
DÖSİMM

Müze ve örenyerlerimizin sahip oldukları tarihsel ve kültü-
rel zenginliklere yaraşır modern vitrinlere kavuşturulabilmesi 
amacıyla bir kamu-özel sektör işbirliği modeli geliştirilmiştir. 

Söz konusu model gereğince Müze ve Örenyerleri Satış Alan-
ları ve Ticari Faaliyetlerin Yönetimi, Yürütülmesi, Geliştirilme-
si, Ürün ve Hizmet Tedariki Projesi uygulamaya konulmuş ve 
Bilintur Bilkent Holding bünyesindeki Bilkent Kültür Girişimi 
(BKG) ile sekiz yıllık bir işbirliği anlaşması imzalanmıştır. Pro-
jeyle, anlaşma kapsamında yer alan müze ve örenyerlerindeki 
satış alanlarının onarımı, yenilerinin yapımı, bunların satışa 
sunulmak üzere nitelikli ürün ve hizmetlerle donatılması ve 
modern yöntemlerle işletilmesi hedeflenmiştir.

Proje gereğince, 55 müze ve örenyerinde müze mağazaları ve 
kafe üniteleri açılacaktır. Toplamda yaklaşık olarak 95 satış 
ünitesi projelendirilmiştir.

2009 yılı boyunca ve 2010 Şubat sonu itibariyle, Topkapı Sa-
rayı Müzesi, Ayasofya Müzesi, Kariye Müzesi, Bodrum Sualtı 
Müzesi, Perge Örenyeri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Et-
nografya Müzesi, Aspendos Örenyeri, Pamukkale Hierapolis 
Örenyeri, Mevlana Müzesi, Göreme Açıkhava Müzesi, Antal-
ya Müzesinde olmak üzere 17 müze ve örenyerinde, toplam  
31 mağaza ve kafe işletmeye açılmıştır.

MÜZE VE ÖRENYERLERİNDEKİ 
SATIŞ ALANLARI VE TİCARİ 
FAALİYETLERİN YÖNETİMİ, 
YÜRÜTÜLMESİ, GELİŞTİRİLMESİ, 
ÜRÜN VE HİZMET TEDARİKİ 
PROJESİ

2009 YILI FAALİYETLERİ

Sözleşme süresi boyunca 464.234.750 TL tutarında ciro he-
deflenmiştir. Söz konusu cironun 169.098.144 TL’lik kısmı 
BKG tarafından garanti altına alınmıştır. Bu meblağ üze-
rinden DÖSİMM’e ödenmesi garanti edilen ciro payı tutarı 
26.305.721 TL’dir. Sözleşme süresince hedeflenen ciro üze-
rinden, 75 milyon TL’lik bir gelirin DÖSİMM’e aktarılması 
beklenmektedir.  YYK 2008/449

 PROJENİN AMACI
İşbirliği modelinin üç temel amacı vardır:

 Ziyaretçilerle Kültürel İletişimi Güçlendirmek

 Çağdaş Müzecilik Anlayışına Yaraşır Satış Alanları, 
Ürün ve Hizmetler Oluşturmak

 Kültürel Mirasımızın Korunması ve Geliştirilmesi 
İçin Kaynak Sağlamak

 YÜKSEK DANIŞMA KURULU VE DANIŞMA 
KURULU
Projenin genel ilkelerine uygun biçimde tasarlanan etkinlik-
lerin içeriğine ya da uygulamasına ilişkin çeşitli konularda 
değerlendirmelerine başvurmak üzere seçkin akademisyenler, 
sanatçılar ve uzmanlar arasından Yüksek Danışma Kurulu ve 
Danışma Kurulu oluşturulmuştur.
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Yüksek Danışma Kurulu 

Prof. Dr.  Halil İnalcık, 
Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Üyesi  
Prof. Dr. Talat S. Halman, 
Bilkent Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi 
Dekanı
Prof. Dr. Nurhan Atasoy, 
Sanat Tarihçisi  
Doğan Hızlan, 
Yazar

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Bülent Özgüç, 
Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı  
Dr. Işın Metin, 
Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 
Dekanı  
Kamer Rodoplu, 
Bilkent Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu 
Direktörü 
Prof. Dr. İskender Pala, 
Yazar, Öğretim Üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Kültür 
İşleri Başdanışmanı  
Özcan Yüksek, 
Atlas Dergisi Genel Yayın Yönetmeni  
Prof. Dr. Gül İrepoğlu, 
Sanat Tarihçisi, TAÇ Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, UNESCO 
TMK, Yönetim Kurulu Üyesi ve Kültürel Miras Komitesi 
Başkanı 
Prof. Dr. Öcal Oğuz, 
Gazi Üniversitesi, Halk Bilimi Bölüm Başkanı, UNESCO TMK, 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Somut Olmayan Kültürel Miras 
Komitesi Başkanı 
Dr. Filiz Çağman, 
Müzeci (eski Topkapı Sarayı Müzesi Müdürü)  
Prof. Wendy M. K. Shaw, 
Institut für Kunstgeschichte/ Center for World Arts, İsviçre  
Han Tümertekin, 
Mimar (Ağahan Mimarlık Ödülü Sahibi)  
Aksel Tibet, 
Arkeolog, Yazar 

Danışma Kurulu Koordinatörü

Dr. Mehmet Kalpaklı, 
Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü Başkanı, UNESCO TMK, 
Yönetim Kurulu Üyesi

PROJE KAPSAMINDAKİ MÜZE VE ÖRENYERLERİ

1- İstanbul, Topkapı Sarayı Müzesi 
2- İstanbul, Ayasofya Müzesi
3- İstanbul, Büyük Saray Mozaikleri Müzesi
4- İstanbul, Yıldız Sarayı Müzesi
5- İstanbul, Kariye Müzesi
6- İstanbul, Türk İslam Eserleri Müzesi
7- Muğla, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi 
8- Muğla, Marmaris Müzesi 
9- Muğla, Knidos Örenyeri
10- Muğla, Kaunos Örenyeri
11- Muğla, Kayaköy Örenyeri
12- Muğla, Sedir Adası Örenyeri  
13- Nevşehir, Göreme Açıkhava Müzesi
14- Nevşehir Hacıbektaş Müzesi
15- Nevşehir Derinkuyu Yeraltı Şehri
16- Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri
17- Nevşehir Zelve Örenyeri 
18- Konya, Mevlana Müzesi
19- Gaziantep Müzesi
20- İzmir, Efes Müzesi
21- İzmir, Efes Örenyeri 
22- İzmir, St Jean Örenyeri
23- İzmir, Bergama Akropol Örenyeri 
24- Antalya, Arkeoloji Müzesi
25- Antalya, Side Müzesi
26- Antalya, Noel Baba Müzesi
27- Antalya, Aspendos Örenyeri 
28- Antalya, Perge Örenyeri  
29- Antalya, Phaselis Örenyeri
30- Antalya, Olympos Örenyeri 
31- Antalya, Myra Örenyeri 
32- Antalya, Patara Örenyeri
33- Antalya, Alanya Kalesi 
34- Ankara, Anadolu Medeniyetleri Müzesi
35- Ankara, Cumhuriyet Müzesi
36- Ankara, Etnografya Müzesi
37- Mardin Müzesi
38- Çanakkale, Kilitbahir Kalesi Müzesi
39- Çanakkale, Troia Örenyeri
40- Çanakkale, Assos Örenyeri 
41- Samsun Müzesi
42- Çorum Müzesi
43- Çorum, Alacahöyük Müzesi
44- Erzurum Yakudiye Türk-İslam Müzesi 
45- Erzurum Kalesi 
46- Hatay Müzesi 
47- Hatay, St. Pier Anıt Müzesi
48- Aksaray, Ihlara Vadisi Örenyeri
49- Denizli, Pamukkale (Hierapolis) Örenyeri
50- Aydın, Milet Örenyeri
51- Aydın, Didim Örenyeri
52- Aydın, Afrodisias Örenyeri
53- Mersin Cennet Cehennem Örenyeri
54- Trabzon, Sümela Manastırı
55- Trabzon, Ayasofya Müzesi
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 MÜZE VE ÖRENYERLERİ SATIŞ ALANLARI 
UYGULAMA AŞAMALARI
Proje kapsamında yer alan müze ve örenyerlerindeki satış 
alanlarının yenilenmesi için hazırlanan mimari projeler, Mer-
kez Müdürlüğünce incelenmekte, sonrasında onay için ilgili 
Kurul’a gönderilmektedir.

Proje kapsamında, Nisan 2010 itibariyle, 17 müze ve ören-
yerinde, 36 dükkan kafe ünitesi hizmete açılmış olup 2010 
yılı sonuna kadar toplam satış ünitesi sayısının 95’e ulaşması 
hedeflenmiştir. 

Topkapı Sarayı Müzesi “Revakaltı Dükkanı” yeni hali

Topkapı Sarayı Müzesi “Revakaltı Dükkanı”

Topkapı Sarayı Müzesi “İç Emanet Koğuşu Dükkanı” yeni hali. Müze dükkanlarında satılan ürünlerden örnekler

Topkapı Sarayı Müzesi “İç Emanet Koğuşu” eski hali

Eski hali Yeni hali
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Topkapı Sarayı Müzesi “Revakaltı Dükkanı” yeni hali

Müze dükkanlarında satılan 
ürünlerden örnekler
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Afiş örnekleri

Topkapı Sarayı Müzesi “Müze’nin Kahvesi” yeni hali

Kariye Müzesi dükkanı eski hali Kariye Müzesi dükkanı yeni hali

Topkapı Sarayı Müzesi müze kahvesinin eski hali
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Ayasofya Müzesi Dükkan ve Kafe Projesi 

Ayasofya Müzesi kafesi eski hali

Kafenin içinden görüntü

Ayasofya Müzesi dükkanı, iç mekan yeni hali

Ayasofya Müzesi dükkanı ve kafesi yeni hali

Müze dükkanlarında satılan ürünlerden örnekler



DÖSİMM

Anadolu Medeniyetleri Müzesi dükkanı eski hali Anadolu Medeniyetleri Müzesi dükkanı yeni hali, detay

Anadolu Medeniyetleri Müzesi “Müze’nin Kahvesi” 

Müze dükkanlarında satılan ürünlerden örnekler

Anadolu Medeniyetleri Müzesi kafesi eski hali
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi dükkanı yeni hali

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, yeni dış kafe 

Müze dükkanlarında satılan ürünlerden örnekler

Dış kafenin eski hali
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Mevlana Müzesi dükkan ve kafesi yeni halinden örnekler

Müze dükkanlarında satılan ürünlerden örnekler
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Göreme Müzesi kafesi, iç mekan

Göreme Müzesi dükkanı iç mekanGöreme Müzesi dükkanı iç mekan

Göreme Müzesi dükkan ve kafesi

Müze dükkanlarında satılan ürünlerden örnekler
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Perge Örenyeri yeni dükkan ve kafesinden görüntüler

Müze dükkanlarında satılan ürünlerden örnekler
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Assos Örenyeri dükkanı, 
içinden ve dışından 
görüntüler

Troya Örenyeri dükkanı, iç mekan Troya Örenyeri dükkanı, iç mekan

Pamukkale Örenyeri (Hierapolis) dükkanı, iç mekan, giriş Aspendos Örenyeri dükkanı, iç mekan



DÖSİMM

  İŞBİRLİĞİ MODELİ KAPSAMINDA 
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN 
PROJELER
Kültürel iletişim zeminini güçlendirmek, kültürel ve sanatsal 
birikimimizi geliştirip korumak ve bunların üretiminin sürekli-
liğini sağlamak amacıyla model kapsamında çeşitli projeler ge-
liştirilmiştir. Bunlardan belli başlıları aşağıda yer almaktadır.

STRATEJİK TÜRK ÜRÜNLERİ
Bu projede, stratejik ürünler olarak belirlenen “Geleneksel 
Türk El Sanatları”, “Türk Kahvesi”, “Türk Lokumu” ve “Türk 
Fındığı” birer kültürel değer olarak konumlandırılmıştır. Tüm 
dünyada yaygın olarak bilinen bu ürünlerimiz yeni içerik ve 
biçimlerde üretilip modern sunum yöntemleriyle tüm dünya-
ya tanıtılıp pazarlanacaktır.

Türk kahvesi, öğütülmesi, kavrulması, pişirilmesi, finca-
nı, lokumla birlikte sunumu ve toplumsal ilişkilerin kurulup 
sürdürülmesindeki rolüyle kültürümüzün, kökleri Osmanlı 
İmparatorluğu’na uzanan en önemli öğelerinden biridir. Proje 
kapsamında, değişik özelliklere sahip yeni türlerde, farklı boy 
ve ambalajlarla satışa sunulacak olan kahve ve lokumun yanı 
sıra, kahve kültürünün tanıtımına yönelik yayınlar, geleneksel 
ya da modern tasarımlı fincanlar, cezveler, tepsiler gibi ko-
leksiyon ürünler bulunacak, kahve pişirme ve içme teknikleri 
çeşitli uygulamalarla ziyaretçilere tanıtılacaktır.

Projeyle geleneksel el sanatı üreticileri ve yerli tasarımcılar için 
yeni ve büyük bir pazar da yaratılmış olacaktır. Halı ve kilimle-
rimiz, Bakanlığımızın Türk El Halıcılığı (TEH) projesine uygun 
olarak, kaynağına göre özgün renk, iplik, desen ve teknikle, 
doğal boya kullanılarak Türkiye’de üretilecektir. Geleneksel el 
sanatlarımız, özgün yöntemlerle üretilmelerinin yanında, çağ-
daş bir bakışla yorumlanarak sunulacaktır. Bu projeyle birlikte 
geleneksel el sanatlarımıza yönelik araştırma-geliştirme, eği-
tim, üretim, tanıtım ve pazarlama aşamaları güçlendirilecek, 
aynı zamanda fikri mülkiyet haklarına saygı anlayışının yay-
gınlaşmasına katkıda bulunulacaktır. El sanatlarına ilişkin tüm 
kategorilerde hem arşivleme için özgün üretimler yapılacak, 
hem de modern tasarım yaklaşımıyla yeni el sanatı ürünleri 
ortaya konacaktır.

Bunların dışında, müzelerde satışa sunulacak tüm ürünlerin 
ülkemizin tarihsel ve kültürel birikimine uygun, ülke imajı-
mızı besleyen, tasarım öğesinin öne çıktığı seçkin ve nitelikli 
ürünler olmasına özen gösterilecektir. Ürünler farklı beğeni, 
ilgi alanı ve alım gücüne sahip değişik kitlelere uygun olacak 
biçimde çeşitlendirilecektir. Çocuklara yönelik kültürel nite-
likli ürünler özellikle önemli bir yere sahip olacaktır.

KÜLTÜR YAYINCILIĞI ve REPLİKALAR
Kültür yayıncılığı bu işbirliği modelinde önemli bir yere sahip-
tir. Bu konuda içerik zenginliği ve biçim yetkinliği ön planda 
olacaktır. Müze ve örenyerlerinin satış alanlarında, mekanın 
tanıtımına yönelik yayınların yanı sıra tarih ve sanat içerikli 
yayınların da gerek Türkçe, gerekse yabancı dillerde hazırlanıp 

basılması ya da tedarik edilmesine önem verilecektir. Ayrıca 
müze arşivinde bulunan kimi eserlerin tıpkıbasımlarının ya-
pılıp dağıtımlarının sağlanması da bir diğer önemli husustur. 
Çeşitli projeler doğrultusunda müzelerimizde düzenlenecek 
sergilerde yer alan yapıtlarla ilgili zengin yorum ve değerlen-
dirmelerin eklendiği yazılı ve görsel yayınlar üretilecektir. Bu 
yolla müzelerimiz yalnızca kendi bünyelerindeki yapıtlar için 
değil, farklı kültür-sanat etkinlikleri için de ziyaret edilmiş 
olacaktır.

Ürün yelpazesinde replikaların ayrı bir yeri vardır. Müze ve 
örenyerlerimizde sergilenen çok sayıda eserin farklı boyut-
lardaki replikası numaralandırılmış ve sertifikalı olarak satışa 
sunulacaktır. Ürünler, kaliteli ve çevreye duyarlı malzeme ve 
tekniklerle Türkiye’de üretilecek ve sunumlarında bilgilendir-
me kurallarına uyulacaktır.

ÇOCUKLARINDAN NOEL BABA’YA HEDİYE
Çocuklara hediye dağıtmasıyla tanınan Noel Baba’nın, bu kez 
çocuklardan hediye alması düşüncesi üzerine oluşturulan 
projede, çocukların Antalya Arkeoloji Müzesinde, Akdenizli 
Noel Baba’nın her biri 200.000 parça mozaikten oluşan 4 
adet resmini tamamlamak için mozaik satın alıp resimlerin 
tamamlanmasına yardım etmeleri öngörülmektedir. Projeye 
katılan çocukların isimleri bir anıtta yer alacak ve çocuklara 
birer sertifika verilecektir.

Projenin en önemli katkısı, yarının karar vericileri olan çocuk-
larla kültürel etkileşime girilmesi, ayrıca bir anlamda ülkemi-
zin algılanışının daha olumlu bir çizgiye kaymasına yatırım 
yapılması olacaktır. Bu proje bir yandan da Akdenizli Noel 
Baba kavramı için bir tanıtım fırsatı oluşturacaktır.

ANADOLU BELLEĞİ
Bu proje, Anadolu’nun geçmişten günümüze dek şaşırtıcı ve 
etkileyici bir birikime ulaşmış olan kültürel ve sanatsal öğele-
rinin araştırılıp derlenmesi ve güncele odaklı kültür-sanat ve 
tasarım işlerinin gerçekleştirilmesinden oluşmaktadır.

Anadolu Belleği etkinlik dizisi kapsamı şu şekildedir:

Çağdaş Tasarımlarla Anadolu Desenleri

Anadolu’da binlerce yıl üretilmiş, zengin bir çeşitliliğe, renk-
liliğe sahip motiflerin, desenlerin çağdaş tasarımlarla yorum-
lanması.

Çalışmanın sergiler, yerleştirmeler yoluyla Türkiye içindeki 
önemli varış yerlerinde ve hedef turizm pazarlarında sunul-
ması, ülkemizin kültürel tasarım kapasitesine dikkat çekilme-
si, Anadolu’nun zengin tasarım kaynaklarının bir kültür ürü-
nü olarak tanıtımı.

Anadolu’da İlkler ve Tekler

İlk madeni paranın kullanılması, şarap üretimi gibi Anadolu’ya 
has ilkler ile kahve, halı, kilim, lokum gibi adı Türkiye ile bir-
likte anılan konu ve nesnelerin derlenmesi, yurtiçi ve yurtdı-
şında sunulması.
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Anadolu Takıları

Geçmişi neolitik çağa kadar uzanan Anadolu takılarının bi-
çem, teknik, form ve malzemeleri ile yeni yapımlarının sunul-
duğu sergi paketi.

Anadolu Halıları

TEH Projesi halılarının sergilenmesi, kataloglanması, internet-
te sergi ve satışı.

İğne Oyaları

Türkiye’ye has bir el sanatı dalı olan iğne oyalarının üç boyut-
lu özellikleri ön planda tutularak bir derleme ve koleksiyon 
hazırlanması, uygulamalı gösterileri ve ipekböceğinden oyaya 
tüm gelişim aşamalarının sergilenmesi.

Diğer etkinlikler şu başlıkları kapsayacaktır:

Çini; Zanaat ve Zanaatkârlar, Meslekler; Yeme İçme Kültürümüz; 
Eğlencelerimiz ve Eğlence Kültürü; Geleneklerimiz; İnançlar; 
Yöresel Kıyafetler; Anadolu Dansları; Zeytinyağı; Saray 
Yaşamı; Tarihsel Dönemler, Uygarlıklar, Osmanlı, Roma – 
Bizans, Cumhuriyet; Çok Kültürlülük; Müzik ve Müzisyenler; 
Ramazan; Anadolu’da Kırsal Yaşam.

TÜRKİYE’NİN VİTRİNLERİNDE MÜZE 
SUNUMU
Bu projede, havalimanları, deniz limanları, marinalar ve sınır 
kapılarında, müze ve örenyerlerimiz ve kültürel değerlerimiz 
odaklı kavramsal sergiler düzenlenmesi planlanmaktadır.

Etkinlik kapsamında müze ve örenyerleri, el sanatları, tıpkı-
yapımlar, lokum, Türk kahvesi ve diğer kültürel unsurlar yer 
almaktadır.

Projeyle, ülkemizin giriş noktalarında, yabancı konuklarımı-
zın ve yurtdışından gelen vatandaşlarımızın ilgileri, müze ve 
örenyerlerimize ve kültürel değerlerimize çekilmiş olacak ve 
bu mekanları ziyaret edenlerin sayısında artış sağlanacaktır.

MÜZE İÇİNDE MÜZE
Bu proje, özellikle yüksek ziyaretçi kapasitesine sahip müze 
ve örenyerlerinde, tanıtım etkinlikleri ve kavramsal sergiler 
yoluyla civardaki diğer müzelere ilgi uyandırmayı ve bu mü-
zelerin de ziyaret edilmelerini sağlamayı hedeflemektedir.

Örneğin, Topkapı Müzesinde, Türk ve İslam Eserleri sergi ve 
tanıtımı; Ayasofya Müzesinde, Kariye Müzesi ve Büyük Saray 
Mozaikleri sergi ve tanıtımı; Göreme Açık Hava Müzesinde, 
Hacı Bektaş Müzesi, Zelve Örenyeri ve Ihlara Vadisi sergi ve 
tanıtımı yapılacaktır.

TÜRK MUTFAĞI VE YEMEK KÜLTÜRÜ
Topraklarımızın çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmasının 
lezzetli bir getirisi de büyük bir çeşitlilik ve zenginlik barın-
dıran mutfak ve yeme-içme kültürümüzdür. Bu projeyle Türk 
Mutfağı bir kültür değeri olarak konumlandırılacak, Türk kah-

vesi ve lokumu da aynı kapsamda ele alınarak, sergiler, yayın-
lar, ürün koleksiyonları ve web yoluyla tanıtılacaktır.

KÜLTÜREL İLETİŞİM SUNUMLARI
Bu projeyle, müze ve örenyerlerimizle, somut ve soyut kültür 
değerlerimizin, yetkin tasarımlarla internet ortamında tanıtıl-
ması amaçlanmaktadır. Çeşitli dillerde hazırlanacak olan bu 
kültürel iletişim sunumlardan medya ve ilgili kesimler de ya-
rarlanabilecektir. 

ŞEHRİNİ ÖZLEYEN MÜZE/ESER
Müze ve örenyeri bulunan şehirlerde, belirlenecek müzeden 
seçilen bir eserin tıpkıyapımı, fotoğrafı ya da müzeye ilişkin 
sergiler, şehrin en dikkat çekici açık alanlarına yerleştirilerek 
müzeye ilgi uyandırılacaktır.

Bu yolla, kapsamdaki müze ve örenyerinin markalaşması ça-
lışmalarına da katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca o şehirde ya-
şayanlar kendi müzelerini tanıyacak ve yeni bir kültür alanı ve 
iletişim noktası yaratılmış olacaktır.

SARI TABELA
Ülkemizdeki kültür varlıklarının tanıtımları ve sunumlarıyla 
bunların erişilebilirlilikleri önemli bir sorundur.

Sarı Tabela projesiyle, başta kapsamdaki müze ve örenyerleri 
olmak üzere, diğer kültür varlıklarını da içeren bir çalışma yü-
rütülecektir. Proje, bu mekanların ziyaretçiler tarafından daha 
kolay bulunabilmesini sağlamayı, girişlerdeki kültür varlığını 
tanıtıcı ve bilgilendirici araçların geliştirilmesini ve gezilen 
süre içinde nitelikli bilgiye erişimi kolaylaştırmayı hedefle-
mektedir. Bu hedeflere yönelik olarak, kurumsal destekçilik ve 
sosyal sorumluluk projeleri, dönemsel destek modelleri geliş-
tirilerek, ilgi alanı kültür varlıklarımız olan topluluklar yaratı-
lacak ve Sarı Tabela projesi, destekçilerin, proje ortaklarının ve 
paydaşların katkılarıyla tamamlanacaktır.

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS 
MÜZESİ
Somut olmayan kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara doğru 
bir biçimde aktarabilmek ve bu değerlerimizin kültürler arası 
etkileşime hizmet etmesine önayak olmak için bir müze kuru-
lacaktır. Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, kültürümü-
zün turizmle ilişkilendirilmesi yaklaşımıyla ve tasarım-sanat-
teknoloji odaklı ele alınacaktır.

Bu müzede, sözlü anlatım gelenekleri, gösteri sanatları, çe-
şitli toplumsal alışkı ve kuttörenler, görenekler, el sanatları, 
tasarım ve teknolojiden yararlanılarak, modern bir anlayışla 
yansıtılacaktır.
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TELİF FREE
Bu projeyle, Anadolu’daki on binlerce özgün motif ve de-
sen derlenerek bir dökümü oluşturulacak, bunların modern 
ve genç bir yaklaşımla tasarlanmış değişkeleri yaratılıp daha 
sonra yayınlanarak, yurtiçi ve yurtdışında ilgili tüm sanatçı, 
tasarımcı ve kuruluşların kullanımına sunulacaktır.

Projeyle, kolaylıkla erişilebilir hale gelmiş, özgün çizgileriyle 
derlenmiş ve kataloglanmış olan Anadolu’nun desen zengin-
liği, modern tasarımlara esin kaynağı olacak, kültürümüzün 
zengin görsel kaynakları dünyaya açılmış olacaktır.

KÜLTÜR ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI
Bir kültürel kaynak olan el sanatları dalında tasarım üretmek 
isteyen sanatçıların katılacağı bir ürün tasarımı yarışması dü-
zenlenecektir.

Bu yarışmanın sonucunda üstün nitelikli bir el sanatları ve 
kültürel ürün koleksiyonuna ulaşmak hedeflenmektedir. 
Yarışmayla, el sanatları tasarımla ilişkilendirilmiş olacak, ye-
nilikçi yaklaşımlarla desteklenecektir.

FOTOĞRAF MÜZESİ-DİJİTAL MÜZE
Kültür ve Turizm Bakanlığının elinde çok sayıda dia bulun-
maktadır, ancak saklama ve sınıflandırma yetersizlikleri yü-
zünden bunlardan yeterince verimli bir biçimde yararlanıla-
mamaktadır. Bakanlığın elindeki fotoğraflara diğer kurum ve 
kişilerin sahip olduğu fotoğraflar da eklenerek, ülkemizin en 
büyük görsel (dia, dijital veri) arşivinin oluşturulması amaç-
lanmaktadır.  Arşiv isteyenlerin kullanımına açılacak ve belli 
bir sürecin sonucunda dijital fotoğraf müzesi kurulacaktır.

Söz konusu müzenin en önemli getirilerinin başında, işbirliği 
modeli kapsamında yer alan müze ve örenyerlerine ilişkin ni-
telikli bir görsel arşivin oluşturulması gelmektedir. Ayrıca çe-
şitli kültürel iletişim çalışmalarına görsel kaynak sağlanacak ve 
müze ve örenyerlerimiz gelişmiş görsel teknolojiler sayesinde 
ülke tanıtımında kullanılacaktır. Bu projeyle, eski teknolojiyle 
üretilmiş görsel malzeme, yeni teknolojilerle korunup tek elde 
toplanarak gelecek nesillere aktarılmış olacaktır. Projenin bir 
artısı da Türk fotoğraf sanatçılarını desteklemesi ve fotoğraf 
sanatının gelişimine katkıda bulunmasıdır.

AR-GE VE KÜLTÜREL TASARIM MERKEZİ
Kurulan işbirliği modelinin gerektirdiği kültürel içerikli pro-
jelerin gerçekleştirilmesine ve nitelikli ürünlerin üretilmesine 
kaynaklık etmesi amacıyla ARGE-ÜRGE-Planlama ve Kültürel 
Tasarım Merkezi kurulacaktır.

Merkezde kuramsal, teknik ve yenilikçi kültürel tasarıma 
odaklanılacaktır. Burada çeşitli yaş grupları, eğitim ve dene-
yimden tasarımcıların sürekli olarak çalışacak olmasının yanı 
sıra, farklı projeler için Türk ve yabancı tasarımcılarla işbirlik-
leri geliştirilecektir.

EĞİTİM
Eğitim projesiyle, değişik katmanlardan gelen gönüllülerin 
yönlendirici olduğu ve öğrenenin katılımcı bir biçimde yer ala-
cağı çeşitli eğitim etkinlikleri ile çocukların, çalışanların, satı-
cıların, yerel halkın, hem müze ve örenyerleriyle ilgili, hem de 
kültür varlığı bağlamında yaşam, tarih, sanat, kültür, mimarlık 
gibi konularda bilgilendirilmeleri hedeflenmektedir. Bu saye-
de, bir yandan insanlarımızda doğal ve kültürel varlıklarımızı 
koruma bilinci oluşturulacak, öte yandan kültürel iletişimin 
güçlendirilmesi hedefine ulaşmada bir adım daha atılmış ola-
caktır.

İNTERNET-TEKNOLOJİ
İşbirliği modeli kapsamındaki tüm müze ve örenyerleriyle ilgili 
ayrıntılı bilgiler içeren çok-dilli bir kültür portalı kurulacaktır. 
Ayrıca çocuklara yönelik bir müze web sitesi açılması plan-
lanmaktadır. Portalda lokum, Türk kahvesi, replikalar, el sa-
natları ve yayınların tanıtımları da yapılacaktır.

 DENETİM
Müze ve örenyerlerindeki ticari alanlarda yapılan her türlü 
satış, tahsilat, maliyet ve stok bilgileri DÖSİMM tarafından 
eşzamanlı olarak elektronik ortamda izlenmektedir. Bilkent 
Kültür Girişiminin proje kapsamındaki tüm etkinlikleri, belge 
ve kayıtları, tüm iş, işlem ve hesapları DÖSİMM ve Bakanlık 
denetim birimlerine tam ve şeffaf olarak açıktır. Ayrıca şirke-
tin hesapları her yıl bağımsız bir denetim firması ya da yemin-
li mali müşavir tarafından incelenmekte ve DÖSİMM’e rapor 
edilmektedir.

Bir işletmenin ürünlerinin niteliği ve çeşitliliği kadar önemli 
bir diğer unsur da müşterileri üzerinde bıraktığı izlenim ve 
nasıl algılandığıdır. Bu algıyı doğru zemine oturtmak biraz 
da işletmenin kendini nasıl tanımladığıyla ilgilidir. Bu yönde 
atılacak adımların en önemlisi işletmenin kurumsal kimliğinin 
tanımlanmasıdır.

Geleneksel El Sanatları ve Mağazaları İşletme Müdürlüğü 
(GESİM) mağazalarında dekorasyon, işletme yöntemi, 

GESİM’İN KURUMSAL 
KİMLİĞİNİN OLUŞTURULMASI VE 
MAĞAZALARIN YENİLENMESİ

Yeni logotype tasarımı
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Kurumsal Kimlik Rehberi

pazarlama biçimleri, müşterilerle ilişkiler, personel giyimi 
ve davranış kalıpları gibi konularda ortak bir dil oluşturup 
üslup bütünlüğü sağlamaya yönelik çalışmaların ilk adımı 
olarak, Merkez Müdürlüğü tarafından mağazaların kurumsal 
kimlik rehberi hazırlatılmıştır. Oluşturulan kurumsal kimlik 
sayesinde mağazaların tüm görsel ve yazılı iletişiminde bir 
standart yakalanmış olacak, mağazalar tutarlı ve ciddi bir 
yapıya kavuşacaktır.

GESİM’in kurumsal kimlik çalışması, tasarımcı Ayşegül 
Özmen tarafından gerçekleştirilmiştir.

GESİM mağazalarının, sanal el sanatları ve kitap mağazasının 
ve bunların yanı sıra GESİM web sitesinin, oluşturulan 
kurumsal kimlik doğrultusunda yenilenmesi çalışmaları 
sürmektedir.
 YKK 2010/10

Kurumsal Kimlik Rehberi’nde yer alan mağaza poşetinin boyutlandırılmasını 
gösteren çalışma

Bez çanta örnekleri

Personel giysi örnekleri

Ambalaj kağıdı
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Araç üstü giydirmeler

Resmi davetiye

Bayrak

Hediye çeki
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MAĞAZALAR FİYAT POLİTİKASI

KİTAP BAYİLERİ

WEB ÜZERİNDEN KİTAP VE EL 
SANATI ÜRÜNLERİNİN SATIŞI 

www.gelenekselelsanatlari.gov.tr

Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürlüğüne 
bağlı mağazaları yeniden yapılandırmak üzere yürütülen 
çalışmaların sonucunda kurumsal kimliğin yenilenmesinin 
yanı sıra, satış ve stok takibi için otomasyona geçilmiş, tüm 
ürünler barkodlanmıştır.

Otomasyonun getirdiği imkanlardan da yararlanılarak 
fiyatlandırma politikasında değişikliğe gidilmiştir. Mağazalarda 
uygulanan tüm ürünlere tek bir kar oranı uygulaması sona 
erdirilmiş, stratejik fiyatlama politikası benimsenmiştir. Ürün 
fiyatları, estetik ve sanatsal değer, özgünlük, az bulunur olup 
olmadığı, tekrar üretilme olanakları, üreticisinin kimliği, alım 
tarihi gibi ölçütlere göre belirlenmeye başlamıştır. 

Bahsedilen değerlendirmeler sonucunda, tüm ürün çeşitleri 
tek tek incelenerek yeniden fiyatlandırılması için çalışma 
başlatılmış ve fiyat belirleme konusunda Yönetim Kurulunca 
Merkez Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.
YKK 2010/08 

Bakanlıkça bastırılan kitapların yaygın olarak dağıtımının 
sağlanması amacıyla özel sektörle anlaşma sağlanarak kitap 
bayileri oluşturulmuştur. Böylece internet üzerinden yapılan 
satışların yanı sıra 81 ilde, 95 kitabevi aracılığıyla yayınların 
okuyucuya ulaşması sağlanmıştır.

Elektronik Satış Birimi 29 Haziran 2009 tarihinden itibaren 
hizmet vermeye başlamıştır. Bu yolla gerek yurtiçinden, gerekse 
yurtdışından ilgilenenlere, geleneksel el sanatı ürünleri, müzik 
CD’leri  ve Bakanlığa ait yayınlar ayrıntılı olarak tanıtılıp sanal 
ortam üzerinden kredi kartı ile satışı gerçekleştirilmektedir. 
Sanal mağazada 1062 adet ürün bulunmaktadır, bu sayı 
her geçen gün artmaya devam etmektedir. Sanal mağazanın 
Türkçenin yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca hizmet 
vermesi yönündeki çalışmalar sürmektedir.

Sanal mağazada, el sanatları hakkında bilimsel makaleler ve 
araştırma raporları, çeşitli alan araştırmalarının ve projelerin 
anlatıldığı bölümler, el sanatı ustalarının yapıtlarını oluşturma 
aşamalarının belgelendiği fotoğraflı sunumlar yer almaktadır. 
Ayrıca düzenlenen tasarım yarışmalarına ilişkin bilgiler, 
duyurular da bu sitede yayınlanmaktadır.

Tebrik kartı ve zarfı

Ana sayfa

Ürün sayfalarından bir örnek
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Bakanlığın, kültürümüzün önemli öğelerinden biri olan el ha-
lıcılığının aslına uygun yöntem ve malzeme kullanarak sür-
dürülmesi amacıyla 1986 yılında başlatmış olduğu  “Türk El 
Halıcılığı Projesi, (TEH)” ile özellikle desen ve boya doğruluğu 
açısından bir yozlaşma içine giren el halıcılığının özgün ekse-
nine oturtulması yönünde ilk adımlar atılmıştı. Söz konusu 
projeyle, çeşitli müze, cami ve özel koleksiyonlarda bulunan 
tarihi halılardan Anadolu’da üretilmiş 5000 adedi fotoğraflan-
mış ve tasniflenerek bir arşiv oluşturulmuştu. Bu halılar ara-
sından seçilen 500 halının yer aldığı 5 ciltlik “Türk El Doku-
ması Halılar” adlı katalog Türkçe ve İngilizce olarak bastırılmış 
ve mağazalarımızda satışa sunulmuştu.

TEH projesinin en önemli getirilerinden biri, kök boya ve saf 
yün kullanılarak, doğru desenlerle üretilen nitelikli halı örnek-
lerinin dokunup piyasaya sürülmesi, bir diğeri de üretimin 
düşük gelirli insanlarımızca gerçekleştirilmesi, bu yolla bahsi 
geçen kesimlere ek gelir sağlanmasıdır. Üretilen halıların, sa-
nal mağazanın yanı sıra çeşitli illerdeki el sanatları satış ma-
ğazalarında da satışı sürmektedir.

TEH projesinin bir devamı niteliğinde düşünülebilecek ve 
oluşturulan arşivi kamuoyuyla paylaşmayı, kültür araştır-
macılarına kaynak oluşturmayı ve Türk el halıcılığı hakkında 
bilimsel ve ayrıntılı bilgi vermeyi hedefleyen web sitesi ha-
zırlanarak, 2009 yılında faaliyete geçmiştir. Web sitesinde, 
arşivlenen 5000 tarihi halının fotoğrafıyla birlikte, halının ait 
olduğu yöre, üretim yılı ve bulunduğu yere ait bilgilerin yanı 
sıra, halının üzerindeki desenin ayrıntısı, ne anlama geldiği, 
neyi simgelediği, halının kullanım amacı, nasıl üretildiği gibi 
bilgilere de yer verilmektedir. Siteden tarihi halıların tıpkı-
yapımları satın alınabilmektedir. Sitede ayrıca, konunun uz-
manları ve saygın akademisyenler tarafından yazılmış el halı-
cılığına ilişkin çeşitli makaleler, doğal boyama yöntemlerinin 
anlatıldığı sanal kitaplar da bulunmakta ve içerik günden güne 
zenginleştirilmektedir.

 YKK 2008/544

TÜRK EL HALICILIĞI (TEH) PROJESİ 
WEB SİTESİ

www.turkelhalilari.gov.tr

Geleneksel El Sanatları ve Mağazalar İşletme Müdürlüğü tara-
fından projelendirilen bu çalışmayla, çok sayıda ödülün sahibi 
ünlü fotoğraf sanatçımız Sami Güner’e ait dialar DÖSİMM ta-
rafından satın alınarak bir arşiv oluşturulmuş ve 26.000 di-
adan oluşan arşiv, web sitesi yoluyla amatör ve profesyonel 
tüm fotoğraf severlerin hizmetine sunulmuştur. Sitede fotoğ-
raflar ait oldukları yöreye göre sınıflandırılmıştır. Dialar dört 
farklı boyutta sunulmaktadır. Bunlardan çeşitli boyutlarda 
ve yüksek baskı kalitesiyle çıktı alınabilmektedir. Yüksek çö-
zünürlükteki büyük boyutlu dialar, 6 lira ile 24 lira arasında 
değişen ücretlerle satın alınabilirken, 150 dpi çözünürlükteki 
örneklerini isteyen herkes ücretsiz olarak bilgisayarına indirip 
kullanabilmektedir.
YKK 2008/34, YKK 2009/460

SAMİ GÜNER ARŞİVİ 

www.samiguner.com

Sanal mağazada replikası satılan tarihi halılardan bir örnek.
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Kullandığı teknik ve yazıya getirdiği yeniliklerle öne çıkan ve 
Osmanlı Döneminin en büyük üç hattatından biri olarak kabul 
edilen Hattat Ahmet Karahisari’nin elyazması Kur’an-ı Keri-
mi, yeniden tıpkıbasımı yapılarak DÖSİMM mağazalarında, 
müze dükkanlarında ve DÖSİMM bayisi kitabevlerinde sa-
tılmaya başlamıştır. Ahmet Karahisari Mushaf-ı Şerifi olarak 
tanınan Kur’an-ı Kerim’in aslı Topkapı Sarayı’nda saklanmak-
tadır.

Bu Kur’an-ı Kerim, 16. yüzyılın en büyük yapıtlarından biridir. 
Bu görkemli yapıtın 220 yaprağı 1545-1555 yılları arasında 
Ahmet Karahisari, 80 yaprağı ise manevi evladı Hattat Hasan 
Çelebi tarafından 1584-1587 yılları arasında yazılmış, süsle-
meleri ve cildi ise 1584-1596 yılları arasında tamamlanmıştır. 
Kanuni Sultan Süleyman, III. Murat ve III. Mehmet dönemleri-
ni kapsayan uzun bir süre boyunca sayısız nakkaş, müzehhip 
ve sanatçı bu eşsiz kitap üzerinde çalışmıştır.

Dünyanın en güzel Kur’an-ı Kerim’lerinden biri olan kitabın 
her bir sayfasında dörder adet olmak üzere toplamda 2360 
adet “koltuk tezhibi” olarak bilinen süsleme kompozisyonu 
bulunmaktadır. Ayrıca serlevha dışında 112 adet tezhipli sure 
başı yer almaktadır. Siyah deriden, miklepli cildi, şemseli, 
köşebentli ve bordürlüdür, zaman içinde onarım görmüştür. 
61,5x42,5 cm. boyutlarındaki kitap, Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi Hırka-i Saadet kitapları arasında 5 numara ile 
kayıtlıdır. 

Bu nadide yapıt, Merkez Müdürlüğümüz tarafından ilk olarak 
2003 yılında basılıp el sanatları ve kitap mağazalarımızda sa-
tışa sunulmuştu. Baskısının tükenmesi üzerine 2009 yılında 
gözden geçirilerek tekrar basılmış ve 600 TL kapak fiyatı ile 
satışa sunulmuştur. 
YKK 2008/278, YKK 2009/101

Genel editörlüğünü Pof. Dr. 
Halil İnalcık’ın, sanat editör-
lüğünü ise Prof. Dr. Günsel 
Renda’nın yaptığı, otuza yakın 
uzman ve yazarın katkıda bu-
lunduğu iki ciltlik Osmanlı Uy-
garlığı adlı yapıtın 3. baskısı, 
Türkçe ve İngilizce olmak üze-
re iki dilde yayınlanmıştır. Bi-
rinci ciltte tarih ve bilim, ikinci 
ciltte ise kültür ve sanat konu-
ları ele alınmıştır. Yapıtta daha 
çok Osmanlı Dönemindeki 
“yüksek kültür”e yer verilmiş, 
halk kültürü ise yalnızca halk 
edebiyatı, tarikatlar ve gösteri 
sanatı bağlamında ele alınmıştır.

Osmanlı Uygarlığı kitabı sekiz bölümden oluşmaktadır. Bun-
lar: Devlet-Toplum-Ekonomi; Din ve Düşünce; Bilim ve Eği-
tim; Gündelik Yaşam ve İletişim; Edebiyat; Mimarlık ve Güzel 
Sanatlar; Gösterim Sanatları ve Müzik; Avrupa ve Osmanlı 
başlıklarını taşımaktadır. Bölümler, alanlarında tanınmış, uz-
man bilim adamlarınca kaleme alınmıştır. Bölüm sonlarına 
kaynakça eklenmiştir. 1160 sayfalık yapıtta, yerli ya da ya-
bancı çeşitli müze ve kütüphane koleksiyonlarından derlen-
miş sekiz yüze yakın görsel malzeme kullanılmıştır. Kitapta 
ayrıca Osmanlı Hanedanı’nın soy kütüğü, kronoloji ve genel 
dizin yer almaktadır. Sanal mağazadan da satın alınabilen Os-
manlı Uygarlığı kitabı, 108 TL fiyatla satışa sunulmuştur.

Kitabın İngilizce baskısının 250 adedi, ülkemizin yurtdışı 
tanıtımında kullanılmak üzere Tanıtma Genel Müdürlüğüne 
gönderilmiştir.
26.02.2004/29 sayılı YKK’ya istinaden gözden geçirilerek 3. baskısı 
yapılmıştır. YKK 2009/47

HATTAT AHMET KARAHİSARİ’NİN 
ELYAZMASI KURAN-I KERİMİ

OSMANLI UYGARLIĞI KİTABI

Kuran-ı Kerim ile verilen sertifika
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İstanbul Arkeoloji Müzelerinde örnek bir müze işletmeciliği 
modeli geliştirmek, bilimsel çalışmalar ile müzenin gereksin-
diği bakım, onarım ve yenileme giderleri için kaynak sağla-
yacak biçimde ziyaretçi deneyimini zenginleştirmek ve ticari 
operasyonların verimli ve nitelikli bir biçimde yürütülmesini 
sağlamak amacıyla 21.11.2008 tarihinde Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile niyet protokolü, ardından 
12.02.2009 tarihinde, 2016 yılına kadar geçerli olan Destek-
çilik, Hizmet ve İşbirliği Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Sözleşmeyle giderleri TÜRSAB tarafından karşılanması karara 
bağlanan öncelikli çalışmalar, bunlarla sınırlı kalmamak kay-
dıyla şunlardır:

 Koruma laboratuarı açılması 
 Güvenlik sistemleri yapım ve onarımı
 Eser depolama sistemi ve iklimlendirme 
 Dijital arşiv
 Görme engelliler için replika eser yapımı
 Ziyaretçiler için ses ve görüntü sistemleri
 Eğitim ve Çocuk Bölümünün yenilenmesi
 Engelli erişimi için altyapı 
 Müze tanıtma ve pazarlama faaliyetlerinin profesyonel şe-

kilde görülmesi
 Teşhir dinlenme mefruşat ve mobilyaların yenilenmesi   
 Isıtma sisteminin yenilenmesi
 Kafeterya yapımı ve işletilmesi
 Müze dükkanı tefrişi ve işletilmesi
 Vestiyer bölümünün yenilenmesi ve işletilmesi
 Ön bahçenin Müze Müdürlüğü gözetim ve denetiminde 

işletilmesi 
 Müzenin küçük çaplı ve ivedi ihtiyaçları için Müzenin tale-

bi ile destekleyici tarafından harcanmak üzere fon oluştu-
rulması

 Osman Hamdi Bey Sokağı ile Müzenin arka bahçesinin 
çevre düzenlemesinin yapılması

 Müzedeki kapalı salonların bakım ve onarım ihtiyaçlarının 
karşılanarak teşhire hazır edilmesi 

 Müze için, yakıt giderleri de TÜRSAB tarafından karşılan-
mak üzere bir adet binek tipi hizmet aracının tahsis edil-
mesi 

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ 
DESTEKÇİLİK ÇALIŞMALARI

Sözleşmenin yürürlüğe kon-
masıyla birlikte öncelikle İs-
tanbul Arkeoloji Müzelerinin 
logosu hazırlatılmış, dünyaca 
ünlü ve eşsiz yapıtlara ev sa-
hipliği yapan müzelere kurum-
sal kimlik kazandırma yolunda ilk adım atılmıştır. İstanbul 
Arkeoloji müzelerinin web sitesi www.istanbularkeoloji.gov.
tr adresinde yayına başlamıştır. Site oldukça profesyonel bir 
tasarıma ve zengin bir içeriğe sahiptir.

Yenilenme ve geliştirme çalışmalarında görüşlerinden yararla-
nılmak üzere oluşturulan danışma kurulunda Prof. Dr. Metin 
Sözen, Prof. Dr. Refik Duru, Prof. Dr. Haluk Abbasoğlu, Sa-
bancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ve İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri eski Müdürü Dr. İsmail Karamut yer almaktadır.

Destekçilik projesi ile toplamı 50 milyon TL’yi aşan bir dış 
kaynağın sağlanması ve müze için kullanılması beklenmekte-
dir.     

YKK 2008/505

Yeni Logo 

Müze girişi

Kahve Evi

Müze dükkanı
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İstanbul Arkeoloji Müzeleri
Osman Hamdi Bey Yokuşu

Sultanahmet ISTANBUL-TURKEY
+90 212 527 27 00

•
www.istanbularkeoloji.gov.tr

OSMAN HAMDİ BEY
İstanbul Arkeoloji 
Müzeleri’nin temelleri 
Müze-i Hümayun, yani 
İmparatorluk Müzesi 
olarak 1869 yılında 
Aya İrini Kilisesi’nde o 
güne değin toplanmış 
olan koleksiyonun 
bilimsel olarak 
düzenlenmesi ile atılır. 
Öte yandan bugün 
müzenin en çarpıcı 
bölümünü oluşturan 
‘Arkeoloji Müzesi’ 
binasının 13 Haziran 
1891 yılındaki yapımı 
da müzenin tarihinde 
önemli bir dönüm 
noktasıdır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yüzyıllar boyunca 
Osmanlı tahtının kurulduğu tepede, Topkapı 
Sarayı’na giden yolda yer alır. Müzelere 
uzanan yokuş da, kurucusu Osman Hamdi 
Bey’in adını taşır. 

Pek çok uygarlık ve kültüre ait, sayısı 1 milyona 
yakın koleksiyonu ile dünyanın en zengin on 
müzesinden biri, Türkiye’nin de ilk müzesidir. 
 
İstanbul Arkeoloji Müzeleri,  Arkeoloji Müzesi, 
Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk 
Müzesi olmak üzere üç ayrı bölümden oluşur. 
Müze koleksiyonları, Balkanlar’dan Afrika’ya,  
Anadolu ile Mezopotamya’dan Arap 
Yarımadası’na ve Afganistan’a kadar Osmanlı 
İmparatorluğu sınırları içinde yer almış olan 
bölgelerden gelen değişik uygarlıklara ait 
eserleri içerir. İstanbul Arkeoloji Müzeleri 

ziyareti, müzenin muhteşem güzellikteki 
bahçesi ve bahçenin içinde yer alan üç ayrı 
binayı da kapsar.
 
Farklı dönem ve uygarlıkların izlerini sunan 
bu üç binanın Eski Şark Eserleri Bölümü’nde 
Arabistan, Mısır, Mezopotamya ve 
Anadolu’dan gelen Sümer,  Asur, Babil, Hitit 
gibi uygarlıklara ait eserler sergilenir. 

Arkeoloji Müzesi müzenin çoğunluğunu 
oluşturan Yunan Arkaik Dönem, Klasik 
Dönem, Helenistik Dönem ve Roma 
Dönemi, Thrakia-Bithynia, Bizans, Çağlar 
Boyu İstanbul, Çağlar Boyu Troia ve Anadolu, 
Anadolu Çevre Kültürleri: Kıbrıs-Suriye-
Filistin koleksiyonlarına ev sahipliği yapar. 

Çinili Köşk’de ise Türk-İslam çini ve seramik 
sanatının çarpıcı örnekleri görülebilir.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZELERİ

Marmara Sea

Golden Horn
Bosphorus

Süleymaniye
Mosque New

Mosque
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Blue Mosque
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KUMKAPI

S‹RKEC‹

Topkap› Palace

3 bin 278 y›l önce 
imzalanan 
Kadeş Antlaşmas› 
tarihi değiştirdi:
“M›s›r memleketi ile 
Hatti memleketi aras›ndaki 
sulh ve kardeşliktir, 
düşmanl›k değildir…”
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Müzenin tanıtım broşürü

 ARKEOLOJİK KAZILAR

DÖSİMM kültürel mirasın korunması ve açığa çıkarılması 
amacıyla, 2008’de olduğu gibi 2009 yılında da arkeolojik ka-
zılar için önemli miktarda ödenek aktarmıştır. 2008 yılında 
kazılar için ayrılan ödenek, bir önceki yıla göre %40 orannda 
artırılmıştır. Bakanlar Kurulu kararıyla yürütülen Türk kazıları, 
müze kazıları, kurtarma kazıları, yüzey araştırmaları, sondaj 
kazıları, temizlik çalışmaları, sualtı araştırma ve kazıları için 
Yönetim Kurulu kararıyla toplam 7.152.000 TL ödenek akta-
rılmıştır.

2010 yılında yürütülecek kazılar için ayrılan ödenek tutarı 7 
milyon TL’dir. 
 YKK 2009/116

KÜLTÜREL VARLIĞIN 
KORUNMASI AMACIYLA YAPILAN 
HARCAMALAR

2006 2007 2008 2009 2010*

1.977.320 5.078.112 5.402.812 7.152.000 7.000.000

 MÜZE VE ÖRENYERLERİNİN YENİLENME VE 
ONARIM TÜRÜ İHTİYAÇLARI

Çeşitli müze ve örenyerlerimizin bakım, onarım, işletme gi-
derleri için 2009 yılında da önemli miktarda ödenek aktarıl-
mıştır. Bu amaçla il özel idarelerine aktarılan ödenek tutarı 
3.594.000 TL’dir. Yine çeşitli kültürel altyapı yatırımlarında 
ve müze ve örenyerlerinin restitüsyon, restorasyon ve ona-
rımında kullanılmak üzere il özel idarelerine 2009 yılında 
4.479.124 TL ödenek aktarılmıştır. Bunların yanı sıra bazı 
kültürel altyapı projelerine destek olabilmek amacıyla çeşitli 
il özel idarelerine 1.895.700 TL gönderilmiştir. 

YKK 2008/545 

 MÜZE VE ÖRENYERLERİNE TEMİZLİK-GÜVENLİK 
HİZMETİ ALIMI

2009 yılında müze ve örenyerlerinin temizlik ve güvenlik hiz-
metleri için 12.102.604 TL harcanmıştır.

YKK 2008/546 

 MÜZE VE ÖRENYERLERİNDE GÖREVLİ PERSONEL

Müze ve örenyerlerinde görevli personel gideri için yapılan 
ödeme tutarı 32.768.000 TL’dir.
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Kültürel Varlığın Korunması Amacıyla 
Yapılan Harcamalar

Tasarım Atölyesi’nin 
ürünlerinden 

örnekler

DÖSİMM Kazı Ödenekleri (TL)

* Ayrılan ödenek
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DEVLET RESİM VE HEYKEL MÜZESİ 
KAMPUSU DÖNÜŞÜM PROJESİ II. 
AŞAMA

Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve Etnografya Müzesi-
nin mevcut girişinin, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Ko-
ruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 13.03.2009 tarihli ve 3999 
sayılı kararı ile onaylanan “Ankara Devlet Resim ve Heykel 
Müzesi ve Etnografya Müzesi Kampüsü Çevre Düzenlemesi 
Projesi” uyarınca yalnızca protokol girişi olarak kullanılacak 
biçimde müze ziyaretçilerine kapatılması ve yaya ve araç giri-
şinin her iki müzenin ortasında bulunan ana girişten sağlan-
masına yönelik Yönetim Kurulu Kararı gereğince orta akstaki 
girişin düzenlenmesine ilişkin projeler hazırlanmıştır. Hazırla-
nan projeler Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Böl-
ge Kurulu Müdürlüğüne iletilmiş ve 18.03.2009 tarih ve 623 
sayılı Kurul kararı ile onaylanmıştır. Yapım işleri 19.06.2009 
tarihinde tamamlanarak, giriş kullanıma açılmıştır. Daha önce 
çok sayıda yabancı aracın otopark olarak kullandığı alan kul-
lanıma kapatılıp ücretsiz olarak müze ziyaretçilerinin kullanı-
mına tahsis edilmiştir.  

“Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve Etnografya Mü-
zesi Kampusu Çevre Düzenlemesi Projesi”nin, 2008 yılında 
yürütülen I. Aşamasında, Ankara Resim ve Heykel Müzesi ile 
Etnografya Müzesi sahasının kültür, sanat ve eğitime yönelik 
etkinliklerin yürütüleceği bir yerleşkeye çevrilmesi hedeflene-
rek, 4000 metrekarelik alan ağaçlandırılıp yeşillendirilmiş, 200 
kişilik bir amfi tiyatronun bulunduğu, ayrıca kafeterya ve tu-
valet hizmetlerinin sunulduğu bahçe, engelli ziyaretçilerin de 
yararlanabileceği biçimde düzenlenmişti. Ayrıca Devlet Resim 
ve Heykel Müzesinin küçük çaplı onarım işleri ve iç mekandaki 
halılarının değişimi de DÖSİMM tarafından gerçekleştirilmişti. 
Etnografya Müzesi önündeki Atatürk Anıtı ve rölyefler de te-
mizletilmiş ve gereken kısımları onartılmıştı.

“Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve Etnografya Mü-
zesi Kampusu Çevre Düzenlemesi Projesi”nin 2009 yılında 
yürütülmesi planlanan II. aşaması için hazırlanan projeler 
ise, 27.02.2009 tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiştir. Projele-

rin ilgili Kurul’un 13.03.2009 tarih ve 3999 sayılı kararı ile 
onaylanması üzerine ihale hazırlıklarına başlanmıştır. Ancak 
bu esnada Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 
Etnografya Müzesi Girişi ve Atatürk Heykeli’nin bulunduğu 
alan ile ilgili restitüsyon ve restorasyon projeleri çalışmasına 
başlandığı öğrenilmiş, bu çalışmanın anılan proje kapsamında 
yer alması nedeniyle ihale iş ve işlemlerine ara verilmiştir.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce hazırlanan 
proje ile Merkez Müdürlüğünce hazırlanarak ilgili Kurulca 
onaylanan “Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve Etnog-
rafya Müzesi Kampüsü Çevre Düzenlemesi Projesi”nin karşı-
laştırılması sonucunda, her iki projenin farklı tasarım ölçüt-
leriyle hazırlandığı, kendi içinde tutarlılık taşımakla birlikte, 
birbirlerine entegre edilmesinin doğru olmayacağı düşünül-
müş, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi ve Etnografya 
Müzesi Kampüsü çevre düzenlemesinin Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünce projelendirilmesi, ilgili Kurulun 
onayının alınıp uygulanmasının yine bu Genel Müdürlükçe 
yapılmasının daha sağlıklı olacağı görüşüne varılmıştır.

Yeni giriş düzenlemesi

Yeni giriş düzenlemesi
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MÜZE VE ÖRENYERLERİNDE 
BİLGİSAYAR DENETİMLİ GEÇİŞ 
SİSTEMLERİ

2008 yılında yapımı tamamlanan 4 adet bilgisayar denetimli, 
turnikeli sisteme ek olarak, 2009 yılında, 3 müze ve ören-
yerinde daha bilgisayar denetimli geçiş sisteminin kurulumu 
tamamlanmıştır. DÖSİMM teknik personeli tarafından proje-
lendirilip ilgili Kurul’un onayı ile uygulanan sistemlerin kurul-
duğu 3 müze şunlardır: Efes Müzesi, Selçuk St. Jean Kilisesi 
ve Antalya Arkeoloji Müzesi. Böylece bu sisteme sahip müze 
ve örenyerlerimizin sayısı 20’ye yükselmiştir.

2010 yılında Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri ile Derinkuyu 
Yeraltı Şehri’ne de aynı yöntemle bilgisayar denetimli geçiş 
sisteminin kurulması planlanmaktadır.

Efes Müzesi çıkışı eski hali

Efes Müzesi girişi eski hali

Efes Müzesi çıkışı yeni hali

Efes Müzesi girişi yeni hali

Efes Müzesi kablolama eski ve yeni hali
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Selçuk St. Jean Örenyeri’nin önceden kullanılmayan  
kapısındaki ahşap gişenin eski hali

Selçuk St. Jean Örenyeri girişi yeni hali

Selçuk St. Jean Örenyeri girişi yeni hali
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Antalya Arkeoloji Müzesi girişi eski hali

Antalya Arkeoloji Müzesi girişi, turnikeler

Antalya Arkeoloji Müzesi girişi, turnikeler

İstanbul Topkapı Sarayı Harem Bilet Gişesi, eski hali

İstanbul Topkapı Sarayı Harem 
Bilet Gişesi, yeni hali

Antalya Arkeoloji Müzesi gişesi yeni hali

TOPKAPI SARAYI MÜZESİ HAREM 
GİŞESİNİN YENİLENMESİ

“İstanbul Topkapı Sarayı Harem Bilet Gişesi Proje Revizyonu 
İşi” için hazırlanan projeler ilk olarak 13.03.2008 tarihinde 
İstanbul 4 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kurul tarafından alınan 
19.03.2008 tarihli ve 2003 sayılı karar ve yapılan görüşme-
ler doğrultusunda projede değişiklikler yapılarak, ikinci kez 
Kurul’a sunulmuştur. 10.09.2009 tarihli ve 2362 sayılı Ku-
rul kararı ile istenen değişiklikler düzenlenerek, proje yeniden 
Kurul’a sunulmuş ve 10.06.2009 tarihli ve 2954 sayılı kararla 
onaylanmıştır. Projenin uygulaması Aralık 2009 tarihinde ta-
mamlanarak, yeni gişe kullanıma açılmıştır.



DÖSİMM

DIŞ KARAKOL BİNASI

Topkapı Sarayı 1. Avluda bulunan Dış Karakol binasının met-
ruk ve atıl halinden kurtarılması, çevresinin gecekondu gö-
rünümündeki binalardan arındırılması, kamu kaynağı kulla-
nılmaksızın restorasyonunun sağlanması, sur içinde eksikliği 
hissedilen birinci sınıf bir yeme içme tesisinin oluşturularak 
gelirlerinin kültürel varlığın korunup geliştirilmesi için kulla-
nılması amacıyla DÖSİMM iştiraki UKTAŞ ile sözleşme imza-
lanmıştır.  

Binanın ve çevresinin bakım onarım ve temizlik çalışmaları sı-
rasında Bizans Dönemine ilişkin kalıntılar bulunmuştur. Orta-
ya çıkan kalıntıların Bizans Döneminin ünlü “ksenedokhion”u 
(hastane/düşkünler evi) ya da kentin “episkopion”u (pisko-
posluk sarayı) olduğu düşünülmektedir. 

Dış Karakol binası 26 Eylül 2009 tarihinde törenle kullanıma 
açılmıştır.
YKK 2008/380

Dış Karakol binasının eski halinden görüntüler
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Dış Karakol binasının yeni halinden görüntüler



DÖSİMM

BAB-I ALİ KAFE EFES MÜZESİ ARASTALARI

İstanbul Sirkeci’de DÖSİMM İstanbul İşletme Müdürlüğü ta-
rafından işletilirken, ayda yaklaşık 5000 TL zarar eden Bab-ı 
Ali Kafe, KDV dahil 24.308 TL aylık bedelle, 7 yıllığına özel 
sektöre kiraya verilmiştir. Taşınmaz kiracı firma tarafından 
restore edilerek İstanbuli Kafe adıyla hizmete girmiştir. Meka-
nın 2010 yılı aylık kirası KDV dahil 25.839 TL’dir.
YKK 2009/6

İzmir Efes Müzesinin bahçesinde yer alan dükkanlar, açık sergi 
alanları ve tuvaletlerden oluşan arastalar yıpranmış, bakımsız 
ve atıl durumda iken, mekanın çeşitli etkinliklerde kullanıla-
bilir duruma getirilebilmesi için gerekli onarımların yapılma-
sı amacıyla proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları yapılmıştır. 
Aynı avluda yer alan ve konferans salonu olarak kullanılan 
tarihi binanın eksiklikleri de saptanarak seminer, sergi, kon-
ferans türü etkinliklere tahsisine daha uygun hale getirilmesi 
için burası da yapılacak onarım kapsamına alınmıştır. “Efes 
Müzesi Arastalarının Tadilatı İşi”ne ait projeler, 03.11.2008 
tarihinde İzmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koru-
ma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiş ve ilgili Kurul’un 
18.12.2008 tarihli ve 4468 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Söz 
konusu iş, 03.06.2009 tarihinde Merkez Müdürlüğünce ihale 
edilmiş ve 01.07.2009 tarihinde uygulama işleri tamamlana-
rak arastalar kullanıma ve ziyarete açılmıştır.

Arastaların eski durumundan örnekler.İstanbuli Kafe’nin içinden ve dışından görüntüler
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DEVLET OPERA VE BALE GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğünün, 1948 yılında açı-
lan ve başkentin ilk ve tek opera evi durumundaki 62 yıllık 
tarihi tescilli binasının, havalandırma, elektrik ve su tesisatı, 
ışıklandırma, sahne, salon ve ince yapı gibi donanımlarıyla, 
modern bir binaya dönüştürülmesi amacıyla rölöve, restitüs-
yon, restorasyon projelerinin oluşturulması için teknik şart-
name hazırlanmıştır. 24.08.2009 tarihinde Devlet Opera Ve 
Balesi Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek, 17.09.2009 
tarihinde ihale sonucu karara bağlanmıştır. Merkez Müdürlü-
ğünün projeyle ilgili kontrollük çalışmaları devam etmektedir.

Arastaların yeni durumundan örnekler.

CUMHURBAŞKANLIĞI SENFONİ 
ORKESTRASINA ENSTRÜMAN 
ALIMI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Kanunu’nda yer 
alan döner sermayenin kullanma alanlarına ilişkin hükmü 
doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na, ens-
trüman gereksinimini karşılamak amacıyla, 400.000 TL tuta-
rında ödenek ayrılmıştır.
YKK 2009/404

DEVLET TİYATROLARI

Devlet Tiyatrolarının 60. yılında 60 sahneye ulaşma hedefi 
uyarınca açmayı planladığı 10 yeni sahne için ihtiyaç duydu-
ğu ses ve ışık sistemlerinin temini için 450.000 TL tutarında 
ödenek ayrılmıştır.
YKK 2010/58

75. YIL KÜLTÜR MERKEZİNİN 
DEVLET TİYATROLARINA DEVRİ

Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren 341 kol-
tuk kapasiteli 75. Yıl Kültür Merkezi, daha geniş bir kesime 
hitap edilebilmesi ve mekanın daha verimli kullanılabilmesi 
amacıyla demirbaşlarıyla birlikte Devlet Tiyatroları Genel Mü-
dürlüğüne devredilmiştir.
YKK 2009/289

İSTANBUL DEVLET SENFONİ 
ORKESTRASI KONSERLERİ

İstanbul Atatürk Kültür Merkezinin yenileme çalışmaları için 
geçici bir süre için kapatılması üzerine İstanbul Devlet Senfoni 
Orkestrasının konser programının aksamaması için Lütfi Kır-
dar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı içindeki Anadolu Salo-
nu Merkez Müdürlüğünce kiralanmıştır. İstanbul Devlet Sen-
foni Orkestrasının beş performansı, 2009 yılının Ocak, Şubat, 
Mart ve Mayıs aylarında  Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayında gerçekleşmiştir. 
YKK 2008/403

GENÇLİK KONSERİ

19 Mayıs 2009 tarihinde, Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’nda, 
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Ankara Üniversitesi 
işbirliğiyle düzenlenen gençlik konserinin ikinci bölümünde 
sahne alan Alexander Markov ve grubunun çeşitli giderlerinin 
karşılanması amacıyla 45.000 TL ödenmiştir.

YKK 2009/175
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ANADOLU MEDENİYETLERİ 
MÜZESİ İYİLEŞTİRME 
ÇALIŞMALARI

Anadolu Medeniyetleri Müzesine bilgisayar sunucusu odası 
hazırlanması, vitrin aydınlatmaları ve camlarının yenilenmesi 
için Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen 29.12.2009 tarih 
ve 532 sayılı karar doğrultusunda uygulama çalışmaları baş-
lamıştır.

Anadolu Medeniyetleri Müzesinin mevcut bilet gişesinin 
yenilenmesi, depo olarak kullanılan binanın çelik konstrük-
siyondan oluşan bir yapıyla yenilenip bölümlenmesi, yan 
bahçenin köpek kulübeleri ile ele alınarak peyzaj projelerinin 
hazırlanması işi ile ilgili çalışmalar Aralık 2009 tarihinde ta-
mamlanarak, 06.01.2010 tarihinde, onayı alınmak üzere An-
kara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Mü-
dürlüğüne gönderilmiştir.
YKK 2009/ 532

VAZİYET PLANI
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İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNİN 
FESHİ ve MAĞAZALARIN TEK 
ELDEN YÖNETİMİ

2008 yılında alınan mali ve idari tedbirler çerçevesinde zarar 
eden Ankara İşletme Müdürlüğü ve Basımevi İşletme Müdür-
lüğü tasfiye edilerek kapatılmıştı. 2008 yılında Ankara İşletme 
Müdürlüğünün, büyük kısmı Basımevi İşletme Müdürlüğün-
den kaynaklanan 4,5 milyon TL bilanço zararı bulunmakta idi. 
2009 yılında ise gerek fonksiyonu kalmaması ve gerek 2008 
yılı zararının 1.758.000 TL’ye ulaşması neticesinde İzmir İş-
letme Müdürlüğü de tasfiye edilerek 31.12.2009 tarihi itiba-
riyle kapatılmıştır.       

Ayrıca el sanatları ve kitap satış mağazalarının tek elden 
yönetilmesi, farklı fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi ve 
mağazalarda standart birliğinin sağlanabilmesi amacıyla iş-
letme müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren el sanatları 
ve kitap satış dükkanlarının Geleneksel El Sanatları ve Mağa-
zacılık İşletme Müdürlüğüne (GESİM) devredilmesi ilke olarak 
benimsenmiş ve bu doğrultuda 2008 yılında Ankara İşletme 
Müdürlüğü, 2009 yılında ise İstanbul İşletme Müdürlüğü ve 
İzmir İşletme Müdürlüğü bünyesindeki mağazalar GESİM’e 
devredilmiştir.

Benzer gerekçelerle 2009 yılında, Erzurum, Rize ve 
Gaziantep’de bulunan el sanatları ve kitap satış mağazaları 
kapatılmış, Konya’daki mağaza Bilintur’a devredilmiştir. Son 
iki yıl içinde yüksek oranlı zararlardan dolayı kapatılan mağa-
zaların sayısı 23’tür.
YKK 2009/02, YKK 2009/19, YKK 2009/385, YKK 2009/415 

YURTDIŞI TANITMA 
FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

2009 yılında Tanıtma Genel Müdürlüğünün yurtdışı tanıtma 
ve pazarlama etkinliklerini desteklemek amacıyla, yurtdı-
şı kültür ve tanıtma müşavirlik ve ataşeliklerine 15.500.000 
TL tutarında kredi açılmıştır. Yine aynı Genel Müdürlüğe, 
Amerika’da 10.000 üyesi bulunan Amerikan Seyahat Acen-
taları Birliğinin (ASTA) 19-22 Nisan 2010 tarihleri arasında 
İstanbul’da gerçekleştirilecek olan genel kongresi kapsamın-
da gerek duyulan hizmetlerin temini için kullanılmak üzere 
1.050.206 TL (KDV hariç) ödenek ayrılmıştır. Ayrıca, 2010 
yılında yurtdışı pazarlama hizmetleri için toplam 15.000.000 
TL ödenek ayrılmıştır.
YKK 2009/123, YKK 2009/375, YKK 2009/431, YKK 2010/39

KİTAP BASIMI

TAŞIT KİRALAMA

ATLAS DERGİSİNE MÜZEKART 
VERİLMESİ

Uygulamaya konduğu ta-
rihten bu yana oldukça ilgi 
gören “Müzekart”ın daha 
geniş kitlelere ulaştırılma-
sını hedefleyen tanıtım ça-
lışmaları çerçevesinde, bir 
gezi ve keşif dergisi olan 
Atlas Dergisi’ne, Mayıs 
sayısında okurlarına da-
ğıtması amacıyla, 
yalnızca Mayıs 
ayı boyunca 
geçerliği olan 
60.000 adet 
ücretsiz “Mü-
zekart” veril-
miştir. Müzekartlar ve 
birlikte verildikleri tanıtım kitapçıkları, 
derginin bağlı bulunduğu Doğan-Burda Yayın Grubu 
tarafından basılmış, dergiyle birlikte verilen Türkiye Karayol-
ları Atlası’na müze ve örenyerleri işlenmiş, Atlas, Tempo ve 
İstanbul Life dergilerinde tam sayfa ücretsiz “Müzekart” ilan-
ları yayınlanmış, ayrıca adı geçenler dışındaki grup dergileriyle 
birlikte ücretsiz olarak “Müzekart” broşürü dağıtımı sağlan-
mış ve grup dergilerinin web sitelerinde ücretsiz “Müzekart” 
linki yayınlanmıştır.
YKK 2009/ 170

Anadolu Medeniyetleri Müzesinin “Müze Yıllığı”, “Kazı So-
nuçları Toplantısı”, “Araştırma Sonuçları Toplantısı”, “Arke-
ometri Sonuçları Toplantısı”, “Atatürk Evleri Albümü”, “İzmir 
Tarih ve Sanat Müzesi Heykel Kataloğu”, “Yalvaç Müzesi Bi-
zans Sikke Kataloğu” kitaplarının, “Türk Arkeoloji ve Etnog-
rafya” dergisinin ve 9 adet müzenin broşürlerinin basımı için 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne 226.000 TL 
ödenek tahsis edilmiştir.
YKK 2009/ 86

Başta arkeolojik kazılar olmak üzere, yüzey araştırmaları, son-
daj kazıları, restorasyon, değerlendirme ve tespit çalışmaları 
gibi teknik işler, uzman personel tarafından, çoğunlukla yerle-
şim yerlerinin dışında, toplu taşıma araçları ile ulaşımı imkan-
sız mahallerde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, söz konusu 
çalışmaların daha hızlı ve verimli bir biçimde yürütülebilmesi  
için, 2009 yılında 21 ilin il özel idarelerine taşıt kiralamasında 
kullanılması amacıyla 313.500 TL ödenek aktarılmıştır.
YKK 2009/ 210,  YKK 2009/ 493
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DÖSİMM HİZMET BİNALARININ 
ÇEVRE DÜZENLEMESİ

DÖSİMM HATIRA ORMANI

DÖSİMM hizmet binalarının bulunduğu alandaki yollar ve 
yeşil alanların düzenlenmesi ile müştemilat yapısının onarı-
larak depo binasına dönüştürülmesi, jeneratör ve su deposu-
nun taşınması işleri Merkez Müdürlüğünce projelendirilerek 
12.05.2009 tarihinde Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne gönderilmiş, 22.05.2009 
tarihli, 4152 sayılı Kurul kararıyla onay alınmış ve “DÖSİM 
Merkez Binaları Çevre Düzenleme İşi” adı ile 12.06.2009 ta-
rihinde ihale edilmiştir. Hazırlanan projeler doğrultusunda 
yürütülen yapım işleri 14.09.2009 tarihinde tamamlanmıştır.

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile kurulan işbirliğiyle, Merkez 
Müdürlüğü tarafından Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, çevre yolu 
ayrımında bir hatıra ormanı oluşturulmuştur. Döner Sermaye 
İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Müsteşar Yardımcısı Sayın 
Özgür Özaslan’ın katılımı ile 10 Mayıs 2009 tarihinde ger-
çekleştirilen organizasyonda, DÖSİMM çalışanları aileleri ile 
birlikte ağaç dikme şenliği gerçekleştirilmiştir. Halen 5 hek-
tarlık DÖSİMM Hatıra Ormanı’nda 3000 adet sedir fidanı bu-
lunmaktadır.
YKK 2009/172

4

 
 

 
Bahçe Döşeme Değişim Sonras 

DÖSİM Merkez binaları çevre düzenleme uygulama işi projesi.

DÖSİM Merkez binaları çevre düzenlemesi yeni hali

DÖSİM Merkez binaları çevresinin eski halinin rölöve planı

DÖSİMM Hatıra Ormanı, ağaç dikme etkinliği, toplu resim

DÖSİMM Hatıra Ormanı, ulaşım haritası
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Merkez Müdürlüğü Topkapı Sarayı Müzesi, Ayasofya Müzesi 
ve Türk ve İslam Eserleri Müzesinde aydınlatma, iklimlendirme 
ve ısıtma konularıyla, bu kalemlerle harcanan enerjiye ilişkin 
uygun tarife seçiminde profesyonel destek almak amacıyla bu 
yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yetkilendirilmiş bir 
enerji verimliliği danışmanlık firmasından hizmet satın almış-
tır. 2,5 ay sürecek olan çalışmalar devam etmektedir. Ortaya 
konacak uygulama sonucunda yüksek enerji bedelleri ödenen 
söz konusu müzelerde verimli enerji kullanımına ilişkin neler 
yapılabileceği değerlendirilecektir.

Yalnızca dış aydınlatmaya yönelik olarak bazı örenyerlerinde, 
bedelsiz olarak, verimlilik etüdü yaptırılmaya başlanmıştır. İlk 
olarak Antalya Kalesinde yürürlüğe konan uygulamanın yay-
gınlaştırılması hedeflenmektedir.

DÖSİMM AMATÖR TİYATRO 
TOPLULUĞU

2008 yılında kurulan DÖSİMM Amatör Tiyatro Topluluğu, 
dokuzu Merkez Müdürlüğü, üçü ise Bakanlık personeli olan 
on iki amatör oyuncudan oluşmuştur.

Devlet Tiyatroları amatör topluluğa reji ve oyun metni konu-
sunda destek verirken, dekor, kostüm ve aksesuar temininde 
de yardımcı olmuştur.

Tiyatro topluluğunun sahnelediği ilk yapıt, daha önce Anka-
ra Devlet Tiyatrosu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir 
Tiyatroları tarafından da sahnelenen, çağdaş Bulgar yazarı 
Stanislav Stratiev’in bürokratik yapıdaki toplumsal ve birey-
sel yozlaşmayı hicvettiği “Deri Ceket” adlı oyunu olmuştur. 
Oyunun yönetmenliğini Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yar-
dımcısı Nihat Fırat Demirağ yapmıştır. İlk olarak 17 Haziran 
2009’da Merkez Müdürlüğü çalışanları ve aileleri önünde sah-
nelenen oyun, 22 Haziran 2009 tarihinde de Bakanlık çalışan-
larına sergilenmiştir. 

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 
MÜZELERE WEB SAYFASI 
KURULMASI

Müze ve örenyerlerinin çok büyük bir çoğunluğunun kendi-
ne ait bir web sitesi bulunmamaktadır. Kültür Varlıkları Ge-
nel Müdürlüğünün talebi üzerine, en çok ziyaret edilen 20 
müze ve örenyerine web sayfası hazırlanması için gerekli olan 
157.652 TL, Merkez Müdürlüğü tarafından söz konusu genel 
müdürlüğe tahsis edilmiştir.
YKK 2009/417

Bakanlığa bağlı 300’ü aş-
kın müze ve örenyerine giriş 
sağlayan Müzekart’a iliş-
kin her türlü yazılı ve görsel 
malzemenin yer aldığı web 
sitesinde bulunan form dol-
durularak, kredi kartıyla Mü-
zekart satın alınabilmektedir. 
Müzekartlar üç gün içinde 
kuryeyle adrese teslim edil-
mektedir.

Müzekart başvuru sayfası

Ana sayfa

Sabah Gazetesi06.07.2009 

Hurriyet Gazetesi

08.07.2009

DÖSİMM Web Sitesi 
www.kulturturizm.gov.tr/dosim

Müzekart Web Sitesi
www.muzekart.com  

2009 yılında, DÖSİMM’in 
kurumsal web sitesinin tasa-
rımı ve içeriği yenilenerek, si-
teye yalın ve oldukça işlevsel 
bir nitelik kazandırılmıştır. 
Ayrıca sitenin İngilizcesi de 
hazırlanarak hizmet vermeye 
başlamıştır. 




