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Müze Örnekleri Çoğalıyor
Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek, kurulduğu günden bu yana
Tarihi Kentler Birliğinin üzerinde önemle durduğu konuların başında geliyor. İki farklı meclis
kararıyla birliğin hedeflerinden biri haline gelen bu hareket, “Her Kentte Bir Kent Müzesi”
sloganıyla yaygınlık kazandı. Bu hareketin temelinde öncelikle kentlerimizin doğal ve kültürel
envanterlerinin çıkarılması, kent arşivlerinin gelişmesi için sağlam zeminin temini ve yerel
yönetimlerin mülkiyetindeki tarihi yapıların kültür alt yapısını destekleyecek doğrultuda
işlevlendirilmesi yatıyor.
Müzelerin geliştirilmesi için önemli kazanımlara imza atan tarihi belediyelerimizin bu
çabalarını pekiştirmek için, Tarihi Kentler Birliği, ÇEKÜL Akademi aracılığıyla müzecilik
eğitimlerini sürdürüyor ve bünyesindeki uzmanlar aracılığıyla her kenti kendi koşullarında
değerlendirerek teknik destek veriyor. Bu ortak çaba özellikle son yıllarda belediyelerimizin
müzecilik faaliyetlerine büyük ivme kazandırdı. Gerek arşiv oluşturma gerekse de teşhir tasarımı
konularında önemli mesafeler kat edildi; kent müzeleriyle başlayan hareket ihtisas müzeleri ile
genişleyerek devam etti.
TKB Müze Özendirme Yarışması, iyi müzecilik örneklerini özendirmek, yerel yönetimlerin müze
uygulamalarında önder olma ve koruma bilinci yaratma rollerini öne çıkartmak ve ülkemizde
yerel yönetimlerin girişimiyle oluşturulmuş müzeler arasında işbirliğini geliştirmek amacıyla ilk
kez 2016 yılında düzenlendi.
Bu yıl 3’üncü kez düzenlenen TKB Müze Özendirme Yarışmasına, 21 belediyeden, farklı
ölçeklerde 23 müze katıldı. 27.03.2019 tarihinde, TKB’nin Emirgan Şerifler Yalısındaki
merkezinde toplanan seçici kurul, projeleri değerlendirdi; müzelerin başarılı ve geliştirilmeye
açık yönleriyle ilgili görüşlerini belirterek ödüllerin dağılımına karar verdi. Bu değerlendirmede 6
temel kriter gözetildi:
a)

a)

a)

a)

a)

a)
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Mekân kalitesi; müzenin içinde bulunduğu yapının mekânsal niteliği, mekânın
korunması ve yeniden işlevlendirilmesi aşamasında yapılan çalışmalar, yapının kent
kimliği ile ilişkisi ve planlama kurgusu dikkate alındı.
Arşiv ve araştırma çalışmaları; müzenin arşivinin oluşturulma şekli, koleksiyonlarının
niteliği, arşivinin bilimsel araştırmaları ne ölçüde yönlendirebilecek güçte olduğu ve
yapılan yayınlar bu kapsamda ele alındı.
Sergileme kurgusu; müzenin koleksiyonunu ziyaretçilerine aktarırken kullandığı
iletişim dili, sergi düzeni, yapılan seçki ve kullanılan sergi arayüzü, bu kriter altında
değerlendirildi.
Sosyal gücü; müzenin bir kültür mekânı olarak halkla kurduğu ilişki, bu bağlamda
değerlendirildi. Müzede verilen eğitimler, destekleyici faaliyetler, düzenlenen etkinlikler,
program ve her şeyden önemlisi içinde bulunduğu kentin sosyal yaşamına olumlu etkisi
bu kapsamda dikkate alınan kriterler oldu.
Kentle ilişki; müzenin kentin bütüncül kurgusu ve koruma çalışmalarıyla ilişkisi
değerlendirildi; müzenin, kentte ne ölçüde bir kamusal odak olarak varolduğu sorusu
irdelendi.
Süreç yönetimi; müzenin açılması ve yönetimi süreçlerinde karşılaşılan zorluklara karşı
yenilikçi yaklaşımların ne ölçüde geliştirilebildiği, bu kriter kapsamında ele alındı.

Bu yıl yarışmaya katılan müzelerin farklı karakter, içerik ve büyüklükte olmasından dolayı
seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonrasında, ödüller, 6 farklı kategoride
toplandı. Müzelerimize; Yaşam Kültürü, Sanat ve Edebiyat, Kent Müzesi, Bilim Tarihi ve
Teknoloji, Panorama Müzesi ve Tarım Müzesi kategorilerinde ödüller verildi. Müzelerin,
birbirlerinden farklı alanlardaki başarılarının teşvik edilmesi, bu başarılarıyla diğer yerel
yönetimlere örnek gösterilmeleri, ülkemizdeki müzecilik faaliyetlerinin güçlendirilmesinde
geliştirilmeye açık noktaların destekleyici bir yaklaşımla eleştirilmesine oy birliğiyle karar
verildi.
Yerel yönetimler tarafından kentin ortak hafızası ve kültürel kimliğine ilişkin konuları kendi
alanlarında gören ve bu bilinçle yapılan tüm çalışmalar, desteklenmesi gereken hareketlerdir.
Seçici kurul her yerel yönetimin kendi kaynakları ölçüsünde katkı sunduğu bu harekette, tüm
müzelerin kendi deneyimi ve yerel sorunları aşmada geliştirdiği yaklaşımları; başka benzer
girişimlerin önünü açacak, onlara örnek olacak tecrübeler olarak değerlendirdi.
Bu bakımdan TKB Müze Özendirme Yarışmasının, isminde de vurgulandığı gibi, müzeler
arasında rekabeti değil, iyi örnekleri özendirmeyi hedeflediğini tekrar hatırlatmak isteriz.
Seçici kurul, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da, müzelerin arasında “kazananlar”
seçilmesini değil, tüm müzelerin kendi koşulları içinde ele alınmasını, her birinin
özendirilmeye layık başarılarının ödüllendirilmesini amaçladı.
Bugün hepimize düşen görev, açılan müzelerin sergi mekânının ötesinde birer eğitim
ve kültür merkezi olarak kentin sosyal hayatına katkısının sağlanması olmalıdır. Bu
noktada müzelerimizin birer arşiv; görsel ve yazılı bellek niteliği ile öne çıkmakta
olduğunu sevinerek gözlemliyoruz. Farklı ölçeklerde, farklı temalar etrafında çoğalan
müzelerimizde, bulundukları kentlerin hafızasının korunduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bu arşiv çalışmalarının desteklenerek çoğaltılması, önümüzdeki yıllarda müzelerin içinde
kütüphanelerin oluşturulması ile pekiştirilecektir. Bu yıl, içlerinde kütüphane de barındıran
müzelerimizin sayısının artmış olduğunu görmek, belediyelerimizin bu hedefe yönelik
farkındalıklarının da oluşmaya başladığının en büyük ispatı. Önümüzdeki yıllarda, yerel
yönetimlerin kentlerin hafızasını korumak adına atacakları adımların güçlenerek devam
etmesi dileğiyle, tüm katılımcılarımızı kutluyoruz.
Seçici Kurul:
		 • Başkan: Ahmet Erdönmez
		 • Aziz Elbas
		 • Kibele Eren
		 • Sezer Cihan
		 • Yeşim S. Dizdaroğlu
		 • Y. Metin Keskin
Danışma Kurulu:
		 • Prof. Dr. Metin Sözen
		 • Ahmet Onur Altun
		 • Alp Arısoy
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Battalgazi Belediyesi
Tahtalı Hamam Müzesi

Günümüze ulaşmayı başarmış bir 19. yüzyıl yapısı
olan Tahtalı Hamam, Battalgazi’de bulunan Osmanlı
Dönemi eserleri arasında yer alıyor. Harabe ve atıl
durumdayken 2018 yılında Battalgazi Belediyesi
tarafından kamulaştırılarak aslına uygun restore
edilen yapı; Malatya’nın tarihi ve kültürel mirasında
hamamların önemi ve şehrin mimari dokusundaki
yerini ortaya koymak, unutulmaya yüz tutmuş
hamam kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak
amacıyla “Türk Hamam Kültürü Müzesi” olarak
işlevlendirildi.
Tarihi, kültürel ve sosyal açıdan kent belleğinde
önemli yer tutan hamam kültürüne ait bilgilerin
yerelde ve ulusal çapta araştırmalar yapılarak
derlendiği müze; Gelin Hamamı, Damat Hamamı,
Lohusa Hamamı, Asker Hamamı, Sünnet Hamamı,
Zengin Hamamı, Sözlü Tarih Odası, Hologram
bölümlerini içeriyor. Müzede balmumu heykeller
yoluyla oluşturulan canlandırmaların yanında,
dönemin yaşam ve hamam kültürünü yansıtan
etnografik eşyalar, kentliler tarafından bağışlanan
hamam malzemeleriyle hamamın bulunduğu
mahallede yaşayanların hamam kültürüne ilişkin
anılarından yansıyanlar da sözlü tarih odasında
sergileniyor.
6

Tahtalı Hamam Müzesi,
somut olmayan kültürel mirasın
tanıtılması ve Osmanlı Dönemi
hamam kültürünü tanıtmaya
katkı sağlaması nedeniyle ödüle
değer bulundu.
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Çankırı Belediyesi
Tarihi Çamaşırhane Müzesi

II. Abdülhamit tarafından 1885 yılında Tatlı Su
Çamaşırhanesi olarak inşa ettirilen yapı, Çankırı
merkezinde ve köylerinde yaşayanlar tarafından
uzun yıllar kullanılarak kentin yaşam kültürünün bir
parçası haline gelmiş. Ancak yapı, 1980-2004 yılları
arasında “yaşayan mekân” olma özelliğini yitirerek
atıl kalmış. 2006 yılında Çankırı Belediyesi tarafından
aslına uygun olarak restore edilen tarihi çamaşırhane,
2016 yılında kentin kültürel belleğinin canlı tutulması,
gelecek kuşaklara tarihi ve kültürel mirasın
aktarılması amacıyla müzeye dönüştürüldü.
Tarihi Çamaşırhane Müzesinde, çamaşır yıkanan
bölümler, çeşmeler, kazanlarda suların kaynatıldığı
ocaklar, çamaşır dövülen taş sekiler, oluk ve suların
atıldığı açık kanallar, araç gereçler, heykeller, müze
malzemelerinin sergilendiği vitrinler, hediyelik
eşya satış birimi ve sunum panoları ile eski zaman
çamaşırhane adetlerinin anlatıldığı bölümler yer
alıyor.
Müzede “Zehirsiz Ev” sloganıyla doğal temizlik
malzemeleri yapımı gibi, çamaşırhanenin kimliğine
uygun eğitimler veriliyor. Belediye bünyesinde eğitim
alan masal anlatıcıları tarafından “Çankırı masalları”
başta olmak üzere, Anadolu masalları da anlatılıyor.
Kukla, meddah, Karagöz ve Hacivat gösterileri de
diğer etkinlikler arasında.
8

Tarihi Çamaşırhane Müzesi,
kentin yaşam kültürünü tanıtması
ve yaşatmasının yanı sıra müzede
düzenlenen etkinlik ve eğitimler
sayesinde kent kimliğinin halk
tarafından benimsenmesine yaptığı
katkılar nedeniyle ödüle değer
bulundu.
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Didim Belediyesi
MÜBEV - Yoran Mübadele Anı
ve Kültür Evi

Mübadele sonrası İzmir Limanına ulaşan mübadillerin
bir bölümü Rumların terk ettiği ve “Yeronda” ismiyle
anılan; Cumhuriyet Dönemine kadar Rum göçmenlerinin
yaşadığı bir balıkçı köyü olan Yoran’a, bugünkü Didim’e
getirildi. Burada bulunan ve Didim Belediyesi tarafından
kamulaştırılarak restorasyonu yapılan tarihi ev, Cumhuriyet
tarihinin en önemli göç olaylarından biri olan ve Didim
tarihinde de önemli bir yer tutan Türk-Yunan nüfus
mübadelesi ile Didim tarihini anlatmak üzere, Yoran
Mübadele Anı ve Kültür Evi adıyla hizmete açıldı.
Müze, 1. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde, Apollon
Tapınağına yakın konumu nedeniyle de önem taşıyor;
kentin sivil mimari dokusu ve arkeolojik alanlarının biraraya
getirilmesi ve mekânsal ilişkilerinin pekiştirilmesine katkı
sunuyor.
İki katlı bir yapı olan Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evinin
zemin katında sunum odası ve kütüphane, bilgi belge odası
ve mutfak; birinci katında ise yaşam alanı, gelin odası ve
iki sergi salonu bulunuyor. Müzede birinci, ikinci ve üçüncü
kuşak mübadillere ait etnografik objeler (kumaş, giysi, ev
eşyaları, eski fotoğraflar, mutfak gereçleri ile savunma
silahları ve diğer araç gereç) mübadele döneminin yaşam
tarzı ve geçim kaynaklarıyla ilgili bilgi belge ve araç
gereçleri, eski tapu ve el yazması belgeler sergileniyor.
Müze tarafından henüz yayın yapılmamış olsa da müze
kütüphanesinde mübadele tarihi konulu 57 yayım bulunuyor.
10

Yoran Mübadele Anı ve Kültür
Evi, kentin mübadil kültürüne
ışık tutması, tarihi ve arkeolojik
alanlar arasında ilişki kurması ve
sivil mimari örneği bir yapıyı kent
kültürüne kazandırmış olması
nedeniyle ödüle değer bulundu.
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Dinar Belediyesi
Etnografya ve Sosyal Yaşam
Müzesi

Geçmişte otel olarak kullanılan Suçıkan Park Otel
binası, Dinar Belediyesi tarafından Etnografya ve
Sosyal Yaşam Müzesi olarak yeniden işlevlendirildi.
Müzede Dinar tarihine ve geleneksel yaşam kültürüne
ışık tutan 3 bin obje, Avukat Mehmet Özalp ve Dinar
Belediyesinin çabalarıyla 8 ayda biraraya getirildi.
Objelerin tamamı bağış yoluyla elde edildi.
Müzede, bir zamanlar zanaatkâr esnafın kullandığı
aletler ile tarım aletleri; daktilolar, fenerler, eski
motosikletler, tarihi Dinar Bandosu ve ilçede müzik
işleri ile uğraşmış kişilere ait enstrümanlar, eski
sigaralar ve pompalı gaz ocakları, düven, eski silahlar,
sinema ve fotoğraf makinaları, ütüler, sobalar ve daha
birçok alet edevat sergileniyor. Müzede kafeterya ve
dinlenme tesisi, arşiv ve etkinlik alanı bulunuyor.
Dinar Belediyesi Etnografya ve Sosyal Yaşam
Müzesi, ilçenin yaşam kültürünü gelecek kuşaklara
aktaracak kapsamlı bir müze çalışmasının hayata
geçirilebilmesi için bir müze çekirdeği oluşturması;
geçmişe ait objeleri kayıt ve koruma altına alması
nedeniyle ödüle değer bulundu.
12
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Eskigediz Belediyesi
Eskigediz Açık Hava Müzesi

Eskigediz Belediyesinin bahçesinde bir açık hava
sergileme alanı olarak kurgulanan Eskigediz Açık
Hava Müzesinde kente ait otantik eşyalar ve ahşap
maketten Eskigediz evleri yer alıyor.
Eskigediz Açık Hava Müzesinde geçmişte kullanılmış
tarım aletleri, mermer mezar lahiti, ev eşyaları,
savaş aletleri, yük taşımacılığında kullanılan aletler;
Eskigediz sivil mimari örneklerinin tanıtılması
amacıyla geleneksel yapıların maketleri sergileniyor.
Bu alandaki objeler ilçede ve çevre köylerde yaşayan
insanlardan bağış ve satın alma yoluyla oluşturuldu.
Ekigediz Açık Hava Müzesi, kentin yaşam kültürünü
gelecek kuşaklara aktaracak kapsamlı bir müze
çalışmasının hayata geçirilebilmesi için bir müze
çekirdeği oluşturması ve geleneksel yaşam
kültürünün gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı
sunması nedeniyle ödüle değer bulundu.
14
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Gaziantep Fıstık Müzesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından
Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü arazisindeki Fıstık
Parkın içinde yer alan Fıstık Müzesi, fıstık formunda
tasarlanarak inşa edildi. Müze, kent için ekonomik ve
kültürel değeri yüksek olan Antep fıstığının sadece
gıda değil, yaşam kültürünün de önemli bir parçası
olduğunu vurgulamak ve Antep fıstığını tanıtmak
amacıyla kuruldu.
Müzede Antep fıstığı ağacını yetiştirme aşamaları,
fıstık hasadı, hasat sonrası üretim aşamaları ve
kullanılan araç gereç ile fıstık familyasında bulunan
diğer ağaçlardan elde edilen ürünler sergileniyor.
Müzede hediyelik eşya bölümü, atölye/ofis, sözlü
tarih bölümleri de yer alıyor. Müze koleksiyonu pano
bilgileri ve insan figürleriyle sergileniyor. Hediyelik
eşya, atölye ve sözlü tarih bölümleri de müzenin
önemli bir parçası.
Müze bünyesinde Antep fıstığı kabuklarıyla tasarımlar
yapılmasına yönelik öğrenci atölyeleri, fıstık konulu
mozaik atölyeleri ve çağdaş drama etkinlikleri
yapılıyor; yayın hazırlıkları sürüyor.
16

Gaziantep Fıstık Müzesi,
belediyelere bağlı müzelerin
özelleşmiş temalara yönelmesine
örnek oluşturması, kentin
yaşam kültürünü tanıtıcı çağdaş
içerik planlaması ve bu kültürü
yaygınlaştırmaya yönelik etkinlikleri
nedeniyle ödüle değer bulundu.
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‘19
YAŞAM KÜLTÜRÜ
MÜZELERİ
Kahramanmaraş Büyükşehir
Belediyesi
Kahramanmaraş
Dondurma Müzesi

Kahramanmaraş yaşam kültürünün önemli bir
parçası ve coğrafi işaret sahibi Maraş dondurmasının
tarihini ve üretim süreçlerini anlatan Dondurma
Müzesi, 2018 yılında tarihi Kâtip Han binasında
ziyarete açıldı. Müzenin kuruluş amaçları arasında
Maraş dondurmasının ulusal ve uluslararası alanda
bilinirliğinin artırılması, gastronomi turizmine katkı
sağlanması, yazılı ve görsel bir arşivin oluşturulması,
kente tematik bir müzenin kazandırılması ve kentin
Yukarı Mezopotamya gastronomi turizm koridorunda
yer almasının sağlanması bulunuyor.
Müzede Maraş dondurması yapımında kullanılan
geleneksel külekler, dondurma kaşıkları, dondurma
makineleri, dondurmacı kıyafetleri, dondurma
yapımında kullanılmış alet ve ekipmanlar,
dondurmanın tarihçesiyle ilgili bilgilendirme panoları,
salep hakkında bilgilendirme panosu, dondurmacıları
anlatan silikon mankenler ve yağlı boya tablolarla
desteklenmiş canlandırma sahneleri ile dondurma
satış dükkânı yer alıyor; salebin dondurmada
kullanımı için nasıl öğütüldüğünü gösteren değirmen
ve şelale de müze bahçesinde sergileniyor.
18

Kahramanmaraş Dondurma
Müzesi, belediyelere bağlı müzelerin
özelleşmiş temalara yönelmesine
örnek oluşturması, kentin yaşam
kültürünü ve somut olmayan kültür
mirasını tanıtması nedeniyle ödüle
değer bulundu.
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‘19
YAŞAM KÜLTÜRÜ
MÜZELERİ
Sındırgı Belediyesi
Remzi Çakar Güreş Müzesi

Sındırgı dünyada ve Kırkpınar’da nam salmış
Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı, Gacaroğlu gibi
başpehlivanlarıyla bilinen ve bu nedenle “pehlivanlar
diyarı” olarak anılan bir kent. Bu kültürün yaşatılması
amacıyla 2018 yılında açılan ve kent meydanına bir
kamusal mekân olarak konumlanan Sındırgı Remzi Çakar
Güreş Müzesi, etrafındaki cami, okul ve tarihi yapılarla
uyum içinde. Turistlerin de gezi rotasında bulunan ve tarihi
bir yapı olan müzenin ana binası, mülk sahibi tarafından
müze olarak kullanılması şartıyla belediyeye bağışlandı.
Müze ana sergi alanının yanında kütüphane, arşiv,
atölye ve eğitim kısmı, yöresel lezzet bölümü, halka açık
kafeterya ve hediyelik eşya dükkânından oluşuyor. Ana
sergi alanında eski güreşçilere ait özel koleksiyonlar;
gazete, dergi ve belgesel arşivleri; tematik kıspet dükkânı;
fotoğraf arşivleri; şampiyon güreşçilere ait kemer, madalya
ve kupalar; pehlivan, cazgır ve davulcuların olduğu tematik
er meydanı; biyografi ve bilgilendirme tabelaları; güreş
kuralları ve eski güreşçilerin sözleri ile belgesel ekranı
bulunuyor.
Müzede Sındırgılı şampiyon pehlivanlara ait fotoğraf,
gazete, dergi, kemer, madalya, kıspet ve yağdanlık olmak
üzere toplam 7 koleksiyon yer alıyor. Müzeyi gezenlere
fonda, cazgırların manileri ve davulcuların sesleri eşlik
ediyor.

20

Remzi Çakar Güreş Müzesi,
konusunda açılan ilk müze
olarak belediyelere bağlı
müzelerin özelleşmiş temalara
yönelmesine örnek oluşturması,
kentin yaşam kültürünü ve
somut olmayan kültür mirasını
tanıtması ve etkinlikler aracılığıyla
yaygınlaştırılmasına katkı sunması
nedeniyle ödüle değer bulundu.
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‘19
SANAT VE EDEBİYAT
MÜZELERİ
Beykoz Belediyesi
Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi

Vakıflar Genel Müdürlüğünden devralınarak aslına
uygun restore edilen tarihi binadaki müze, başta
Mehmet Akif Ersoy olmak üzere Türk edebiyatının
önemli isimlerini tanıtmayı amaçlıyor. Müze, 20.
yüzyıl Türk şiirinin önemli temsilcilerinden olan
Mehmet Akif Ersoy’dan günümüz şairlerine, Türk
edebiyat tarihinin simge isimlerini görsel / işitsel
materyaller eşliğinde tanıtıyor.
Mehmet Akif Ersoy Odası, kütüphane,
seminer / toplantı odası, çalışma odası,
idare odası gibi bölümlerden oluşan müzenin
İlk Baskı Kitaplar bölümünde, aralarında Abdülhak
Hamid Tarhan, Tevfik Fikret, Ahmet Haşim gibi
şairlerin ilk baskı kitaplarını da içeren ve tamamı
1928 Harf Devriminden önce yayımlanmış Arap
alfabeli, nadir kitaplar bulunuyor. Cumhuriyet
sonrası yayımlanan Varlık, Dergâh, Yeditepe,
Türk Edebiyatı gibi edebiyat tarihine mâl olmuş
birçok dergi de müze koleksiyonu içinde yer alıyor.
Edebiyat okumalarının düzenlendiği müzede,
çağdaş yazarlar da ağırlanıyor. Müze, adını taşıdığı
Mehmet Akif Ersoy hakkında da etkinliklere yer
veriyor.
22

Mehmet Akif Ersoy Şiir Müzesi,
nadir kitaplardan oluşan
zengin arşivi ve yoğun etkinlik
programıyla bulunduğu kentin
edebiyattaki yerini gelecek
kuşaklara doğru bir şekilde
aktarması nedeniyle ödüle
değer bulundu.
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‘19
SANAT VE EDEBİYAT
MÜZELERİ
Kuşadası Belediyesi
Necati Korkmaz Mikro Minyatür
Sanat Merkezi ve Sergi Alanı

Kent için özel bir öneme sahip olan tarihi Kale
Kapısının üst katında açılan müzenin bulunduğu
yapının niteliği, konumu ve özgün içeriğiyle eşine az
rastlanır bir müze olarak öne çıkıyor.
Türkiye’de ilk, dünyada ise üç mikro minyatür sanat
merkezinden biri olan Kuşadası Belediyesi Necati
Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi
Alanı, sanatçı Necati Korkmaz’ın, dünyada insan eliyle
yapılmış en küçük boyutlu nadide eserlerini biraraya
getiriyor. Sanatçı, müzede zaman zaman çalışmalar
da yürütüyor.
Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür
Sanat Merkezi ve Sergi Alanındaki koleksiyon ve
arşiv, sanatçının 35 yıllık çalışmalarından oluşuyor.
Söz konusu eserler, yalnızca mikroskop ya da özel
büyüteçler aracılığıyla görülebiliyor. Oldukça az
sayıda sanatçı tarafından yapılabilen bu minyatür
heykeller, insan eliyle üretilmiş en küçük sanat
ürünleri olarak kabul ediliyor. Eserlerin yapımı
sırasında başvurulan kazıma, boyama, yontma,
kesme işlemlerinde kullanılan malzemeler doğal
yollardan elde ediliyor. Müzede milimetrik boyutlarda
olan eserlerin görülebilmesi için özel mikroskop ve
büyüteçler ile özel bir ışıklandırma sistemi bulunuyor.
24

Necati Korkmaz Mikro
Minyatür Sanat Merkezi ve
Sergi Alanı, dünya üzerinde
eşine çok az rastlanan teması,
yerel sanatçılara desteği teşvik
etmesi, konusunda açılmış ilk
müze olması ve belediyelere
bağlı müzelerin özelleşmiş
temalara yönelmesine örnek
oluşturması nedeniyle ödüle
değer bulundu.
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‘19
SANAT VE EDEBİYAT
MÜZELERİ
Nilüfer Belediyesi
Edebiyat Müzesi

Edebiyat Müzesi Nilüfer Belediyesinin Misi Kültür
ve Sanat Köyü Projesi kapsamında açtığı bir dizi
müze arasında yer alıyor. Bütüncül bir planlama
içinde bir kültür köyünün parçası olan Edebiyat
Müzesi, koleksiyonunda pek çok yazar ve şaire dair
dokümanları buluşturuyor.
Müzenin geçici sergiler, söyleşiler ve atölye
çalışmaları için yapılan giriş katı, aynı zamanda
dinlenme alanı olarak düzenlenen bir avluya açılıyor.
Üst kattaki ana sergi salonu edebiyatçıların özel
sergi ünitelerinden oluşuyor. Müzenin bir diğer
bölümü olan “Nadir Eserler Kitaplığı” ise çok sayıda
yayımın ilk basımları ile artık basımı olmayan, nadir
eserleri ve birçok süreli yayının özel sayısını içeriyor.
Yine aynı bölümde el yazısı şiirlerin sergilendiği bir
köşe bulunuyor. Müzenin mektuplara ayrılmış olan
“Mektup Odası”nda 50 el yazması mektup, özgün
haliyle sergileniyor. Son olarak, edebiyatçıların
kullandıkları daktilo, mektup açacağı, kalem gibi
objelerin sergilendiği bir oda bulunuyor. Odanın
bir duvarında Nilüfer Belediyesi tarafından 2017
yılında düzenlenen Nâzım’ı Yazanlar sergisine dair
fotoğrafların yer aldığı bir anma köşesiyle bir başka
duvarında şairlerin kendi el yazılarıyla Bursa için
yazdığı şiirler sergileniyor. Edebiyat Müzesinde
edebiyat üzerine çok sayıda sergi, söyleşi, atölye ve
eğitim düzenleniyor.
26

Nilüfer Belediyesi Edebiyat
Müzesi, bütüncül planlanmış
bir kültür köyünün önemli
bir parçasını oluşturması,
nadir kitaplardan oluşan
zengin arşivi, yoğun etkinlik
programıyla gençleri
edebiyat ve sanatçılarla
buluşturarak kent kültürüne
katkı sağlaması nedeniyle
ödüle değer bulundu.
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‘19
SANAT VE EDEBİYAT
MÜZELERİ
Süleymanpaşa Belediyesi
Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi

Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi, 1908 yılında
Dimitrios Nikolaos Mavridis tarafından inşa edilen
tarihi bir yapının müze olarak işlevlendirilmesiyle
oluşturuldu. Yapı, 14 yıl boyunca Mavridis Ailesine ev
sahipliği yaptıktan sonra, ailenin 1922’de mübadeleyle
Yunanistan’a göçmesiyle, bugün tarihe anekdot olarak
düşen ilginç bir tesadüfe yol alıyor: Ev, daha sonra
Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı yapacak olan ve
kendileri de mübadele yoluyla kente gelen Ekrem
Eşkinat’ın ailesi tarafından kullanılmaya başlanıyor.
Müzenin açılışı da bu bağlantının temsilcisi, dönemin
belediye başkanı Ekrem Eşkinat tarafından yapıldı.
Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi, Dimitrios Nikolaos
Mavridis’in torunu Dimitris A. Mavridis’e ait 1500 kare
fotoğraftan oluşan koleksiyonu içeriyor. Fotoğraflardan
395’i orijinal belge niteliği taşıyor.
Neredeyse bütünüyle hazır bir arşivle kurulan müzede
Mavridis’in aile ve akrabalarından kalan orijinal
fotoğrafların yanı sıra, eski Tekirdağ’a ait fotoğraflar
sergileniyor. Bu fotoğraflarda Tekirdağ manzaraları,
grup halinde ve bireysel insan fotoğrafları, tarihi evlerin
fotoğrafları yer alıyor. Sergi alanı “Kartpostallarda
Tekirdağ”, “Kent Sakinleri”, “Tekirdağ Aile Albümleri” gibi
bölümlerden oluşuyor.
28

Eski Tekirdağ Fotoğrafları
Müzesi, kent tarihi ve kimliğini,
topraklarından ayrılan insanların
yaşadıklarını gelecek kuşaklara
aktarması ve uluslararası
diyaloga katkıları nedeniyle ödüle
değer bulundu.
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‘19
SANAT VE EDEBİYAT
MÜZELERİ
Süleymanpaşa Belediyesi
Ressam İbrahim Balaban Müzesi

Ressam İbrahim Balaban Müzesi, müzeye adını veren
ve Türk resim sanatının önde gelen isimlerinden
olan İbrahim Balaban’ın eserlerini sanatseverlerle
buluşturuyor. İki katlı sivil mimari örneği kâgir bir
yapıda kurulan müzenin her bir odası, sanatçının
eserlerine ayrılmış. İbrahim Balaban Müzesi,
Cumhuriyet tarihinde önemli bir yeri olan sanatçının
eserlerini halka ulaştırmak için önemli bir görev
üstleniyor.
Kentte bir kültür durağı oluşturan Ressam İbrahim
Balaban Müzesi, sürekli değişen sergiler yerine
sanatçının önemli eserlerini bağışladığı bir arşiv
niteliği taşıyor. Müze, hem Tekirdağlılar hem de yerli ve
yabancı ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.
Ressam İbrahim Balaban Müzesi, sivil mimari örneği
bir yapının korunması, Türk resmine ve ressamına
destek verilmesi ve sanat tarihi arşivi niteliği taşıması
nedeniyle ödüle değer bulundu.
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‘19
KENT MÜZELERİ
Gökçeada Belediyesi
Gökçeada Kent Müzesi

Gökçeada Kent Müzesi, Türkiye’nin en büyük
adası olan Gökçeada’da yaşayan Rum ve Türk
vatandaşların bağışlarıyla oluşturuldu. Eskiden
hamam olan ve restorasyon sonrası müze olarak
yeniden işlevlendirilen müze ile adanın tarihi ve
kültürel kimliğini yaşatmak ve gelecek kuşaklara
aktarmak amaçlanıyor.
Etnografik eserlerin sergilendiği müzede adanın
tarihini, gündelik yaşam ve tarım faaliyetlerini
anlatan bölümler ile idare odası, bahçe, depo ve kafe
bulunuyor. Adanın tarihine ilişkin mitolojik bilgiler;
ekonomik yaşam, giyim kültürü, eğitim öğretim
hayatı, yemek ve kahve kültürü ile kılıç balığı avcılığı,
süngercilik, arıcılık, zeytincilik ve sabun üretimi gibi
Gökçeada’ya özgü mesleklere ait eser ve fotoğraflar;
1970 öncesine ait, bir zamanlar köy muhtarlarının
kullandığı resmi mühürler müze koleksiyonunu
oluşturuyor.
Gökçeada Kent Müzesi, kent kültürünün gelecek
kuşaklara aktarılmasına, adaya özgü kültürün
yaşatılmasına ve tanıtılmasına sağladığı katkılar
nedeniyle ödüle değer bulundu.
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‘19
KENT MÜZELERİ
Selçuklu Belediyesi
Sille Kent Müzesi

Tescilli bir yapı olan ve Selçuklu Belediyesi
tarafından restore edilerek uzun bir sure ‘’Sille Kültür
Evi’’ olarak kullanılan yapı, son olarak Sille Kent Müzesi
olarak işlevlendirildi. Selçuklu Belediyesi, Tarihe Vefa
Projesi kapsamında Sille’de Aya Elena Kilisesi, Subaşı
Hamamı, tarihi öneme sahip camiler, şapel, su yolları,
kemerler, köprülerin onarım ve restorasyonu ile sokak
sağlıklaştırmalarını tamamladı. Kent kültürünü ve
tarihini yaşatmak üzere kurulan Sille Kent Müzesi de
yürütülen bütüncül korumanın ürünü.
Müzede kentin kronolojisi, yapı kültürü, ilim, sanat
ve dini hayatı, endemik bitkileri, mutfak kültürü, ticari
ve sosyal hayatı, hamam kültürü, silahlar, geleneksel
kıyafetler ile zaman nesnelerinin sergilendiği bölümler
ve bir sanat galerisi bulunuyor. Müze koleksiyonu,
bölge halkından bağış yoluyla toplanan eserler ile
belediye envanterinde bulunan eserlerden oluşuyor.
İşaret dili ve işaret dili tercümanlığı sertifikaları bulunan
müze personeli, engelli ziyaretçilerin de müzeyi verimli
bir şekilde gezebilmesinde etkin rol alarak, engelli
dostu müzelerin oluşmasına katkı sağlıyor. Müze
bünyesinde anaokulu öğrencileri için uygulamalı
arkeoloji eğitimleri planlanıyor. Böylece hem çocukların
hem de ebeveynlerinin kültür mirası konusunda
bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.
34

Sille Kent Müzesi, koruma
çalışmalarının yoğun
olarak sürdüğü bir alanda
kent kimliğini ve tarihini
kayıt altına alarak kent
yaşamına dair kültür
öğelerinin yaşatılmasına ve
tanıtılmasına katkılarından
dolayı ödüle değer bulundu.

35

TARİHİ
KENTLER
BİRLİĞİ MÜZE
ÖZENDİRME
YARIŞMASI

‘19
KENT MÜZELERİ
Simav Belediyesi
Simav Belediyesi Kent Müzesi

1926 yılında inşa edilen ve Cumhuriyet Döneminde
bölgenin en büyük okul binası olan Osmanbey İlk
Mektebi depremde hasar gördüğü için 2009 yılında
boşaltılmıştı. Bina, Simav Belediyesi tarafından restore
edildi ve müze olarak yeniden işlevlendirildi.
Müze içinde iki hol ile sergileme ve bilgilendirme amaçlı
9 oda bulunuyor. Sergi alanları Antik Dönem, Osmanlı
Dönemi, Milli Mücadele Yılları, Cumhuriyet Dönemi,
Simav’ın Sosyo-Kültürel ve İdari Yapısı, Gelenek ve
Görenekleri, Mutfak Kültürü, Tarihi ve Doğal Değerleri
ile 15 Temmuz bölümlerinden oluşuyor. Müze binasının
geçmişte, kent kimliğinde önemli yeri bulunan bir eğitim
yapısı olması nedeniyle odalardan biri, dönemi anlatan
bir sınıf olarak sergileniyor. Müze içinde oluşturulan
mini arasta ile de geleneksel el sanatlarının tanıtılması
amaçlanıyor.
Müzede Milli Mücadele yıllarına ait silahlardan
Cumhuriyet Döneminin ilk bando takımına ait
enstürmanlara, yöresel kıyafetlerden efe kostümlerine,
mutfak ve tarım malzemelerinden el sanatlarında
kullanılan araç gereçlere, mutfak aletlerinden Simav yer
altı zenginliklerini anlatan maden parçalarına kadar geniş
bir koleksiyon sergileniyor. Sergilenen objelerin büyük
çoğunluğu bağış yoluyla, bir kısmı ise Kütahya Arkeoloji
Müzesi ve belediye arşivlerinden temin edildi. Müze
bünyesinde oluşturulacak Simav Kent Kitaplığı çalışması
da devam ediyor.
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Simav Kent Müzesi,
kent kimliğinde önemli
bir yere sahip olan yapının
korunması, kent tarihini ve
kimliğini nitelikli bir biçimde
koruyarak gelecek kuşaklara
aktarması nedeniyle ödüle
değer bulundu.
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‘19
KENT MÜZELERİ
Tokat Belediyesi
Tokat Şehir Müzesi

Tokat Şehir Müzesi kentin tarihi merkezinde,
1200 metrekare alan üzerine 3 katlı olarak inşa
edildi. Müze yapısı, Tokat ve çevresindeki üretim,
tarım, ticaret ve gündelik hayat pratiklerini
ziyaretçilere aktaracak etkinlik, eğitim ve arşiv
mekânı olarak planlandı.
Müzede yazmacılık, demircilik, bakırcılık, tenekecilik,
saraçlık, dericilik, dokumacılık, yemenicilik,
çömlekçilik, ahşap oymacılığı, dökümcülük gibi
Tokat’a özgü meslek grupları ile yazmacılık, el
sanatları ve seramikleri ile giyim kültürüne ilişkin
örnekler; bölgede pamuklu ve ipekli dokumanın
gelişimi, Tokat’tan geçen ticaret yolları, Tokat
kara gümrüğü, kent hafızası ve kentin Osmanlı
belgelerinden yansıyan görüntüsü, kent kronolojisi,
geçmişte bakır cevherinin işlendiği bakır kalhanesi
gibi konulara ve geleneksel meslek gruplarının
canlandırmalarına yer verildi. Müzenin zemin
katında bir sanat galerisi, 336 fotoğraftan oluşan
Tokat fotoğrafları sergisi, dioramalar, şehir arşivi,
eğitim atölyesi ve derslikler bulunuyor.
Tokat Şehir Müzesi, kent kültürü ve tarihinin
gelecek kuşaklara çağdaş yöntemlerle aktarılmasını
sağlamanın yanında bir kent arşivi ve kültür merkezi
işlevi görmesi nedeniyle ödüle değer bulundu.
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‘19
BİLİM TARİHİ VE
TEKNOLOJİ MÜZELERİ
Çankırı Belediyesi
Ferit Akalın Radyo ve
İletişim Müzesi

Çankırı Belediyesi tarafından Sarıkadı Konağının
restore edilerek yeniden işlevlendirilmesiyle oluşturulan
Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi 2018 yılında
açıldı. Çankırılı bir mucit olan, Çankırı’da ilk televizyon
antenlerini kuran ve radyo koleksiyonu yapan Ferit
Akalın’ın 2016 yılında koleksiyonunu belediyeye
bağışlaması üzerine müzenin kurulmasına karar verildi.
Müzede iletişim araçlarının hızlı değişimi insan
hikâyeleriyle birlikte anlatılıyor. İletişim temasını
Çankırı’yı öne çıkaracak şekilde işleyen arşiv materyali
ve hikâyelerle birlikte, müzede tüm dünyadaki iletişim
araçlarının gelişimi ve tarihi işleniyor. Müzenin senaryosu
da iletişim temasına uygun olarak etkileşimli, interaktif
uygulamalarla kurgulandı. Ziyaretçiler müzede radyo
yayını yapabiliyor, mektup yazabiliyor, kartpostal
gönderebiliyor ve daha pek çok iletişim yöntemini
kullanma ve tecrübe etme fırsatı bulabiliyor.
Müzede Ferit Akalın radyo koleksiyonunun yanı sıra
başka pek çok iletişim aracı ve iletişim araçlarının
tarihsel gelişimine ilişkin bilgiler, video enstalasyonları,
yerleştirmeler ve interaktif uygulamalar sergileniyor.
Müzede Türkiye’den ve farklı ülkelerden tamamı çalışır
durumda ve bakımları yapılmış yaklaşık 100 radyo
bulunuyor. Bunların dışında bakımları yapılmış ve
çalışır durumda 90 adet nadide radyo ise daha sonra
sergilenmek üzere depoda korunuyor. Müze bünyesinde
çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir de atölye yer alıyor.
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İnternet üzerinden yayın yapacak
olan Radyo Müzesi Radyosu da
yayına hazırlanıyor.
Ferit Akalın Radyo ve İletişim
Müzesi, yerel bilgiler ışığında
evrensel bir temayı işlemesi,
tanıtması, kent belleğinde yer
eden kent kimliğine katkı sağlayan
kişilere destek vermesi nedeniyle
ödüle değer bulundu.
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‘19
BİLİM TARİHİ VE
TEKNOLOJİ MÜZELERİ
Şahinbey Belediyesi
İslam Bilim Tarihi Müzesi ve
İslam Bahçesi

1857 yılında inşa edildiği düşünülen ve uzun yıllar Verem
Hastanesi olarak hizmet veren eski Amerikan Koleji binası
Şahinbey Belediyesi tarafından 2007 yılında restore edildi.
2012 yılında başlayan işlevlendirme çalışmaları ise 2014
yılında tamamlanarak, kent belleğinde önemli bir yere sahip
olan yapı, İslam Bilim Tarihi Müzesi ve İslam Bahçesi olarak
hizmete açıldı.
Müzede astronomi, coğrafya, denizcilik, fizik-mekanik, tıp
ve kimya alanlarında Müslüman bilim adamları tarafından
gerçekleştirilmiş bilim ve teknik tarihinde büyük çığır açmış
çalışmalar yer alıyor. 1’inci katta tıp, kimya, fizik; 2’inci katta
astronomi, harita, denizcilik bölümleri ile toplamda 103
eser bulunuyor. Bu eserlerin 3’ü (güneş saati, karanlık oda
ve halkalı küre) açık alanda sergileniyor. Kimya bölümünde
koku ünitesi, astronomi bölümünde yıldızların mesafesinin
hesaplanması, harita bölümünde eski haritalarla günümüz
haritalarının birleştirilmesiyle oluşturulan elektronik
interaktif uygulamalar yer alıyor. Bodrum giriş katında
ise grup girişleri, kütüphane, bilgisayar odası, sunum ve
bilgilendirme alanları bulunuyor.
Yine aynı alanda bulunan Sosyal Yardımlaşma
Müdürlüğünün terası ise müze ile birlikte gezilebilecek
bir kurguyla “İslam Bahçesi” olarak düzenlendi. Bahçenin
organizasyonu, İspanya, İran ve Hindistan’daki İslam
bahçelerinin günümüze ulaşan örnekleri incelenerek yapıldı.
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İslam Bilim Tarihi Müzesi
ve İslam Bahçesi, İslam
bilim tarihine ışık tutarak
bu coğrafyadan dünyaya
yayılan evrensel değerleri
tanıtması, kent kültürüne
ve nitelikli bir yapının
korunmasına katkı
sağlaması nedeniyle ödüle
değer bulundu.
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‘19
BİLİM TARİHİ VE
TEKNOLOJİ MÜZELERİ
Malatya Büyükşehir Belediyesi
Radyo ve Gramofon Müzesi

Eski Malatya kent dokusunu yansıtacak şekilde inşa
edilen ve Malatya Sanat Sokağında bulunan Radyo
ve Gramofon Müzesi 2018 yılında açıldı. Müzede
geçmişten günümüze kronolojik bir şekilde radyo ve
gramofonların gelişimi anlatılıyor; zengin radyo ve
gramofon koleksiyonu ziyaretçilere sunuluyor.
Müze gramofonlar, pikaplar ve teypler (1890-1980);
mikrofonlar (1940-1990) ve radyolar (1906-2018)
başlıkları altında düzenlendi. Bunların dışında müze
hatıra çekim köşesi, Malatya Radyosu köşesi,
Malatyalı Türk müziği bestekârı Fahri Kayahan
köşesi, Türkiye’de ilk radyo yayını köşesi, siyasal
tarih köşesi, radyocu dükkânı gibi alt bölümlerin de
bulunduğu müzenin koleksiyonu, Malatya Büyükşehir
Belediyesinin ülke çapında antikacı, koleksiyoner
ve antika pazarlarından satın alma yöntemiyle
oluşturuldu.
Radyo ve Gramofon Müzesi, bütüncül bir şekilde
planlanmış bir kültür adasının tamamlayıcı bir parçası
olmasının yanında nitelikli ve zengin koleksiyonu
nedeniyle ödüle değer bulundu.
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‘19
PANORAMA MÜZELERİ
Konya Büyükşehir Belediyesi
Konyanüma Panorama Müzesi

Konyanüma Panorama Müzesi, 2017 yılında
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldı.
Türkiye’de Hz. Mevlana’nın hayatını, dönüm
noktalarını anlatan bir müze olarak planlandı.
13. yüzyıl panoraması, ziyaretçilerin 1200'lü yılların
Konya’sını ziyaret etmesine imkân tanıyor.
Selçuklu Taç Kapıları referansıyla yapılan ana
giriş kapısından girildiğinde ortadaki açık avluda
Türkiye ve dünyadaki 19 adet Mevlevihane
minyatürü bulunuyor. Avluyu çevreleyen 17 kubbe
Mevlana Dergâhını temsil ediyor. Mevlana ve Şems
isimli iki giriş kapısıyla, avludan müze bölümüne iki
merdivenle ulaşılıyor. Girişler arasında oluşturulan
kabartmalı panoda Selçuklu Devletinin kullandığı
sembol ve motifler yer alıyor. Merdivenlerden
indikten sonra galeri bölümü başlıyor.
Buradaki yağlı boya tablolarda Hz. Mevlana’nın
hayatındaki dönüm noktaları vurgulanıyor. Ayrıca
camekânlardaki küçük minyatürlerde de bu
dönüm noktaları anlatılıyor. Panorama bölümünde
ise ziyaretçileri, 13. yüzyıldaki Konya karşılıyor.
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Konyanüma Panorama Müzesi,
Hz. Mevlana’nın yaşadığı dönem
Konya yaşantısı ile Mevlevilik
kültürünü tanıtması ve Konya
kent kültürünü gelecek kuşaklara
aktarması nedeniyle ödüle değer
bulundu.
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‘19
PANORAMA MÜZELERİ
Osmangazi Belediyesi
Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi
Belediyesi Kızyakup Mahallesi Kent Parkı içinde
inşa edildi. Geçmişte atıl durumda bulunan
mahallenin dönüşmesi ile oluşturulan alan, tarihi
kent merkeziyle birlikte doğu-batı yönünde oluşan
koruma aksının doğu ucunu tutuyor. Üniversite
desteğiyle yürütülen ar-ge çalışmaları sonucunda
projeleri hazırlanan müze yapısının tasarımında
sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kullanımı,
doğa ve çevreyle ilişki gibi ölçütler göz önünde
bulunduruldu. Çağdaş bir mimari anlayış ile
tasarlanan yapı, aynı zamanda bir kültür merkezi
olarak kullanılıyor.
2018 yılında açılan müze binasında Bursa’nın
fethinin canlandırıldığı 40 metre çapında ana tema
salonu, kronolojik sergi salonu, 2 toplantı salonu,
4 bin kitap kapasiteli kütüphane, 2 kafe, idare
odaları, hediyelik eşya satış bölümü, teknik hacimler,
sığınak ve 2 otopark bulunuyor. Müzede 3’ü sürekli,
2’si süreli olmak üzere 5 sergi alanına ek olarak, bir
de forum alanı var. Çok fonksiyonlu bu alan zaman
zaman geçici sergi alanı olarak kullanılıyor. Müzede
pek çok sergi ve etkinlik yapılıyor.
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Panorama 1326 Bursa Fetih
Müzesi, tarihi merkezle olan
ilişkisi, çağdaş mimariye sahip
çevre dostu binası, kültür
merkezi gibi çalışan çok işlevli
yapısı ve kent tarihini gençlerle
buluşturacak etkinliklerin
düzenlenmesi nedeniyle ödüle
değer bulundu.
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‘19
TARIM MÜZELERİ
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Çarmelik Kervansarayı
Tarım Müzesi

Restorosaynou Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
tarafından tamamlanan Çarmelik Kervansarayı
tarım müzesi olarak yeniden işlevlendirildi. Tarih
öncesinden bugüne tarımsal faaliyetlerin sürekli
olarak ön planda olduğu Şanlıurfa’da yer alan
kervansarayın da kırsal bir alanda konumlanıyor
olması, tarım müzesi işlevini daha da pekiştiriyor.
Müze, eğitim merkezi ve sergi alanı bölümlerinden
oluşuyor. Müzede tarımın tarihsel gelişimi
aktarılırken geçmişten günümüze tarımda kullanılan
araç gereçler sergileniyor; bu objelerle ilgili
bilgiler veriliyor. Köy köy gezilerek halkın katkı ve
bağışlarıyla oluşturulan müzede verilen eğitimlerle
bölgedeki çiftçilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.
Çarmelik Kervansarayı Tarım Müzesi, anıtsal bir
tarihi yapının korunmasının sağlanması, tarım
kültürünün doğduğu ve hâlâ önemini yitirmediği bir
alanda tarımın tarihsel gelişiminin gelecek nesillere
aktarılması ve eğitim çalışmaları ile bölgedeki
çiftçilerin bilinçlenmesine katkı sağlanması
nedeniyle ödüle değer bulundu.
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