı, bir kentin neden 

müzeye ihtiyaç duyduğu sorusunu gündemin üst sıralarına taşıdı. 

Tarihi Kentler Birliği 2016 yılında ise Müze Özendirme Yarışmasını başlattı. Bugün geçmişiyle, doğasıyla, 

sosyal ve ekonomik gelişimiyle kentin öyküsünü anlatan, kentlinin aidiyet duygusunu pekiştiren kent 

müzelerinin sayısı 289 oldu. Kuruluş çalışmaları devam eden 65 müze de, çok yakın zamanda bu toplama 

eklenecek. 

Bursa Kent Müzesinin kurulmasıyla hız kazanan müzecilik hareketi hızla Anadolu’ya yayıldı. Gaziantep, 

Şanlıurfa, Malatya, Çanakkale, Samsun kentlerinde peş peşe müzeler açıldı; eğitim çalışmaları, sergiler, 

söyleşiler gibi farklı etkinliklerle müzeler, yaşayan mekânlar haline geldi. Mahalle ve köy müzelerinin de 

kurulmasıyla her zaman gündemde tutmaya çalıştığımız kentlilik bilincinin gelişmesi, aidiyet, koruma 

bilinci gibi kavramlar yaygınlaşmaya devam ediyor. Yereldeki dayanışmanın gücü artıyor.

 

Yeni kent müzelerinin açılış haberlerini, bundan sonra da sık sık duyacağız. Bu kitabın son sayfalarında, 

bugüne kadarki Müze Özendirme Yarışmasına katılan tüm müzelerimizi fotoğraflarıyla paylaştık. 

Ayrıca TKB Müzeler envanterine de yer verdik. Tarihi Kenter Birliği web sitemizden güncel envantere 

ulaşabilirsiniz.  

 

Tarihi Kentler Birliğinin "kimlikli kent" söylemiyle ifadesini bulan tarihi kent yaklaşımı, müzeler yoluyla bir 

buluşma alanı açıyor önümüze. Tarihi kentler, kentlileriyle ve komşularıyla buluşuyor. Temennimiz, her 

ölçekte kentin nitelikli müzeleriyle tarihi kimliklerini genç kuşaklara aktarabilmesidir.

Saygılarımla. 

TKB ve Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediye Başkanı

Kentler arasında rekabeti değil, iyi örnekleri özendirmeyi hedefleyen Müze Özendirme Yarışması  kent kimliğini 

tanıtacak ve yaşatacak, kentlileri de ziyaretçileri de kente yaklaştıracak müzelerin kurulumunu desteklemeye 

devam edecek.



PROF. DR. METİN SÖZEN

MİRASIMIZ,
GELECEĞİMİZ 

Tarihi Kentler Birliğinin kuruluşuyla, Türkiye'nin mal varlığını, akıl varlığını, gelecekle bugün 

ve yarın arasındaki ilişkiyi, Anadolu kültürünün devingen yapısını korumayı hedefledik. Çünkü 

dünyaya bir ülke bağışlayan Mustafa Kemal ve arkadaşlarının emeklerine karşılık; bu topraklarda 

yeni başlıklar altında, yeni dinamikler yaratmamız gerekliliğine inandık.

Tarihi ve kültürel mirasın korunması, bireyin yurttaşlık bilincinin gelişmesiyle doğru orantılıdır. 

Yaşadığımız toprakların tarihi ve kültürel katmanlarını öğrenmenin en etkin yollarından biri de kent 

müzeleri ve arşivlerinin varlığıdır. İlkokuldan liseye çocuklar kentlerini ders kitaplarından değil, 

yaşadığı kentin içindeki aktarım kanallarından öğrenir. 

Hem taşınmaz kültür varlıkları hem de somut olmayan kültürel miras envanterimiz yakın 

zamana kadar neredeyse yoktu. TKB’nin kurulmasıyla birlikte, yerel yönetimlerin öncelikli 

gündemi haline geldi. Şimdiyse her belediyenin kent kitapları koleksiyonu var. Bu zengin mirasın 

gözler önüne serilmesiyle birlikte 2011 yılında yaptığımız “Her kente bir kent müzesi” çağrısı, peşi 

sıra gelen seminerler, ÇEKÜL Akademinin müze eğitimleri, TKB Müze Özendirme Yarışmasının 

başlaması, ÇEKÜL ve TKB uzmanların müze kurulumlarına verdiği desteklerle yoğun bir 

planlama ve uygulama sürecinden geçtik. Kent müzeleri arka arkaya açılmaya başladı ve ihtisas 

müzelerine doğru gelişti. Açtığımız müzelerin sadece sayıdan ibaret olmadığı, nitelikleriyle de göz 

doldurduğunu söylemek isterim. 

Gittiğiniz kentlerde kent müzelerini ziyaret etmenizi, yakından incelemenizi, arkasındaki yoğun 

emeği ve kente etkilerini fark etmenizi dileriz. Bu kitapta, bir nebze de olsa, Tarihi Kentler Birliğinin 

müze kavramına yaklaşımını, farklı uzmanların görüşleri eşliğinde paylaşmayı hedefledik. 

Müzelerin kurulum süreçlerinde emek veren, kişisel mirasını bağışlayan gönlü açık herkese çok 

teşekkür ederim. Geleceğe yetiştireceğimiz çocuklar bizden iyi olmalı…

Saygılarımla.

TKB Danışma Kurulu 
ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı

Dedeler, nineler, mahallenin terzisi, nalburu, emekli öğretmeni, evlerindeki sandıkları kente dair bilgiler verir 

çocuklara… Yaşadığımız coğrafyadan sorumlu bir birey olmak için bu kaynaklardaki bilgilerin korunması, 

aktarılması çok önemlidir. Kent müzeleri ve arşivleri işte bunu sağlar. 



Tokat Şehir Müzesi



TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNİN 
MÜZE YAKLAŞIMI



TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNİN MÜZE YAKLAŞIMI

Kent müzeleri, kentlerin bellek merkezleri, geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan 
hafıza köprüleridir. Kentleri kimlikli kılan, onların kültürel miraslarıdır. Tarihi Kentler 
Birliği bu bilinç ve inançla kent müzelerinin kurulumunu teşvik eder ve desteklerken, 
kentlere ve kentlilere miras değerlerine yeniden bakmayı, onları yeniden tanımayı da 
öğretti. Kuşaklar öncesinden kalan objeler, belgeler ve benzeri zengin materyal, kent 
müzeleriyle birlikte yeniden gün yüzüne çıktı, yeniden anlamını buldu. 

KENT MÜZESİ: KİMLİK VE AİDİYET

Tarihi Kentler Birliğinin tarihçesi, kararlı ve hızlı adımlarla ne çok yol alınabildiğini göstermesi açısından önemlidir. 

Dayanışma ve “birbirinden öğrenme” geleneğini, daha kuruluşundan itibaren bir tutum olarak benimseyen ve 

müstakbel üyelerine de bu tutumu rahatlıkla yansıtmayı başarabilen TKB, başlangıcından bugüne, kültürü önceleyen 

ilke kararlarıyla en temel çizgide bir değişiklik yaratmayı başardı; her ölçekte kentte ve yerel yönetimde koruma bilincini 

oluşturdu. “Kent Müzeleri ve Arşivleri” başlığını ise gündeminin en üst sıralarına aldı. 

Müzeler koruma politikalarının oluşturulmasında ve geleceğe aktarılmasında kentin birikimini koruma altına almayı 

ve geliştirmeyi sağlayan en önemli araçların başında gelir. Tarihi Kentler Birliği benimsediği bu yaklaşımla kentlerde 

müzelerin açılmasını destekler ve öncülük eder. Özellikle orta ve küçük ölçekli kentlerde müze çalışmalarını başlatmak 

için yol gösterici rolü üstlenir.

TKB, öncelikle arşiv oluşturulmasını, eldeki eserlerin toplanmasını ve kaybolmasını önleyecek bir yapı kurulmasını 

önemser. Müzecilik çok disiplinli ve ciddi bir iştir. Buna karşın ilk adımda bir müze çekirdeği oluşturarak bu altyapı 

üzerine bir kurumsal çatı kurmak ve bu çekirdeği geliştirmek küçük ve orta ölçekli, kısıtlı imkânlara sahip kentlerde daha 

verimli bir yaklaşım olarak benimsenmiştir. 

Tarihi Kentler Birliği kentlerde müzelerin birer bellek merkezi olarak hizmet edeceği bir yaklaşımı benimser. Bu bellek 

merkezleri aynı zamanda kentte koruma bilincinin aşılanması ve gelişmesi, koruma alanlarıyla ilişkili bir şekilde gelişimi 

desteklemesi ve kente yayılan bir koruma hareketini başlatması açısından önemlidir. 

Samsun Kent Müzesi, restorasyon öncesi.1010
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TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNİN MÜZE YAKLAŞIMI

Bir kent müzesini tüm gereklerini yerine getirerek oluşturmak 

ve yaşatmak, çok boyutlu bir projedir. Projeye sonuna kadar 

destek veren bir yerel yönetim ve kent müzesine gönülden 

inanmış özverili bir lider kadrosu, donanımlı bir uzman ekibi, 

kentlilerin projeyi sahiplenmesi ve kâr amacı gütmeyen bir 

bütçe tahsisi gerekmektedir. Kentlerde böyle bir modeli hayata 

geçirmek kolay olmaz. 

Öte yandan her kentin ve ilçenin anlatacak özgün bir hikâyesi, 

kendine özgü karakteri olduğu da bir gerçektir. O nedenle 

işe bir kent arşivi, bir kent belleği oluşturarak başlamak akılcı 

bir yöntemdir. Kent arşivi bir kent müzesinin altyapısının 

hazırlanmasına katkıda bulunur.

Kısa sürede bir kent müzesi kurma olanağının bulunmaması 

durumunda, eldeki eserlerin yok olmasını engellemek için 

hızla altyapı hazırlıklarına başlamak doğru olur. Özellikle 

ülkemizde, 5 yıl önce çekilen bir fotoğraftaki eserin bugün 

yerinde bulamamak şaşırtıcı olmaz. Kentlilerle güvene dayalı 

ilişkiler kurulduğunda fotoğraf, belge, bilgi ve obje toplamak 

zor değildir; eski evlerden hatta devlet dairelerinden mutlaka 

derlenebilecek malzeme bulunur. 

Her ne kadar malzeme toplama aşamasından tüm derlenenleri 

yer darlığı nedeniyle sergilemek mümkün olmasa da, 

hurdacıya gitme olasılığı bulunan eşyaları mutlaka kabul etmek 

gerekir. Bu koşullarda depo müze oluşturarak koleksiyonları 

buraya aktarmak, müze geliştikçe sergilemek uygun olur. O 

halde atılması gereken ilk adım, çevreyi yönlendirerek arşiv 

oluşturmaya gayret etmek ve belediyenin vereceği küçük bir 

odada, birkaç vitrinden oluşan bir bölümde işe başlayarak 

müze çekirdeğini oluşturmaktır. İkinci adım ise halkın bu çabayı 

benimsemesidir.

Belediyenin olanaklarının kısıtlı olduğu durumlarda, dışarıdan 

kaynak bulunabilir. Kalkınma ajansları da bu tür girişimlere 

destek vermektedir. Ayrıca yabancı kaynaklı fonlardan, emlak 

Kent müzesi oluşturmaya bir 

kent arşivi ile başlamak akılcı bir 

yöntemdir. Kent arşivi müzenin 

altyapısının hazırlanmasına katkıda 

bulunur.

Samsun Kent Müzesi
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vergilerinden toplanan ödeneklerle oluşan il özel 

idare fonlarından ve valilik bütçelerinden de mali 

kaynak sağlanabilir. Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL 

Vakfı da yönlendirici olarak girişimlere danışmanlık 

vermektedir. Hiç unutulmaması gereken nokta ise 

kent müzelerinin, üst düzey yöneticilerin anıldığı 

mekânlardan çok, kent ve kentli ile ilgili hikâyelerin 

anlatıldığı mekânlar olduğudur. Kent müzelerinin 

çabası, tümüyle kent kültüründeki somut ve somut 

olmayan değerlerle ilgilidir.

Kent Müzelerinin Kahramanları 

Kent müzeleri, kentliyi ortamından koparan ve geçmişe 

yabancılaştıran dönüşümün yıkıcı etkisini gideren 

önemli bir görev üstlenir. Farklı insanları ortak bir 

kimlikte buluşturmaya, kaynaştırmaya ve kentleriyle 

barıştırmaya hizmet eder.

Kent müzelerinin kahramanları büyük komutanlar, 

fatihler, krallar değildir; anlatılan da onların hikâyesi, 

zaferleri, yenilgileri olmaz. Kent müzelerinin 

kahramanları sıradan insanlar, yurttaşlardır: Aşçı, 

kasap, manav, marangoz, din adamı, öğretmen, polis 

ve benzerleri… Ve bu insanların kendi içlerinden 

seçtikleri belediye başkanları… Kent müzelerindeki 

tarih sivil bir tarihtir, yerel bir tarihtir. Kent müzesi, 

bir kentte yaşanan yerel sivil tarihin belgelenmesi, 

biraraya getirilmesi ve sergilenmesidir.

Hafızanın Yapı Taşı Arşivler

Müze, arşiv ve kütüphaneler, ilk örneklerinden 

günümüze, insan elinden çıkan her türden bilgi 

taşıyan belgeyi toplayan, koruyan, düzenleyen ve 

sunan kurumlar olmuşlardır. Birbirinden bağımsız 

ama birbirleriyle de “bellek” kurumları olarak sıkı ilişki 

içindeki müze, arşiv ve kütüphaneler, yaşantılarla 

ortaya konmuş, bir amaç doğrultusunda üretilmiş her 

türden kültür ve sanat ürünlerini toplayan, düzenleyen 

ve gelecek kuşaklara aktarmada köprü işlevi üstlenen 

kurumlardır. Bu kurumlar birbirlerini tamamlar, 

bellek olma özelliğini kendi içinde bütünleyen bir 

özellik taşırlar. Modern kent bilincinin artmasına 

paralel olarak kentlerin kültürel bellek kurumlarına 

verdikleri önem de artmaktadır. Kentin tüm kültürel, 

sosyal ve sanatsal birikiminin yönetimi, ihtiyaçlara 

göre yeniden şekillenirken müze, kütüphane, arşiv 

gibi bir kentin belleğini hizmete sunan kurumlar 

ön plana çıkmakta, bu kurumlar arasındaki ilişkinin 

güçlendirilmesi gerektiği yönündeki anlayış da 

güçlenmektedir. Müzeler artık “nesne” odaklı 

olmaktan çıkıp kütüphaneler ve arşivlerle birleşerek 

“insan” odaklı aktif çalışmalar düzenleyen kurumlara 

dönüşmüş, kentin odak noktaları haline gelmeye 

başlamışlardır. Bu merkezlerde yer alan dersliklerde 

eğitim verilmekte, çeşitli atölye çalışmaları yapılmakta, 

sergiler, konserler, film gösterimleri düzenlenmektedir.

Kütahya 
Kent Müzesi
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HER KENTE BİR KENT MÜZESİ 



HER KENTE BİR KENT MÜZESİ

2011 yılında Samsun’da yapılan Tarihi Kentler Birliği toplantısında “her kente bir 
kent müzesi” hedefi ilan edildi. TKB üyesi tarihi kentlerin başkanları, bu hedefi gönüllü 
olarak destekledi. Onların yapıcı yaklaşımları ve çalışmaları sayesinde kent müzeleri 
yaygınlaşmaya başladı. Tarihi Kentler Birliği bugün gelinen aşamada, üye kentlerin 
kent envanteri, kent arşivi, kent belleği ve giderek kent müzesi oluşturma sürecine 
ÇEKÜL Vakfı ile birlikte destek vermeyi sürdürüyor. 

HER KENTE BİR KENT MÜZESİ

ÇEKÜL Vakfının önemli kavramlarından biri olan kent müzeleri, Tarihi Kentler Birliğinin kuruluşuyla önemli bir ivme 

kazanmış, “kent müzeleri” kavramı, TKB’nin çalışma gündeminde üst sıralara taşınmıştı. 2011 yılına gelindiğinde 

Samsun’da yapılan TKB toplantısında “her kente bir kent müzesi” hedefiyle bu gündem maddesi, artan uygulama 

örneklerinin nitelikleriyle başka bir boyut kazandı. 

Dünyada gelişmiş örnekleri de dikkate alarak kentlerin anılarla yüklü geçmişini, bugününü ve geleceğini doğru 

yansıtacak, kentlinin kendisinden kopmaz bir parça olarak göreceği ortamları yaratmak ortak bir görev olarak 

karşımızda duruyor. Kendini korumaya çalışan kentler, el yordamıyla da olsa ilk örnekleri verdiler. Bu konudaki ilk 

adım, 1999 yılında Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde belediye, kaymakamlık ve ÇEKÜL gönüllülerinin girişimiyle atıldı. Kısa 

süre sonra, 2002 yılında, Kastamonu Valiliğinin çabasıyla, Cumhuriyet Döneminin ilk usta mimarlarından Vedat Tek’in 

eseri olan Kastamonu Hükümet Konağında halkın bağışladığı belge ve objelerle Kastamonu Kent Tarihi Müzesi kuruldu. 

Onları, 2004 yılında İzmir’de onarılan eski İtfaiye Binasında oluşturulan, ileri teknolojiyle desteklenmiş Kent Arşivi ve 

Müzesi (APİKAM) izledi. Aynı yıl Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursalıların yoğun desteğiyle, yine eski bir yapı olan Adliye 

Binasında Bursa Kent Müzesini hayata geçirdi.

ÇEKÜL ve TKB’nin çağrısıyla açılan başarılı ilk örneklerin ardından TKB üye belediyeleri müze çalışmalarını hızlandırdı. 

TKB’nin bugün 460 üyesi bulunuyor. Bu belediyelere bağlı müzelerin sayısı kuruluş çalışmaları devam edenlerle birlikte 

350’yi geçmiş durumda. Müze çalışmalarını her zaman özendiren TKB, gerek uzman desteği gerek eğitim programlarıyla 

üye belediyelerin müze çalışmalarına destek vermeye devam ediyor.  

2012 yılında 360’ı aşkın üyeye sahip olan TKB’de, belediye başkanlarının konuya gönüllü yaklaşımları ve çalışmaları 

sayesinde yaygınlaşan kent müzeleri ile kent envanteri, kent arşivi, kent belleği giderek daha büyük bir bilinç ve çalışma 

disipliniyle ele alınır oldu. 

Bursa Göç Müzesi1616
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HER KENTE BİR KENT MÜZESİ

Kentlileri, “miras” kavramıyla yeniden tanıştırmak, “miras değeri” taşıyan aile 
yadigârlarına yeniden bakmalarına imkân tanır. Kent müzeleri ve giderek ihtisas 
müzelerine giden yolda, kentlileri de içinde yaşadıkları mekânı ve hatta hayatı 
yeniden görmelerine alan açmak, kent belleğinin oluşmasında önemli bir ön adım 
olarak değerlendirilebilir.

Anadolu coğrafyasının tarihi mirasına şöyle bir göz atalım. Yapılan son araştırmalara göre ve bulunan tarihi 

mirasa bakıldığında yaklaşık 12 bin yıllık bir tarihi miras ortaya çıkıyor. Onlarca medeniyetin yeşerdiği bu 

topraklar bize “miras” kaldı. Bizler, somut ve somut olmayan kültürel mirası korumaya çalışıyoruz. Türkiye’de 

müzeciliğin gelişmesinde önemli bir dönüm noktasından söz edebiliriz: Türkiye Tarihi Kentler Birliği.

TKB, Bursa’da kuruldu. Her kente bir kent müzesi yapılmasını bir ilke olarak benimsedi. Bu ilkeyle amaç, 

somut ve somut olmayan kültürel mirasın korunmasında yerel yönetimlerin de katkıda bulunmasıydı. Karar, 

TKB’nin Samsun’da düzenlediği toplantıda, 2011 yılında alındı. Bu karar alındıktan sonra yerel yöneticiler 

konuya özenle yaklaşarak gerekli adımları attı; nihayetinde kent müzeleri kurulmaya başlandı. Türkiye Tarihi 

Kentler Biriliğinin öneri ve yönlendirmesiyle de farklı ölçeklerdeki kentlerde açılan kent müzelerinin sayısı 

hızla arttı. Kaybolmakta olan tarihi miras objeleri müzelerde yerlerini almaya başlarken, kentliler de ellerinde 

bulunan, evlerinde ailelerinden saklı kalan birçok tarihi mirası müzelere bağışlayarak hem kent kültürüne 

katkıda bulundu hem de aile mirasının korunmasını sağladı.

Cihad'ül Ekber Danişmendliler Niksar Müzesi

Tarihimizde müzecilik disiplininde ilk adımlar Osmanlı Döneminde, Osman Hamdi Bey ile başlıyor. Cumhuriyet 

kurulduktan sonra da müzecilik hızla gelişiyor. Kültür Bakanlığının disiplininde neredeyse her kentimizde bir müze 

kuruluyor. Anadolu’da yapılan kazılarda bulunan eserler bu müzeler aracılığıyla topluma sunuluyor.

AHMET ÖMER ERDÖNMEZ • TKB Müze Özendirme Yarışması Jüri Başkanı 

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNİN 
TÜRKİYE’DE MÜZECİLİĞE KATKISI
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HER KENTE BİR KENT MÜZESİ

Türkiye’nin “kent müzeleri” başlığı altındaki ilk örneklerinden biri, 2004 yılında açılan Bursa 

Kent Müzesidir. Kurulduğu zaman neredeyse hiç koleksiyonu bulunmayan müzede, bugün, 

Bursalıların bağışları ile yaklaşık 14 bin parça eser yer alıyor. Bağışlar hâlâ devam ediyor, 

koleksiyon her geçen gün zenginleşiyor.

Tarihi Kentler Birliğine bağlı 460 üye var. Bu üye belediyelerde 289 müze açıldı, 65 müzenin 

de hâlihazırda kuruluş süreci devam ediyor. Kent müzelerinin ivme kazanmasında, müzelerin 

kentliler tarafından da çok büyük ilgi görmesinin etkisi var, kuşkusuz. Okullar eğitimlerinin 

bir bölümünü müzelerde yapmaya başladı. Yerli ve yabancı turistler kent müzelerini gezerek 

kentlerin tanıtımına büyük katkıda bulundu.

Kent müzeleri kavramının gelişmesi neticesinde yalnız kentlerde değil; ilçelerde, 

mahallelerde, köylerde de müzeler açıldığını görüyoruz. Bu gelişmeler Türkiye’de müzecilik 

kavramını yaygınlaştırmaya ve bir bilinç oluşturmaya da doğrudan yön verdi.

Tarihi Kentler Birliğinin bu çalışmalarına ÇEKÜL Vakfının öncülük etmesi çok önemliydi. 

ÇEKÜL, bu gelişmelerin ve organizasyonun tam merkezindeydi. Vakıf yöneticileri bu konuyu 

benimsedi ve desteklerini hiçbir zaman eksik etmedi. Özellikle Prof. Dr. Metin Sözen Hoca ve 

Havran Kent Müzesi 

Giritliler Evi Side 
Kent Müzesi 
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ekibine ayrı bir yer vermek gerekir. Metin Hoca, kent müzelerinin 

gelişmesine öncülük etti ve bu yönde büyük çaba sarf etti.

Türkiye’de müzeciliğin gelişmesinde özel teşebbüsün katkılarını 

da unutmamak gerekir. Özel müzelerin varlığıyla, sanayicilerin 

müzelere verdiği önem arttı; Türkiye’de bugün çok değerli, özel 

müzeler bulunuyor. 

Tarihi Kentler Birliğinin kent müzeleri konusundaki plan ve 

programları, Avrupa müzeciliğinin de dikkatini çekti. Avrupa 

Müze Akademisi ile Türkiye’de TKB toplantıları yapıldı; 

Türkiye’nin müzecilik konusunda Avrupa’da tanıtımına katkıda 

bulunuldu. Ben Avrupa Müze Akademisi Türkiye Temsilciliği 

yapmaktayım. Bana gelen bilgiler bu doğrultuda ki bu da bizleri 

oldukça sevindiriyor.

Tarihi Kentler Birliğinin müzelerin gelişmesi konusuna diğer 

önemli katkısı şudur: Her yıl Tarihi Kentler Birliğinin yaptığı 

Müze Özendirme Yarışmasına onlarca müze katılıyor. Bu yoğun 

katılım, müzelere ilginin giderek arttığının da önemli bir işareti. 

Her yıl yapılan bu yarışmanın bir katkısı daha ortaya çıktı: Kent 

müzeleri dışında ihtisas müzeleri kurulmaya başlandı. Örneğin 

El Sanatları Müzesi, Tekstil Müzesi, Bıçak Müzesi ve benzerleri… 

Dolayısıyla il, ilçe, mahalle ve köyler  ihtisas müzeleri kurmaya 

başladılar. Müze Özendirme Yarışmasındaki değerlendirmelerde 

bu sınıflandırma dikkate alınıyor.

Tarihi Kentler Birliği kurulduğu günden bugüne, neredeyse her 

il, ilçe ve köyde somut ve olmayan kültürel mirasın korunması 

için büyük çaba harcadı, halen harcamaya devam ediyor. 

Müzecilik konusundaki bu önemli gelişmeler gelecek kuşaklara 

örnek oluşturacak; korunmayan miras günümüzde hemen yok 

olmaya mahkûm. Somut olan ve olmayan kültürel mirasımızı 

koruyalım ki yok olmayalım. Binlerce yıllık Anadolu kültürü, bizim 

kültürümüz dünyaya örnek olsun.

Kültürü yaşat ki yaşayasın.

 Eskişehir Kurtuluş Müzesi
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HER KENTE BİR KENT MÜZESİ

Tarihi Kentler Birliği desteğiyle ÇEKÜL Kırsal Miras Programı kapsamında saha ziyaretleri sırasında şimdiye 

kadar elde edilen bilgi ve tecrübeler üzerinden kırsalda yaşanan kültür odaklı dönüşüme dair ipuçları da 

ortaya çıktı. Kırsalda gerçekleşen kültür odaklı dönüşüm pek çok başlık altında çeşitleniyor. Bunların en 

yaygın ve belirgin olanı kültür odaklı turizm olurken, alanda yapı restorasyonlarından doğa ve kültür rotaları 

ve gastronomiye kadar pek çok yeni başlık kırsal mekân içinde kendine yer bulmaya başladı. Bu dönüşümün 

mekânda somutlaşan başlıklarından biri de köy müzeleri. Gün geçtikçe sayısı artan köy müzeleri, kırsal alanda 

gerçekleşen dönüşümü en açık biçimde gözler önüne seren ve ziyaretçilerine bu sürece tanık olma imkânı 

sağlayan kültür odakları olarak incelemeye değer bir başlık. 

Hafıza Mekânı Olarak Köy Müzeleri 

Günümüzde gerek kırdan kente göçle azalan nüfusun, gerek değişen üretim biçimlerinin etkileriyle köylerdeki 

üretime dayalı kırsal yaşam kaçınılmaz olarak değişime uğruyor. Bu alanlarda giderek yok olmaya başlayan 

yaşam kültürü ve geleneksel üretim biçimlerinin köy müzeleriyle yaşatılması ya da en azından bu mekânlar 

aracılığıyla korunması amaçlanıyor. Köy müzeleri bu kültürel değişim sürecinde bulundukları yörenin hafıza 

mekânları olarak dikkat çekiyor.

AHMET ONUR ALTUN   • ÇEKÜL Anadolu Araştırmaları Koordinatörü 

KIRSAL MİRASIN HAFIZA MEKÂNLARI:
KÖY MÜZELERİ

Köyler, yükselen göç hareketiyle birlikte günümüzde artık yaşam ve üretim 
alanından çok, hafıza mekânlarına dönüştü. Hem kentlerde hem de kırsalda 
yaşayanlar için köy, köklerle bağları temsil ediyor. Köy müzeleri de kırsalda 
gün geçtikçe belirginleşen kültürel değişimi belgeliyor. 

Köy müzeleri farklı coğrafyalarda, farklı mekânsal ve kültürel bağlamlar içinde karşımıza çıkıyor. Her ne kadar sergi 

içeriği ve kurgusuyla genel bir çerçeve içine otursa da köy müzeleri bulundukları yer ve kültürel yapıyla ilişkilenme 

biçimleri açısından özgün bir konumda. Farklı köy müzelerinin bulundukları köyle mekânsal ve kültürel ilişkileri 

karşılaştırmalı olarak incelendiğinde, bahsi geçen durum daha iyi kavranabilir. 

2222



Ocak Köyü Özel Ali 
Gürer Müzesi

Basak Köyü Antik Ev

Mekânla İlişkilenme Biçimleri 

Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Apçağa Köyündeki Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi ve Müzesi, 

Anadolu’da köy müzelerinin ilk örneklerinden. Müze, Apçağa Köyünün kültürel değişim 

sürecinde önemli bir rol üstlenmesi nedeniyle dikkate değer. Kemaliye’nin ÇEKÜL tarafından 

başlatılan 7 Bölge 7 Kent Programına dâhil edilmesiyle başlayan koruma çalışmaları, 

Apçağa’nın “Köyler Yaşamalıdır” projesine katılmasıyla kırsal mirasın korunmasında da 

karşılığını buluyor. Köydeki koruma çalışmalarının ardından kurulan müze, uzun yıllar 

süregelen kültürel değişimin en başından itibaren hem parçası hem de lokomotifi oldu. 

Yalnızca etnografik objeleri barındırmak ve korumakla kalmayan müze, değişmeye başlayan 

köy mekânının başat öğesi olarak köy meydanının girişinde ziyaretçileri karşılayan ve 

bilgilendiren bir görev üstlendi; müze “Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür” 

mısralarını Apçağa için yazan Ahmet Kutsi Tecer’in anısını yaşatıyor. Apçağa’da köy müzesi; 

koruma çalışmalarının başlangıç ve sürekliliğini, oralıların -ister kente göçmüş ister köyde 

yaşıyor olsun- hâlâ canlı olan yaşam biçimlerini temsil eden bir yapı olarak köyün hem 

fiziksel hem de sosyal dokusuyla bütünleşen bir sembolü. 

Yine Kemaliye sınırları içindeki Ocak Köyünde bulunan Özel Ali Gürer Müzesi ise Ahmet 

Kutsi Tecer Kültür Evi ve Müzesine benzer biçimde, bünyesine etnografik objeler ve yaşam 

kültürüne dair bilgileri katmış olsa da bulunduğu köy ve mekânla ilişkisi farklılık gösteriyor. 

Apçağa’nın aksine Ocak Köyü sakinlerinin büyük çoğunluğu kente göçmüş. Dışarıda yaşayan 
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HER KENTE BİR KENT MÜZESİ

TKB Samsun Buluşması

TKB Samsun Buluşması

Ocaklıların katkılarıyla köy, çok fazla yatırım alıyor. Etkinlik sahnesinden helikopter pistine 

kadar, bir köyde bulunması beklenmeyen pek çok unsura Ocak Köyünde rastlıyoruz. Çok 

sayıda ziyaretçi, inanç turizmi kapsamında köyde bulunan Hıdır Abdal Türbesini ziyaret 

etmek üzere köye geliyor. Bununla birlikte köyde yaşayan ve üreten nüfus, yok denecek 

kadar az. Köy merkezinde türbenin ve külliyesinin hemen yanında Ali Gürer’in şahsi 

girişimleriyle hayata geçen müze, türbeyle birlikte Alevi kültürünü de anlatan, yalnızca 

turistik bir mekân olmayıp, aynı zamanda kökleri Ocak Köyüne dayanan insanlar için 

aidiyet duygusunu karşılayan fiziki bir temsil niteliği taşıyor. 

Kaybolmaya Yüz Tutan Kırsal Mirasın İzleri 

Bursa’da ise köy müzeleri farklı bir anlam taşıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 

4 köyde açılan müzeler, bu köylerin tarihini, kültür mirasını ve somut olmayan miras 

öğelerini saklayan ve teşhir eden yapılar olarak hizmet veriyor. Cumalıkızık, Belenören, 

Karıncalı ve Aksu köylerindeki müzeler kaybolmaya yüz tutan kırsal yaşamın izlerini 

korumayı amaçlıyor. Örneğin Cumalıkızık Köyü 700 yıllık tarihi ile kırsal mimari dokunun 

en iyi korunmuş örneklerinden biri. Fakat günümüzde kırsal üretim ve yaşam biçimi 

değişmiş, köy sakinlerinin geçim kaynakları başka bir boyuta taşınmış durumda. UNESCO 

Dünya Mirası Listesine giren köy, günümüzde kırsal üretim mekânı olmaktan çıkarak, 
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Apçağa Köyü Ahmet Kutsi Tecer Kültür Evi  

Ocak Köyü Ali Gürer Müzesi

turistik bir destinasyon halini aldı. Köyün yaşam kültürü 

ve gelenekleri ise köy müzesinde sergilenmeye devam 

ediyor. Müzenin ziyaretçileriyle kurduğu ilişki köylü 

ve köyün fiziksel mekânıyla kurduğu ilişkiden daha 

güçlü. Buradaki müzeleri birer hafıza mekânı olarak 

düşünebiliriz. 

Köy müzeleri genel bir çerçeveden bakıldığında artık 

giderek azalan kırsal yaşam kültürüne dair objeleri 

depolayan ve sergileyen basit yapılar olarak görünse de 

her biri bulundukları coğrafyayla, köylüyle ve mekânla 

bağlantılı olarak farklı anlamlar taşır. Özgün ilişkilenme 

biçimleri oluşturarak bulundukları mekândaki değişimleri 

kaydeder, birlikte değişir ve yeni bağlamlar oluştururlar. 

Kentlerde hızlı bir şekilde gerçekleşen kültür odaklı 

değişim mekânsal olarak çok farklı arayüzlerde ifade 

imkânı bulurken, köylerde daha yavaş olan bu değişim 

en belirgin şekilde köy müzeleri üzerinden izlenebilir. 

Bu anlamda köy müzeleri ve bulundukları mekânla 

kurdukları ilişki biçimleri kırsaldaki değişimin aynası 

niteliğinde. 
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EĞİTİMİN KENT MÜZELERİNİN
YAYGINLAŞMASINA ETKİSİ

TKB'nin kentlerde destek verdiği en önemli çalışmalardan biri olan 
yerel yönetimlerin kent müzesi oluşturma çalışmalarına katkı sağlamak, 
planlamaya yönelik yöntem ve uygulamaları ilgili kadrolara aktarmak üzere 
ÇEKÜL Akademinin Kentler ve Müzeleri; Kurulumdan İşletmeye Eğitim 
Programı (KEMEP) uzmanların katılımına açıldı. Program, ilk gününden 
bugüne yoğun talep görüyor, alandaki büyük boşluğu nitelikli bir içerikle 
dolduruyor. 

Tarihi Kentler Birliği 12 yıldır ÇEKÜL Akademi işbirliğiyle düzenli olarak koruma eğitimlerini sürdürüyor. 

Her yıl gündeme getirdiği koruma başlıklarını ÇEKÜL Akademi eğitimleriyle, üyeleriyle paylaşan TKB, bu 

konuda Türkiye’de ilk ve sürdürülebilir eğitimi düzenleyen tek birlik olma özelliğini taşıyor. 

2010 yılından başlayarak kesintisiz devam eden ÇEKÜL Akademi Eğitim Programları yerelde kentsel 

mirasın korunmasında görev alan profesyonellere; değişen ve gelişen kavram, uygulama ve mevzuat 

bilgileri hakkında doğru ve güncel bilginin ulaşmasını sağlamayı; mesleki deneyimlerini pekiştirmeyi ve 

koruma uygulamalarının niteliğini arttırmayı amaçlıyor.

Yaptığı ihtiyaç analizi sonucunda; kültürel koruma, kentsel koruma, geleneksel yaşam kültürü, hukuk, 

mimari, arkeoloji ve sosyal bilimlerin, koruma alanında çalışan birimlerin eğitime en çok ihtiyaç duyduğu 

alanlar olduğunu tespit eden ÇEKÜL Akademi, eğitim başlıklarını bu analizi ve Tarihi Kentler Birliğinin 

koruma gündemini dikkate alarak her yıl geliştiriyor. 

KİBELE EREN  • ÇEKÜL Akademi ̇Koordinatörü

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ MÜZE EĞİTİMLERİ

2828



Midyat Kent Müzesi

Gaziantep Mevlevihanesi 
Vakıf Müzesi

Tarihi Kentler Birliğinin kentlerde destek verdiği en önemli çalışmalardan biri olan  yerel 

yönetimlerin kent müzesi oluşturma çalışmalarına katkı sağlamak, planlamaya yönelik yöntem 

ve uygulamaları ilgili kadrolara aktarmak üzere ÇEKÜL Akademi bünyesinde 2019 yılında Kentler 

ve Müzeleri; Kurulumdan İşletmeye Eğitim Programı (KEMEP) uzmanların katılımına açıldı. Üç 

modülden oluşan programın en önemli özelliği kenti tarihi perspektif içinde, tüm farklılıklarıyla 

algılanır kılmak, kentte yaşayanların kentlilik bilinci kazanmalarına aracı olan kent müzelerinin, 

çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini sağlamak 

üzere çeşitli uygulama modellerini katılımcılara aktarmak. 

Program ile yerelde kent müzelerinin kurulum, işletme ve sürdürülebilirlik aşamalarını 

kolaylaştırmak amaçlanıyor. Program kapsamında arşiv ve envanter çalışmalarından başlayarak 

teşhir ve tanzim, koleksiyon yönetimi ve mevzuatı, ziyaretçi ve etkinlik yönetimi, iletişim 

çalışmaları ve idari yapılanması da dâhil olmak üzere birçok başlık altında bilgi ve deneyim 

paylaşımı, vaka çalışması yapılıyor.

Eğitim programı ile kentte yaşayanların kültürel mirası sahiplenmesine aracı olan kent 

müzelerinin, çağdaş müzecilik anlayışı çerçevesinde sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi, 

ülkemizin kültürel mirasının dünyada hak ettiği yeri alması, etkin ve sürdürülebilir bir yöntemle 

müzelerin işletilmesine katkı sunulması hedefleniyor. 
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EĞİTİMİN KENT MÜZELERİNİN
YAYGINLAŞMASINA ETKİSİ

2019 yılından bugüne sürdürülen eğitim programı yıl içine yayılmış üçer günlük üç 

modülden oluşuyor.

1. Modül: Kent Müzeleri / Bellekleri - Kurulum, Yapılanma ve Koleksiyon Yönetimi

2. Modül: Kent Müzeleri ve Sergileme Yöntemleri

3. Modül: Müzelerde İşletim Modelleri - Alanda Teknik İnceleme Gezisi

Farklı belediyelerden uzmanları biraraya getiren eğitimlerde bilgi ve deneyim paylaşımının 

yanı sıra belediyeler arası iletişimin de geliştirilmesi ve ülke çapındaki müzelerin 

birbirleriyle etkileşiminin arttırılması amaçlanıyor. Bugüne kadar Boyabat, İncirliova, 

Balıkesir Büyükşehir, Muğla Büyükşehir, Çınarcık, Kartal, Beykoz, Beyağaç, Bilecik, 

Selçuklu, Adana Büyükşehir, Malatya Büyükşehir, Afşin, İzmir Büyükşehir, Niksar, İzmit, 

Zeytinburnu, Kartal, Tokat, Mudanya, Safranbolu, Gölcük, Beykoz, Ödemiş, Kartepe, Keşan, 

Gemlik, Gaziantep Büyükşehir, Sındırgı, Lüleburgaz belediyelerinden toplam 96 uzman 

programdan faydalandı. 

Eğitim kapsamında şimdiye kadar İstanbul ve Malatya kentleri ziyaret edildi. Önümüzdeki 

yıllarda eğitimlerin yeni kentlerde ve yeni müzelerde kapsamı genişleyerek sürmesine 

ve Tarihi Kentler Birliği üye belediyelerinde çalışan uzmanların müzeler ve müzecilik 

Side Arkeoloji Müzesi 

Odunpazari 
Modern Muze
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Çanakkale Seramik Müzesi

konusunda daha yetkin kılınmasına  yönelik çalışmalar 

devam ediyor.  

ÇEKÜL Akademi Kentler ve Müzeleri; Kurulumdan 

İşletmeye Eğitim Programı (KEMEP) Eğitimcileri ve 

İçerik Başlıkları: 

Ayşen Kılıç Özarslantürk: Kavramsal Olarak Arşiv ve 

Bellekler, Kent Arşivleri Oluşturma Süreci, Uygulama Örneği 

ile Kent Arşivi.

Kibele Eren: Kent Müzeleri ve Yerel Yönetimler, Kent 

Müzeleri ve Yönetimde Yapılanma.

Nadir Mutluer: Kent Müzelerinde Kurulum ve Tasarım 

Yaklaşımları, İç Tasarım, Konsept ve Malzemeyi 

Uyumlulaştırma, Sergileme Yöntemleri. 

Nevra Ertürk: Müzelerde Koleksiyon Yönetimi.

Hakan Elbir: Müze Yönetimi ve İdeal Yapılanması, Müzelerin 

İşletme Modelleri ve Sürdürülebilirlik, Çağdaş Müze İletişimi 

ve İletişim Teknikleri - Sosyal Medya Kullanımı.

Mine Küçük: Çağdaş Müzecilikte Etkinliklerin Önemi, Kentli 

İlişkileri, Sergiler - Atölyeler.

Eğitime katkı sunan uzmanlar: 

Deniz Han, Cem Kozar, Burçak Madran, Fatih Bahçeci, Burcu 

Özkaçar, Ecem Tan, Sezin Romi, Sevil Sarp, Barış Kıbrıs, 

Behiye Bobaroğlu, İlke Yılmaz.

Eğitim kapsamında ziyaret edilen müzeler: 

Sadberk Hanım Müzesi, Aşiyan Müzesi, Santralistanbul 

Enerji Müzesi ve Arşivi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, 

Atatürk Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Oyuncak Müzesi, 

Fotoğraf Makinası Müzesi, Radyo ve Gramofon Müzesi, 

Eski Malatya Yaşam Müzesi, Tahtalı Hamam Müzesi, İnönü 

Müzesi ve Atatürk Evi, Aslantepe Höyüğü.
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EĞİTİMİN KENT MÜZELERİNİN
YAYGINLAŞMASINA ETKİSİ

Günümüzde müzeler, ne tür bir koleksiyona ev sahipliği yapıyor 
olursa olsun, eğitim mekânlarıdır. Koleksiyonun içeriği, müzenin ölçeği 
gibi değişkenlerden bağımsız olarak, müzeler eğitim mekânları olarak etkin 
kullanıldıklarında, toplumların gelişiminde doğrudan rol sahibi olur.  

Geçmişin izlerini günümüze taşıyan müzeler insan yaşamının sürekliliğinin izlenebildiği, kültürün ve 

bilimin gelişiminin takip edilebildiği mekânlardır. Belirli bir tema çerçevesinde oluşturulan içerikleriyle 

geçmişin geleceğe uzandığı müzeler, günümüzde bilginin saklandığı ve işlevlendirildiği mekânlar olarak 

yapılandırılır. 

Bugün, müzelerin sürekliliklerinin sağlanmasında müze içeriklerin arşivlenmesi, sergilenmesi ve 

tanıtımı yeterli değildir. Müzenin günü yakalaması ve sürdürülebilir bir işletme olarak hayatta kalması 

için temel olarak sistemli bir yapılanmaya ihtiyacı var. Bu sistemli yapılanmaysa ancak müzenin temel 

misyonu olan eğitimle mümkün kılınabilir; müze içeriğinin müze eğitim anlayışıyla biraraya getirilmesi 

gerekir. 

Sultanahmet Meydanı

Günümüzde müzelerin en üst ölçekte bakıldığında eğitim mekânlarına dönüştüğünü görüyoruz. İster 

modern sanatlar müzesi olsun ister doğa tarihi olsun, tüm müzeler bünyelerinde eğitim amaçlı çalışmalara 

yer verir. Özellikle çağdaş müze anlayışında, müze içeriğinin eğitim amaçlı kullanılması, toplumların 

kültürel-sanatsal yaşamlarında etkin eğitim kurumlarına dönüşmelerini sağlar. Elbette temelde bu 

anlayışın benimsenmesinin belirleyici sebepleri var. 

S. YEŞİM DİZDAROĞLU  • ÇEKÜL Vakfı Genel Müdürü

EĞİTİM MEKÂNI OLARAK MÜZELER
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EĞİTİMİN KENT MÜZELERİNİN
YAYGINLAŞMASINA ETKİSİ

Dünyadaki örneklere baktığımızda, özellikle Avrupa ve 

ABD’deki müzelerde eğitim misyonunun öne çıktığını görürüz. 

Bir bilim dalı olan müze pedagojisi alanındaki gelişmelerin 

sonuçları, müzelerde eğitim uygulamalarına dönüşüyor 

ve verimli sonuçlar elde ediliyor. Müzelerde yapılan eğitim 

uygulamaları eğitim kalitesini arttırdığı gibi, öğrencilerin pasif 

öğrenmeden aktif öğrenmeye yönlendirilmesini de sağlıyor. 

Müze eğitiminin kuruma ve öğrencilere olumlu katkısının 

sonuçları, bu alandaki gelişimi destekler niteliktedir. Örneğin 

Almanya’da hemen hemen her müzede müze uzmanlarının 

yanı sıra müze eğitim alanında uzmanlar da görev alıyor. 

Farklı yaş gruplarından öğrencilere yönelik hazırlanmış 

içerikler ve bu içeriklerin uygulamaya geçtiği eğitim mekânları, 

günümüzde müzelerin ayrılmaz bir parçası haline geldi. 

Eğitimde uzmanlaşma, müzelerin daha aktif kullanılmasına ve 

kurumun sürekliliğinin sağlanmasına en büyük katkıyı veriyor. 

Avrupa’daki müzelerde tarih ve sanat derslerinde öğrenciler 

aktif olarak müzeleri kullanabiliyor. Müzelerse içeriklerini 

eğitimin bir parçası haline getirmek için uygulamalar 

yapıyor; kurumun gelişmesini ve içeriklerinin daha çok kişiye 

ulaşmasını sağlıyor. Müzelerin eğitim içerikleri yaş gruplarına 

ya da orta öğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine göre 

çeşitlendiriliyor. Ki bu da müzenin zenginleşmesini ve mekân 

olarak daha yoğun kullanılmasını sağlıyor. 

Ülkemizde Müze Eğitimleri 

Son yıllarda Türkiye’de de büyük gelişme gösteren 

müzelerin eğitim alanında önemli bir rol üstlendikleri 

görülüyor. Dünyayla paralel bu gelişmenin sonuçları, özellikle 

özel müzelerde ve bazı devlet müzelerinde izlenebilir. Eğitimi 

temel amaçlarından biri olarak gören müzeler, çağdaş eğitim 

anlayışına adapte oluyor ve daha hızlı gelişim gösteriyor. 

Dolayısıyla müzenin kendini yenilemesi ve yaşaması için eğitim 

alanında altyapısını oluşturması, bugünün koşullarında bir 

zorunluluktur. Bunu gerçekleştiren müzeler, okullar ve eğitim 

Santralİstanbul Enerji Müzesi 
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kurumlarıyla kurdukları işbirlikleriyle eğitim alanında öncü 

olabiliyor ve kendilerini geliştirebiliyor. Bu noktada örnek 

verebileceğimiz müzeler arasında bulunan Santralİstanbul 

Enerji Müzesi, Rahmi Koç Müzesi, Mardin Müzesi gibi müzeler, 

eğitim programlarıyla kentlerinde önemli bir ihtiyaç olan 

nitelikli insan yetiştirme misyonuna katkıda bulunuyor. 

Kent Müzelerinde Eğitim 

Kent müzelerinin kuruluş amaçlarından en önemlisi kent 

belleğinin korunması, kimlik ve sürekliliğinin sağlanmasıdır. Bu 

amaçla o kentin özgünlüğünün görülebileceği ve aynı zamanda 

kentlilik bilincinin aşılandığı mekânlardır. Kentin geçmişi ve 

geleceği arasındaki bağlantıyı oluşturan kent müzelerinin 

işletilmesi, yaşatılması ve yönetiminde eğitimin çok önemli bir 

yeri vardır. Öğrenci ve okulların uğramadığı bir kent müzesinin 

kentin belleğini koruması ve yaşatması mümkün değildir. Kent 

müzesi henüz planlama aşamasındayken eğitim ayrı bir başlık 

olarak ele alınmalıdır. 

Müze eğitimiyle müzenin kurulma amacının desteklenmesi, 

ziyaretlerin sürekliliği, kültürlerarası iletişimin canlı 

tutulabilmesi ve müzenin yaşaması sağlanır. Bu nedenle müze 

eğitimlerinin henüz müzenin gelişimi planlanırken dikkate 

alınması, bütçede eğitime yer verilmesi, müze içeriklerinin 

oluşturulmasında müze eğitimi konusunda uzman desteğinin 

alınması anlamlı ve önemlidir. 

Sonuç olarak günümüzde kent müzelerinin yaşaması için 

eğitim altyapısının oluşturulması ve işletmesinden yönetimine 

kadar eğitim temelli bir anlayışa sahip olunması gerekir. 

Eğitim İçin Yapılanma 

Günümüzde kentin kimliğinin ve tarih bilincinin gelişmesi ve 

kültürel öneminin kavranması için kurulan kent müzelerinin 

yaşatılmasında en önemli araçlardan biri eğitimdir.

Kent müzelerinin eğitim altyapısının oluşturulması için 

öncelikle müze yönetimi ve iradesi, eğitimi bir araç olarak 

Bursa Kent Müzesi
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benimsemelidir. Bu anlayışla oluşturulacak planlamada eğitim; vizyon ve stratejinin bir 

parçası olarak ele alınmalıdır: 

• Bütçenin oluşturulmasında eğitime mutlaka yer verilmeli ve müze kadrosunun 

eğitim uzmanlarıyla desteklenmesi hedeflenmeli. Kentte eğitim çalışmaları için işbirliği 

yapılabilecek eğitim kurumları (öğretmenler, üniversiteler, yüksekokul, milli eğitim 

müdürlükleri, eğitim uzmanları gibi) ile görüşmeler yapılmalı ve yıllık program dâhilinde 

işbirliklerine gidilmeli. 

• Kent müzesinin koleksiyonu dikkate alınarak yaş gruplarına göre eğitim içerikleri 

hazırlanmalı ve kentteki tüm okulların katılımının sağlanması için tanıtımlar yapılmalı. 

• Geçici sergi ve tematik etkinliklerle ebeveynlerin de katılabileceği, gençlerin aktif olarak 

müzeyi kullanabileceği mekânların oluşturulması sağlanmalı. 

• Çağdaş müze anlayışında kendini yenileyebilen, genç kuşakların ve çocukların 

Santralİstanbul 
Enerji Müzesi 

Buca Göç ve 
Mübadele Anı Evi
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Santralİstanbul Enerji Müzesi 

ihtiyaçlarına göre şekillenen müzelerin, uzun vadede 

işletme, yönetim ve yaşatma sorunlarıyla karşılaşmayacağı;  

sürekliliği olan mekânlara dönüşeceği öngörülebilir. 

ÇEKÜL Vakfı ve Müze Eğitimleri 

Günümüzde pek çok müze, bünyesinde bulundurduğu 

eğitim birimleri aracılığıyla okullara, öğretmenlere, ailelere 

ve kurumlara ulaşıyor; eğitim etkinlikleriyle, kültürel miras 

eğitimi konusunda oldukça önemli bir rol üstleniyor. 

Öte yandan henüz her müzenin kendi eğitim birimini ve 

programını oluşturmadığı da bir gerçek. Dolayısıyla eğitim 

birimi ve programı olmayan müzelere ziyarette, miras 

bağlamından kopuk bilgi aktarımı söz konusu olabiliyor; 

öğrencilerin görsel, işitsel veya interaktif öğrenme, deneyim 

yaşama ve iletişim kurma yolları kapalı kalıyor; ziyaretler, 

etkili ve yaratıcı öğrenmeye dönüşmeden tamamlanıyor. 

Ancak gözlem gücünün gelişmesine katkıda bulunan özel 

teknikler ve yönergelerle belli aşamaları planlanan geziler, 

ziyaret edilen mekânların dinamik bir eğitim ortamına 

dönüşmesini mümkün kılabilir. ÇEKÜL Bilgi Ağacı, bu 

alandaki ihtiyacı karşılamaya yönelik hazırlanan eğitim 

programlarıyla, müze ve alan gezilerinden daha etkin 

faydalanılmasını amaçlıyor. Bu doğrultuda gezi öncesinde, 

gezi sırasında ve gezi sonrasında uygulanacak etkinlikleri 

içeren kaynaklar hazırlıyor, yanı sıra, öğretmenlerin müze 

veya alan ziyareti öncesinde gerçekleştirmesi gereken ön 

hazırlık sürecine de katkı veren kaynakları paylaşıyor.

ÇEKÜL Vakfının 2003 - 2004 yılları arasında UNESCO’nun 

desteğiyle gerçekleştirdiği ilk öğrenci programı olan “Kentler 

Çocuklarındır”  ve 2008 - 2012 yılları arasında yürüttüğü “ETİ 

ÇEKÜL Kültür Elçileri” projeleri bu noktada anlamlıdır. Bu 
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projeler kapsamında verilen eğitimlerde, çocukların, 

yaşadıkları kentin mimari, coğrafi, arkeolojik özellikleri 

ve yaşam kültürüyle ilgili bilgilerini arttıran sunumlar 

yapıldı; seramik, maket, resim gibi etkinlikler düzenlendi 

ve müze, ören yerleri, el sanatları atölyeleri gibi yerlere 

alan gezileri gerçekleştirildi. Tarihi Kentler Birliğinin 

desteğiyle Akseki, Talas, Midyat, Kemaliye, Kastamonu, 

Mudanya, Birgi, Muğla, Şanlıurfa, Kayseri, Amasya, 

Diyarbakır, Midyat ve Kars gibi  Anadolu kentlerinde 

yapılan Kültür Elçileri eğitimlerine ek olarak İstanbul 

Buluşmaları da gerçekleştirildi, bu buluşmalarda farklı 

kentlerde yaşayan kültür elçileri biraraya gelme şansı 

yakaladı.

ÇEKÜL Vakfı 2009 yılından bu yana yürüttüğü eğitim 

çalışmalarına kent müzelerinde eğitim çalışmalarını 

da ekledi. İlk yapılan uygulama çalışması Bursa Kent 

Müzesinde düzenlendi, ÇEKÜL Eğitim Birimi uzmanları 

tarafından Bursa Kent Müzesinin eğitim programlarının 

oluşturulması sağlandı. Yıllık olarak programın 

uygulanmasında ve atölye çalışmalarının yapılmasında, 

ÇEKÜL eğitim uzmanlarının desteğiyle uygulamaların 

sürdürülebilir olması için müze kadrosuna eğitim verildi.

2010 yılından itibaren “Endüstri Mirası Eğitimleri” başlığı 

altında eğitim içerikleri hazırlayarak uygulamalar yapan 

ÇEKÜL Vakfı, öğretmenlere yönelik bir “Öğretmen Kiti” 

hazırladı. İstanbul’un endüstri mirası yapıları hakkında 

bilgi ve eğitim programı sunan kit, her yıl düzenli 

yapılan öğretmen ve öğrenci eğitimleriyle uygulanıyor. 

Alandaki atölye çalışmaları Santralİstanbul bünyesindeki 

Enerji Müzesinde gerçekleştiriliyor. Bunun yanı sıra 

SEKA Kâğıt Müzesi, Bursa TOFAŞ Anadolu Arabaları 

Müzesi, geleneksel zeytinyağı üretim atölyeleri gibi 

sanayi serüvenimizin tanıklarını barındıran alanlara 

Santralİstanbul Enerji Müzesi 
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eğitim ziyaretleri yapılıyor. Samsun Kent Müzesi, Bursa Merinos Tekstil Müzesi gibi yeni müzelerin 

kurulmasında yerel yönetimlere destek veren ÇEKÜL Vakfı, Anadolu’da kurulmakta olan kent 

müzelerini eğitim yaklaşımları konusunda da desteklemeye devam ediyor. 2019 yılında, İstanbul’u 

temsil eden yapı ve müzelere ilişkin bilgileri ve etkinliklerle yapılandırılmış alan gezilerini içeren 

“Yapıların Diliyle Kentim: İstanbul” programı geliştirildi. Eğitim uygulamaları süresince, kılavuzda 

yer alan yapıyı/müzeyi öğrencileriyle ziyaret eden öğretmenler, alan gezilerini, öğrencilerin eğitim 

sürecine doğrudan ve etkin katılımını destekleyen, her alana özel hazırlanmış etkinlikleri uygulayarak 

gerçekleştirdi.

TKB, tarihi kentleri geçmişte olduğu gibi bugün de kültürel miras çalışmalarında ve buna bağlı olarak 

müze eğitimlerinde desteklemeyi sürdürüyor. Bu destekler sayesinde 2016 - 2018 yılları arasında 

Sarıyer, Ödemiş ve Payas’ta yapılan “Kentimin Öyküsü” eğitimleri ile Ödemiş’te yapılan “Endüstri 

Mirası” eğitimleriyle yüzlerce öğretmene, binlerce öğrenciye ulaşıldı.  

Kültürel Miras eğitimleri konusunda okul, yerel yönetimler, müzeler ve sivil toplum kuruluşları arasında 

güçlü işbirliklerini desteklemek ÇEKÜL Vakfının öncelikleri arasında yer alıyor. MEB müfredatını 

destekleyen, çağdaş eğitim yöntemlerini içeren kültürel miras eğitim programlarını kent müzelerinin, 

eğitimcilerin ve yerel yönetimlerin önceliği haline getirmek ve okul dışı öğrenme mekânları olarak 

müzelerin ziyaret edilmesini yaygınlaştırmak, bu öncelikli çalışma alanının görünür adımlarıdır. Bu 

eğitimlerle, çocuk ve gençlerin yaşadıkları kentlere bir de var olan müzelerden bakmaları; yaratıcılık, 

paylaşım, farkındalık, kentlilik bilinci, kültür mirasının korunması, yaşatılması, yeniden işlevlendirilmesi 

gibi konuları keşfetmeleri ve kentleriyle ilgili kültürel bilgiye ulaşmaları hedefleniyor.

Yenikapı Batıkları 
Uygulama ve Araştırma 

Laboratuvarı

İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri
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KENT BELLEKLERİ: MÜZE 
ARŞİVLERİ VE KÜTÜPHANELER

Kent kütüphaneleri, yerel kültür mirasını korumak, araştırmacıyla 
buluşturmak ve kentlerin yerel belleğini oluşturmak için en değerli organizasyonlar 
arasında yer alır. Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfı işbirliğinde yürütülen 
envanter çalışmalarıyla birlikte, kültürel miras konusunda artan farkındalık ve 
bilinç sayesinde giderek daha fazla tarihi yapı kütüphane olarak işlevlendiriliyor; 
kent hafızası kayda alınıyor ve araştırmacılara sunuluyor.

Bellekler, hafıza merkezleri ve arşivler; kentin tarihi ve kültürüyle ilgili kayıtlı veya kayıtsız tüm materyalin 

koruma altına alınmasını sağlar, tasniflenmesini yapar ve bu büyük birikimin geleceğe sağlıklı biçimde 

aktarılmasında öncü rol oynar. Yanı sıra, bu merkezler, kent ve kentli arasında var olan aidiyet duygusunu 

pekiştirir, koruma bilincini arttırır, geçmişin izlerinin yeni kuşaklara da taşınmasını olanaklı hale getirir. Kent 

hafızasını en iyi yansıtan ve muhafaza eden, aktarım sağlayan koruyucu kurumlardır bunlar. Bir kent için 

faydaları ise; tarih yazıcılığının ve kalıcılığının en temel unsurunu oluşturmalarıdır: Genel tarihe, yerel tarihin 

toplamıyla erişmek mümkün. Yerel kaynaklara olan ilgi bu bilinçle artmakta, kentlerde üretilen her türlü bilgi-

belge o yörenin kültürel ve tarihsel dinamiklerini ortaya koymaktadır. Bellekler, hafıza merkezleri ve arşivler 

sözü edilen büyük birikimi gözler önüne seren belgelerin yok olması, geleceğe aktarılamaması risklerini 

ortadan kaldırma gücüne sahiptir. Korumanın sürdürülebilirliği için bu önemli bir noktadır.

Ortak bir gelecek için oluşturulan bu harmandan kent müzeleri ve arşivleri ortaya çıktı. Kurulan yeni kentlerde; 

göçmenler başlarından geçenleri belgelemek, kendi öz tarihçelerini yazabilmek, yaşanılanları unutmamak ve 

unutturmamak, gelişen yurttaşlık bilincini kuvvetlendirmek amacıyla kent müzelerini kurdu. 

İlk kent müzeleri 19. yüzyılın sonlarında ABD’de görülür. Avrupa’nın farklı bölgelerinden yeni bir hayat için 

yola çıkmış insanlar, göçmenler tanımadıkları topraklara yerleşti, buralarda birçok yeni kent kuruldu. Bir 

yandan yeni bir düzene ve hayata alışılmaya çalışan bu insanlar, diğer yandan kendi kültürlerini de yaşamayı 

sürdürdü; beraber getirdikleri kültürel yapıları, yeni kültürel yapıyla uyumlamaya, bir harman oluşturmaya 

özen gösterdi. 

AYŞEN KILIÇ ÖZARSLANTÜRK • ÇEKÜL Bilgi Belge Merkezi Koordinatörü

KORUMA POLİTİKALARI VE
KENT YAŞAMINDA MÜZELER
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Nilüfer Belediyesi 
Mübadele Evi

Misis Çocuk 
Kütüphanesi

Türkiye’de ise Anadolu’nun tarihi ve kültürel kentlerini koruma hareketi 1970’li yıllarda başladı.  

Koruma hareketine destek olmak ve sağlıklaştırma çalışmaları için öncelikli adım olarak kent 

envanterlerinin hazırlanması ilkesi benimsendi. Bu süreçte envanterlerden kent arşivlerine, 

kent belleklerine ve son olarak da kent müzelerine doğru ilerleme kaydedildi. Türkiye’de kent 

müzelerini, kültürel mirası koruma ihtiyacı tetikledi. Koruma bilincinin oluşmaya başlamasıysa, 

süreci mümkün kıldı. 

Kent Bellekleri Neleri İçerir, Nasıl Oluşturulur?

Kent bellekleri materyalleri olarak; fotoğraflar, sözlü tarih çalışmaları (anılar, tekerlemeler, 

bilmeceler ve benzeri), haritalar, efemeralar, dijital veriler, endüstriyel materyaller, aile 

tarihçeleri, tapu kayıtları ve şeriye sicilleri sayılabilir. Bu ve benzeri materyallerin tasnifinden 

sonra yapılacak fizibilite çalışmasıyla projeye başlanabilir. Envanter, materyal, standardizasyon, 

dijitalleştirme, otomasyon, duyuru gibi temel adımların altlığı oluşturularak bir hafıza merkezi 

kurulumunda sağlıklı bir biçimde yol alınabilir. 

Kent hafıza merkezi kurulumunda belli politikaları benimsemek gerekir: Sağlama politikası, arşiv 

binası koruma ve saklama politikası, erişim ve dijitalleştirme politikası en fazla dikkat edilecek 

temel noktaları oluşturur. Projede kent arşivleri müstakil binalarda, uluslararası standartlara 

uygun bir şekilde tasarlanmalı; görevli personel kesinlikle konunun uzmanlarından seçilmeli; 

satın alma, restorasyon, konservasyon gibi konular için ayrılmış bir bütçe olmalıdır.
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KENT BELLEKLERİ: MÜZE 
ARŞİVLERİ VE KÜTÜPHANELER

Kurum amacına yönelik karar verilecek en önemli adımlardan biri de dijitalleştirmedir. 

Bilgi kaynaklarının yedeklenmesi, çoklu erişimin sağlanması; zaman ve mekân sorununun 

ortadan kaldırılması açısından günümüzün temel adımlarındandır. Dijitalleştirilmeye 

değer görülen uygun materyallerin seçimi, teknik formatlara karar verme, sağlama/hizmet 

alımı işlemleri ve aktarım ile kontrol aşamalarının ardından sayısallaştırma işlemleri 

başlatılabilir. 

Varlığımızı duyurmak ve devam ettirebilmek için en önemli adımlardan biri olan 

“duyuru” kanallarını aktif kullanmak, kuşkusuz çok önemlidir. Bu yolla geniş kitlelere 

kısa sürede ve aynı anda, üstelik maliyetsiz bir şekilde erişim sağlanabilir. Bunun içinse 

ilk iş, yapılmış örnekler detaylıca incelenmeli, yol haritası belirlenmeli, bir web sitesi 

hazırlanmalı ve Twitter, Instagram, Facebook, YoutTube gibi sosyal medya hesapları tek 

tek aktifleştirmelidir. Bu en temel adımlar atıldıktan sonra duyuru kanalları sistematik bir 

biçimde kullanılmalı, hedef kitleyle iletişim kesintisiz sürdürülmelidir. 

İzmir Milli Kütüphane

Turabibaba 
Kütüphanesi
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Kent belleklerinin sadece akademik araştırmacılara yönelik 

merkezler olarak düşünülmeleri, onların sürekliliğinin 

sağlanması önünde bir engel oluşturur. Öncelikli hedef halkın 

bu merkezleri sahiplenmesidir. Bu amaçla da kurum ve halk 

arasında güven duygusu sağlanmalı, destekler alınmalı ve 

bu destekler devlet organları tarafından da güvence altında 

tutulmalıdır. Merkezler her kesimden insana hitap edebilecek 

şekilde tasarlanıp, içleri o şekilde doldurulmalıdır.

Dünyadan ve Türkiye’den Örneklerle Kent Bellekleri

Dünyadan ve Türkiye’den benzer nitelikte olabilecek örneklere 

göz atacak olursak; Londra Metropolitan Arşivi (LMA), 1060’lı 

yıllara kadar uzanan tarihi materyallere sahiptir. Londra’da 

yer alan kurum ve şirketlerin arşivleri ile mahkeme kayıtları, 

dernek ve aile belgeleri-arşivleri bu materyal zenginliğine 

örnektir. Bir diğer ilginç örnekse Fransa’dan. Fransız Kent 

Arşivlerinin asıl hedefleri 1789 Fransız İhtilalinden önceki 

tüm arşivleri saklamak ve korumaktır. Ayrıca her kentin 

arşivi mevcuttur ve giderlerinin yüzde 90’ı yerel yönetimler 

tarafından karşılanmaktadır. Ancak arşivlerini dışarıya açmak 

konusunda çok çekimser davranmaktadırlar.

Türkiye’de ise Ahmet Piriştine Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), 

kişisel aile arşivleri, el yazmaları ve Latin alfabeli gazeteleri ile 

özel bir bellektir. Nilüfer Belediyesi Mübadele Evi Yerel Tarih ve 

Halk Kültürü Müzesi; tarihçe, bölge tarım ekonomisi, mübadele 

ve savaş anıları, kozacılık, maddi kültür ve topografya olarak 6 

bölümden oluşturulmuş başarılı örneklerden biridir.

Gazzeli Ahmet Efendi Kütüphanesi
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Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi
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HAFIZA MEKÂNLARINI KORUMAK 

Risk yönetimi çalışması, tarihi çevreden anıtlara, arkeolojik alanlardan müze, 
kütüphane ve arşivlerdeki koleksiyonlara kadar tüm taşınır ve taşınmaz kültür 
varlıklarına yönelik risklerin azaltılmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

1980’lerin sonundan itibaren müzelerde telaffuz edilmeye başlanan risk yönetimi kavramı müzelerin koruma işlevi 

içindeki çalışma alanlarından biridir. 

Etkin korumada, eserde meydana gelebilecek bozulmalarının önüne geçebilmek için esere müdahale edilir. Bu 

yöntem konservasyon ve restorasyon uygulamalarını içermektedir. Önleyici korumada doğrudan esere müdahale 

edilmesi söz konusu değildir. Eserin bozulmasına veya tahrip olmasına yol açabilecek fiziksel ya da çevresel koşullar 

kontrol altına alınarak ve / veya oluşmaları engellenerek eserin korunması hedeflenmektedir. Afet ve acil durum 

yönetimi; “afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması amacıyla bir afet olayının öncesi, sırası ve sonrasında 

yapılması gereken çalışmaların planlanması, yönlendirilmesi, koordine edilmesi, desteklenmesi ve uygulanabilmesi 

için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak hedefler doğrultusunda yönetilmesidir” (AFAD, 

t.y.). Risk yönetimi ise, “kurumların zarar azaltma ve baş edebilme kapasitesini artırmayı hedefleyen bir çalışmadır” 

(Ertürk, 2021, 642). 

Yanmış bir konak, Cide 

Müze koleksiyonlarının sağlıklı koşullarda, doğru yöntem ve malzemelerle depolarda / sergi salonlarında 

korunması konusunda dört yaklaşım mevcuttur. Bunlar; “etkin koruma”, “önleyici koruma”, “afet ve acil durum 

yönetimi” ile “risk yönetimi”dir.

DOÇ. DR. NEVRA ERTÜRK • Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü   

MÜZELERDE RİSKLERE HAZIRLIK
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2015 Nepal depreminden sonra müzelerde 
koleksiyonlara yönelik iyileştirme çalışmaları (Aparna 
Tandon, 2015)

HAFIZA MEKÂNLARINI KORUMAK 

Müzelerde risk yönetimi döngüsü; önleyici koruma-hazırlık, müdahale ve iyileştirme 

aşamalarından oluşmaktadır. Önleyici koruma-hazırlık aşaması başarı ile gerçekleştirilir, 

önleyici koruma ve hazırlık çalışmaları belirli aralıklarla kontrol edilirse, müzelerin 

karşılaşabilecekleri risklere karşı baş edilme kapasiteleri artar. Böylece zarar da en aza 

iner.

Risklerle Karşı Karşıya Kalmak: Brezilya Ulusal Müzesi Örneği

Dünyada birçok müze deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerin yanı sıra, savaş, silahlı 

çatışma, vandalizm gibi insan kaynaklı risklerle de karşı karşıyadır.

1966 yılında Venedik ve Floransa’da yaşanan sel felaketi nedeni ile yaklaşık olarak 

11 bin sanat eseri, 700 bin cilt arşiv malzemesi hasar görmüştür (UNESCO, 1967, 

4). 2002 yılında Orta Avrupa’da yaşanan sel felaketi ise, Almanya, Çek Cumhuriyeti, 

Avusturya başta olmak üzere Batı ve Orta Avrupa’daki birçok kenti etkilemiş; 

müzelerdeki eserler sel sularına maruz kalarak tahrip olmuştur. Bu eserlerin 

kurtarılması uzun yıllar süren çalışmalarla tamamlanabilmiş; müdahale ve iyileştirme 

çalışmalarında, insan kaynağı, bütçe ve teknik donanım başlıca ihtiyaçlar arasında yer 

almıştır. 1995 Kobe Depremi (Japonya), 2004 Sumatra Depremi (Endonezya), 2011 

Tohoku Depremi (Japonya) ve 2015 Nepal Depremi, depremlerin sadece insan hayatı, 

ekonomi ya da sosyal yaşam üzerindeki etkisini değil, aynı zamanda tarihi çevre ve 

yapılar ile koleksiyonlar üzerindeki olumsuz etkilerini de gösteren çarpıcı örneklerdir. 

Müzelerde risk yönetimi 

döngüsü; önleyici koruma-

hazırlık, müdahale ve 

iyileştirme aşamalarından 

oluşmaktadır.
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Nitekim “Nepal Depreminin etkisiyle Changu’daki iki müze tamamen yıkılmış; bir müze orta hasar, üç müze 

de ağır hasar almıştır. Ayrıca müzelerde yapısal ve yapısal olmayan ölçekte hasarlar meydana gelmiştir” 

(ICCROM ve ICORP, 2015, 9).

1986 yılında Hollanda’daki Stedelijk Museum’da Barnett Newman’ın “Who’s afraid of Red, Yellow and 

Blue III” resmine bir ziyaretçi bıçakla saldırmış ve resmi tahrip etmiştir (Pennock, 2010, 8). Hollanda’nın 

Amersfoort şehrinde 2007 yılında Armando Müzesinin çatısında kaynak yapan işçilerin sebep olduğu 

yangın, müzede yangın söndürme sisteminin bulunmaması sebebiyle tüm binayı etkilemiş, Hollandalı 

ressam Armando’ya ait resim koleksiyonu tamamen yanmıştır (Terruzzi ve Hekman, 2010, 16).

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde bulunan ve Latin Amerika’nın en önemli antropoloji koleksiyonlarından 

birine ev sahipliği yapan Ulusal Müzede 2 Eylül 2018 tarihinde sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle 

yangın çıkmıştır. 200 yaşındaki tarihi bir binada yer alan Ulusal Müze, iki asır boyunca ayakta kalmayı 

başarabilmiş olmasına karşın, 6 saat gibi kısa bir sürede ağır hasar görmüştür. Müzenin koleksiyonunda 

bulunan  yaklaşık 18 milyon eser, yangın ve yangından kaynaklanan duman ve kurum nedeniyle tahrip 

olmuştur. Latin Amerika Bölgesinin en büyük doğa tarihi müzesi olan Ulusal Müzenin ihtiyaçları, bütçe 

kısıtlamaları nedeniyle özellikle son 4 yıldır karşılanamamıştır. “Her müzede mutlaka bulunması gereken 

yangın söndürme sistemi bu müzede mevcut olmadığı gibi, müzenin yakınındaki yangın musluklarından da 
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Prag sel felaketi, 
Kafka Müzesi, 2013

Brezilya Ulusal Müzesi,
yangın öncesi

su akmadığı belirtilmiştir. Müzeye aktarılması gereken paranın yeni müze binalarının 

inşaatında ya da Olimpiyatlar için yatırım amaçlı kullanılması sebebiyle bu vahim sonuç 

doğmuş ve sonuç kültürel bir trajediye dönüşmüştür. Yangın söndürme sistemi ve 

zamanında müdahale ile belki de rahatlıkla kontrol altına alınabilecek bu yangın, geri 

dönülemez bir şekilde kültür varlıklarının kaybına neden olmuştur”  (https://www.theguardian.

com/world/2018/sep/03/fire-engulfs-brazil-national-museum-rio).

Uluslararası Alanda Atılan Adımlar

Müzeleri ve koleksiyonları karşı karşıya kaldığı risklerden korumak amacıyla 

1996 yılında Uluslararası Mavi Kalkan Komitesi (ICBS) kurulmuştur. ICBS, çalışmalarını 

konuyla ilgili beş uzman kuruluşla birlikte  yürütmektedir. Bu kuruluşlar; Uluslararası 

Arşiv  Konseyi (ICA), Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM), Uluslararası Anıtlar ve Sitler 

Konseyi (ICOMOS), Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA), 

Görsel-İşitsel Arşiv Dernekleri Koordinasyon Konseyidir (CCAAA). 
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Brezilya Ulusal Müzesi yangını, 2018

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) ile 

Uluslararası Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları 

Merkezi (ICCROM) afet risklerinin yönetimi konusunda kapasite 

geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Ayrıca afete 

maruz kalmış ülkelerin talebi doğrultusunda söz konusu ülkelere 

uzmanlar eşliğinde misyon ziyareti gerçekleştirilmektedir. Bir afet 

sonrasında UNESCO uluslararası yardım çağrısında bulunmakta 

ve yardım kampanyaları yürütmekte; ICCROM ile birlikte yayınlar 

yaparak, bu konuda farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmaktadır. 

ICCROM’un risk yönetimi ve önleyici koruma alanındaki eğitimleri 

ise devam etmektedir. 

ICOM’un Afet Riskleri Yönetimi Komitesi (DRMC), ICOM’un iletişim 

ağında yer alan uzmanlar vasıtasıyla kapasite geliştirmeye yönelik 

eğitim faaliyetleri yürütmekte; benzer şekilde ICOMOS Risklere 

Hazırlık Bilimsel Komitesi (ICORP) de kendi ağı içinde yer alan 

uzmanlarla misyon ziyareti gerçekleştirmekte, kapasite geliştirmeye 

yönelik eğitim faaliyetleri ve yayınlar yapmaktadır.

 

Bir diğer önemli adım da, 2015 yılında Sendai’de düzenlenen 

toplantıda “Sendai 2015-2030 Çerçeve Planı”nın kabul edilmesidir. 

Sendai Çerçeve Planı önceki çerçeve planları ve belgelerden 

farklı olarak “kültür” ve “miras” konularına referans vermektedir. 

Bu çerçeve planı, sadece taşınmaz kültür varlıkları için değil, 

aynı zamanda taşınır kültür varlıkları için de Afet Riski Azaltma 

stratejilerini ve eylemlerini ulusal ve uluslararası ölçekte 

önümüzdeki 15 yıl için yönlendirecektir (https://whc.unesco.org/en/

disaster-risk-reduction/).
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Türkiye’deki Müzeler İçin İhtiyaçlar

• Türkiye’nin büyük bir kısmının deprem kuşağında olması sebebiyle, müze binaları 

ve koleksiyonlara yönelik en büyük tehlike “deprem” olarak kabul edilmektedir. Öte 

yandan, iklim değişikliği nedeniyle sel ve yangın da önümüzdeki yıllarda öncelikli 

tehlike ve riskler arasında yer alabilir.

• Türkiye’deki müzelerde deprem riskine hazırlık yönünde çalışmalar yapılmış olmakla 

birlikte, ülke genelinde depreme karşı önlem alan müze sayısı oldukça azdır. 1999 

Kocaeli ve Düzce depremleri müze koleksiyonlarının depreme karşı korunmasında 

önemli bir kırılma noktası olmuş; özellikle İstanbul’daki birçok müze depolarında / sergi 

salonlarında önlem alınmış, bilimsel projeler yürütülmüş, müze uzmanlarına yönelik 

eğitim programları gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, geçen süre zarfında söz konusu 

çalışmalar ivme kazanmak yerine, sınırlı sayıda uygulama ile devam etmektedir.

• Tüm risk türlerini içeren kapsamlı bir risk yönetimi çalışmasının yapılması, risk 

yönetimine dair veri tabanı oluşturulması Türkiye müzeleri için bir ihtiyaçtır. 

Elazığ depremi, 2020

Risk yönetiminin en 

önemli aşamasını, önleyici 

koruma, yani bir anlamda 

risklere hazırlık çalışması 

teşkil eder.
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• Devlet ve özel müzelerinin çoğunluğunda bir acil durum planı mevcut olmakla birlikte, planların 

güncellenmesi, belirli aralıklarla tatbikat yapılması ve her müzede bir koruma politikasının 

(conservation / collection care policy / plan) bulunması ihtiyaçtır. Koruma politikası, müzelerin 

sergileme ya da koleksiyon yönetimi politikası gibi yazılı bir dokümandır ve yurt dışındaki pek çok 

müzede bu doküman mevcuttur. Koruma politikasında, kurumun misyon ve hedefleri; ilgili personelin 

görev ve sorumlulukları; belgeleme, genel temizlik ve bakım ilkeleri; güvenlik koşullarının yönetimi; 

çevresel koşulların yönetimi; bütünleşik zararlı yönetimi; depolama / sergileme malzemeleri ve 

yöntemleri; elleçleme (handling); taşıma yöntemleri; ödünç alma / verme süreçleri; ilgili mesleki etik 

kurallar yer almaktadır.

Risk yönetiminin en önemli aşamasını, önleyici koruma, yani bir anlamda risklere hazırlık 

çalışması teşkil eder. Türkiye’de konservasyon-restorasyon alanında eğitim veren birçok üniversite 

bulunmaktadır. Bu üniversitelerden mezun olan konservatör-restoratörler, merkez / bölge 

laboratuvarlarında istihdam edilmekte ya da serbest çalışarak, müzelere dışarıdan hizmet vermektedir. 

Öte yandan, söz konusu koruma uzmanlarının çalışmaları konservasyon ya da restorasyon çalışmaları 

ile sınırlı kalmakta, önleyici korumanın belkemiğini oluşturan “düzenli kontrol” ile “risklere hazırlık” 

konuları her müzede gerçekleştirilememektedir. Diğer yandan, risk yönetimi konusu koruma disiplini 

içinde ayrı bir uzmanlık alanı olup, bu alanda uzmanlaşmış kişilerin müzelere hizmet vermesine ihtiyaç 

duyulmaktadır.

İzmir depremi, 
2021

Haydarpaşa Garı 
yangını, 2010
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Müzenin yeri, konumu, bulunduğu bölge, coğrafi ve 

iklimsel koşullar, müzenin idari yapısı, personel sayısı ve 

personelin uzmanlığı, müzenin bağlı bulunduğu kurum, 

bütçe, müze binasının fiziksel koşulları, koleksiyon 

türü, malzemesi, koleksiyondaki eser sayısı gibi konular 

müzeden müzeye farklılık göstermektedir. Bu nedenle risk 

yönetimi konusunda müzelerin öncelikleri ve ihtiyaçları da 

birbirinden farklıdır. 

Risk Yönetimine Başlamadan Önce…

Risk yönetimi çalışması 6 aşamadan oluşmaktadır. 

Bunlar: Durum değerlendirmesi, risklerin belirlenmesi, 

risk analizi, risklerin değerlendirilmesi, uygulama ve 

izlemedir (Pedersoli vd., 2016, 6-7). Eğer müzenizde risk 

yönetimi çalışmasına başlıyorsanız, bina, koleksiyon, 

personel ve bütçeye dair birtakım sorulara öncelikli olarak 

yanıt vermeniz gerekir. Müzeniz nerede bulunuyor? 

Müzenizin bulunduğu bölgede daha önceden herhangi 

bir afet yaşanmış mı? Binanın yapım sistemi ve malzemesi 

nedir? Müzeniz tarihi bir yapıda mı yoksa yeni bir binada 

mı? Depolama ve sergileme koşullarınız ile depolama 

/ sergileme sistemlerinin malzemesi nedir? Müzenizde 

deprem, yangın, sel ile ilgili güvenlik önlemleri mevcut 

mu? Güvenlik önemleri belirli aralıklarla kontrol ediliyor 

mu? Koleksiyonunuzda kaç eser var? Eserlerin tamamı 

envantere kayıtlı mı? Koleksiyonunuzdaki eserlerin 

malzemesi ve kondisyon durumları nedir? Yazılı bir 

koruma politikanız var mı? Acil durum planınız mevcut 

mu? Müzenizde risk yönetimi konusunda uzman 

personel var mı? Yıllık bütçenizin ne kadarını risk yönetimi 

konusu için ayırıyorsunuz? gibi birçok soru yanıtlandıktan 

sonra, öncelikler sıralanmalı ve öncelik sırasına göre 

önlemler alınmalıdır.

Venedik sel felaketi, Arkeoji Müzesi, 2019

Müzenizde risk yönetimi çalışmasına 
başlıyorsanız, bina, koleksiyon, personel 
ve bütçeye dair birtakım sorulara öncelikli 
olarak yanıt vermeniz gerekir.
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Manavgat Yangını, 2021

Ortak Belleğimizi Korumak

Ortak belleğimizin koruyucu mekânları olan müzelerin can damarı koleksiyonlardır. Koleksiyonları 

dört duvara ve çatıya sahip bir müze binası ve o müze binasının içindeki depo alanları ya da sergi 

salonlarında muhafaza etmek yeterli değildir. Eserlerin tamamının envanter sisteminde kayıtlı 

olması, koleksiyonlarınızın düzenli kontrolü, geçmişte yaşanmış afetlerin yazılı olduğu belgeler, 

uzman personel ve bütçe, risk yönetimi çalışmanızı kolaylaştıracaklar araçlardır.

Müzenize ve koleksiyonlarınıza özgü risk faktörlerini bilmek ya da tespit etmek, söz konusu risklere 

göre zarar azaltma kapasitenizi geliştirmek ve risklere karşı hazırlıklı olmak müzenin koruma 

işlevinin başında gelir. Böylece müdahale sürecinde ya da sonrasında hem karşılaşabileceğiniz 

hasar azalır hem de kapasiteniz artar. Brezilya’daki Ulusal Müzede zamanında gerekli önlemler 

alınabilseydi, yaşanan yangın bir felakete dönüşmez, koleksiyonlar da bu ölçüde tahrip olmazdı. 

Unutmayalım ki her türlü riske karşı zamanında önlem alınır ve hazırlıklı olunursa, müdahale etme 

ve iyileştirme süreci daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilir. 
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TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ
MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI



TKB MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI

Tarihi Kentler Birliği doğal ve kültürel mirasımızın korunmasını özendirmek 
ve bu alanda yürütülen çalışmaları desteklemek, projeleri canlandırmak, yeni 
fikirlere zemin hazırlamak, örnek uygulamalarla yapılamaz diye düşünülenin 
yapılabilir olduğunu göstermek üzere iki ayrı yarışma düzenliyor. Tarihi ve Kültürel 
Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması ile Müze Özendirme 
Yarışması. 

Necati Korkmaz Mikro Minyatür 
Sanat Merkezi ve Sergi Alanı

TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ
MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI

Tarihi, doğal ve kültürel çevrenin korunmasına yönelik politikalara destek veren Tarihi Kentler Birliği, bu 

değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması için Özendirme Yarışmaları düzenliyor; kent müzelerinin gelişmesine 

verdiği önemle, kentlerdeki koruma hareketini canlı tutuyor. Tarihi Kentler Birliği bu bağlamda, kültürel birikim ve 

değerleriyle farklılaşan, yaşanabilir çevreler yaratmayı temel ilke olarak benimsiyor. Ve bu doğrultuda tarihi, doğal 

ve kültürel mirasımızın korunmasını özendirmek ve bu alanda yürütülen çalışmaların artmasını sağlamak amacıyla 

2001 yılından itibaren Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasını; 2016 

yılından bu yana ise Müze Özendirme Yarışması düzenleniyor. 

Müzeciliğin ve müzelerin yaygınlaştırılması, kurulduğu tarihten bu yana Tarihi Kentler Birliğinin temel eylem 

alanlarından biri. Taşınır ve taşınmaz kültür birikimimizin araştırılması, kayıt altına alınması, sergilenmesi ve 

kentliyle buluşturulmasına yönelik önemli bir işlevi yerine getiren müzeler, Tarihi Kentler Birliği tarafından 

destekleniyor.

Bu yarışmalar rekabeti değil; birbirini destekleyen, birbirinden öğrenen ve kültür ortak paydasında buluşarak dayanışma 

içinde tarihi, doğal ve kültürel mirasını korumayı öncelik olarak belirleyen yerel yönetimleri teşvik ediyor, bunu 

amaçlıyor.
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TKB MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI

Tarihi Kentler Birliği, müzeciliği ve müzeleri sevdirmeyi, 

kentlerdeki müzelerin kalitesini dünya standartları ölçüsüne 

taşımayı, koleksiyon ve arşiv bilincini geliştirmeyi, müzeler aracılığıyla 

kültür ve sanatı korumayı, müzeler arası ortak çalışmaları teşvik 

ediyor. Tarihi Kentler Birliği bu amaçlar doğrultusunda iyi müzecilik 

örneklerini özendirmek, koruma bilinci yaratma rollerini öne 

çıkarmak ve ülkemizde yerel yönetimlerin inisiyatifiyle oluşturulmuş 

müzeler arası işbirliğini geliştirmek amacıyla bir Özendirme 

Yarışması düzenliyor. Müze Özendirme Yarışması ile yeni müzelerin 

açılması  özendirilirken, hâlihazırda açılmış olan müzelerin de 

niteliklerinin arttırılması, müze ve müzecilik bilincinin yanında 

kentte önemli bir kültür odağı oluşturan müzeler aracılığıyla koruma 

bilincinin geliştirilmesi, eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması ve 

kent arşivlerinin oluşturulması amaçlanıyor. 

2016 yılından bu yana düzenlenen Müze Özendirme Yarışmasında 

müzeler; sergi alanı, etkinlikler, süreç yönetimi, arşiv oluşturma ve 

araştırma yönleri ile değerlendiriliyor. 

Bu kapsamda yapılan değerlendirmede başvuru yapan müzelerin 

aşağıdaki nitelikleri göz önünde tutuluyor:

Sergi Alanı

a) Sergileme alanının tasarımı, teşhir niteliği

b) Koleksiyonun yorumlanması, müze yapısı ve koleksiyon arasındaki 

ilişkinin nasıl kurulduğu

c) Sergi alanındaki bilgilendirme sisteminin kurgusu ve tasarımı

d) Teşhir edilen eserlerin korunuyor olması

e) Müze içinde engelli erişimi

f) Tasarımda kullanılan teknolojiler

g) Müze mekânının kent ile ilişkisi, müzenin kente nasıl katkı sağladığı

Eğitim ve Etkinlikler

a) Müzede çocuklara ve yetişkinlere yönelik yapılan eğitim faaliyetleri

b) Müzede yıl içinde oluşturulmuş etkinlik takvimi

c) Müzede yapılan süreli sergiler

d) Müzede yapılan etkinliklerin kentin kültür yaşamına etkisi

e) Konferans, seminer mekânlarının niteliği

Trabzon Şehir Müzesi
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Süreç Yönetimi

a) Müzenin yönetim şeması

b) Müze çalışanlarına yönelik mesleki eğitim ve atölyeler

c) Müzedeki halkla ilişkiler ve ziyaretçi yönetimi

d) Tanıtım ve iletişim faaliyetleri

Araştırma, Arşiv ve Yayın

a) Müze yayınları

b) Müzede devam eden ve desteklenen araştırma projeleri

c) Müze arşivinin oluşturulma şekli

d) Yerel, ulusal ve uluslararası ortak projelere katılım

2016 yılından bu yana her yıl, toplamda 5 kez düzenlenen Müze Özendirme Yarışmasına bugüne dek 121 müze başvuru 

yaptı. Yalnızca ilk yıl kategorizasyona gidilmeden tüm katılımcılar ödüllendirilirken, 2017-2018 yılı yarışmasında bir 

adet jüri özel ödülü verildi, diğer katılımcılar belirli kategoriler altında toplanarak ödüllendirildi. Sonraki yıllarda da bu 

yaklaşım sürdürüldü. Burada altı çizilmesi gereken konu Müze Özendirme Yarışmasının rekabetçi bir yarışmadan ziyade 

müze ve müzecilik faaliyetlerini özendiren ve bu konudaki çabaları takdir eden bir yaklaşımla düzenleniyor olması ve 

yerel yönetimleri kendi bünyelerinde müzeler ve arşivler oluşturmaya teşvik etmeyi amaçlamasıdır. 

Odunpazarı Ahşap Eserler Müzesi
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Göynük Belediyesi: Gürcüler Konağı Kent Müzesi

Kemaliye Belediyesi: Kemaliye Etnografya Müzesi

İnebolu Belediyesi: Kurtuluşa Giden Yolda İnebolu Kent Müzesi

TKB MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI

TKB MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASINA KATILAN MÜZELER 
2016-2017

Akseki Belediyesi: Akseki Etnografya Müzesi

Bolu Belediyesi: Bolu Kent Müzesi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: 
Eskişehir Kurtuluş Müzesi

Altındağ Belediyesi: Altınköy Açıkhava Müzesi

Elmalı Belediyesi: Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kent Müzesi

Küçükkuyu Belediyesi: Küçükkuyu Tanıtım Merkezi

Kadirli Belediyesi: Kadirli Kent Müzesi
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: Şanlıurfa Kent Müzesi

TKB MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASINA KATILAN MÜZELER 
2016-2017

Nilüfer Belediyesi: Mübadele Evi

Samsun Büyükşehir Belediyesi: Samsun Kent Müzesi Selçuklu Belediyesi: Aya Elenia Müzesi

Ödemiş Belediyesi: Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi

Tire Belediyesi: Tire Kent Müzesi

Ünye Belediyesi: Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi

Uzunköprü Belediyesi: Uzunköprü Kent Müzesi

Yalova Belediyesi: Yalova Kent Müzesi
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Taşköprü Belediyesi: Taşköprü Kent Tarihi Müzesi

Şahinbey Belediyesi: Milli Mücadele Müzesi

Bilecik Belediyesi: Bilecik Yaşayan Şehir Müzesi

TKB MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI

2017-2018 

Bozüyük Belediyesi: Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi Edirne Belediyesi: Edirne Kent Müzesi

Havran Belediyesi: Havran Kent Müzesi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi: 
Trabzon Şehir Müzesi

Bartın Belediyesi: Bartın Kent Müzesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi: Sadi Tekkesi ve Kuva-i Milliye Ruhu Müzesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi: 
Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi
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Karadeniz Ereğli Belediyesi:
Karadeniz Ereğli Kent Müzesi Melikgazi Belediyesi: Germir İptida-i Mektebi Müzesi

Sancaktepe Belediyesi: 1915 Çanakkale Panorama ve Muhsin Yazıcıoğlu Şehitlik Parkı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi: Tütün Müzesi (TÜTMÜ)
İzmir Büyükşehir Belediyesi: 

Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM)

Bornova Belediyesi: Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi

Bigadiç Belediyesi: Bigadiç Müzesi ve Kültür Evi

Mersin Büyükşehir Belediyesi: MESKİ Filtre Su Müzesi

Uzundere Belediyesi: Kırsal Yaşam Müzesi
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: 
Kahramanmaraş Dondurma Müzesi

Kuşadası Belediyesi: Necati Korkmaz Mikro Minyatür 
Sanat Merkezi ve Sergi Alanı

Sındırgı Belediyesi: Remzi Çakar Güreş Müzesi

TKB MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI

2018-2019

Eskigediz Belediyesi: Eskigediz Açık Hava Müzesi

Dinar Belediyesi: 
Etnografya ve Sosyal Yaşam Müzesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: Gaziantep Fıstık Müzesi

Süleymanpaşa Belediyesi: Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi

Çankırı Belediyesi: Tarihi Çamaşırhane Müzesi Didim Belediyesi: Yoran Mübadele Anı ve Kültür EviBattalgazi Belediyesi: Tahtalı Hamam Müzesi

Nilüfer Belediyesi: Edebiyat Müzesi

Beykoz Belediyesi: Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi

68



Konya Büyükşehir Belediyesi: Konyanüma Panorama Müzesi

Süleymanpaşa Belediyesi: Ressam İbrahim Balaban Müzesi

Çankırı Belediyesi: Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi

Gökçeada Belediyesi: Gökçeada Belediyesi Kent Müzesi

Tokat Belediyesi: Tokat Şehir MüzesiSelçuklu Belediyesi: Sille Kent Müzesi

Simav Belediyesi: Simav Kent Müzesi

Malatya Büyükşehir Belediyesi: Radyo ve Gramofon Müzesi

Şahinbey Belediyesi: İslam Bilim Tarihi 
Müzesi ve İslam Bahçesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi: Çarmelik Kervansarayı Tarım MüzesiOsmangazi Belediyesi: Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi
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Şebinkarahisar Belediyesi: Kent Müzesi

Dulkadiroğlu Belediyesi: Kahramanmaraş 
Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Kayseri Müzesi

TKB MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI

2019-2020

Bilecik Belediyesi: Yaşayan Şehir Müzesi Kepez Belediyesi: Bir Zamanlar Antalya Müzesi

Manavgat Belediyesi: Giritli Müzesi - Giritliler Kültür Evi

Odunpazarı Belediyesi: Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Müzesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Buca Göç ve Mübadele Anı Evi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Kent Belleği Müzesi

Uşak Belediyesi: Kent Tarihi Müzesi
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Aksaray Belediyesi: Aksaray Somuncu Baba Minyatür Müzesi

Battalgazi Belediyesi: Hasırcı ve Yaygın Mahalle Müzeleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: SEKA Kâğıt Müzesi

Odunpazarı Belediyesi: Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi

Altındağ Belediyesi: Ulucanlar Cezaevi Müzesi

Karadeniz Ereğli Belediyesi: Alemdar Gemisi Müzesi

Odunpazarı Belediyesi: Ataol Behramoğlu Kitaplığı

Bodrum Belediyesi: Bodrum Deniz Müzesi
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Manavgat Belediyesi: Manavgat Kent Müzesi

Odunpazarı Belediyesi Cam Sanatları Merkezi

Osmaniye Belediyesi: Osmaniye Kent Müzesi 

TKB MÜZE ÖZENDİRME YARIŞMASI

2020-2021 

Altındağ Belediyesi: AHBV Üniversitesi Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi Antalya Büyükşehir Belediyesi: Antalya Oyuncak Müzesi

Hatay Büyükşehir Belediyesi: 
Vakıflı Köyü Musadağ Müzesi

Yeşilyurt Belediyesi: Kahve Konağı Müzesi

Boyabat Belediyesi: Yaşayan Kültürel Miras Müzesi Dulkadiroğlu Belediyesi: Tematik Mutfak Müzesi

Sivrihisar Belediyesi Sivrihisar Uygulamalı Kilim Müzesi 

Odunpazarı Belediyesi: Ahşap Eserler Müzesi
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Kepez Belediyesi: Nostaljik Araçlar Müzesi Konak Belediyesi: Necdet Alpar Mask Müzesi 

Seyhan Belediyesi: Prof. Dr. İlter Uzel Tıp ve Diş Hekimliği Müzesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi: 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi

Niksar Belediyesi: Cihad’ül Ekber Danişmendliler Müzesi Hatay Büyükşehir Belediyesi: Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi İzmit Belediyesi: Atatürk Evi Müzesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Selçuklu Uygarlığı Müzesi

Karşıyaka Belediyesi: Hamza Rüstem Fotoğraf Evi

Odunpazarı Belediyesi: Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi: Germanicia 

Antik Kenti Ören Yeri
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Kayseri Selçuklu Uygarlığı Müzesi



TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ
MÜZE ENVANTERİ



TARİHİ KENTLER BİRLİĞİ MÜZE ENVANTERİ

İL BELEDİYE BELEDİYELERE BAĞLI MÜZELER MÜZE 
SAYISI

Adana

Adana Büyükşehir 
Belediyesi

Adana Sinema Müzesi,Yeşiloba Şehitliği Müzesi, Kıbrıs Barış Herakatı 
Çıkarma Gemi Müzesi, Karacaoğlan Edebiyat Müze Kütüphanesi

4

Ceyhan Belediyesi Haydar Aliyev Müzesi 1

Kozan Belediyesi Kozan Kent Müzesi 1

Seyhan Belediyesi Prof. Dr. İlter Uzel Dişçilik ve Tıp Aletleri Müzesi 1

Yüreğir Belediyesi İlk Kurşun Müzesi 1

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sanat Evi 1

Bolvadin Belediyesi Bolvadin Kent Müzesi 1

Dinar Belediyesi Dinar Belediyesi Etnografya Müzesi 1

Ağrı Doğubayazıt Belediyesi Ahmed-i Hani Kent Müzesi ve Geleneksel Doğubayazıt Evi 1

Aksaray Aksaray Belediyesi Somuncubaba Minyatür Müzesi 1

Amasya Amasya Belediyesi Ferhat ile Şirin Aşıklar Müzesi, Sabuncuoğlu Tıp ve Cerrahi Tarihi Müzesi, 
Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi 

3

Merzifon Belediyesi Sami Baydar Anı Evi 1

Ankara Altındağ Belediyesi Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Altınköy Açıkhava Müzesi 2

Ayaş Belediyesi Etnografya Müzesi 1

Beypazarı Belediyesi Beypazarı Kent Tarihi Müzesi, Kültür ve Tarih Müzesi 2

Kızılcahamam Belediyesi Kızılcahamam Belediyesi 100. Yıl Eğitimci Nuray Yeşil Müzesi, Hocalı Anıt 
Park Müzesi, Jeopark Müzesi

3

Antalya

Akseki Belediyesi Akseki Belediyesi Etnografya Müzesi, Ben Aksekiyim Resim Müzesi 2

Alanya Belediyesi Hüseyin Azakoğlu Kent Müzesi ve Kent Belleği Merkezi 1

Antalya Büyükşehir 
Belediyesi

Antalya Oyuncak Müzesi, Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi, Manavgat 
Evrenseki Özel Yörük Müzesi, Nekropol Müzesi Antalya Türk ve İslam 
Medeniyetleri Müzesi, Antalya Kent Müzesi

6

Elmalı Belediyesi Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kent Müzesi 1

Kepez Belediyesi Kepez Anadolu Oyuncak Müzesi, Bir Zamanlar Antalya Müzesi 2

Kumluca Belediyesi Kumluca Kent Müzesi 1

Manavgat Belediyesi Giritliler Müzesi-Giritli Kültür Evi, Manavgat Kent Müzesi 2

Aydın Didim Belediyesi Yoran Mübade Anı ve Kültür Evi 1

Efeler Belediyesi Efeler Kent Bellegi ve Arastirma Merkezi 1

İncirliova Belediyesi İncirliova Deve Müzesi 1

Kuşadası Belediyesi Kuşadası Kent Müzesi, Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi 2

Söke Belediyesi Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi 1

Balıkesir

Ayvalık Belediyesi Küçükköy Kent Müzesi 1

Balıkesir Büyükşehir 
Belediyesi

Devrim Erbil Çağdaş Sanatlar Müzesi, Havran Kent Müzesi 2

Bigadiç Belediyesi Bigadiç Belediyesi Müzesi 1

Burhaniye Belediyesi Kuvayi Milliye Kültür Müzesi 1

Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi 1

Havran Belediyesi Havran Kent Müzesi 1

Sındırgı Belediyesi Remzi Çakar Güreş Müzesi 1

Bartın Bartın Belediyesi Kemal Samancıoğlu Etnografya Müzesi, Bartın Kent Müzesi 2

Bilecik Bilecik Belediyesi Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi 1

Bozüyük Belediyesi Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi 1

Pazaryeri Belediyesi Pazaryeri Kent Müzesi 1

Bolu Bolu Belediyesi Bolu Kent Müzesi 1

Göynük Belediyesi Gürcüler Konağı Kent Müzesi 1

Mudurnu Belediyesi Mudurnu Kent Müzesi, Mudurnu Ahiler Müzesi, Arkeoloji Müzesi 3
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Bursa Bursa Büyükşehir 
Belediyesi

Bursa Kent Müzesi, Karagöz Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, Merinos Enerji 
Müzesi, Merinos Tekstil Sanayi Müzesi, Bursa Göç Tarihi Müzesi, Bursa Vakıf 
Kültürü Müzesi, Hüsnü Züber Evi Müzesi, Bursa Bıçak Müzesi, Cımalıkızık 
Köyü Müzesi, Arkeopark Aktopraklık Höyük/Açıkhava Müzesi, Aksu Köyü 
Müzesi, Yaşam Kültürü Müzesi, Kuran ve El Yazmaları Müzesi, Sağlık Tarihi 
Müzesi, Belenören Köyü Müzesi, Karıncalı Köyü Müzesi, Tophane Sanat 
Okulu Müzesi

18

Mudanya Belediyesi Tahir Paşa Konağı Müze Evi 1

Mustafakemalpaşa 
Belediyesi

Kent Müzesi 1

Nilüfer Belediyesi Mübadele Evi, Mysia Fotoğraf Müzesi, Edebiyat Müzesi, Müzik Müzesi 4

Osmangazi Belediyesi Panorama 1326 Fetih Müzesi 1

Çanakkale Çanakkale Belediyesi Çanakkale Belediyesi Seramik Müzesi, Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi 2

Gelibolu Belediyesi Kale Burcunda Piri Reis Müzesi, Savaş Müzesi 2

Gökçeada Belediyesi Kent Müzesi 1

Küçükkuyu Belediyesi Küçükkuyu Belediyesi Tanıtım Merkezi 1

Çankırı Çankırı Belediyesi İletişim Müzesi, Masal Müzesi,Yapma Bebek Müzesi, Çocuk Kültürü Müzesi, 
Yerel Tarih Müzesi, Tarihi Çamaşırhane Müzesi

6

Çorum Çorum Belediyesi Çorum Kent Arşivi,15 Temmuz Müzesi 2

İskilip Belediyesi İskilipli Alimler Müzesi 1

Denizli Denizli Büyükşehir 
Belediyesi

Folklorik Bez Bebek Müzesi 1

Tavas Belediyesi Hanife Ahmet Paralı El Sanatları ve Kültür Müzesi, Çamlık Çarpına Müzesi, 
Müftüler Müzesi, Hatice ve Ahmet Gözlükaya Müzesi

4

Diyarbakır Diyarbakır Büyükşehir 
Belediyesi

Diyarbakır Kent Müzesi 1

Edirne Edirne Belediyesi Edirne Kent Belleği Müzesi 1

Uzunköprü Belediyesi Uzunköprü Kent Müzesi 1

Erzincan Kemah Belediyesi Kemah Kent Müzesi 1

Kemaliye Belediyesi Kemaliye Surp Kevork Kilisesi ve Kent Müzesi 1

Erzurum Uzundere Belediyesi Kırsal Yaşam Müzesi 1

Eskişehir Eskişehir Büyükşehir 
Belediyesi

Eskişehir Kent Belleği Müzesi, Eskişehir Kurtuluş Müzesi, Yılmaz Büyükerşen 
Balmumu Heykeller Müzesi, Çağdaş Cam Sanatları Müzesi, Canlı Tarih 
Sahnesi

5

İnönü Belediyesi İnönü Savaşları Karargâh Müzesi 1

Odunpazarı Belediyesi Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Daktilo 
Müzesi, Lületaşı Müzesi, Ataol Behramoğlu Kitaplığı, Kırım Tatar Galerisi, 
Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi

7

Sivrihisar Belediyesi Kent Tarihi Müzesi, Halı ve Kilim Müzesi, Metin Yurdanur Açık Hava Heykel 
Müzesi

3

Gaziantep Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi

Atatürk Anı Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi, Emine Göğüş  Mutfak Müzesi, 
Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezi, Gaziantep 
Savunması ve Kahramanlık Panoraması Müzesi, Gaziantep Oyun ve 
Oyuncak Müzesi, Gaziantep Hamam Müzesi, Gaziantep 15 Temmuz 
Demokrasi Müzesi, Gaziantep Zooloji ve Doğa Müzesi, Fıstık Müzesi

10

Şahinbey Belediyesi İslam Bilim Tarihi Müzesi, Gümrük Hanı Yaşayan Müze, Şahinbey Milli 
Mücadele Müzesi

3

Giresun Şebinkarahisar Belediyesi Atatürk Evi Müzesi, Kent Müzesi 2

Hatay Hatay Büyükşehir 
Belediyesi

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Müzesi 1

İL BELEDİYE BELEDİYELERE BAĞLI MÜZELER
MÜZE 
SAYISI
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İstanbul Adalar Belediyesi Adalar Müzesi 1

Beykoz Belediyesi Mehmet Akif Şiir Müzesi 1

Büyükçekmece Belediyesi Dünya Kostümleri Müzesi 1

Çatalca Belediyesi Çatalca Mübadele Müzesi 1

Fatih Belediyesi İstanbul Fotoğraf Müzesi 1

İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi

Şehir Müzesi, Atatürk Müzesi, Aşiyan Müzesi, Karikatür ve Mizah Müzesi, 
Kont Szechenyl İtfaiye Müzesi, Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi, Yerebatan 
Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Topkapı Türk Dünyası, Miniatürk, 
Tekfur Sarayı Çini Müzesi, İSKİ Su Medeniyetleri Müzesi

11

Kadıköy Belediyesi Barış Manço Evi, Haldun Taner Müze Evi 2

Kartal Belediyesi Masal Müzesi 1

Silivri Belediyesi Kent Müzesi 1

Şile Belediyesi Şile Tahlisiye Kayıkhanesi Müzesi, Şile Feneri Müzesi 2

İzmir Bayındır Belediyesi Tekel Müzesi, Vali Cahit Kıraç Kültür Merkezi ve Kent Müzesi 2

Bornova Belediyesi Bornova Kent Arşivi ve Müzesi, Tarih Öncesi Yaşam Müzesi 2

Foça Belediyesi Foça Tarihi Merkezi 1

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Priştina Kent Arşivi ve Müzesi, Buca Göç ve Mübadele Anı Evi 2

Konak Belediyesi İzmir Neşe ve Karikatür Müzesi, İzmir Kadın Müzesi, Konak Belediyesi 
Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Konak Belediyesi Necdet Alpar 
Mask Müzesi, Radyo ve Demokrasi Müzesi

5

Ödemiş Belediyesi Ödemiş Yıldız Kent Arşivi ve Müzesi, İbrahim Hakkı Ayvaz Kent Müzesi ve 
Bedia Akartürk Sanat Müzesi

2

Seferihisar Belediyesi Seferihisar Kent Belleği ve Anı Evi 1

Selçuk Belediyesi Selçuk Efes Kent Belleği 1

Tire Belediyesi Tire Kent Müzesi, Yahudi Müzesi, Oyuncak Müzesi, Spor Müzesi 4

Torbalı Belediyesi Torbalı Kent Arşivi 1

Urla Belediyesi Necati Cumalı Anı ve Kültür Evi 1

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Belediyesi Kahramanmaraş Kültür ve Tarih araştırmaları Merkezi, Mutfak Müzesi 2

Kahramanmaraş 
Büyükşehir Belediyesi

Maraş Kültür Evi ve Etnografya Müzesi, Kurtuluş Destanı Panorama Müzesi, 
Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Kale 1920 Kurtuluş Müzesi, Uzunoluk 
Digital Kurtuluş Müzesi, Katiphan Kültür Evi, Dondurma Müzesi

7

Karabük Safranbolu Belediyesi Safranbolu Kent Tarihi Müzesi 1

Karaman Karaman Belediyesi Karaman Kent Kültür Müzesi 1

Kastamonu Araç Belediyesi Araç Tanıtım Merkezi 1

Cide Belediyesi Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Müze Evi 1

İnebolu Belediyesi Kurtuluşa Giden Yolda İnebolu Kent Müzesi 1

Kastamonu Belediyesi Kastamonu Basın Müzesi 1

Taşköprü Belediyesi Taşköprü Kent Tarihi Müzesi 1

Kayseri İncesu Belediyesi İncesu Kent Belleği Müzesi 1

Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi

Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri Milli Mücadele Müzesi 2

Melikgazi Belediyesi Germir İptidai Mektebi Köy Müzesi 1

Kocaeli Gebze Belediyesi Osman Hamdi Bey Müzesi 1

Gölcük Belediyesi Yarhisar Müze Gemisi, Seramik Müzesi 2

İzmit Belediyesi Atatürk Evi Müzesi 1

Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesi

Kocaeli SEKA Kağıt Müzesi 1

İL BELEDİYE BELEDİYELERE BAĞLI MÜZELER
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Konya Karapınar Belediyesi Valide Sultan Müzesi 1

Konya Büyükşehir 
Belediyesi

A. R. İzzet Koyunoğlu Şehir Müzesi, Konyanüma Panorama Müzesi 2

Selçuklu Belediyesi Aya Elenia Anıt Müzesi, Sille Kent Müzesi 2

Seydişehir Belediyesi Seydişehir Kent Müzesi 1

Kütahya Eskigediz Belediyesi Açık Hava Müzesi, Eskigediz Kent Müzesi 2

Kütahya Belediyesi Kütahya Jeoloji Müzesi, Kütahya Kent Tarihi Müzesi, Kütahya Belediyesi Sıtkı 
Olçar Çini Müzesi, Milli Mücadele Müzesi

4

Simav Belediyesi Simav Kent Müzesi 1

Malatya Arapgir Belediyesi Hacıemiroğulları Konağı 1071 Tarih Parkı, Yaşam Müzesi 2

Battalgazi Belediyesi Eskimalatya Yaşam Mahalle Müzesi, Battalgazi Kent Müzesi, Tahtalı Hamam 
Müzesi, Yaygın Mahalle Müzesi, Hasırcı Mahalle Müzesi, Şehit Fevzi Mahalle 
Müzesi, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı Zaanatlar Müzesi

7

Darende Belediyesi Darende Kent Müzesi 1

Malatya Büyükşehir 
Belediyesi

Fotoğraf Makinesi Müzesi, Çocuk Oyun Evi ve Oyuncak Müzesi, Radyo ve 
Gramafon Müzesi

3

Manisa Kula Belediyesi Jeopark Müzesi 1

Şehzadeler Belediyesi Dioramik Mesir Macunu Müzesi 1

Mardin Midyat Belediyesi Midyat Kent Müzesi 1

Mersin Mersin Büyükşehir 
Belediyesi

MESKİ Su Müzesi 1

Muğla Bodrum Belediyesi Özel Bodrum Deniz Müzesi 1

Fethiye Belediyesi Yeşil Üzümlü Müzesi 1

Ordu Ünye Belediyesi Yaşayan Kültürel Miras Müzesi 1

Osmaniye Kadirli Belediyesi Kadirli Cezaevi Kent Müzesi 1

Osmaniye Belediyesi Osmaniye Kent Müzesi 1

Sakarya Geyve Belediyesi Ali Fuat Paşa Kuvayi Milliye Müzesi 1

Samsun Alaçam Belediyesi Mübadele Müzesi 1

Çarşamba Belediyesi Çarşamba Şehir Müzesi 1

Samsun Büyükşehir 
Belediyesi

Özel Samsun Kent Müzesi, Bandırma Vapuru ve Milli Mücadele Müzesi, 
Havza Atatürk Evi Müzesi, Amazon Köyü Müzesi, Alaçam Mübadele Evi, 
Bafra Tütün Müzesi, Yaşar Doğu Anı Evi, Kuvayi Milliye Şehitler Müzesi Şehit 
Gazi Anı Evi, Panorama Samsun

9

Tekkeköy Belediyesi Tekkeköy Mağaları Arkeoloji Vadisi Müze Evi, Ekolojik Oyuncak Müzesi, 
Tekkeköy Kent Müzesi

3

Vezirköprü Belediyesi Abdullah Derici Kent Müzesi 1

Sinop Boyabat Belediyesi Çanakkale Şehitliği Müzesi 1

Şanlıurfa Şanlıurfa Büyükşehir 
Belediyesi

Şanlıurfa Kent Müzesi, Mutfak Müzesi, Sanat Müzesi, Müzik Müzesi, 
Çarmelik Kervansarayı Tarım Müzesi

5

Şırnak Cizre Belediyesi Cizre Belediyesi Abdullah Yaşın Müzesi 1

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Çalgı Yapım ve Müzik Teknolojileri Müzesi, Eski Tekirdağ Fotoğrafarı Müzesi, 
Ressam İbrahim Balaban Resim Müzesi

3

Tokat Erbaa Belediyesi Erbaa Kent Müzesi 1

Niksar Belediyesi Niksar Kent Müzesi 1

Tokat Belediyesi Gazi Osman Paşa Müzesi, Tokat Şehir Müzesi 2

Trabzon Ortahisar Belediyesi Ortahisar Belediyesi Trabzon Tarih Müzesi 1

Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi

Atatürk Köşkü Müzesi, Trabzon Şehir Müzesi 2

Uşak Uşak Belediyesi Uşak Kent Tarihi Müzesi 1

Yalova Yalova Belediyesi Özel İbrahim Müteferrika Kağıt Müzesi, Özel Yalova Kent Müzesi 2

Zonguldak Karadeniz Ereğli Belediyesi Karadeniz Ereğli Kent Müzesi, Alemdar Gemisi Müzesi 2
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Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelere bağlı müzeler envanteri sürekli olarak güncellenmektedir. Listede bulunmayan müzeler için 
Tarihi Kentler Birliği ile iletişime geçiniz.
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