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ÖZET 

Bilindiği gibi üniversitemiz bilimsel üretim ve öğrenmeyi de mükemmelleĢtiren hedefleri 

benimseyerek farklı ve farkında çağdaĢ eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir. BaĢkent 

Üniversitesinde Kampüs Müzesi Model Önerisi “herkese bilim”, “herkese sanat” ve 

“herkese uzmanlık” çalıĢması ile toplumun gereksinimlerine cevap vermek üzere 

kurgulanmıĢtır. Bu tez çalıĢmasında geliĢtirilen öneri üniversite ve çağdaĢ müze 

anlayıĢının ortak bir platformda buluĢturulmasını hedefleyen bir çalıĢmadır. 

Günümüzde toplumların geliĢim göstergesinin nitelikli insan gücü olduğu yadsınamaz bir 

gerçek olarak kabul edilmekte olup nitelik artırmaya yönelik faaliyetlere eğitimin en üst 

kurumu olan üniversiteler desteğiyle ulaĢılması beklenmektedir. Bilindiği gibi çağdaĢ 

toplumların geliĢim lokomotifleri sanat ile bilim alanları aynı platformda ele alınırken 

dün, bugün ve yarın arasında iletim ve bağları kuran bellekler olarak çağdaĢ bilimsel 

kurumlarda bu anlamda bir müze kurumunun yer alması arzu edilmektedir. 

Günümüz müze anlayıĢı ile yorumlanan ilk örnek Oxford Üniversitesi bünyesinde 1683 

yılında kurulan Ashmolean Müzesidir. Ülkemizde ilk üniversite müze uygulaması 1960 

yılında yapılmıĢ ve günümüzde ise; üniversite müzesi sayısı ancak 30 olduğu 

saptanmıĢtır. Ülkemizde üniversite kütüphanelerinin bile toplum tarafından sınırlı 

kullanıldığı düĢünüldüğünde, üniversite müzesi model önerisi, üniversite ile toplum 

bağlarını sağlamlaĢtıran doğru bir adım niteliğinde değerlendirilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: müze planlama, tematik müzecilik, müze fizibilitesi, Başkent 

Üniversitesi. 
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ABSTRACT 

BaĢkent University aims to often unique, thorough and versatile educatiaonal experience 

by adopting cognitive and productive scienence methods ın this regard, BaĢkent University 

has asserted a University Campus Museum Model propoposal in order to satisfy the 

community‟s needs in terms of „science‟, „art‟ and „expertise‟ for everyone. The model has 

been proposed with the intent of menging university and modern museum consepts into a 

single platform. 

In today‟s World, civizilation is parameterized mostly on qualittative labor force. Hence, 

the universities possess large mission since they occupy the top-tier in educational 

pipeline. Having a look into civilized societies, it is observed that art and science are blend 

together in numerous aspectts of life, which paves the way to the fact that such museum 

model in an educational institution would definitely fit to this cause. 

The first museum with today‟s consept, Ashmolean Museum, is establishes  within Oxford 

University, in 1863. In our country, the first universitiy museum is grounded in 1960. 

Unfortunately, in today‟s Turkey, we have no more than 30 university museums avaible. 

Considering that even the university libraries are not very popular among society, this 

universiyt museum model will act as a brigde between the society and university, and 

solidify the bonds of art and science, more than ever done before. 

Keywords: museum planning, thematic edition, museum feasibility, Başkent 

University. 
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1. BÖLÜM 

GĠRĠġ 

 

Ulusal ve uluslararası toplum belleklerinin koruma altına alındığı mekânlar toplamacılık, 

koleksiyonculuk aĢamalarının ardından müzeler olarak ĢekillenmiĢtir. Post modern 

toplumda eğitim, öğrenmenin sürekliliği ilkesine dayalı bir süreç olarak benimsenmektedir. 

YaĢam boyu eğitim veren kurumlar okullara alternatif kurumlar değil, onlarla birlikte 

hizmet modeli oluĢturan bütünleĢik yapılar olup, en iyi örnekleri ise; üniversite 

bünyelerinde oluĢturulan kampüs müzeleridir. Müze ve üniversite kavramlarının temeli 

antik çağda eğitim ve araĢtırma kökenli okullara kadar uzanmaktadır. Ortaçağ 

Avrupa‟sında yaygınlaĢan üniversitelerin akademik eğitim ve araĢtırmaya yönelik kurulan 

müzeler, üst eğitim kurumlarıdır (Demircan ve AltıntaĢ, 2016).  Müzelerin ana amacı 

koleksiyonların korunması, gelecek nesillere aktarılması olup bu koleksiyonların araĢtırma 

için kullanımı ve toplumla paylaĢımı da iĢlevleri arasındadır. 19. yüzyıldan baĢlayarak 

müzelerin yaĢanan ekonomik, politik, toplumsal değiĢim ve geliĢimler sonucunda insan 

merkezli ve iletiĢim temelli bir yaklaĢımı benimsemeleri bu kurumların toplumla 

bütünleĢme gerekliliği ortaya çıkarmıĢtır. Günümüzde müze kavramı, kapsamı ve niteliği 

oldukça tanımlanmıĢtır. Özellikle UNESCO bünyesinde faaliyet gösteren ICOM 

(Uluslararası Müzecilik Konseyi) müzecilik ve müze bilim alanı ile ilgili olarak faaliyet 

göstermekte ve standartlar belirlemektedir.  

Küçükhasköylü (2013)‟e göre; 16. yüzyılın ikinci yarısında Almanya, Ġtalya, Fransa, 

Ġngiltere gibi Avrupa ülkelerinde örnekleri görülen inceleme ve araĢtırma için kullanılmak 

üzere bitki kökleri, hayvan, taĢ örnekleri toplayarak ilk kendi koleksiyonlarını oluĢturma 

çalıĢmaları üniversite müzelerinin baĢlangıcının temelleridir. 1683 yılında kurulan, 

günümüz müze anlayıĢına yakın, dünyada öncü ve lider araĢtırma ve bilimsel tartıĢma 

merkezi olan Oxford Üniversitesi bünyesinde kurulan Ashmolean Müzesi bu iĢbirliğinin 

örneği ilk üniversite müzesi olup sadece, koleksiyon nesnelerinin ziyaretçilere 

bilgilendirme iĢlevi konusunda yetersizliği yönü dolayısıyla tartıĢılmaya açık modeldir. 

Ashmolean Müzesinde sınıf, laboratuvarlar ve sergi salonlarının yer alması, müzede eğitim 

ile birlikte araĢtırma ve kültürel-toplumsal iĢlevlerinde sağlandığının ipuçları 

niteliğindedir. Bu müze dünyada öncü ve lider araĢtırma ve bilimsel tartıĢma merkezi 

olmuĢtur. Ġnsülin, penisilin ve B12 vitamini moleküler yapısına, Nobel Ödülü kazandıran 



2 
  

bu buluĢ ve araĢtırmalara ev sahipliği yapan, eĢsiz bir üniversite müzesidir.
1
 Üniversite 

müze iĢbirliği için örnek model olan bu yapılanma, akademik belleklerle kültürel ve 

sanatsal belleklerin ortak platformu için bir model olmaktadır. Üniversite müzelerinin 

koleksiyonları baĢlangıçta, dinsel ögeler ve sanat eserleri içeriklerinden oluĢmuĢtur. 

DeğiĢik bilim dallarında yapılan araĢtırmaların artması üniversite müzelerinde koleksiyon 

nesnelerinin sınıflanması ve uzmanlık alanlarıyla sınıflanması gerekliliğini ortaya 

çıkarmıĢtır (Boylan, 1999). Bilindiği gibi çağımızda müzeler hizmet, kültür, eğitim ve 

yaratıcı endüstri alanlarını kapsamaktadır. Geleneksel olarak koruma, saklama ve 

sergileme iĢlevine sahip olan müzeler,  günümüzde pazarlama, halkla iliĢkiler, tanıtım 

alanlarını da bünyelerine entegre etmiĢlerdir. Bu yaklaĢım çerçevesinde çağdaĢ müzeler 

evrenselleĢme, iletiĢim temelli aktif katılımcılık, ulaĢılabilirlik, süreklilik hedeflerini 

yakalamayı amaçlamakta ve üniversiter yapılarla, sürekli eğitim temelli bütünleĢik 

çalıĢmalar yapmaktadırlar (Atagök, 2014). 

Eğitim çağdaĢlaĢmanın en önemli kurumu, üniversiteler ise bu kurumların en üst 

halkalarından birisidir. YaklaĢık bin yıllık geçmiĢleri olan üniversiteler zaman içerisinde 

kuruluĢ amaç, misyon değiĢimleri ile günümüzde çağdaĢ üniversite olarak adlandırılarak; 

teknoloji transferi, giriĢim, yenilik, ekonomi ve toplumun geliĢimine katkı konularını 

vizyonları olarak benimsemiĢtir. Buna dayalı olarak bilim için bilim değil, pratik 

sorunların çözümü için öğretim ve araĢtırmaya dönüĢüm baĢlamıĢtır (Tekeli, 2002). 

ÇağdaĢ üniversiteler, akademik yetiĢtirme yanında eğitimi geliĢtirme, geliĢtirme sürekliliği 

için kültürel etkileĢim ve üretim yollarını aktif kullanım, yeni bilgi ve teknolojilerin 

kullanımı için toplumu özendirici rolü, sürekli eğitim merkezi gibi eğitim veren yeni nesil, 

giriĢimci üniversitelere dönüĢen bir süreç içerisindedir.
2
  

Ülkemizde müzecilik ve üniversite iliĢkisinin nasıl kurgulanması gerektiği konusu ile ilgili 

olarak belirli bir çalıĢma yapmak için ilk önce 2547 sayılı Yükseköğretim Yasasının 

irdelenmesi uygundur.  Ġlgili yasanın 4. maddesi Yükseköğretimin amacını aĢağıdaki 

biçimde tanımlamaktadır:  

c) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, 

bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya 

                                                           
1
 28.06.2016 < http://www.museums.ox.ac.uk/content/oxford-university-museum-natural-history> . 

2
 10.01.2017 < http://www.agu.edu.tr >.  

 

http://www.museums.ox.ac.uk/content/oxford-university-museum-natural-history
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destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının 

seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. 
3

Kılıç (1999)‟a göre; günümüzdeki çağdaĢ üniversitelere örnek olarak kabul edilen, 1088 

yılında açılan Bologna ve 1160‟da açılan Paris Üniversiteleridir. Ülkemizde ise Batılı 

tarzda üniversite modeli olarak ilk örnek 1863 yılında açılan  „Darülfünun‟ olmuĢtur. 

Ülkemizde üniversitelerin amaç, misyon ve vizyonları incelendiğinde, diğer dünya 

ülkelerindeki üniversiteleri amaç, misyon ve vizyonlarından uzak anlayıĢlar 

benimsenmiĢtir. En önemli farklılıklar, yaĢam boyu öğrenme anlayıĢından uzaklığı, sahip 

oldukları bilimsel, kültürel tesisleri toplumun yararına yeterince kullanılmamasıdır (Güçlü 

ve Karlıdağ, 2011). Eksik olan bu anlayıĢ üniversite kampüslerinde kurulacak üniversite 

müzeleri ile aktif hale getiren bir eğitim-kültür iĢbirliği ile sağlanabilir.  

Özkasım (2012)‟ye göre; evrensel üniversiteler, akademik yetiĢtirme yanında eğitimi 

geliĢtirme, geliĢtirme sürekliliği için kültürel etkileĢim ve üretim yollarını aktif kullanım, 

yeni bilgi ve teknolojilerin kullanımı için toplumu özendirici rolü, sürekli eğitim merkezi 

gibi eğitim veren yeni nesil, giriĢimci üniversitelere dönen bir süreç içerisindedir.  Döger 

ve Kurum (2012)‟ye göre; tarihi geliĢimi sebebiyle evrenselliği ve çağdaĢlığı, bilim ve 

teknolojiyi simgeleyen ilk kurumlar üniversitelerdir. Evrensel bir üniversite akademik 

anlamda yetiĢtirme yanında eğitimi geliĢtirmeyi ve geliĢmeleri kalite standartlarında 

hizmet verebilmektedir. GeliĢim ve geliĢimin sürekliliği için kültürel etkileĢim ve üretim 

en önemli yoldur. Üniversiteler aynı zamanda yeni bilgi ve teknolojilerin kullanımı için 

toplumu özendirici bir rolü üstlenmektedir. Bu alandaki en önemli katkı eğitici, özellikle 

tematik müzeleri bünyelerinde barındırmaktır. Toplum bilinçlenmesi ve korumacılık 

değerlerinin arttırılması için üniversite müzeciliğini desteklemektir. Ülkemizde ilk 

üniversite müzesi 1960 yılında kurulan ODTÜ Arkeoloji Müzesidir. Son yıllarda 

üniversiteler bünyelerinde çeĢitli tematik koleksiyonlardan oluĢan üniversite müzeleri 

açılmaktadır.  Ġlk tıp müzesi çalıĢması 1915 yılında baĢlatılmıĢ ve 1918 yılında açılmıĢtır. 

ÇağdaĢ üniversite, bulunduğumuz yüzyılın tüm isteklerine cevap veren yapısıyla sahip 

olduğu tüm olanaklarıyla toplumun tüm kesimine hitap etmek çabasındadır. Üniversite 

kampüs müzesiyle farkındalık yaratarak, bilimsel ve kültürel mirasın evrensel 

benimsendiği, korunup sonraki nesillere aktarıldığı çağdaĢ bir yapı olmalıdır.  Kamusal 

3
 12.02.2017 <www.yok.gov.tr/documents/10279/29816/2547+sayılı%20Yükseköğretim+Kanunu/>. 
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nitelikli müzeler değiĢen ve hızla geliĢen teknoloji ile uzmanlıklar olarak çeĢitlenerek 

çeĢitleri sanal müzeler ve koleksiyonsuz müzeler olarak bile artmıĢtır.  

Teknolojideki hızlı değiĢim ve geliĢim günlük hayatımızda hemen adapte ederken, değiĢen 

kültür politikaları içerisinde müze üniversite iĢbirliklerinde dünyanın neresinde yer 

aldığımız irdelenmesi gereken bir çalıĢma alanıdır. Eğitim ve hizmet modeli olarak 

üniversite müze iĢbirlikleri, üniversite müzeciliği gibi bütünleĢik geliĢtirilmesi faydaları 

gözden geçirilmelidir. Ülkemizde üniversite müzeciliğinin, çağdaĢ müze yaklaĢımları 

sürecinde uygulanabilirliği, dünyadaki örneklerle karĢılaĢtırılmalıdır. Üniversitelerimizde 

yaygın ve sürekli eğitim merkezlerinin kurulması ve aktif kullanımına iliĢkin eksiklikleri 

göz önündedir (Okçabol, 2007).  

Ülkemizde 2017 yılı itibariyle 183 devlet ve vakıf üniversitesi varken, üniversite müzesi 

sayısı 30‟dur.
4
 Almanya‟da 427 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Üniversite müzesi 

olarak 192 örnek bulunmakta, bunlardan 37 tanesi üniversiteye yarı bağlı ve üniversitenin 

adını taĢımamaktadır.
5
  ABD‟de aralarında peynir ve patates müzesi de bulunan 6 bini 

aĢkın müze vardır, kamu yararına çalıĢan ve eğitim kurumu konumunda yer almaktadırlar 

(Acar, 1997).  

AĢağıda Tablo1.1.‟de Kültür Bakanlığı resmi web sayfası ve müze web sayfalarından 

yapılan araĢtırma, statüsünde tescili yapılan 30 üniversite müzesinin bulunduğu 

saptanmıĢtır. Kültür Bakanlığı sayfasında yer alan bununla beraber hakkında hiçbir bilgi ve 

belgeye ulaĢılamayan bir müzeye tabloda yer verilmemiĢtir. 

GeçmiĢi devralan günümüz toplum bellekleri müzeler sürdürülebilir kurumlardır.  Tüm 

müzelerin genel amacı müzelerin kuruluĢ özel amaçları ile örtüĢmektedir.  Ġdeal bir çağdaĢ 

müze, müzenin bilimsel, eğitsel, teknik ve sosyal etkinliklerini yerine getirmek için 

belirlenen amaçların tanımı ve kullanılacak kaynaklarla bu amaca ulaĢmayı sağlamaktır 

Ġçerik olarak farklılıklar olsa da genel amaçları müzelerin bu bağlamlarda toplanmaktadır.  

Üniversite kütüphanelerinin bile toplum tarafından etkin Ģekilde kullanılmadığı ülkemiz, 

dünyadaki yükseköğretim değiĢimlerine adapte olma süreci içerisindedir. Topluma hizmet 

amacına iliĢkin yaĢam boyu eğitime yönelik, değiĢen teknolojiye paralel etkinlikleri hayata 

geçirmelidir. 

4 13.04.2017  < http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz > . 
5  26.08.2016 < http://www. universitaetssammlungen.de/index/arten > . 

http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz
http://www/


5 
  

 

 

Müze GörünüĢü 

 

Müze Adı 
Bağlı Olduğu Üniversite - 

KuruluĢ/Tescil 

  

Ġstanbul Üniversitesi Jeoloji 

Müzesi 

 

Ġstanbul Üniversitesi 

03.07.2012 

  

Ġstanbul Üniversitesi Beyazıt 

Kulesi Anıt Müzesi 

 

Ġstanbul Üniversitesi 

23.07.2013 

  

Ġstanbul Arkeoloji ve Kültür 

Müzesi 

 

Ġstanbul Üniversitesi 

29.05.2013 

  

II. Bayezid Türk Hamam 

Kültürü Müzesi 

 

Ġstanbul Üniversitesi 

04.03.2015 

  

CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Tıp 

Tarihi Müzesi 

 

Ġstanbul Üniversitesi 

06.02.2006 

  

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi Resim ve Heykel 

Müzesi 

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi  

20 Eylül 1937 

  

Santral Ġstanbul Enerji ve 

ÇağdaĢ Sanatlar Müzesi 

 

Ġstanbul Bilgi Üniversitesi 

8 Eylül 2007 

  

Marmara Üniversitesi 

Cumhuriyet Müzesi ve Sanat 

Galerisi 

 

Marmara Üniversitesi  

2008 
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Müze GörünüĢü Müze Adı 
Bağlı Olduğu Üniversite - 

KuruluĢ/Tescil 

Sakıp Sabancı Müzesi Sabancı Üniversitesi 

1998 

ODTÜ Tabiat Tarihi Müzesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

A.Ü. Eğitim Bilimleri Fak. 

Oyuncak Müzesi 

Ankara Üniversitesi 

23 Nisan 1990 

Ziraat Fakültesi Müzesi Ankara Üniversitesi 

21 Kasım 2007 

Gazi Ü. Mes. Eğ. Fak. Prof. 

Ülker Muncuk Müzesi 

Gazi Üniversitesi 

02 Temmuz1982 

Ankara Somut Olmayan 

Kültürel Miras Müzesi 

Gazi Üniversitesi 

2005 

Ege Üniversitesi Etnografya 

Müzesi 

Ege Üniversitesi 

02 Kasım 2010 

Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesi Ege Üniversitesi 

12 Aralık 2012 
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Müze GörünüĢü 

 

Müze Adı 
Bağlı Olduğu Üniversite - 

KuruluĢ/Tescil 

  

Adnan Menderes Üniversitesi 

Çine Arıcılık Müzesi 

 

Adnan Menderes Üniversitesi 

4 Ekim 2010 

 

 

 

 

 

Yer Bilimleri ve Doğa Tarihi 

Müzesi 

 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 

  

Trakya Üniversitesi ÇağdaĢ 

Resim Heykel Müzesi 

 

Trakya Üniversitesi  

23 Eylül 2002 

  

Trakya Üniversitesi 

II. Beyazıd Sağlık Müzesi 

 

Trakya Üniversitesi  

11 Nisan1997 

  

Trakya Üniversitesi Lozan 

Müzesi 

 

Trakya Üniversitesi  

19 Nisan 2016 

  

Anadolu Üniversitesi Eğitim 

Karikatürleri Müzesi 

 

Anadolu Üniversitesi  

2004 

  

Anadolu Üniversitesi ÇağdaĢ 

Sanatlar Müzesi 

 

Anadolu Üniversitesi  

2001 
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Müze GörünüĢü 

 

Müze Adı 

 

Bağlı Olduğu Üniversite - 

KuruluĢ/Tescil 
  

Anadolu Üniversitesi 

Cumhuriyet Tarihi Müzesi 

 

Anadolu Üniversitesi  

23 Nisan 1994 

  

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. 

Baki Komsuoğlu Müzesi 

 

Kocaeli Üniversitesi 

29 Temmuz 2010 

  

Dumlupınar Üniversitesi 

Müzesi 

 

Dumlupınar Üniversitesi  

25 ġubat 2011 

  

Ġsmet Ġnönü Müzesi 

 

Ġnönü Üniversitesi  

09 Haziran 2003 

  

Turgut Özal Müzesi 

 

Ġnönü Üniversitesi  

14 Nisan 2010 

  

Kopya HeykeltraĢlık Eserleri 

Müzesi 

 

Muğla Üniversitesi  

2011 

  

Kent Müzesi (Kültür Tarihi 

Müzesi) 

 

Gaziantep Üniversitesi 

17 Haziran 2005 

 

Tablo1.1: Türkiye‟deki üniversite müzeleri tablosu 
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Yukarıda özetlenen çağdaĢ üniversite ve çağdaĢ müze kavramları çerçevesinde BaĢkent 

Üniversitesinin “bilim bizde toplanır bizden yayılır” mottosu ilke olarak benimsemiĢ 

olması dikkate alındığında üniversite müzesi fikri üzerine bir alan çalıĢması için uygun bir 

eğitim kurumu olduğu saptanmıĢtır. BaĢkent Üniversitesinin Türkiye‟de ilkler arasında 

bulunması ve Ankara‟da 2. kurulan vakıf üniversitesi olması aslında üniversite müzesi 

açısından da bu kuruma öncülük özelliği açısından bir önderlik rolü yüklemektedir. 

Üniversitemiz adı itibariyle ve yeĢillendirme projesi yürütmesi ile kurulduğu ilde bir Kent 

Belleğinin oluĢturulması; eğitim verdiği bilim dalları açısından Türkiye‟de ilkleri içermesi 

bakımından Bilimsel Belleğin oluĢturulması yönünden bünyesinde mutlaka bir müzenin 

yer alması gereklidir. Özetle BaĢkent Üniversitesinin kültürel-bilimsel mirası kapsamında 

bir araya toplanarak topluma sunulması gereken önemli bir birikimi söz konusudur ve 

yapısında mutlaka bir müze bulunması gereklidir. 

Kent bellekleri ile bilimsel belleklerin kaynağı olan üniversitelerin bu birikimlerini 

üniversite müzelerinde sergilemeleri birincil görevleri arasında yer almalıdır. BaĢkent 

Üniversitesi, sağlık alanında çağdaĢ düzeyde hizmet veren Türkiye Organ Nakli Yanık ve 

Tedavi Vakfı‟nın deneyim ve birikimleriyle 1993 yılında kurulmuĢ bir vakıf 

üniversitesidir. Türkiye‟de ilk tıp fakültesi kurulan ilk vakıf yükseköğretim kurumu olma 

özelliğine sahiptir.
6
 BaĢkent üniversitesi kurucusu ve Yönetim üst Kurulu BaĢkanı Prof. 

Dr. Mehmet Haberal, 1980 yılında Türkiye Organ Nakli ve Yanık Tedavi Merkezini kuran 

ve Dünya Organ Nakli Derneği BaĢkanı ilk Türk Cerrah olma özelliğini taĢımaktadır. 

7
Üniversitemiz hem bilimsel hem de sanat içerikli müze oluĢturacak kadar önemli bir 

birikime sahiptir. Özellikle organ nakli konularındaki geliĢimlerde veri havuzunun 

paylaĢımı yönünden bir üniversite müzesi oluĢturarak topluma bir katkı sağlamalıdır. 

BaĢkent Üniversitesi kuruluĢ amacında belirtildiği gibi; 

-Bu kurum bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaĢım ve bilgi- kullanım 

yeteneklerine sahip,  

-Sağlık, eğitim, iletiĢim, sanat, çevre, endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve 

deneyimli, 

- AraĢtırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, 

- Mesleklerinde ve iĢ dünyasında baĢarılı, rekabete açık, 

                                                           
6
12.02.2017 <http://www.baskent.edu.tr/tarihce.php>. 

7
 12.02.2017 www.mehmethaberal.com.tr/anasayfa.php >. 

http://www.mehmethaberal.com.tr/anasayfa.php
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- Uluslararası çevrelerle yakından iliĢkili,  

- Sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan; çevre korumasına duyarlı insanlar 

yetiĢtirmeyi ilke edinmiĢtir.
8
 

Bu konunun tez çalıĢması sürecinde daha önce yapılan; 

- Daha önce yapılan tez çalıĢmaları ve yazılan makale içerikleri, müzecilik ana bilim dalı 

ve sanat tarihi ana bilim dalında eğitim alan kiĢiler tarafından ağırlıklı olarak hazırlanarak, 

içerik olarak müze ve müzeciliğin dünya ve ülkemizdeki tarihsel değiĢim ve geliĢimi 

üzerine geliĢtirilen çalıĢmalarda kapsam olarak ele alınmıĢtır. 

Yapılan bu ön analizler sonucunda ise aĢağıdaki saptamalar yapılmıĢtır: 

- Tasarım meslek disiplininde eğitim alan kiĢiler tarafından müze baĢlıklı yapılan tez 

çalıĢmaları örnek müzelerin irdelenmesi Ģeklinde geliĢmiĢtir, tasarım unsurlarının müze 

mimarisinde etkileri tek alanda ele alınan çalıĢmalar olmuĢtur, 

- Ülkemizde kampüs müzesi örneklerinde yeniden iĢlev ile orijinal iĢlevi müze olmayan 

dönüĢmüĢ yapılarda hizmet verilmektedir. Bu dönüĢüm yeni iĢlev için kısıt ve zorluklara 

neden olmaktadır,  

- Üniversite müzelerinde koleksiyon içeriği olarak genellikle ya sanat ya da bilim içerikli 

örnekler rastlanmıĢtır, iki alanın bir arada olduğu örneğe rastlanmamıĢtır, 

- Ülkemizde tıp tarihi ve geliĢimi içerikli koleksiyon içeriğine rastlanmıĢ fakat uzmanlık 

alanı olan organ nakli konusunda bir koleksiyon içeriğine rastlanmamıĢtır,  

- Vakıf üniversitesi belleği niteliğinde bir koleksiyon örneğine de rastlanmamıĢtır, 

- Müze yapılarında ülkemizdeki örneklerde ekolojik mimari tasarım yaklaĢımını 

benimseyen yeĢil bina özelliği taĢıyan bir örneğe rastlanmamıĢtır. 

Yukarıdaki saptamalar dikkate alındığında ülkemizdeki üniversite modellerine örnek 

olmak üzere kampüsümüzde kurulacak ÇağdaĢ Müze Modeli ile BaĢkent Üniversitesi 

benzerlerinden farklılaĢarak ve önemli bir ayırt edici özellik kazanabilecektir. ÇağdaĢ 

üniversite kuruluĢ amaç, stratejik planlama ve misyonu ile çağdaĢ müzelerin kuruluĢ amaç 

ve misyonlarında benimsenen ilkeleri bir uygulama alanı olan kampüs müzesinde 

buluĢturulması önemli bir farklılık ve farkındalık yaratma çabasıdır. GeliĢtirilecek öneri 

model kapsamında üniversitemizin bulunduğu ile ve topluma sağlayacağı faydaların ortaya 

                                                           
812.02.2017 < https://www.baskent.edu.tr/belgeler/stratejik_plan/Stratejik_Plan.pdf >. 

 

https://www.baskent.edu.tr/belgeler/stratejik_plan/Stratejik_Plan.pdf
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konması hedeflerin baĢında gelmektedir. Bu çalıĢmadaki amaçlardan birisi de, organ bağıĢı 

ve organ naklinin dünyada ve ülkemizdeki istenilen seviyeye ulaĢmadığı konusunu sosyal 

sorumluluk olarak ele alıp farkındalık yaratma isteğidir. 

Burada takdim edilen tez çalıĢması kapsamında, BaĢkent Üniversitesinde bir müze 

kurulması yönünde geliĢtirilen model önerisinde çağdaĢ tasarım kriterlerinin benimsenmesi 

esas olarak benimsenmiĢtir. Ayrıca mimari tasarım yaklaĢımlarının nasıl olması gerektiği, 

koleksiyon seçimleri, mekânsal organizasyon ve iç mekan kalitesinin sağlanması, tematik 

kurgu ve sirkülasyon, sergileme ve sunum gibi konularda da temel yaklaĢımların 

geliĢtirilmesi hedeflenmiĢtir. Tez çalıĢmasının sonucunda geliĢtirilen önerilerin fizibilite 

çalıĢması ile desteklenerek bir değerlendirme yapılması da çalıĢma amaçları arasında yer 

almaktadır. ÇağdaĢ müzecilik anlayıĢı bağlamında bu tez çalıĢması ile önerilecek 

Üniversite Müzesi Model ÇalıĢması, üniversitemizin kurumsal kimliğine sağlayacağı 

katkılar, uygulamalı eğitim veren bilim dallarında eğitim alan öğrenciler içim akademik ve 

bilimsel araĢtırmaya yönelik yararlar, sürekli eğitim merkezi etkinlik faaliyetleri ile 

toplumu geliĢtirmeye yönelik kültürel faydalar açısından irdelenecektir. Yine bu 

çalıĢmanın örnek teĢkil eden, özendirici özellikleri ile üniversite müzelerinin 

yaygınlaĢmasını teĢvik edici bir çalıĢma olması amaçlanmıĢtır. 

Burada sunulan tez çalıĢmasında aĢağıda ayrıntıları verilen yöntemler kullanılmıĢtır: 

Tezin baĢlangıcında betimsel araĢtırma yöntemlerinden literatür tarama yöntemi 

uygulanmıĢ olup dünya literatürü üzerine araĢtırma yapılmıĢtır. Müze konusu ile ilgili 

doğrudan ya da dolaylı olabilecek kitap, süreli yayın,  konferans, bildiri dokümanları 

elektronik kaynaklardan taranmıĢ, makalelerden çeviriler yapılmıĢtır. ÇağdaĢ müze 

konsepti ile ilgili kitaplar, tezler, süreli yayınlar, örneklere ait resmi web siteleri taranmıĢ, 

üniversite müzeleri ziyaret edilerek fotoğraf çekimleri yapılmıĢ, yetkili kiĢilerden genel 

bilgiler alınmıĢtır. Müze koleksiyon içeriği oluĢturulması konusunda da uzman görüĢleri 

alınarak röportajlar yapılmıĢtır. 

Tezin ilk bölümü olan giriĢ kısmında konu olarak belirlenen model önerisinin çıkıĢ fikrinin 

kaynağı, yöntem, sınırlılık ardından birinci kısımda kuramsal çerçevede çağdaĢ müze ve 

müzecilik, çağdaĢ müze amaç ve misyonu ile çağdaĢ müzelerin iĢlevsel görevleri konuları 

ile ortak amaçta buluĢturmak adına çağdaĢ üniversite amaç ve misyonları konuları 

açıklanmıĢtır. 
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ÇalıĢmanın üçüncü bölümünde, konsept olarak BaĢkent Üniversitesi Müzesi baĢlığında, 

BaĢkent Üniversitesi model önerisi, BaĢkent Üniversitesi amaç ve misyon bağlamında 

müze gereksinimi, Neden BaĢkent Üniversitesi, BaĢkent Üniversitesi kurucusu misyonu ve 

BaĢkent Üniversitesi Müze koleksiyon bölümleri ve sergilenecek nesne içerikleri, 

koleksiyon nesnelerinin seçimlerinde kullanılacak malzeme seçimleri ile detaylandırılmaya 

çalıĢılmıĢtır.  

Tezin dördüncü bölümünde, BaĢkent Üniversitesi Müzesi model önerisindeki mimari 

tasarım ölçütleri baĢlığında, mimari tasarım yaklaĢımı, mekânsal organizasyon ve iç mekan 

kalitesi, tematik kurgu ve sirkülasyon, sergileme ve sunum teknikleri, tüm koleksiyon 

bölümleri için malzeme, renk, doku, simülasyon, ses, görüntü, sergileme elemanı önerileri 

geliĢtirilmiĢtir. 

Tez çalıĢmasının beĢinci bölümü değerlendirme baĢlığında, fizibilite çalıĢmaları ilk alt 

baĢlığında; projenin amacı, müze mimarisi için alan seçimi, tanıtım, bilgilendirme ve sanal 

eriĢim platformu, gelir getirici faaliyetler, idari yapılanma ve iĢbirlikçiler detayları 

açıklanarak,  koleksiyon yönetim politikası ikinci alt baĢlığında edinim ile eriĢim konuları 

ve üçüncü alt baĢlık proje elde edilmesi konularında öneriler geliĢtirilmiĢtir. 

Tezin son bölümü olan altıncı bölümde, olabilirlik, önem ve temenniler açıklanmıĢtır. 

ÇalıĢma sırasında en önemli kısıtlılık örnek olarak ülkemizde “organ nakli” konusunda bir 

koleksiyon örneğine rastlanmaması olmuĢtur. Konusunda uzman kiĢilerle yapılan 

görüĢmeler ve röportajlar ile bu kısıt aĢılmaya çalıĢılmıĢtır. 
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2. BÖLÜM 

 ÇAĞDAġ MÜZE VE MÜZECĠLĠK 

 

Ġnsanlar çok eski çağlardan beri gerek kendi yaptıkları, gerekse etkilendikleri objeleri, 

kullanmıĢlar, saklamıĢlar ya da sergilemiĢlerdir. Daha sonra estetik, inceleme, araĢtırma-

geliĢtirme, eğitim-öğretim faktörleri de eklenince yüzyıllar boyunca meydana gelen bu 

yapıtlar geliĢerek çoğalmıĢtır. GeçmiĢ tecrübelerden yararlanma, gelecek nesillere 

örneklerle anlatabilme, geliĢim için eski objelere baĢvuru yolundan yararlanılmıĢtır. 

Müzeler az bulunan, değiĢik ve güzel olanı toplama isteği ile koleksiyonculuk tutkusundan, 

toplanan nesnelerin çoğalması sonucu elenerek, değerlendirilerek sınıflandırılması, 

derlenerek sergilenmesi, bireysel ilginin sınırları aĢarak toplumlar yararına evrensel birer 

kurumlara dönüĢmesidir (Demir, 2001). GeçmiĢi devralan günümüz toplum bellekleri olan 

müzeler sürdürülebilir kurumlardır. ÇağdaĢ kavramı ile bütünleĢince müzeler deneyim ve 

bir süreç olarak değiĢim göstermiĢtir. Sürdürülebilir koruma altında, gelenekseli-özgün 

iĢlev ve anlamı dıĢında tüketmeden, tahrip veya yok etmeden kullanma, bugünün insanının 

gereksinimlerini karĢılayarak geleceğin insanına aktarma olarak kurgulanabilir. Bu nedenle 

sadece ait olduğu toplumun değil tüm insanlığın ortak mirası olup yeniden üretilmesi 

olanaksızdır. 

 Müze, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından;  “Kültür varlıklarını tespit eden, ilmi 

metotlarla açığa çıkaran, inceleyen, değerlendiren, koruyan, tanıtan, sürekli ve geçici olarak 

sergileyen, halkın kültür ve tabiat varlıkları konusundaki eğitimini, bedii zevkini yükselten, dünya 

görüşünü geliştirmede tesirli olan daimi kuruluştur” Ģeklinde tanımlanmaktadır. 
9
 

Uluslararası Müzeler Konseyi, tüzüğüne göre müze; “Toplumun ve gelişiminin hizmetinde 

olan, halka açık, insanlığın ve yaşadığı çevrenin somut ve soyut mirasını toplayan, koruyan, 

paylaşan ve eğitim, inceleme, zevk alma amaçları doğrultusunda sergileyen, kar amacı gütmeyen 

sürekliliği olan bir kurum”  olarak tanımlanmaktadır.
10

 

Ġngiltere Müzeler Birliği‟nin (The Museum Assocation United Kingdom) tanımına göre; 

“Müze, kamu yararı için maddi kanıtları ve bu kanıtlarla ilişkili bilgileri toplatan, belgeleyen, 

muhafaza eden, sergileyen ve yorumlayan bir kurumdur.”
11 

                                                           
9 15.11.2016 < http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14442/muzeler-ic-hizmetleryonetmeligi.html> .  
10 15.11.2016 < http://icom.museum/the-vision/museum-definition> . 
11 17.04.2017 < http://www. themuseumassocationunitedkingdom/>. 

http://teftis.kulturturizm.gov.tr/TR,14442/muzeler-ic-hizmetleryonetmeligi.html
http://icom.museum/the-vision/museum-definition
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Amerikan Müzeler Birliği (The American Assocition of Museums) tanımında ise;  “Müze, 

varlığının başlıca amacı geçici sergiler düzenlemek olmayan, federal ve eyalet vergilerinden muaf 

olan topluma açık olup, toplum çıkarları çerçevesinde yönetilen, sanatsal, bilimsel, tarihsel ve 

teknolojik materyaller de dâhil olmak üzere, eğitimsel ve kültürel değerler sahip nesne ve örnekleri 

koruyan, muhafaza eden, inceleyen, yorumlayan, bir araya getiren ve toplumun öğrenmesi ve 

eğlenmesi için sergileyen, kar amacı gütmeyen daimi bir kurumdur” 
12

 olarak tanımlanmaktadır. 

Özkasım (2013)‟e göre; müze, Yunan mitolojisine kadar dayanan bir anlam taĢımaktadır. 

Özel alanlar ve aktiviteler için kullanılan bir kelime olan müze, adanmıĢ anlamı da 

taĢımaktadır. Müze adı ve düĢüncesi bilimsel araĢtırma ve inceleme sürdürülen dernek 

kurulumu ile Pythagoras evleri müze olarak anılırdı. Toplama, saklama ve sergileme temel 

özelliklerinin ilk müze benzeri yapılanmalar Antik Yunan döneminde baĢlamıĢtır. Antik 

Yunan‟da gezici okullarda baĢlatılan müze düĢüncesi, çağdaĢ müze temeli olarak kabul 

edilip, kütüphane, derslikler ve lojman yapıları bile bir arada hayat bulmuĢtur.  Ender ve 

nadir özellikli nesnelerin toplanması ve saklanması insanlık tarihinde canlıların bilinen 

özellikleridir. Bu eylemin sistematik ve belirlenen alanlarda özerkleĢmesi müze 

modellemelerine dönüĢmüĢtür.   Günümüz müze yapılanmalarına çıkıĢ kaynağı olan 

müzeler mekân olarak tapınaklar, kiliseler ve saraylar içerisinde yer edinmiĢtir. Toplanan 

nesnelerin çoğalması koleksiyonları oluĢturmuĢ, müzeler bu artan koleksiyonların bir 

ürünü olarak oluĢmaya baĢlamıĢtır. 

Müzelerin akademik alanda çalıĢmalar yapılan ilk üniversiteler olduğu vurgusu yapılmıĢtır. 

Müze örgütlenmesine iliĢkin detaylar olmamakla birlikte derlenen bilgiler mekânsal 

organizasyonda derslik, çalıĢma salonları, konaklama odaları, yemekhane gibi birimlerden 

söz edilmektedir. Sonraki dönemlerde gözlem ve teĢhir salonları, bitki ve hayvan 

derlemeleri yer almıĢtır. Kamusal alanlar olarak nitelenen Avrupa, Amerika ve tüm batı 

dünyasında yaygınlaĢması 18. yüzyıl sonlarını bulmuĢtur. Nesne odaklı bir anlayıĢla 

kurulan ilk müzeler günümüzde topluma hizmet eden, geniĢ katılımcı kitlesi ve iletiĢime 

dayalı anlayıĢları barındıran iĢlevlerle dönüĢmüĢtür. Multi disipliner bir çalıĢma alanına 

dönüĢen müze çalıĢmaları bilim olarak çağın istek ve gerekliliklerinin bir sonucu olarak 

günümüzdeki Ģekline ulaĢmıĢtır.
13

Hazine binalarının yapımı, resim galerilerinin yapılarda 

yer alması nesnelerin sergileme amaçlarının müze temel amacı olarak baĢlangıcının 

                                                           
12 17.04.2017 < http://www. theamericanassocitionofmuseums/> . 
13 Müze ve müzecilik konusu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için, Anadolu Üniversitesi Müzecilik ve Sergileme (2013) 

isimli kitaba baĢvurabilirsiniz. 
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temelleridir. Dönemin yöneticilerinin ilgi alanları ile oluĢup geliĢen ve saraylarda yer alan 

eserler, bilimsel çalıĢmaları destekleyen çalıĢmalarda kullanımı eğitimle müzeciliğin bir 

arada yer aldığı modellerin de ilk örnekleri olmuĢtur.  Kavramsal olarak müze ile örtüĢen 

fakat günümüz müzelerinden farklılıklara taĢıyan bir örnek M.Ö. 4. yüzyılın ortalarında 

merkez gibi hizmet veren Resim 2. 2‟deki Ġskenderiye Müzesi ve Resim 2. 1‟de görseli 

olan Ġskenderiye Kütüphanesidir. Artun  (2006:15); Ġskenderiye müzesini; “İskenderiye 

Müzesi, Hint, Mezopotamya ve Yunan medeniyetlerine, hatta bütün yeryüzüne ait sözleri ve 

imgeleri aynı mekanda biriktirme hayalinin ilk tasarımıdır” Ģeklinde tanımlamıĢtır. 

 

              Resim 2. 1: Ġskenderiye Kütüphanesi
14

                       Resim 2. 2: Ġskenderiye Müzesi 

Küçükhasköylü (2013)‟e göre; antikçağın ardından ortaçağda hazinelerden oluĢan 

koleksiyonlar zaman zaman halka açılan müze mekânları olarak hizmete baĢlamıĢtır. 

Rönesans dönemi ise, müzelerde koleksiyon oluĢum sürecinin baĢlangıcıdır. Nesne odaklı 

ve tematik koleksiyonlar merak kabineleri olarak Rönesans döneminin kazanımıdır. 

GeliĢen ve değiĢen ilgi alanları, bilimselliğin öneminin artması, düĢünce yapısı ve 

yenidünya topraklarına ulaĢılması toplanan nesneler ve beraberinde koleksiyonların 

artmasının sebepleridir. Günümüzdeki bilim dallarının çeĢitlenmesi de eskiçağ nesneleri 

olarak gösterilebilir. Rönesans döneminde kategori edilen nesneler dolaplar, çekmeceler ve 

raflar içerisinde, geleneksel sergileme ünitelerinde yer bulmaya baĢlamıĢtır. Müze mekânı 

olarak salon ve odaların belirlenmiĢ alan olarak kullanımı da Rönesans dönemi 

yaygınlaĢmıĢtır. Avrupa‟da dönemin önemli bilim insanları ve üst gelirli ailelerin dönemin 

sanat dalları ve uzmanlık alanlarından oluĢan koleksiyon sergilemeleri baĢlamıĢtır. 

Üniversitelerde bağıĢlanan koleksiyonların eğitime destek amacıyla kullanılması da 

Rönesans döneminin katkılarıdır.  Eğitimin bir parçası olarak üniversitelerde verilen bilim 

dallarını destekleyen uygun örneklerin sınıflandırılması, araĢtırma ve inceleme amaçları 

için uygulama müzelerde yapılmaya Rönesans döneminde yapılmaya baĢlamıĢtır. 

                                                           
14

 15.11.2016 <https://www.google.com.tr/ >. 

https://www.google.com.tr/
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Koleksiyonerlerin sahip olduğu eserlerin kurumsallaĢmasına ilk örnek, “Academia delle 

Arti Del Disegno” akademisi sanat eğitimi amacıyla açılan eğitim ve müzenin eğitimle 

buluĢtuğu bir mekân örneğidir. Eğitim mekânlarında müze ortak oluĢumu 1544 yılında 

Pisa Üniversitesinde Botanik Bahçe, 1546 yılında resim koleksiyonu ile Oxford 

Üniversitesinde uygulanmıĢtır. Rönesans dönemindeki müzecilik geliĢmeleri 17. yüzyılda 

artan koleksiyon nesneleri sebebiyle müze çeĢitleri ve karma koleksiyonların ayrıĢması için 

dönüĢüm süreci olmuĢtur. 1617‟de Bologna Üniversitesi, 1638 yılında Oxford Üniversitesi, 

1662 yılında Basel Üniversitesi belirlenen alanlardaki bağıĢ koleksiyonlar ile 

üniversitelerdeki müze oluĢumunu destekleyen örneklerdir.  

Ġlk üniversite müzesi, ilk bilim müzesi, ilk modern müze olarak Oxford Üniversite Müzesi 

Resim 2.3‟te de gösterilmektedir. Küçükhasköylü (2013)‟e göre, bu müzenin günümüz 

müze anlayıĢı ile örtüĢmeyen tek farklılığı, koleksiyon nesnelerinin ziyaretçilere 

bilgilendirme iĢlevi konusunda yetersizliği yönü dolayısıyla ilk örnek olarak 

değerlendirilmesinin yeniden tartıĢılmasını önermektedir.  Aydınlanma çağı olan 18. 

yüzyılda ansiklopedi yazım fikri ile birlikte, bilimsel araĢtırmalar yönelim, yeni buluĢlar, 

yeni alanlar ve antikacılığı beraberinde getirmiĢtir. Bilgi çağında gerçek anlamda halkın 

kullanımına açılan kurumlar müzeler olmuĢtur. Ġmparatorluk koleksiyonlarının da halkla 

buluĢması 18. yüzyılda gerçekleĢmiĢtir. Dünyaca ünlü British Museum‟da (Resim 2.4) 

kurulması da bu yüzyılda olup, müzecilik için bir dönüm olarak belirtilmektedir. Bu örneği 

diğer Avrupa ülkeleri takip edilerek bilim müzesi ve sanat müzesi ayrımlara rastlanmıĢtır 

 

Resim 2. 3: Asmolean Müzesi
15

                    Resim 2. 4: British Museum
16

 

Ulusal nitelikli koleksiyonun ilk simgesi Louvre Müzesi de bu yüzyılın bir ürünüdür. 

Bilgilendirme, gezi güzergâhı belirleme ve koleksiyon kataloglama çalıĢması ile modern 

                                                           
15 15.11.2016 < https://www.google.com.tr/ >. 
16

15.11.2016 < https://www.google.com.tr/> .  

https://www.google.com.tr/
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müzecilik iĢlevlerini barındıran bir örnektir. 18. yüzyıl üniversitelerin koleksiyonlarının 

müzeye dönüĢümü ve müzelerin sınıflandığı, eğitime hizmet veren yapılanmaların 

baĢlangıcı olan örnekler Resim 2. 5‟te ve Resim 2. 6‟da görülmektedir. 

 

          Resim 2. 5: Pisa Üniversitesi botanik bahçesi
17

            Resim 2.6: Bodleian Kütüphanesi
18 

Tıp tarihi ile ilgili koleksiyon ve müze birlikteliği 18. yüzyılda özellikle Fransa‟da 

görülmüĢtür. Bu çağın üniversite müzelerine örnek Ġsveç‟te Zooloji Müzesi, Ġtalya‟da 

Doğa Tarihi Müzesi, Ġskoçya‟da Hunterian Müzesi verilebilir. 

19. yüzyıl Avrupa‟nın ardından dünya ülkelerinde uzmanlık alanlarında müzeler kurumsal 

kimliğe bürünerek çoğalmıĢtır. Otorite simgesi olarak algılanan müzeler, tüm dünya 

ülkeleri tarafından kurulması önemsenen yapılar olarak yaygınlaĢmıĢtır. Halka açık fakat 

sınırlı iletiĢim kurulan müzeler toplumlar için önemli mekânlar olmuĢtur. Müze türü ve 

sayısı 19. yüzyılda artıĢ göstermiĢtir. Üniversitelerde uzmanlık alanlarını besleyen 

kaynaklar olarak müzeler fayda sağlamıĢtır. Üniversite ve müzelerin birlikte kurgulanması 

uygulamalı eğitimi de destekleyen belirteçler olarak değerlendirilmelidir. Bu 

yapılanmalara örnek, Tartu Üniversitesi ve Zooloji Müzesi, Floransa Üniversitesi ve Ulusal 

Doğa Tarihi Müzesi, Londra Üniversitesi ve Petrie Müzesi olarak verilebilir. Müzeleri 

eğitimin bir parçası olarak benimsenmesi örnekleri 19.yüzyılda müzecilik alanında önemli 

bir çalıĢma alanı olarak önem kazanmıĢtır. ÇağdaĢ müze mimarileri ve uluslararası boyutta 

müzelerin koleksiyonlarını sergilemeleri, yapılan fuar organizasyonları 19. yüzyılın müze 

alanında kazandığı yeni geliĢmelerdir. 20. yüzyılda çağdaĢ ön adı müzelerde kullanılarak, 

geliĢen bilim ve teknolojiyi aktif öğrenme temelli anlayıĢın müzede yer alması sonucunu 

doğurmuĢtur. Toplum temelli hizmeti benimseyen, iletiĢimi önemseyen, sosyal 

etkinliklerin yer aldığı çok iĢlevli müze anlayıĢı geliĢmeye baĢlamıĢtır. Müze sayılarının 

                                                           
17

 15.11.2016 < https://www.google.com.tr./>. 
18

 15.11.2016 < https://www.google.com.tr7 >. 

https://www.google.com.tr/
https://www.google.com.tr7/
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artıĢı uluslararası standartların kabulünü gerektirmiĢtir. Üniversitelerin tarihçeleri ile ilgili 

çalıĢmaları, üniversite müzeleri yapılarında bir alt tür olarak 1932 yılında Pavia 

Üniversitesinde ve 1934 yılında Graningen Üniversitesinde uygulama örnekleridir. Bu 

yüzyılda iletiĢimin teknolojik geliĢimi sonucu “dokunulabilir müze”, “mobil müze” ve 

“vakıf müzeciliği” kavramları ile yeni müzeler ortaya çıkmıĢtır. 20. yüzyılın diğer bir 

kazanımı, müze mimarilerinde çarpıcı örneklerin uygulanmasıdır. 21. yüzyılda konsept 

müze kurguları ile sınır tanımayan örneklere sahne olmuĢtur. Hollanda‟da 2008 tarihinde 

inĢa edilmiĢ olan, insan vücudu Ģeklinde bir müze tasarımı sınır tanımaz bir müzeye 

örnektir.  

Dünyada antikçağlardan günümüze müzecilik anlayıĢında bu dönüĢümler olurken, 

ülkemizde çağdaĢ anlamda ilk geliĢmeler 1900‟lü yıllarda baĢlamıĢtır. Sultan II. 

Abdülhamid tarafından kuĢ, böcek ve silah koleksiyonlarının müzeye dönüĢtürülmesi 

istenmiĢtir. Eğitim ve müze birlikteliğine ülkemizdeki ilk örnek, 1868 yılında Galatasaray 

Lisesine doldurulmuĢ bir mamutun hediye edilmesiyle baĢlayarak oluĢturulan doğa tarihi 

müzesidir.1870 yılında bir Zooloji Müzesinin de kurulması, yükseköğretim kurumlarından 

önce lise dengi okullarda örneklerinin rastlanması ülkemizdeki bu oluĢumların 

desteklendiğinin belirteçlerdir. Erken cumhuriyet döneminde bilim dalı olarak müzecilik 

önem kazanırken, tarihi yapıların müzeye dönüĢtürülme örnekleri baĢlamıĢtır. Atatürk‟ün 

birçok değiĢik ilde müze açılması konusunda çalıĢmalar yapılıp, sadece depo birimini 

içeren mekânlar ile organize olan müzeler, ilk müze binası olarak inĢa edilen Ankara 

Etnografya Müzesi ile taçlanmıĢtır. Bu müze ilk devlet müzesi ve orijinal iĢlevi müze 

olarak yapılan ilk müze örneğidir.  

ÇağdaĢ müzecilik ve uluslararası boyuttaki geliĢmelere uyum sağlama sürecine iliĢkin 

çalıĢmalar ülkemizde 20. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleĢtirilmiĢtir. Depo müzeleri, ünlü 

kiĢilerin evlerinin dönüĢtürülmesi olarak müze evler takip etmiĢtir. Müze mimarisi olarak 

tek tip plan uygulamaları ülkemizde 1960-1980 yılları arasında yapılmıĢtır. Özel müze 

statüsünde kurulan Sadberk Hanım Müzesi, yeni müzecilik anlayıĢına bir örnektir. Bu 

örnek müze anlayıĢına yeni bir yorum ile kültür merkezi iĢlevlerini bünyesinde toplamıĢtır. 

Türkiye‟de ilk üniversiteye bağlı özel müze örneği 2002 yılında açılan Sabancı 

Üniversitesi Müzesidir. Ġstanbul Modern Sanat Müzesi ise; mekânsal birimlerinde galeri, 

sergi salonları, eğitim ve sosyal aktivite alanları, kütüphane, yeme- içme alanları ve 

alıĢveriĢ birimlerini bir arada barındıran yapısı ile dünyadaki modern müzecilik iĢlevlerini 
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bulunduran çağdaĢ müzecilik anlayıĢını benimseyen bir örnek olmuĢtur. Ülkemizde bu 

örnek gibi çağdaĢ müzecilik anlayıĢını benimseyerek Ģekillenen müze sayılarının artması 

2000‟li yıllarda olmuĢtur. Üniversite müzelerine ülkemizden bir diğer örnek 2007 yılında 

Bilgi Üniversitesi tarafından açılan Santral Ġstanbul ÇağdaĢ Sanat Müzesidir. ġehrin enerji 

üretiminde ve orijinal iĢlevini yitirerek yeniden iĢlevle müze mekânına dönüĢen endüstri 

yapılarına iyi bir örnektir. Müze iĢlevi ile kültür, sanat ve eğitim alanlarında bulunduran bir 

politika geliĢtirmiĢtir. Müzelerin kurumsallaĢma süreci 15. ve 18. yüzyıllar arasında nesne 

edinimi amacının geliĢmesinin bir ürünüdür. Ender nitelikli koleksiyon nesnelerinin sayıca 

artması ve belirli alanlara ayrılma ihtiyacı 18. yüzyılda bilim ve sanat dalları ayrıĢmasını 

meydana çıkarmıĢtır. Müzelerin önemlerinin anlaĢıldığı ve sayıca artırıldığı dönemde eski 

uygarlıklara ait nesnelerle donatılan müzeler, kültürel faaliyetlerin baĢladığı bir anlayıĢa 

bürünmüĢtür. 19. yüzyılda Avrupa‟da bu dönüĢüm yaĢanırken Amerika‟da sanat alanında 

çağdaĢ bir yorum akımı geliĢmiĢtir. Müzeleri sahip olduğu koleksiyonlar ilgi alanlarına ve 

bilim dallarına uygun Ģekilde sınıflanmaya baĢlamıĢtır. Bu sınıflamada yönetim, yerellik, 

iĢlevsellik, içerdiği nesneler ana baĢlıkları oluĢturan sınıflama kriterleri olarak 

değerlendirilmiĢtir. Bu sınıflandırmalar koleksiyon sayısında nesnelerin az olduğu 

durumda ana baĢlıklar içerisinde yer almıĢtır. Fakat koleksiyon nesnelerinin çeĢitliği ve 

sayısı arttıkça birden fazla sınıflama içerisinde yer alacak müzelerinde olacağı örnekler 

ortaya çıkmıĢtır. Ülkemizde koleksiyonlarına göre arkeoloji müzelerine örnek, 1891 

yılında kurulan Ġstanbul Arkeoloji Müzesi verilebilir. Dünyadaki arkeoloji müzelerine 

örnek ise, geniĢ koleksiyonları ile British Müzesi verilebilir. Sanat koleksiyonu sınıfına 

örnek dünyadaki ilk müze St. Peterburg Hermitage Müzesi, modern sanat müzesine örnek 

olarak New York Modern Sanat Müzesi, ülkemizde ise; ilk sanat müzesi 2004 yılında 

açılan Ġstanbul Modern Sanat Müzesidir. Etnografya Müzesinin ülkemizdeki ilk örneği 

1930 yılında kurulan Ankara Etnografya Müzesidir. Doğa tarihi ve jeoloji koleksiyonuna 

sahip dünyadaki örnek müzeler, Londra Doğa Tarihi Müzesi olup, ülkemizde Maden 

Tetkik ve Arama Enstitüsü Doğa Tarihi Müzesidir. Bilim ve Teknoloji müzelerine 

dünyadan örnek, Ashmolean Müzesi, Alman Müzesine karĢılık ülkemizde, Feza Gürsoy 

Bilim Merkezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Müzesi, EskiĢehir 

BüyükĢehir Belediyesi Bilim ve Deney Merkezi, EskiĢehir BüyükĢehir Belediyesi Sabancı 

Uzay Evi verilebilir. Endüstri koleksiyonu içeren müzeye ilk örnek ise, bir üniversite 

müzesi olan Santral Ġstanbul Enerji Müzesidir. Müzecilik alanında da en büyük değiĢim 

1980 yıllarında teknoloji çağının bir getirisi olan internet ve beraberinde sanal ortamın 
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aktif kullanımı sonucu sanal müzelerdir. Görsel ve iĢitsel tekniklerin algıyı destekleyerek 

klasik müze mimarisine gerek olmadan üstelik interaktif iletiĢimi de sağlayan uygulamalar 

olmuĢtur. Bu geliĢimin ilk uygulaması ülkemizde “EczacıbaĢı Sanal Müzesidir.”
19

  

YurtdıĢı gezilerine ya da eğitim amacı ile çıkan kiĢiler tarafından ziyaret edilen müzeler 

kültür mirasının öneminin algılanmasında rol oynamıĢtır. Bu algı ile ülkemizde de aynı 

çalıĢmaların yapılması konusunda fikir kaynağı olmuĢtur. Tematik sergiler ile yeni 

koleksiyonlar oluĢturulup, mevcut koleksiyonların geliĢtirilmesi söz konusu olmaktadır. 

Tematik kurgulu sergiler disiplinler arası bir ön çalıĢma gerektirdiği için birçok müze ve 

koleksiyoncunun bir arada çalıĢma imkânını sunmaktadır. Toplum bilincinin artması için 

öncü ve örnek kurumlar olarak hizmet verecek müzeler, iĢbirlikleri ile çağdaĢ müzecilik 

kavramına hizmet niteliğinde olmasının gerekliliği için çalıĢmalar çok yönlü geliĢtirilme 

çabasındadır (ġentürk, 2012). 

Uralman ve Ertürk (2012)‟e göre müze bilimi; bilimsel olan her çalıĢma müzeciliği 

besleyen bilim dallarıdır. Yıllar içerisinde arkeoloji, tarih, fizik, sanat tarihi, temel bilimler, 

eğitim, iĢletme yarım yüzyıllık geçmiĢi sahip müzeciliğin ana damarlarıdır. Doğa 

koleksiyonlarının sergilenmesi ve korunması tanımını kapsayan bir terim olarak müze 

bilim ilk kez 1869‟da kullanılmıĢtır. Uygulamalı bir bilim dalı olan müzecilik toplum 

odaklı bir anlayıĢla 1960‟lı yıllarda tanıĢmıĢtır. Müzecilik bilim alanı müzelerin iĢlevsel 

yapıları ile toplumsal rollerini ile ilgili çalıĢmalar bütünü olduğu söylenebilir. Günümüzde 

müzelerin üniversitelerle olan iĢbirlikleri ve akademik eğitimdeki gereklilikleri, 1977 

yılında kurulan Uluslararası Müzeler Konseyi tarafından da ifade edilmektedir. “Müzelik” 

deyiminden uzak dünya mirası olarak kabul edilen varlıklar için koruma, sergileme, 

saklama temel amaçları çağdaĢ yorum ile harmanlanmıĢtır. 

Küçükhasköylü‟den aktarılan müzelerin eğitim rollerini geliĢimine ilave olarak müzecilik 

anlayıĢındaki değiĢimler Akmehmet (2013)‟e göre; müzeleri eğitimin birlikte uygulama 

alanı olarak geliĢtirilme çalıĢmaları 20. yüzyılda uygulanan bir çalıĢmadır. Müzelerde 

eğitimin kültür olarak yer bulması, değiĢen müze anlayıĢının bir sonucudur. Toplumsal 

yaĢam, eğitim anlayıĢı ve müzeciliğin yeni anlamlarla harmanlanması müze eğitimini 

farklı boyutlara ulaĢtırmıĢtır. GeliĢen ve değiĢen teknolojik, sosyal, kültürel alıĢkanlıklar 

eğitimi de beraberinde dönüĢtürmüĢtür. 17. ve 18. yüzyılda Avrupalı koleksiyonerlerin 

                                                           
19 Müzeciliğin dünyada ve ülkemizdeki tarihsel geliĢimi ile ilgili detaylı bilgi edinmek için Anadolu Üniversitesi 

„Müzecilik ve Sergileme (2013) isimli kitabının 2. ve 3. bölümlerine baĢvurabilirsiniz. 
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sahip olduğu nesneleri sınırlı bir kesimle paylaĢılması söz konusu idi. Zamanla bu kitlenin 

dünyaya iliĢkin görüĢlerindeki değiĢimle birlikte toplumun bilgilenmesinde müzelerin 

katkıları olması gerektiği anlaĢılmıĢ ve müzecilik eğitime katkıya dönüĢmüĢtür. Müzelerin 

eğitim iĢlevine kavuĢması aydınlanma dönemi ile kabul görmüĢtür. 18. yüzyılda baĢvuru 

kaynağı niteliğindeki kitaplar kaynak merkezi olan müzeleri oluĢturmuĢtur. Bilgi kaynağı 

müzeler ihtiyacın sonucudur. Sınırlı olarak halka açık müzelerin endüstri devriminin 

etkisiyle halka açılması, halkın eğitimi için gerçekleĢtirilen ilk modeller olmuĢtur.  

Bilgilendirme, sergileme, araĢtırma, arĢivleme iĢlevlerine sahip müze örnekleri politik 

amaçlarla birlikte düĢünülerek açılan müze örnekleri, ulusal değerlerin topluma katkı 

sağlaması amacıyla geliĢtirilmiĢtir.  Avrupa‟da bu politikalar müzelerin ana amacını 

belirlerken Amerika‟da asıl amacı eğitim olan müzeler kurulmuĢtur. Müzelerle bilgi 

üretimi ve yaygınlaĢması hedefi ilk olarak Amerika‟da yaygınlaĢmıĢtır. Müzeler 19. 

yüzyılda eğitim kurumları gibi kullanılan, yetersiz eğitim kurumlarına çözüm ortağı 

kurumlar Ģeklinde düzenlenmiĢtir. Konferans, toplantı, özel ilgi alanı beceri geliĢtirmeye 

yönelik içerikler müzelerde eğitim iĢlevini yerleĢikleĢtirmiĢtir. Okulların gruplarla 

müzelerde öğretim amaçlı gezileri aynı dönemlerde yaygınlaĢmıĢtır. Müzelerin 

profesyonel eğitim departmanlarının oluĢturulması 1950‟lerden sonra uygulanmaya 

baĢlanmıĢtır. Gelen hedef kitleye uygun müze eğitim programları nesne odaklı anlayıĢın 

ziyaretçi odaklı anlayıĢa geçilen eğitimin müzelerdeki rolünü artıran bir süreç olmuĢtur. 

Sergilenen nesneler ile ziyaretçi arasında organik bağ kurma çabaları eğitimin bir parçası 

olarak düzenlenmiĢtir. Öğrenme eylemi, araĢtırmayı özendirme, yaratıcılığı, araĢtırma ve 

buluĢu destekleyen amaçlı müze programları her müzeye özgün çalıĢma çabasını 

desteklemektedir. DeğiĢen eğitim anlayıĢı deneyim hedefli sistemdir.   Deneyim mekânları 

müzeler her düzeyde eğitimin bir parçasıdır. Somut kanıtları bulunduran müzeleri günlük 

yaĢamının da bir parçası olarak yorumlamak yaĢam boyu eğitim ve öğretimin kamusal 

alanları olarak geliĢtirme çabalarını hak etmektedir. 

Müze ve müzecilik anlayıĢının değiĢimi sonucu değiĢen sergileme konusundaki 

dönüĢümler Atagök (2013)‟e göre; müze kültürü kavramı müzelerin artması, müze 

mekânlarında günlük hayatı yaĢayabilme olanaklarının yer alması ile geliĢen bir olgudur. 

Vakıf olarak müzelerin açılmasının adımları ilk olarak Amerika‟da atılmıĢtır. “Evrensel 

müze” kavramını destekleyen diğer dünya ülkelerinde aynı ismi taĢıyan müzelerin 

Ģubelerinin açılması (Resim 2. 7) fikri de yine Amerika‟dan yayılan bir uygulamadır. 20. 
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yüzyılda toplumun geliĢimini üst seviyelere çıkarmak amacına uygun amaçlar müzelerin 

misyon ve stratejik planlamalarını etkileyen belirteçler olmuĢtur. Bilgiye eriĢimi 

kolaylaĢtıran en önemli geliĢim sanal ortam uygulamaları olmuĢtur ki bu durumda, kiĢisel 

geliĢime katkısı olacak engelli ve yaĢlı hedef kitlenin kültür ve sanata eriĢimi için önemli 

bir adımdır.  

 

Resim 2. 7: Amerika Guggenheim Müzesi
20 

Günümüzde müzeler somut varlıklar ile kültür aktarımı yapmaktadır. Ayrıca somut 

olmayan kültürel varlıkları da korumak, yaĢatmak ve sonraki nesillere aktarmak amacına 

yönelik çalıĢmalar da yapmaktadır. Müzeler tekrarlanan ziyaretleri sağlamak ve sahip 

olduğu ziyaretçi profilini korumak amacındadır. Ortak bir geçmiĢi olmayan karma profilli 

ziyaretçilerin öğrenme amacına yönelik bir strateji ile baĢarıyı yakalayabilmektedir. Her 

yaĢa göre değiĢen tarih kavramı müzede uygulanacak programlamada en önemli baĢlıktır. 

Müzeler sahip oldukları koleksiyon paylaĢımı ile de sosyal sorumluluk proje 

yürütücüleridir. Bu proje uygulamasında iki farklı alanda uygulama yapılabilmektedir. 

Müzenin genel amacı bağlamında toplumla paylaĢımı dolayısıyla bir uygulama alanıdır. 

Hem de müze yapısı içerisinde özel kuruluĢların ziyaretçi ile direkt ya da indirekt iliĢkide 

olma gerekliliği müze genelinde uygulanabilecek sorumluluklardır. Müzelerdeki eğitim 

yaĢam boyu eğitimin bir parçasıdır. DeğiĢen müze anlayıĢı beraberinde depolama, 

arĢivleme gibi temel iĢlevlerde teknolojik düzeydeki geliĢmeler ile donatılmıĢtır. Sergileme 

özellikle algıyı kolaylaĢtıran yöntem ve tekniklerin kullanımlarının yaygınlaĢmasını 

destekleyen teknolojiler gerektirmektedir. Dikkat, güven, algı, iletiĢim, sorgulama, 

keĢfetme, anlaĢılır kılma, takip gibi koĢulları sağlayan yöntem ve teknikler sergilemede 

baĢlık olarak ele alınmaktadır. Sergilemedeki önemsenen her konu aktif katılımcılık ve 

                                                           
20

 15.11.2016 < https://www.google.com.tr/> . 
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etkileĢim için ziyaretçi memnuniyetini artıran unsurlardır. Müze, ulusal ve uluslararası 

kuruluĢlarca bu Ģekilde tanımlanıp, çağdaĢ yorumlar ile içerik ve yapılarına göre 

günümüzdeki vizyonlarına kavuĢmuĢtur. Özellikle politik, ekonomik ve toplumsal 

geliĢmeler müze kavramının hızla dönüĢmesi ve multidisipliner bir çalıĢma anlayıĢına 

doğru götürmüĢtür. Müzeler toplumların öğrenilmiĢ ya da yaĢanmıĢ konularının 

hafızalarıdır, hatırlama yeri ve bilginin sınıflandırıldığı mekânlar olarak yapılanmaktadır. 

Kurumsal kimliğe sahip müze tasarımlarında evrensel mirası korumak ve sergilemek ana 

amacına toplum tarafından anlaĢılabilir kılınması nesnelerin önemine bir vurgudur 

(Atagök, 2002). 

ÇağdaĢ müzecilik anlayıĢı nesne odaklı bir temadan uzaklaĢarak, müze mimarisi ve 

müzenin iletmek istediği mesajı müze deneyimlerini ziyaretçiler ile iliĢkilendirmektedir. 

ÇağdaĢ müzecilik anlayıĢıyla müze iĢlevlerine, eğitimsel, kültürel fonksiyonlar ile iletiĢim 

iĢlevlerinin eklenmesi beraberinde müze tasarımda yer alan ilkelerin değiĢmesine sebep 

olmuĢtur (Kaynar Rohloff, 2009). 20. yüzyılın sonuna doğru teknoloji ve bilgi çağındaki 

geliĢmeler tasarımda kullanılan malzemelerden, uygulama teknikleri ile geleneksellikten 

uzak çağdaĢ iletiĢim tekniklerinin kullanımlarını yaygınlaĢtırmıĢtır. Özellikle 21. yüzyıla 

doğru müzelerin sergilenen nesneler ile eĢleĢen mimari üslupları ve topluma yönelik 

sosyal, kültürel rolleri günlük yaĢantı da daha fazla yer almalarına sebep olmuĢtur. 21. 

yüzyılda bulundukları Ģehir ve ülkelerin ikonik sembolleri haline gelen müzelerde 

çağdaĢlık, kullanılan malzeme, mimari form çağdaĢ okuryazarlığın algı unsurları olmuĢtur. 

Müze tasarım bileĢenleri ziyaretçi-mekân-nesne değiĢkenleri ile Ģekillenmektedir. 

Kurgulanan senaryo, müzeler tarafından iletilmek istenilen mesajlar tasarlanan mimari 

tasarımlar ile deneyimleme mekânları haline dönüĢmektedir. Bu deneyimleme müze 

mimarisi, sergileme mekânları, diğer birimler ve yakın çevresini içine alan bir çember 

Ģeklinde uygulanmaktadır. Müzenin bulunduğu yakın çevre, bahçe, otopark gibi kamusal 

alanlarla birlikte ele alınan tasarım ziyaretçinin müze ile etkileĢimini artıran unsurlardır 

(Atagök, 2009, 2012:11-12). Müze ziyareti deneyimleme süreci olarak ele alındığında 

nesne ve ziyaretçi etkileĢimi, müze senaryosu, sirkülasyonu, mekânsal organizasyon ve 

teknolojik imkânlar ön plana çıkmaktadır (Brawne, 1982). 

ÇağdaĢ mekân olan müzeler doğal ve yapay eĢsiz eserlerin hayranlığını paylaĢmak üzere 

tartıĢmalarla harmanlanmıĢtır. Günümüz müzelerinde süreklenen ziyaretler ve geniĢ 

katılım amacına ulaĢmak için yapılan tüm aktarımların bir sonucu olarak; sergileme 
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teknikleri değiĢken, deneyimci, oyun kurgulu, ziyaretçi ve nesne etkileĢimli, öğreticilik 

temelli, dokunulabilen, tek yapıt odaklı değil bütünsel nesnelere sahip, bilgi ile birlikte,  

aktivite adresi olabilecek bir müze planlamak “yaĢayan müzeyi” tarifleyen faaliyetler 

bütünüdür. 

ÇağdaĢ müze ve müzeciliğin değiĢimi, geliĢimi ve dönüĢümü süreç olarak irdelendiğinde 

elde edilen konu baĢlıkları aĢağıdaki gibidir: 

- Müzeler kavramsal olarak farklılaĢmıĢtır, 

- Antikçağda ganimetlerden oluĢan eserler, somut ve soyut varlıklarla birlikte dünya mirası 

niteliğinde ele alınmaya baĢlamıĢtır, 

- Özel mülkiyetlerde belirlenen küçük mekânlarda baĢlayan müzeler, günümüzde orijinal 

iĢlevi müze olarak inĢa edilen sıra dıĢı ve merkezler olarak geliĢtirilmiĢtir, 

- BaĢlangıçta koleksiyonların belirli bir kesimin beğenisi için sunulan hedef kitlesi 

günümüzde, sınır tanımayan evrensel hedef kitlelerin eriĢimine sunulmuĢtur, 

- Birkaç parça ile baĢlanan koleksiyon nesnelerinin çoğalması sonucunda müzeler, 

belirlenen kriterler gözetilerek bilimsel bir sınıflanma ile bilim dallarını besleyen öz 

kaynaklar haline dönüĢmüĢtür, 

- Bilim ve sanatın birlikte geliĢim göstergesi olduğu kanısıyla, koruma bilinci sosyal 

sorumluluk projeleri haline dönüĢmüĢtür, 

- Müzenin toplum seviyesine katkılarının öneminin kavranması ile yaygınlaĢması için 

desteklenmiĢtir, 

- Müzelerin dünya mirası olarak kabulü ardından, yerellikten evrenselliğe doğru 

geliĢtirilmiĢtir, 

- Çağın kazanımı olan teknolojik donanımlarla, müzelerde toplama, sergileme, koruma, 

saklama gibi temel amaçlara ek olarak yeni amaçlar belirlenmiĢtir, 

- Nesne odaklı baĢlayan müze yapıları günümüzde ziyaretçi odaklı bir temaya dönüĢerek 

ziyaretçilerin güvenlik, konfor, ergonomi unsurlarının çağdaĢ müze kavramı ile 

birleĢtirilmiĢtir, 

- Eğitim kurumları gibi ömür boyu eğitimin bir parçası olan kamusal alanlara 

dönüĢtürülmüĢtür, 

- ĠletiĢim, pazarlama, halkla iliĢkiler kuramsalların çağdaĢ müze anlayıĢı içerisinde yer 

verilerek multi disipliner bir hale dönüĢmüĢtür, 

- Üyelik sistemi gibi tekrarlanan ziyaretler için özel çalıĢmalar planlanmıĢtır, 
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- Ziyaretçi temelli ve toplumun geliĢim seviyesinin artırılması hedeflerinin koleksiyon 

oluĢumu, amaç, misyon ve vizyon üzerindeki etkilerinin müze yapısalı etkileri 

irdelenmiĢtir, 

- Yönetim politikaları, stratejik hedefler, finansal çözümler, iĢbirlikçiler konuları önem 

kazanmıĢtır. 

Yazılan tüm kaynaklarda belirlenen bu baĢlıklar detaylandırılmıĢtır. Ülkemizdeki müze ve 

müzecilik alanındaki geliĢim ve değiĢim diğer dünya ülkelerine göre daha yakın tarihlere 

denk gelmektedir. GeçmiĢte ve günümüzde Türk uygarlıklarının çok çeĢitli bilim ve sanat 

dallarında dünyaca tanınan bilim insanları yetiĢtirmiĢ olması bizim de en az geliĢmiĢ 

ülkeler kadar korunmaya ve gelecek kuĢaklara aktarmaya değer özelliklerimizin 

bulunduğunun kanıtıdır.  Ancak müzecilik uygulamaları açısından bu değerlerimizi yeteri 

kadar sergileyemediğimiz görülmektedir. Dünyadaki müze-eğitim birlikteliği 

yükseköğretim seviyesi örnekleri ile karĢımıza çıkarken ülkemizde müzecilik anlayıĢı ve 

eğitim anlayıĢı birlikteliği ancak lise dengi okullarda yeni yeni yeĢermeye baĢlamıĢ olup 

üniversite düzeyindeki müze örnekleri çok az ve yetersizdir.  

2.1.ÇağdaĢ Müzelerin Amaç ve Misyonları 

Müzeler toplumsal farkındalık yaratmak misyonları ile önemlerini koruyan ama belli bir 

formatları olmayan canlı organizmalardır (Özkan Yazgan, 2011). 

Müze dört değiĢken niceliği barındıran bir tanımla açıklanmaktadır: 

1. Kapsamı: Günümüzde müze bilimcilerin koleksiyon olarak halen değerlendirdiği kurum 

olan müze, 19. yüzyıla kadar koleksiyonlarla eĢdeğerdir.  

2. Görev ve sorumluluklar: Uluslararası Müze Konseyine göre, toplayıcı, arĢiv ve koruma, 

sergi ve yorumlama özelliklerini içeren müzeler,  Amerikan Müzeler Birliği müzelerin, 

somut objeleri kullanmasından, bakımından ve sergilemesinden bahseder. 

3. Ġçerik: En önemli değiĢken müzelerde, mesaj ileten nesneler ya da varlıklardır. 

4. Amaç: Müzelerin ayırt edici yetkinliği; toplum yararına var olmalarıdır (Günel, 2000). 

Müzeler, çeĢitli eserlerin toplanması, kaydedilip en iyi Ģartlarda korunması, gelecek 

nesillerin geliĢimlerine fayda sağlamak görevini yerine getirmek üzere; toplama, koruma-
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bakım-onarım, belgeleme, sergileme, eğitim olan genel amaçlarına kuruluĢlarındaki özel 

amaçları ile kurulmaktadır (Erbay, 1992).  

Doğal ve kültürel varlıkların hepsi miras ve koruma kapsamındaki değerlerdir. Yer altında, 

yer üstünde, su altında var olan geçmiĢ kültürlere ait bilgiler veren belge niteliğindeki 

taĢınır ve taĢınmaz eserler kültür varlıkları olarak kabul edilmektedir. Kültür varlıkları ait 

oldukları toplumların sosyal, kültürel, politik ve ekonomik nitelikleri ile teknolojik 

seviyelerini, beğenilerini, estetik algılarını, yaĢam düzenlerini ve geleneklerini yansıtmaları 

nedeniyle belgesel niteliktedir. GeçmiĢin somut kanıtı nitelikleri ile tarihsel değerleri 

vardır. Bu nitelikleri korunmazsa, doğal koĢullar, insanların neden olduğu tahribatlar gibi 

dıĢ etkenler ile yok olma tehdidi yaĢarlar. Kültür varlıklarının her ölçekte ve farklı 

tekniklerle, geçmiĢimizin tanıkları olarak gelecek nesillere aktarılması için korunmalıdır. 

Koruma iĢlemi yapılırken bilim ve akademik çalıĢmalar ıĢığında bir takım standartlar 

gözetilmelidir (Asatekin, 2004). Kültür varlıklarının korunması sürecinde müzelerin 

önemli bir fonksiyonu vardır. Avrupa‟da Rönesans dönemi müzeciliğin temellerinin 

atıldığı dönemdir. SavaĢ ganimetleri, yeni coğrafyaların keĢfi, geliĢen bilimsel çalıĢmalar 

sonucu koleksiyonculuk çeĢitlenerek odalarda zamanla cam kapaklı dolaplara 

yerleĢtirilmesi ilk müzecilik hareketleridir (Atagök, 1999). 

 Bilim dalı olarak müze bilimi ise; 1960 tarihlerinde akademik çalıĢmalarla desteklenmeye 

baĢlanmıĢtır. Dünyada müze sayılarının artıĢı müzecilikte standartlaĢma çalıĢmalarını 

gereklilik haline dönüĢmüĢtür. Multidisipliner çalıĢmalar baĢlayarak müzecilik dünyadaki 

önemine bu yüzyılda kavuĢmuĢtur. Sadece sergilenecek nesneler değil; sergileme 

mekânları yani müze mimari yaklaĢımları itibar konusu olarak önem kazanmıĢtır. Müzeler 

günümüzde değiĢen misyon ve amaçları ile, toplumun her kesimine hizmet vermenin yanı 

sıra, çeĢitli araĢtırmacıların ve farklı uzmanların ihtiyaçlarına da cevap vermektedir. Farklı 

kesimden birçok paydaĢı olan müzeler, ortak amaçlara hizmet eden kurumlardır. ÇağdaĢ 

müze misyonunda, bilginin yaygınlaĢtırılması, toplumun eğitimine katkı sağlanması 

yoluyla entelektüel seviyenin artırılması sağlanmaktadır. Müzeler rekreasyon alanı ve 

araĢtırma merkezi olarak değerlendirilen mekanlardır. Sahip olunan koleksiyonların 

müzelerde gelecek nesillere aktarılması, geçmiĢ ve gelecek arasında bağ kurmak amacı 

benimsenmektedir. Müzeler hizmet, kültür ve yaratıcı endüstri alanlarında yer almaktadır 

(Erkün, 2012).  
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ÇağdaĢ müzecilik bir anlayıĢ olarak kültürel rolüne eğitsel rolünü ekleyerek ĢekillenmiĢtir. 

Aktif ve geniĢ katılımcılık amacıyla dünyadaki çağdaĢ müzecilik yaygın eğitim kurumları 

olarak geliĢtirilmiĢtir. Bilim ve teknoloji çağındaki hızlı değiĢim ve geliĢim toplumun 

ekonomik, kültür, politik alanlardaki değiĢimi çağdaĢ anlayıĢı ile müzecilik alanı da 

yeniden yorumlanmıĢ ve bugünkü misyonuna ulaĢmıĢtır. ÇağdaĢ eğitim ve çağdaĢ 

müzecilik kavramları üniversite bünyelerinde hayat bulmaktadır. Sürekli eğitime destek 

veren bir anlayıĢla evrensel boyutta katılımcılığı hedeflemektedir. Model olarak 

sürdürülebilir mimari ve teknik donanımı ile örnek teĢkil edecek bir kurgu ile 

geliĢtirilmelidir. Bu kurgu geliĢtirilirken müze standartlarındaki niteliksel ve mimari 

ölçütlerdeki niceliksel veriler birlikte ele alınmalıdır. Toplumlar için önemli bir eğitim 

aracı olan müzeler, kültürün korunması, nesiller arası bağ oluĢturulması amaçları ile halka 

açık birer ulusal kültür merkezleridir. Kurulan müze yapılarında teknolojik sergileme ve 

sunum destekli kullanımlara rastlanmamaktadır. Tek tip proje uygulamasında göz ardı 

edilen, her Ģehirde ve her koleksiyonda mekânsal ölçü ihtiyaçların karĢılanmaması 

olmuĢtur. 1990‟ lı yıllarda sanat ve kültürel faaliyetlerde artıĢ yaĢanması, özel müze 

kurulumlarını beraberinde getirmiĢtir. Müzeler ülke kimliği ile bulundukları kurumların 

kimliğini yansıtmaları yönünden bir önem taĢımaktadır (Özkasım ve Öğel, 2005). ÇağdaĢ 

müzeler sergilenen süreli-süresiz sergiler, sosyal-kültürel-eğitsel etkinlikler, yayın ve 

araĢtırmaları yoluyla kültürel yönelimli kamu alanlar yaratma eğilimindedir (Dieter, 2001).  

ÇağdaĢ bir müzede sergi tasarımlarının; iç mekân tasarımının, endüstriyel tasarımın, grafik 

tasarımın ve aydınlatma tasarımının bütünleĢik geliĢtirilmesi doğru bir yaklaĢımdır. 

DolaĢım yani sirkülasyon tasarımında, serbest- öneri-yönlendirme yaklaĢımlarından 

hangisi üzerine kurgu yapılacağı diğer önemli planlama konusudur. Mekân-nesne ve 

ziyaretçi üçlüsü müzeleri oluĢturan üç değiĢkendir. Son yıllarda benimsenen nesnenin ön 

plana çıkarıldığı özellikle etkisiz bir mekân ile ziyaretçinin sergilenen nesnelere 

odaklanması hedefiyle yapılan tasarımlardır. Mekânda sadelik amaç ve dikkat dağıtıcı 

unsurların yer almadığı nesne odaklı bir mekân anlayıĢı tercih edilmektedir. Müze mimari 

Ģekillenmesi ziyaretçi ile verilmek istenen koleksiyondaki mesaj arasındaki en önemli 

iletiĢim ayağını oluĢturmaktadır. Günümüz müze yapılanmaları nesne ile ziyaretçi 

etkileĢimini hedef almaktadır. Aktif katılım ve deneyimlenen mekânlar kurgusu ile 

müzelerde mekân-nesne-ziyaretçi bütünleĢik olarak düĢünülmektedir (Özkan Yazgan, 

2011).  
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2.2.ÇağdaĢ Müzelerin ĠĢlevsel Görevleri 

Yaratıcılığın geldiği seviyeyi gözler önüne seren nesneler müzelerin birer bellek depoları 

olduğu bilinmektedir. ĠĢlevleri toplum bilinci oluĢturarak kamu faydasına hizmet etmektir. 

Klasik müzecilik anlayıĢı ile ender özellikli koleksiyon nesnelerinin koruma, saklama ve 

sergileme ana amaçları çağdaĢ yorum ile eğitim, iletiĢim ve tanıtım alanlarında yeni 

stratejileri ortaya çıkarmıĢtır. Gelen ziyaretçilere karĢı sorumluluklarını düĢünme, anlama 

ve yorumlama hisleri ile aktif eğitim rolleri 1950 yıllarından sonra müzecilikte iĢlevselliği 

ortaya çıkarmıĢtır. ÇağdaĢ eğitimde uygulamalı eğitimin önem kazanmıĢtır. Müzeler 

eğitim kurumları gibi erken yaĢlarda iĢitsel ve görsel algı seviyelerinin artırılmasına fayda 

sağlayacak bir görevi yerine getirmektedir. Gezi yardımı ile kazanılan deneyimin ve 

kalıcılığının sınıf ortamındaki teorik anlatımın önüne geçmesi bir sonuçtur. 

Sanat eğitimi için müzelerde sergilenen nesnelerden yararlanılmaktadır. Anlayıp, 

yorumlayabilen ve beğeni oluĢturan bir toplum yaratmak ve yaratıcılığı geliĢtirmek isteği 

müze gezileri ile geliĢmektedir. YurtdıĢında yapılan uygulamalarda yaparak-yaĢayarak 

öğrenme ortamı yaratılması müzelerde hayat bulmaktadır. Sanatsal farkındalık ile sanatsal 

farklılık için uygulamalı bir öğrenme ortamı olarak sürekli eğitim kurumları olan müzeler 

çağdaĢ anlayıĢı ile kullanılmaktadır. Yaparak-görsel ve yaĢayarak öğrenme aktif öğrenme 

en iyi öğrenme metodu olarak kabul edilmektedir (Erbay, 2001). 

ÇağdaĢ müzeciliğin en önemli amacı, kültür ve bilimin toplumun tüm kesimlerine 

aktarılması için, araĢtırma ve kültür merkezleri gibi çalıĢan müzeler yaratmaktır. YaĢayan 

müzeciliğin hedefine ulaĢması, iletiĢim temelli bir yapılanma ile sağlanmaktadır. ÇağdaĢ 

müzelerin görevleri ise; geniĢ katılımcı kesimlerin beğenileri düĢünülerek 

gerçekleĢtirilecek etkinlikler ile ilgiyi çekmektir. Klasik müzecilik anlayıĢı bu bağlamda 

halkla iliĢkiler ve iletiĢim gibi meslek disiplinlerinin birlikte hareket etmesi gerekliliğini 

doğurmaktadır. Eğitim ve öğretim kavramları bir bütün olarak kullanılmaktadır. Klasik 

müze ziyaretleri yerine çağdaĢ müzelerde öğrenme amaçlı fakat zorunlu olmayan ziyaret 

mekânlarının bulunması gerektiğinin kabulü, kurgulanacak mekânların rahatlatıcı etki 

algısını destekler nitelikte tasarlanmasının önemine iĢaret etmektedir. Her ne kadar müze 

ziyaret amaçları farklılık taĢısa da açık arĢiv ve kütüphane olma özelliği ilk sırada yer 

almaktadır. Günümüzde etkileĢim ve iletiĢim yolu ile sergileme tasarımı olgusu değiĢtiren 

faktörler olarak benimsenmiĢtir ( Atagök, 2002).  ÇağdaĢ kavramının müzelerde yer alması 

keĢfederek öğrenme yaklaĢımını desteklenerek son teknolojik sistemlerin tasarımda yerini 
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alması ile düzenlenmektedir. Müze kurulumunda müzenin amacının, hedef kitlenin 

belirlenmesi tüm tasarım kurgusunun ana iskeletini oluĢturacaktır. Müzecilikte eğitimin 

temel iĢlev olarak yer alması ve düĢüncesinin benimsenmesi bu yöndeki teknolojik 

geliĢmeler, 1990‟lı yıllardan itibaren tasarımlarda geliĢmeye dönük bir potansiyelin 

bulunması gerekliliği fikrinin yaygınlaĢması hız kazanmıĢtır ( Özsel, 2002).  

Müzelerde hem tasarım hem de iĢlev açısından değiĢiklikleri toplumsal yapıdaki 

değiĢimlerin sonucu olarak bu yüzyılın sonunda hızlandırmıĢtır. Ġdeal bir çağdaĢ müzenin 

oluĢturulabilmesi için müzenin bilimsel, eğitsel, teknik ve sosyal etkinliklerini yerine 

getirmek için belirlenen amaçların tanımlanması gerekmektedir. Kullanılacak kaynaklarla 

da bu amaca ulaĢılması beklenmektedir. Aslında müzenin türü ne olursa olsun genel amaç 

müzelerin özel amaçları ile örtüĢmesi gerekir. Toplamak, korumak, sergilemek ana 

amaçları oluĢtururken neyin toplanacağı, nasıl sergileneceği,  genel ve özel amaçla 

gözetilerek toplumsal etkinliğe dönüĢtürülmelidir. Sergilenen eserlerin estetik yönünü 

destekleyen bir sergileme yöntemi belirlemek gerekli olmaktadır. 

2. 3. ÇağdaĢ Üniversite Amaç ve Misyonları 

Kanun maddesi Kılıç (1999)‟a göre; Yükseköğretim Kanununun 3.maddesinde, üniversite 

Ģu Ģekilde tanımlanmıĢtır: “Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek 

düzeyde eğitim- öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, 

yüksekokul ve benzeri kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.” Bu 

konuya YÖK‟ün 3. Maddesinde de değinilmiĢtir. Üniversiteler kiliseler gibi batının en 

köklü kurumlarıdır. Ġlk yükseköğretim kurumlarının kökenleri M.Ö. 400‟lü yıllarda 

Eflatun‟un Akademisi, M.Ö. 330-200 yıllarında Ġskenderiye Müzesine kadar gitmektedir. 

Günümüzdeki çağdaĢ üniversitelere örnek olarak kabul edilen, 1088 yılında açılan Bologna 

ve 1160‟da açılan Paris üniversiteleridir. Batılı tarzda üniversite olarak kabul edilen ilk 

örnek ülkemizde Darülfünun 1863 yılında açılmıĢtır.  Üniversiteler kuruluĢlarından bu 

yana geçen süre içerisinde önemli yapısal ve fonksiyonel değiĢikliklere uğramıĢlardır. 

Önceleri, baĢlıca amaçları öğretim olan üniversiteler, daha sonraki dönemlerde bilimsel 

araĢtırmalar, endüstriyel geliĢmeler, uygulamalı araĢtırma, danıĢmanlık ve yetiĢkinlerin 

eğitimi gibi birçok fonksiyonu yerine getirmiĢlerdir 

Küçükcan ve Gür (2009)‟a göre; yükseköğretim kapsamında sözü geçen üniversiteler, 

akademisyen ve öğrencilerden oluĢan topluluğun belirli bir disiplinin yüksek düzeyde 
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öğretimi sağlamak için bir araya gelinmesi olarak tanımlanmaktadır. Eğitim kalitesi, 

aralarındaki rekabet, fiziksel beĢeri altyapılarının ihtiyaçları karĢılama parametreleri 

önemlidir. Üniversiteler;  araĢtırma yöntemiyle bilgi üretmek, eğitim yöntemiyle yeni 

nesilleri geliĢtirmek ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda hizmet sunmak temelli bir 

hizmeti amaç edinmiĢtir. Her ülkede farklı örgüt yapısıyla bu üç temel özelliğin hangisi 

ağırlıklı bir yol izleneceği kararını almaktadır. Dünyada uygulanan tek bir yükseköğretim 

modeli bulunmamaktadır. Ön plana çıkan model ise; Amerikan modelidir, çağdaĢ anlayıĢın 

hâkimiyeti görülmektedir. Yeni teknoloji, demografik yapı, küreselleĢme sonucu hızlı 

değiĢimin dönüĢümlerini üniversiteler yapabilmekte mi? KuruluĢlarından beri bilginin 

üretilip, zenginleĢtirilip aktarılan, yeni nesillerin hem kültürel hem de bilimsel 

yetkinliklerinin artırma hedefli görevler kurumsal olarak üniversiter yapıların 

sorumluluklarıdır. Kültürel mirası koruyup yeniden üretmek, toplumsal değiĢimi 

destekleyerek topluma sağladığı katkı uluslararası iĢbirliği ve ülkeler arası etkileĢimin 

artmasının sonucu daha da önem kazanmıĢtır. Bilindiği gibi dünyadaki yükseköğretim 

değiĢimlerine ülkemizde adapte olmaya çalıĢmakta olup bu konudaki çalıĢmalar devam 

etmektedir. Bu çerçevede ülkemizde de topluma hizmet amacına iliĢkin yaĢam boyu 

eğitime yönelik, değiĢen teknolojiye paralel etkinlikleri hayata geçirmelidir. Üniversiteler 

toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına cevap üretmek üzerine yenilenme çalıĢmalarındadır. 

Güçlü ve Karlıdağ (2011)‟e göre; üniversiteler kuruldukları dönemin, sosyal, siyasal, 

ekonomik, kültürel durumları ile Ģekillenmektedir. ÇağdaĢ üniversite anlayıĢının 

benimsenme parametresi küreselleĢme sürecidir. Bu özelliklerin Avrupa ülkelerinde 

yansımaları olarak üniversitelerin kuruluĢ amaç ve misyonları, din/devlet adamlarının 

himayesinde kurulan okullarda değiĢen dünya ihtiyaçlarına yönelik amaca dönüĢmüĢtür. 

Fransız Ġhtilalinden sonra kurulan okullarda Yeni Cumhuriyet ilkeleri benimsenmiĢtir. 

Özgürlük, yenilikçilik, yaratıcılığı destekleyen, bilimin geliĢmesine katkıda bulunan, 

toplumsal sorunlara eğilen dünyanın önde gelen eğitim ve araĢtırma kavramları ile genel 

amaçlarda yörünge oluĢturulmuĢtur. Türk üniversiteleri ise; Türk Kültürü öncülüğünde 

eğitim amacıyla kuruluĢ, çağdaĢ eğitimi ilk kuruluĢ amaçları olarak benimsemiĢtir. 

Üniversitelerimizin kuruluĢ amaçları içinde öncelikle; Atatürk Ġlke ve Cumhuriyet 

kazanımlarını korumak, çağdaĢ dünya üniversiteleri içerisinde yer almak ön plandadır. 

Avrupa Birliği Üyesi ülkelerdeki üniversitelerin vizyonlarının, sürekli öğrenme, ulusal ve 

küresel geliĢime katkı sağlamak, mükemmellik odaklı öğrenme sürecinin geliĢtirilmesi gibi 

konuları örnek alınması gereken yaklaĢımlardır. Örneğin, Ruprecth Karls Universitat 
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Heidelberg (Germany)‟in vizyonu; “sınıfta ve sınıf dışında kesintisiz ve sürekli bir 

öğrenmenin gerçekleştiği, öğrenci merkezli, disiplinler arası yaklaşımlarla öğrencilerinin 

etkili bir şekilde iletişim kurabilen, eleştirel düşünebilen ve düşünceye hizmet eden dünya 

vatandaşı haline gelebilmesinin sağlandığı bir üniversite olmak” Ģeklinde tanımlamıĢtır.  

Türk üniversitelerinin vizyon açıklamalarında ise; “dünyanın önde gelen üniversitesi” 

olmak ön plandadır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin üniversite misyonları; 

- Toplumsal sorumlulukları yerine getirmek,  

- Toplumun değiĢen ihtiyaçlarına eğilmek,  

- Bilgi toplumunun geliĢmesine katkı sağlamak,  

- Ulusal değerlerin geliĢmesine katkı sağlamak,  

- Kültür, refah ve bilgi geliĢimine katkı sağlamak üzerlerinde durulan en önemli 

baĢlıklardır.  

Türk üniversiteleri misyonları ise;  

- Yetkin bireyler yetiĢtirmek,  

- Bilgi üretmek,  

- Topluma faydalı birey yetiĢtirmek temel üniversite misyonundan uzak benimsenen ilkeler 

ortaya çıkmaktadır (Güçlü ve Karadağ 2011:472-473). 

Kavili Arap (2010:5)‟ye göre; yaklaĢık bin yıllık geçmiĢe sahip üniversiter yapılar, Ortaçağ 

Kilise Merkezli ve Humbolt Modeli üniversitelerden, giriĢimci, bilgi toplumu yani 

“Multiversite” modeline dönüĢmüĢlerdir. Humbolt modeli üniversite anlayıĢında kabul 

gören ilkeleri; 

-Üniversite, tüm bilim alanlarındaki eğitim-öğretimin, araştırma faaliyetleri ile birlikte ve 

bir bütünlük içinde yürütüldüğü bir kurumdur.   

- Üniversitenin mesleki ve teknik yüksekokuldan farklı olarak temel işlevi, herhangi bir 

mesleğe yönelik olmaksızın eğitim-öğretim ve araştırma yapmaktır.   

- Üniversitenin sahibi devlet değil millettir; devletin görevi öğretim üyelerini atamak, 

maaşlarını ödemek ve çalışmaları için gerekli özgürlük ortamını oluşturmaktır.” Ģeklinde 

açıklamıĢtır. 

Modern üniversite temel ilkeleri ise; bilimsel bilgi üretiminin evrensel eğitim ile 

yapılabileceği kabul gören Almanya‟da ortaya çıkmıĢtır. 20. yüzyıla kadar etkisi görülen 

Humbolt modeli tahtını Amerikan modeli üniversiteye bırakmıĢtır. YaygınlaĢan bu 

üniversitelerdeki anlayıĢ; toplum hizmetine yönelik uygulamalı bilimsel araĢtırmalar ve 

üniversitelerin iĢbirliklerinin mesleki öğretimde öneminin benimsenmesidir. Multiversite 
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yani giriĢimci üniversiteler piyasa talepleri doğrultusunda eğitim, araĢtırma pratik 

çözümlemeler uygulamaya baĢlamıĢtır. Ülkemiz yükseköğretimde; Fransa, Almanya, 

Avusturya ve Amerika BirleĢik Devletleri‟nden etkilenmiĢtir. 1933 yılında reform ile 

Humbolt modeli bir yükseköğretim istenmiĢ ve ilk kez üniversite kelimesi kullanılmıĢtır. 

Üniversite reformu sonrasında Humbolt modeli ve giriĢimci üniversite modeli 

benimsenmiĢ olup; yaygın üniversite eğitimini destek amacıyla Cumhuriyet dönemi 

sonrası üniversite sayıları artmıĢtır. 

Okçabol (2007)‟ye göre; 19. yüzyılda üniversite anlayıĢı değiĢmiĢtir. Orta çağ 

üniversiteleri geçmiĢten gelen bilgileri aktarma sistemi bir eğitim anlayıĢı hâkimiyetinde 

devam etmiĢtir. AraĢtırma ve öğrenme temelli öğrenme 19. yüzyıl sonunda üniversiteler 

tarafından esas olarak kabul görmüĢtür. Günümüzde dünyadaki örneklere bakıldığında 

evrensel tek tip standart üniversite anlayıĢı yoktur. 2. Dünya SavaĢından sonra dönüĢüm 

baĢlayan üniversitelerde, geniĢ kitlelere eğitim hakkı sağlanmıĢtır. 19.yüzyılda eğitim 

alanlarında çeĢitlilik baĢlamıĢtır. 21. yüzyıl üniversiteleri, yeni nesil üniversiteleri 

giriĢimci, yenilikçi, yaratıcı vurguları ile ön plandadır. Toplumun isteklerini gidermeye 

yönelik hizmet geliĢtirme rolü, evrensel olarak düĢünülmüĢtür. 1988‟de Bologna Süreci 

reform çalıĢmaları baĢlatılmıĢtır. Bu süreç Avrupa yükseköğretim sisteminde yeni bir 

yapılanma reform niteliğindedir. Bu reformun amacı Avrupa‟daki üniversite 

programlarında bir standart oluĢturmaktır. Üniversiteler kendilerini toplumdan yalıtan 

sadece kayıtlı öğrenci odaklı bir kitle ile topluma hizmet rollerini unutmuĢ gibidir. 

Üniversiteler bilgi çağı ve bilgi ekonomisi anlayıĢı ile 1980‟li yıllarda hızla tanıĢıp,  

yansımaları görülmüĢtür. Toplumda değiĢik kesimlere sürekli eğitimler ve araĢtırma 

geliĢtirme çalıĢmaları ile hizmet veren kuruma dönüĢen üniversiteler, çağdaĢ anlayıĢla tek 

düzlemde değil; bilgi birikimi ve tecrübeleri sanayi,  ekonomi ve toplumun geliĢim aktarım 

düzleminde önem kazanması konusuna araĢtırmacı Çolak da değinmiĢtir (Çolak, 2008). 

Bilimle teknolojinin aynı düzlemde yer aldığı çağımızda üniversiteler bilgiyi geliĢtirme ve 

yayma amaçlarını toplumun her kesimine yönelik hizmetle bütünleĢik gerçekleĢtirmek için 

araĢtırma merkezleri, sürekli eğitim merkezleri ve eğitim verdikleri bilim dallarını da 

destekleyen koleksiyon içerikli üniversite müzeleri ile gerçekleĢtirmelidir. Bilimlerin 

teknoloji çağında etkileĢimlerinin artması bilim dalları arasında geliĢmeleri hızlandırmıĢtır. 

Disiplinler arası çalıĢma uzmanlık alanlarında artıĢa sebep olmuĢtur. ÇağdaĢ üniversiteler, 

yeni bilgi üreten, bilgi ekonomisinin baĢ aktörü nitelikli insan yetiĢtiren bir iĢletme 
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kurumuna dönüĢmüĢtür. Üniversiteler araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetlerinde tamamen 

toplum hedefli ve topluma lokomotif etkili alanlarda hizmete yönelmiĢtir. Bu yönelimle 

birlikte evrensel boyutta ve iletiĢim temelli bir iĢbirliği içinde çalıĢma sistemi 

geliĢtirilmiĢtir (Aydın, 2010). 

Günümüzde önemi artan, 3. nesil üniversite kavramının tüm üniversiteler misyonlarında, 

uluslararasılaĢma ve inovatif üniversite olma stratejileri; topluma katkı odaklı olma 

çabaları, bilimsel çalıĢmaların teknolojiye dönüĢtürülmesi vizyon temelleri yeni nesil 

üniversitesi olma temel amaçlarıdır. Günümüzde giriĢimci, 3. nesil üniversite olarak 

adlandırılarak; teknoloji transferi, yenilik, ekonomi ve topluma katkıda bulunmayı 

görevlerine eklemiĢtir. Buna dayalı olarak bilim için bilim değil, pratik sorunların çözümü 

için öğretim ve araĢtırmaya dönüĢüm baĢlamıĢtır ( Tekeli, 2003).   

Özetle çağdaĢ üniversite bin yıldan fazla geçmiĢi olan üniversitelerin bilgi üreten, bilgiyi 

paylaĢan, eğitim, araĢtırma, projeler yapan ve ürettiği projeleri toplumla paylaĢan hedefleri 

bulunmaktadır.  Yeniliklerin, topluma katkısı olacak yeni eğitim ve araĢtırmanın bütünleĢik 

olarak düĢünüldüğü modellemeler olarak yeni yapılanmalara gidilmektedir. Günümüzde 

küresel düzeyde çözümler yaratabilecek araĢtırma ve öğrenme odaklı sistemlerle 

güncellenen yüksek eğitim programlarının bir parçası da ilgilenilen bilim dalına ait yazılı 

dokümanlardan günümüze kadar ulaĢan değiĢim ve geliĢimlerin somut kanıtlarıyla 

deneyimleyebilmesidir. ÇağdaĢ üniversite yapılanmasında akademik birimler kadar idari 

birimlerin bu paydaĢlar arasında yer alması önemlidir. Yerel, ulusal ve uluslararası 

düzeyde artık çağdaĢ üniversiteler tanıtım, pazarlama ve halkla iliĢkiler konuları ile çağdaĢ 

bir anlayıĢı yakalamaktadır. 
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3. BÖLÜM 

ÜNĠVERSĠTE MÜZELERĠ VE KONSEPT OLARAK BAġKENT 

ÜNĠVERSĠTESĠ MÜZESĠ 

Antik çağda müze adı ve düĢüncesinin, bilimsel araĢtırma ve inceleme sürdürülen dernek 

kurulumu Pythagoras evleri olarak anıldığı bilinmektedir.  Böylece Antik Yunan‟da gezici 

okullarda baĢlatılan müze düĢüncesi, çağdaĢ müzelerin temelini teĢkil etmiĢ olup 

günümüzde kütüphane, derslikler ve lojman yapıları ile bir arada büyük kompleks yapılar 

grubu haline gelmiĢtir. ÇeĢitli kaynaklarda müzelerin, temelde akademik alanda çalıĢmalar 

yapılan ilk üniversiteler olduğu vurgusu yapılmaktadır. Ġlk müze komplekslerinin mekânsal 

organizasyonlarında derslik, çalıĢma salonları, konaklama odaları, yemekhane gibi 

birimlerden söz edilmektedir. Sonraki dönemlerde ise gözlem ve teĢhir salonlarına da yer 

verilmeye baĢlanmıĢ olduğu araĢtırmacı Karabıyık (2014) tarafından da belirtilmektedir.  

 

ġekil 3. 1: Fikir OluĢumu
21

 

Müzecilik günümüzde bilim dalı haline gelmiĢ olup  “müze bilim” olarak anılmaktadır. Bu 

yeni anlayıĢ doğrultusunda müzelerin sahip olduğu koleksiyonlar kültür, sanat, bilim ve 

teknoloji alanlarına yönelik olabilmektedir. Avrupa kökenli geliĢen müze anlayıĢında, 

topluma hitap etmesi temel anlayıĢı kabul edilmektedir. Toplum ile müze arasındaki 

kopuklukların giderilmesi için modeller geliĢtirilmiĢtir. Ulusal, yerel kültürel kimliklerin 

ortaya konması, ulusların kültür kuraklaĢmasının rolü, çağdaĢ geliĢim ve değiĢimlerle 

yorumlanmıĢtır. Tüm bu temel etkenlerin toplanması modeli üzerine çalıĢılmaktadır 

(Karabıyık, 2014). GeçmiĢi devralan günümüz toplum bellekleri müzelerde sürdürülebilir 

kurumlardır.  

                                                           
21

 02.20.2017 < https://www.google.com.tr/> . 
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ÇağdaĢ müzelerin kuruluĢlarında iĢlevsel görevler ve amaçların gözetilmiĢtir. Ġdeal bir 

çağdaĢ müze kavramında, müzenin bilimsel, eğitsel, teknik ve sosyal etkinliklerini yerine 

getirmek için belirlenen amaçların tanımlaması yapılmaktadır. Kullanılacak kaynaklarla bu 

amaca ulaĢılması hedeflenmektedir. Ġçerik olarak farklılıklar olsa da genel olarak 

müzelerin amaçları arasında ortaklıklar söz konusudur. Müzelerin söz konusu iĢlev ve 

amaçları genel ve özel olmak üzere de gruplanmaktadır. Yeni kurulan her müzenin ana 

amacı toplamak, korumak, sergilemektir. Buna karĢılık müzede neyin toplanacağı, nasıl 

sergileneceği ve toplumun bu müzeden nasıl yararlanacağı konusu ise müzelerin özel 

amaçları kapsamında ele alınmaktadır. Benzer biçimde sergilenen eserlerin estetik sunumu 

gibi konular müzelerin özel amaçları kapsamında değerlendirilmektedir.  

Yukarıda da belirtilmiĢ olduğu gibi eğitim kurumları ile müzelerin bütünleĢik kurulması 

antik dönemlere kadar dayanmaktadır. Bu dönemlerde müzelerin eğitim kurumları ile 

birlikte kurulma sebebi, eğitime destek koleksiyon oluĢturmak, bilgiyi toplamak ve bilgiyi 

iĢlemek ana amaçlarında hizmet eden depo bellekler olarak kullanılmalarıdır. Bilimde 

izleme, araĢtırma, incelemenin önemi ile değiĢen eğitim anlayıĢıyla üniversitelerde 

bilimsel koleksiyonlar kurulmaya baĢlamıĢtır. Anlatımlar doğrultusunda üniversitelerin 

bünyesinde de bir eğitim kurumu olan müzelerin de yer almasının gerekli ve hatta Ģart 

olduğu sonucuna varılmaktadır. Buradan hareketle BaĢkent Üniversitesinde “üniversite 

müzesi” fikrinin çıkıĢ kaynağı olarak da aĢağıdaki gerekçeler sıralanabilir: 

Modern anlamda günümüz müzeleri olarak algılayabileceğimiz ve halen varlığını sürdüren 

Ashmolean Müzesi, dünyaca saygın bir yeri olan Oxford Üniversitesi içerisinde yer 

almaktadır ve diğer Avrupa üniversitelerindeki müze kuruluĢu için örnek teĢkil etmiĢtir 

(Küçükhasköylü, 2013).  Günümüze kadar iki dünya savaĢı etkileri tüm toplumsal, 

ekonomik ve politik oluĢumların değiĢim etkeni olmuĢtur. Bu değiĢim geliĢimlerle 

Ģekillenerek yeniden yorumlanmıĢtır. Artık bilgi çağında tüm üretim toplumun geliĢmesi 

hedefi ve yerelliğin evrenselliğe dönüĢmesi ile tüm dünyaya katkı sağlama temelli 

paylaĢımlara dönüĢmüĢtür. Multidisipliner yapılar olan üniversiteler, eğitim verdikleri 

bilim dallarını destekler nitelikte ve toplumun geliĢmesine fayda sağlamak amacıyla müze 

oluĢumlarına katkı sağlamaktadır (Çolak, 2008). 

Müzeler içerdikleri koleksiyon nesnelerinin az bulunurluk, enderlik, yöreye özgünlük 

özellikleri ile kültürel miras niteliğindedir. Üniversitelerin sahip olduğu bilimsel ve 
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kültürel birikimleri ise; toplum hizmetine yönelik kullanılacak bilimsel kültürel miraslar 

olarak nitelendirilerek toplumun geliĢimi için kullanılmalıdır.  

- BaĢkent Üniversitesi‟nin bilim ve sanatın harmanlandığı ortak mekânları ile sürekli 

eğitim yapan ve toplumun tüm kesimine hizmet anlayıĢıyla davranan bir eğitim kurumu 

niteliği taĢıması, 

-Üniversitemizin bilimin kaynağı ve bilim insanlarının yetiĢtirildiği bir ortama sahip 

olmasının yanı sıra sanatın ve sanatçının birlikte yer aldığı en üst eğitim kademesine 

eriĢmiĢ olması,  

-GeçmiĢten günümüze değiĢim ve geliĢimin sergilenerek nesiller arası bağ oluĢturma 

fikrinin bir müze ile olgunlaĢtırılması ve uygulamaya açılma olanağına sahip olmasıdır. 

BaĢkent Üniversitesinde bu kapsamlı bir modelin alan çalıĢması olarak tercihini 

destekleyen amaç, misyon, vizyon ve stratejik hedeflerin takip eden bölümlerde 

açıklanarak söz konusu gereklilik açıklanmaya çalıĢılacaktır. Bu tez kapsamında 

geliĢtirilen BaĢkent Üniversitesi Müzesi alan çalıĢmasını hazırlayan en önemli etken olarak 

da Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın özellikle organ nakli konusundaki 

dünyadaki ve ülkemizdeki çalıĢmaları gösterilebilir. BaĢkent Üniversitesi, bilim bizde 

toplanır bizden yayılır mottosunu ilke olarak benimseyerek üniversite müzesi fikrini 

destekler nitelikte bir alan çalıĢması hedefine uygun bulunmuĢtur. 

 

ġekil 3. 2: BaĢkent Üniversitesi logosu
22 

Türkiye‟de ilkleri ve öncülükleri bünyesinde toplayan BaĢkent Üniversitesi kültürel- 

bilimsel miras nitelikli pek çok birikime sahip bulunmakta olup bunların bir araya 

toplanması bir gereklilik olarak belirmektedir. Üniversite oluĢturulacak bir müzenin de 

sıradan bir yapı olmak dıĢında özel bir konseptte düzenlenme gerekliliği de yadsınamaz bir 

durumdur. BaĢkent Üniversitesi Müzesinin çağdaĢlık özelliklerini bünyesinde toplayan, 

kültür dinamizminin göstergelerinden olan sanat, bilim ile birlikte harmanlanan yenilikçi 

bir yaklaĢımla geliĢtirilmesi adeta bir zorunluluktur. Kanımızca bu müzenin günümüz 

teknolojisini yansıtan teknolojik altyapısı olan ayrıca mimari tasarım yaklaĢımı, mekânsal 
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 03.03.2017 <http://www.baskent.edu.tr/amblem/> . 
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organizasyonu, tematik kurgusu, iç mekan kalitesi ve sirkülasyon ile özel tasarlanmıĢ bir 

mimarisi olmalıdır. Yapı içindeki sergileme ve sunum sergilenen elemanlara göre özel 

tasarlanmıĢ olmalı ve hatta farklı sunumlara göre esnek ve değiĢtirilebilir olmalıdır. Ayrıca 

müzenin sosyal ve kültürel rekreasyon alanları ile desteklenmesi gerekir. Böylece 

geçekleĢtirilecek örnek model önerisinde mimari yapının ve içeriğin birbiri ile örtüĢen bir 

kurgu ile hazırlanma gereği bulunmaktadır.  

BaĢkent Üniversitesi bünyesinde oluĢturulacak müzenin adı belirlenirken üniversitede 

kurulan birimlere isim verirken kullanılan geleneksel yaklaĢım çerçevesinde BaĢkent 

Üniversitesinin kısa adı BÜ ve müzenin ilk hecesi MÜZ kullanımıyla BÜMÜZ olabileceği 

ya da doğrudan üniversitenin kurucu rektörünün Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın adını 

taĢıyabileceği varsayım olarak kabul edilmiĢtir.   

3.1. BaĢkent Üniversitesi Müzesine ĠliĢkin Model Önerisinin Amaç ve Gerekçeleri 

BaĢkent Üniversitesi bünyesinde kurulacak müze model önerisini çalıĢması konusu olarak 

belirlenme aĢamasında Türkiye‟deki üniversite müzeleri ve yurtdıĢındaki örnekler resmi 

web siteleri kullanılarak incelenmiĢtir. Ülkemizdeki müze sayılarının yurtdıĢı 

uygulamalarına göre çağdaĢlığı simgeleyen örneklerin azlığı, içeriği, kapsamı, faaliyetleri 

özellikle Ankara ilindeki sayısı, model önerisinin geliĢtirilmesini destekleyen bulgular 

olarak değerlendirilmiĢtir. Ankara‟da eğitim veren 17 üniversitede üniversite müzesine 

sahip 3 üniversitede 5 üniversite müzesi bulunmaktadır. Bu müzeler ülkemizde ilk 

üniversite müzesi olan Ortadoğu Teknik Üniversitesi bünyesinde Arkeoloji- Tabiat Tarihi 

Müzesidir.
23

,  Ankara Üniversitesi bünyesinde yer alan;  Ziraat Fakültesi Müzesi
24

 ve 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Oyuncak Müzesidir.
25

Gazi Üniversitesine 

bağlı; Ankara Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi
26

 ve Gazi Üniversitesi Mesleki 

Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ülker Muncuk Müzesidir.
27

Hem bilimsel hem de sanatsal 

içeriğe sahip bir koleksiyona Ankara‟da bulunan üniversitelerde ve vakıf üniversitelerinde 

hem de çağdaĢ müzecilik anlayıĢını tam anlamıyla yansıtan bir üniversite müzesi örneğine 

rastlanmamıĢtır.  BaĢkent Üniversitesi Müzesi Model Önerisinin oluĢturulma gerekçeleri 

ve hedefleri aĢağıdaki baĢlıklarda özetlenmiĢtir: 

                                                           
23  02.20.2017 < https://muze.metu.edu.tr/>. 
24 02 20 2017 < agri.ankara.edu.tr/muze/>. 
25  02.20.2017 < www.kulturvarliklari.gov.tr/.../ankara-universitesi-egitim-bilimleri-fakultesi-oyuncak->. 
26 02.20.2017 <  turk_halkbilimi.gazi.edu.tr/>. 
27 02.20.2017 < icomturkey.org/tr/özel-müzeler>. 
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Toplumsal Gerekçeler 

- Toplum ve üniversite arasındaki bağları artırmak,  

- Ġlköğretim çağından itibaren toplumun tüm kesiminin yeteneklerini geliĢtirmek, 

- Ankara ilinde vakıf üniversiteleri içerisinde ilk olarak toplum hizmetine yönelik bir müze 

oluĢturarak kuruma itibar sağlamak, tanıtım faaliyetleri kapsamında öne çıkarılabilecek 

diğer bir unsur olarak da üniversiteye katkı sağlamak, 

-Sosyal-ekonomik ve kültürel açıdan bulunduğu il ve üniversite geliĢimine katkı sağlamak,  

-Bilimsel ve kültürel birikimi toplumla paylaĢmak ve bu yolla toplumun geliĢimine katkıda 

bulunmak, 

-YaĢam boyu eğitim merkezi gibi atölye-araĢtırma-kültür-eğitim alanlarında hizmet 

sunmak,  

-Toplumun her kesimi ve üniversiteler arasında iletiĢimi artırmak için ortam yaratmak,  

kamu ve özel teĢebbüslere araĢtırma, inceleme, danıĢmanlık hizmetleri sunmak, 

Üniversitenin Akademik ve Bilimsel Faaliyetleri ile Ġlgili Gerekçeler 

-Ulusal ve uluslararası iĢbirliklerine zemin hazırlamak, 

-Kurumsal ve akademik bellek oluĢturmak, 

- Eğitim gören öğrencilerin bilimsel tecrübelerini artırmak,  

-Türkiye‟de ilk vakıf tıp eğitimi veren BaĢkent Üniversitesinin tıp alanında uzmanlık bir 

dal olan organ nakli konusundaki akademik birikimini Türkiye‟de ilk veri havuzu ve 

araĢtırma merkezi olarak hizmete açmak, bu alanda yetkin bilim insanları yetiĢtirmek, 

-Organ nakli konusunda farkındalık yaratmak,  

-Ulusal ve uluslararası kurs, kongre, konferans, yarıĢma, seminer, sempozyum, projeler 

hazırlamak, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmak, uluslararası platformda yer almak, 

-Sanat koleksiyonu ile sanatsal çalıĢmalara kaynak olmak,  

-Eğitim alan öğrenciler için bilimsel araĢtırma ve uygulama alanı yaratmak,  

-Tüm BaĢkent Üniversitesi öğrencileri için part-time çalıĢma alanı ve müzecilik yüksek 

lisans öğrencileri için ders ve uygulama alanı olmayı hedeflenen amaçların tüm istek ve 

ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikte bir yapılanma çalıĢmaları için ön çalıĢma niteliği 

olacak bir model önerisi geliĢtirilecektir. 

- Kendi deneyimlerini de ortak projeler ile artırmaktır. 
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Üniversitenin Ankara Ġline Katkısı ile Ġlgili Gerekçeler  

- Ankara ilini tanıtmak için katkıda bulunmak, 

- Ġlk vakıf üniversitelerinde ve kente ait bellek olmak, belleği oluĢturup sunmak ve aidiyet 

duygusunu güçlendirmek, kültürel-sosyal-eğitim geliĢimine katkı sağlamak, 

-Ankara ili için yeni bir sembol olmak ve örnek model oluĢturmak, kentteki değiĢimi 

göstermek ve kentsel dönüĢümün belgelerini paylaĢmak, yerli ve yabancı ziyaretçi için 

kent rehberi olmak, 

-Modern Ģehirli insanın günlük hayatının vazgeçilmez bir yeri olmak, alternatif kültürel- 

sanatsal-sosyal mekân yaratmak  

-Ġlk çevre dostu mimari yaklaĢımla inĢa edilen üniversite müze yapısı ile çevre bilinci 

oluĢturmak, araĢtırma merkezi ve gözlemevi niteliğinde ortam sunmaktır. 

Bu bölümde diğer baĢlıklar altında açıklanacak özelliklerin özümsenmesi sonucu ve 

yukarıda gruplanan konuların detaylandırılması amaçlar olarak ise; 

- BaĢkent Üniversitesinde geliĢtirilecek müze model önerisi çağdaĢlığı simgeleyen,  

- Ekolojik, sürdürülebilir, çağdaĢ, son teknolojik imkânlarla donatılmıĢ, sembol niteliğinde 

bir müze olarak önerilmesi BaĢkent Üniversitesinin kurumsal kimliği ile örtüĢen hizmet ve 

bilim üretecek Ģeklinde gruplandırılmıĢtır. 

- Ankara ilinde vakıf üniversiteleri içerisinde ilk toplum hizmetine yönelik bulunduğu 

kuruma ve ile itibar, kurumsal değeri artıran bir etken olarak algılanarak, tanıtım 

faaliyetleri kapsamında öne çıkarak diğer bir unsur olarak da katkı sağlamaktır. 

3.2. BaĢkent Üniversitesi Amaç ve Misyon Bağlamında Müze Gereksinimi 

BaĢkent Üniversitesi kuruluĢ amaç, misyon, vizyon ve stratejik planları içerik olarak 

incelendiğinde; çağdaĢ müzecilik anlayıĢını destekler yetkinlikleri barındıran ve 

benimseyen, kuruluĢundan bu yana çalıĢmalara devam ettiği görülmektedir. Üniversitenin 

resmi web sitesinden alınan, kararlar ve belirlenen hedefler bağlamında BaĢkent 

Üniversitesi bünyesinde müze gereksinimini destekler nitelikteki yaklaĢım ve kararlar 

aĢağıda yer almaktadır. 

BaĢkent Üniversitesi, 13 Ocak 1994 tarihinde 3961 sayılı kanunla, Türkiye Organ Nakli 

Yanık ve Tedavi Vakfı ve Haberal Eğitim vakfıyla birlikte sağlık alanında bilim ve hizmet 

üreten ilk vakıf yükseköğretim kurumu olarak kurulmuĢtur. Bu üniversite yapısı dönüĢümü 

sağlık alanındaki birikim ve deneyimin bir sonucu olarak olgunlaĢmıĢtır.  
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BaĢkent Üniversitesi kuruluĢ amacı;  

-Bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaĢım ve bilgi- kullanım yeteneklerine sahip,  

-Sağlık, eğitim, iletiĢim, sanat, çevre, endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve 

deneyimli, araĢtırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı, 

-Mesleklerinde ve iĢ dünyasında baĢarılı, rekabete açık, 

-Uluslararası çevrelerle yakından iliĢkili; 

-Sanatsal, kültürel ve tarihsel değerlerimize sahip çıkan, 

-Çevre korumasına duyarlı insanlar yetiĢtirmektir.  

BaĢkent Üniversitesi misyonu; 

- Bilimin nesnelliğini benimseyen, 

-Ulusal bilince sahip, araĢtırıcı, sorgulayıcı, üretken, akla ve bilime saygılı, çözümleyici ve 

bütünleĢtirici düĢünce yapısına sahip, 

-Ġnsan ve çevre haklarına duyarlı, evrensel hukuka saygılı, yaratıcı ve yenilikçi bireyler 

yetiĢtirmek, 

-Eğitim-öğretim, araĢtırma-geliĢtirme ve bilimi yayma etkinlikleri aracılığıyla Türk 

toplumunun teknolojik, sosyo-ekonomik ve kültürel düzeyinin yükseltilmesine, 

-Ġnsan sağlığının iyileĢtirilmesine, insan ve çevresel haklarının geliĢtirilmesi ve 

korunmasına, topluma hizmetin yaygınlaĢmasına katkıda bulunmaktır. 

Vizyonu; misyonu doğrultusunda BaĢkent Üniversitesi‟nin baĢta; 

- Nitelikli bilim insanlarınca gerçekleĢtirilecek eğitim–araĢtırma çalıĢmaları olmak üzere, 

- Tüm insan kaynaklarının katkısı aracılığıyla bilimsel üretim yapma ve yaymada ulusal ve 

uluslararası ortamlarda ön sıralarda yer almak, 

- Akıl ve bilim, bilimsel üretkenlik, 

- Kurumsal geliĢim ve kurum kimliği, 

- Toplumsal hizmet, 

- Ulusaldan evrenselliğe ulaĢmak, 

- Sürekli iyileĢtirme, 

-PaydaĢlarla iĢbirliği ve takım ruhu, yaratıcılık ve yenilikçilik değerleri olarak 

benimsenmiĢtir. 

Topluma karĢı sorumluluklarının bilincinde olan BaĢkent Üniversitesi, ürettiklerini 

toplumla paylaĢmayı ve toplumsal sorunlara bilim aracılığıyla tanım ve çözüm getirmeyi, 

üretim ürününü toplum hizmetine sunmayı temel bir görev olarak benimsemiĢtir. Temel 
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yaklaĢım olarak; toplum sorunlarını tanımlayan, bu sorunların çözümüne yönelik 

çözümlerde bilimsel temele dayalı yaklaĢımlardır. Ulusal değerleri geliĢtirip evrensel 

değerlere ulaĢıp, çağdaĢ seviyeyi yükseltme çabasındadır. Yaratıcılık, bilimsel üretim, 

yenilik ve üniversiteyi aynı düzlemde ele alıp ülkemizin sanat değerlerine katkıda önderlik 

hedefleridir. Görsel sanatlar ve müzik alanında lider olan faaliyetleri bulunmaktadır. 

Dünya üniversite sıralamalarında ve GiriĢimci Yenilikçi Üniversite Endeksinde üst sıralara 

çıkma hedefiyle; stratejik ortaklıklar, iĢbirlikleri, yeni paydaĢlar toplum yararı amaçla 

üretime katkı sağlayacaktır. BaĢkent Üniversitesi; bilimsel üretim, öğrenmeyi 

mükemmelleĢtirmeyi, toplumun gereksinimleri üzerine geliĢen planlamalar yapmaktadır.
28

 

3.3. Neden BaĢkent Üniversitesi 

BaĢkent Üniversitesi‟nin Türkiye‟deki tüm üniversiteler arasındaki yeri ve önemini ön 

plana çıkaran özelliklerini içeren bilgiler müze gereksinimini destekleyen bir alan 

çalıĢması olduğunu, üniversitenin üst yönetimi ile yapılan röportaj sonucu derlenen ayırt 

edici yetkinlikler olarak paylaĢılacak ve röportajın tamamı ekler kısmında yer alacaktır.
29

 

BaĢkent Üniversitesinin eğitim kalitesi; 

- Altın Kalite Ödülü, Platin Kalite Ödülü ve Elmas Kalite ödülü alan ilk vakıf 

üniversitesidir. 

 

 

Resim 3. 1: BaĢkent Üniversitesi kalite ödülleri
30

 

 

- Vakıf üniversitelerinin öğretim üyesi ve lisansüstü öğrencisi baĢına yayınladıkları 

bilimsel yayın sayısına göre birinci sıradadır. 

- Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi için Tıp Fakültelerinde verilen Tıp Eğitimi ve 

Öğretiminin geliĢtirilmesi ve niteliğinin iyileĢtirilmesini hedefleyen UTEAK tarafından 

vakıf üniversiteleri arasında akredite edilen ilk, tek vakıf ve en genç tıp fakültesidir.  

                                                           
28 12.05.2017 <https://www.baskent.edu.tr/belgeler/stratejik_plan/Stratejik_Plan.pdf >. 
29 16.01.2017 < BaĢkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nermin ÖzgülbaĢ ile 16.01.2017 tarihli yapılan 

röportajın orijinal metni ek 2 olarak düzenlenmiĢtir. 
30

 12.02.2017 < http://kgs.baskent.edu.tr/> . 

https://www.baskent.edu.tr/belgeler/stratejik_plan/Stratejik_Plan.pdf
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-Scimago ve Elsevier Scival Spotlight gibi uluslararası sıralamalara göre vakıf 

üniversiteleri arasında 1. sıradaki yerini korumaktadır. 

BaĢkent Üniversitesinin akademik yetkinlikleri; 

- BaĢkent Üniversitesi‟nde 11 Fakülte, 1 Devlet Konservatuarı, 6 Meslek Yüksekokulu, 1 

Yüksekokul, 7 enstitü, 19 AraĢtırma Merkezi bulunmaktadır. 

- 50 lisans, 30 Ön lisans, 43 lisansüstü, 15 doktora programı ile eğitime devam etmektedir. 

83 adet laboratuvar ile uygulamalı eğitime önem vermektedir. 

- 1700 öğretim elemanı,10.000‟den fazla öğrencisi ve 25.000 mezunu ile ülkemizin önde 

gelen eğitim kurumlarındandır. 

- Öğretim elemanı baĢına düĢen 6 öğrenci sayısı ile ilk sıradadır.  

- Türkiye genelinde bulunan 36 eğitim ve sağlık merkezi kuruluĢlarıyla öğrencilerine staj 

ve iĢ imkânı sunmaktadır. 

- 24 farklı ülkeden öğrenci kabul eden uluslararası üniversitedir.  

BaĢkent Üniversitesinin giriĢimci, teknolojik yönleri;  

-BaĢkent Tekmer ve Kosgeb iĢbirliği ve Teknoloji Transfer Ofisi Bü-bitto, Ön Kuluçka 

Merkezi Bü-ekin ile giriĢimciliği desteklemektedir. 

-Bedam ile sertifikalı meslek eğitim imkânları sunulmaktadır. 

-Aktif 95 öğrenci topluluğunun ulusal ve uluslararası platformda temsil etmesi toplumsal 

rolünü de üniversitenin göz önüne sermektedir. 

BaĢkent Üniversitesi ilk ve öncülükleri; 

- Her öğrenciye bir sanat dersi verilmektedir. 

- Tıp Fakültesi kurulan ve sağlık alanında hizmet veren ilk vakıf üniversitesidir. 

-Sağlık Bakanlığı‟ndan sonra sağlık hizmeti veren birimleri ile en kapsamlı hizmeti 

sağlayan ilk üniversite ve kuruluĢtur. 

- Eğitim kurumları ile en kapsamlı hizmeti sağlayan ilk üniversitedir. 

-Sağlık Bilimleri Fakültesi kurulan ilk üniversitedir. Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği 

Bölümü kurulan ilk üniversitedir. 

- Ticari Bilimler Fakültesi kurulan ilk üniversitedir. 

- Eğitim Fakültesi kurulan ilk vakıf üniversitesidir. 

- Devlet Konservatuarı kurulan ilk vakıf üniversitedir. 
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- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı ve Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kurulan 

ilk üniversitedir. 

- Patoloji Laboratuvarı Teknikleri Programı açılan ilk vakıf üniversitesidir. 

- Makine Mühendisliği Bölümü kurulan ilk vakıf üniversitesidir. 

- Hukuk Fakültesi‟nde mahkeme salonu olan ilk üniversitedir. 

- Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü kurulan ilk üniversitedir. 

- Eğitim Bilimleri Enstitüsü kapsamında pedagojik formasyon programı yürütülen ilk vakıf 

üniversitesidir. 

- TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)‟nda birincilik alan ilk vakıf üniversitesidir. 

- Ankara‟da en fazla bölüme sahip vakıf üniversitesidir. 

6 Ģehirde tam teĢekküllü uygulama ve araĢtırma ile 16 diyaliz merkezi, 9 poliklinik, 1 adet 

fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi ile yaygın sağlık hizmeti sunmaktadır. Her ay 

düzenli herkese açık yapılan ücretsiz konserler yapılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk‟ün 

manevi oğlu Abdürrahim Tuncak tarafından bağıĢlanan Atatürk‟e ait özel eĢyaları 

sergilemek üzere inĢa edilen ulu önderin Akaretlerdeki evinin aynısının inĢası ile müze evi 

bulunmaktadır. Tüm bu ilkler, öncülükler, kalite standartları, bilimsel, sanatsal ve kültürel 

çalıĢmalar model önerisi geliĢimini alan çalıĢması seçimini destekler niteliktedir.
31

 

3.4. BaĢkent Üniversitesi Müze Koleksiyonu Bölümleri 

Müze koleksiyonları  “örnek veya başvuru materyali olarak taşıdığı potansiyel değer ya da 

estetik veya eğitsel önemleri nedeniyle toplanmış ve korunmakta olan nesneler bütünü” olarak 

tanımlanır (Burcaw, 1997: 14). Müzelerde koleksiyon nesneleri doküman olarak ele alınan, 

yazılı ya da olmayan her türlü materyaldir. Fotoğraf, yazma, gravür, maket, resim gibi 

taĢınabilir kültür varlığı olabileceği gibi taĢınmaz kültür varlığı olarak mimari yapılar, 

anıtlar ile ilgili tapu belgesi, sözleĢme gibi dokümanlarda koleksiyona dâhil edilen nesneler 

olabilmektedir (Uralman, 2012).  

BaĢkent Üniversitesinin ayırt edici yetkinliklerine bir yenisi olarak üniversite müzesi 

modeli önerilmektedir. Müze koleksiyon bölümleri içerik olarak temaları doğrultusunda, 

müze kurgusu ekseninde Ģekillenecektir. Müzenin genel anlam bütünlüğü ile birliktelik arz 

eden bir yapılanma olarak geliĢtirilecektir. BaĢkent Üniversitesi Müzesi koleksiyon içeriği 

oluĢturulurken; kurum kimliğini yansıtan, toplumsal farkındalık, araĢtırma, eğitim ve 

                                                           
31

 12.05.2017 < https://www.baskent.edu.tr/belgeler/stratejik_plan/Stratejik_Plan.pdf > . 

https://www.baskent.edu.tr/belgeler/stratejik_plan/Stratejik_Plan.pdf
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kültür merkezi senaryosu topluma yönelik hizmet ile birleĢtirilmelidir. Müzede sahip 

olunan koleksiyon ve altyapı ile üniversitenin değeri yükselecektir. Hedef kitle ile yapılan 

aktivite, tanıtım ve pazarlama müze ile üniversitenin etki alanları ve ulaĢılabilirlikleri 

geniĢletecektir. Üniversitenin toplumla olan iliĢkisini geliĢtirmek, eğitim alan öğrencilerin 

uygulama temelli eğitimlerine destek ve bilim dalında yapılan çalıĢmalarda kaynak, veri 

havuzu, bilimsel araĢtırma alanı, bulunduğu ilde kent belleği ile çok iĢlevli bir kültür-sanat-

bilim kompleksi olarak içerik hazırlanmalıdır.  

Sergilenecek materyaller müze iĢlev, faaliyet alanına yönelik içeriğe sahip olmalıdır. 

Üniversite müzesi bağlı olduğu üniversite kurum kimliği ve eğitim verilen bilim dalları ile 

paralellik göstermelidir. Müzelerin daha çok ziyaret edilmesi ve gelen ziyaretçilerin 

müzede daha uzun süre vakit geçirmesi amacı sergilenen koleksiyon ve sergileme biçimi 

ile yakından ilgilidir. Ender olma özellikleri, sergilemedeki özenli çalıĢma ile toplum 

tarafından algılanarak gerçek amacı nesiller arası köprü ve geçmiĢe ait izlerinin korunması 

ve sergilenmesi olan müzelerin hedefine ulaĢmasında koleksiyon seçiminin önemi daha da 

artmaktadır. Koleksiyona dâhil edilecek nesneler kendi içlerinde ve diğer sergilenen 

nesneler ile uyum içerisinde olmalıdır. Nesneler hakkında koleksiyona dâhil etmeden önce 

detaylar elde edilmelidir. Nesnenin ebatları, ağırlığı, rengi, kokusu, tadı, yaĢı, durumu yani 

nicelik olarak algılanan özelliklerinden yola çıkarak, kullanıldığı dönemde ne amaçla 

kullanıldığı dönemsel bilgi sentezi açısından önemlidir (Hooper ve Greenhill, 1996). 

BaĢkent Üniversitesinin sahip olduğu; 

- Türkiye‟nin en büyük kütüphanesinde yer alan tüm koleksiyonlar tematik olarak müze 

altyapısındaki yazılı, görsel, iĢitsel veriler kaynak olarak aktarılmalıdır,  

- BaĢkent Üniversitesi bünyesinde bulunan 19 araĢtırma merkezi, müzeyi besleyen ana 

bellekler olarak kullanılmalıdır,  

- 10 Kasım 1990 tarihinde, BaĢkent Üniversitesi Bağlıca Kampusu‟nda hizmete giren 

Abdurrahim Tuncak Atatürk Müzesi, Atatürk‟ün manevi oğlu Abdurrahim Tuncak‟ın 

katkılarıyla oluĢturulmuĢ müzede, Atatürk‟ün fotoğraflarından oluĢan bir koleksiyon ve 

Atatürk‟e ait giysiler de kaynak olarak üniversite müzesi model önerisinin koleksiyonunu 

besleyen materyaller olarak kullanılmalıdır,  

- Üniversite öğrenci, mezun, mensup ve emeklileri ile yakınlarına ait özel koleksiyon 

parçaları da oluĢturulacak temalar iliĢkin koleksiyon nesnelerin temini için baĢvurulacak 

edinim alanlarıdır,  
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Kendi aralarında ve tüm sergilenen nesnelerle ortak noktası hepsinin BaĢkent Üniversitesi 

bünyesinde yer alması olmalıdır. Öneri olarak kurgulanan müze içeriğinde hem sanat hem 

de bilimsel nitelikli nesneler yer almalıdır. Müze mimarisi, teknolojik olanaklar ve 

sergilenen nesneler bütünlük, yakın çevre ile iliĢkilendirilmesi tasarım bütünü olarak ele 

alınmalıdır.  Sergilenen nesne ve ziyaretçi arasında iletiĢim kuran, koleksiyon nesnelerini 

yönetmek, korumak, toplum gereksinimlerine hizmete yönelik etkinlik düzenlemek 

küratörlerin uzmanlık alanıdır. Koleksiyon müzedeki sergilenen nesnelerin tümüdür. Müze 

kurgusu ile Ģekillenen koleksiyon seçimi sahip olunan eserleri, bağıĢ, ödünç alma, bağıĢ, 

satın alma, değiĢ-tokuĢ yöntemleri ile oluĢturup geliĢtirilebilir. Belgelenmesi, uygun 

saklama ve sergilenme metot ve sergileme elemanlarının seçimi sonraki planlamaları 

oluĢturmaktadır. Koleksiyon içeriği belirlenirken, müze tasarımının ilk aĢaması, 

koleksiyon nesneleri ise; mekân senaryosu, mekânsal ölçütleri boyutsal ve teknik olarak 

belirlemektedir (Darragh ve Synder, 1993). Koleksiyonun büyüklüğü, içeriği, yapısı, 

müzelerin hedef ve amaçları bağlamında oluĢturulması istenmektedir. Toplumsal 

farkındalık yaratma amacı ile oluĢturulacak müze konsepti içerik ya da mimari ile elde 

edilmesi hedeflenmektedir. Fiziksel referans olarak korunan ve sergilenen evrensel miras 

eserler izlenme değerleri mimari değerler ile birlikte müze mesajını oluĢturan temel 

etmenlerdir (Özkan Yazgan, 2011). 

ÇağdaĢ yenilikçi müze hedefinde koleksiyonlar müzenin kalbini oluĢturmaktadır. Bir araç 

olarak ele alınan koleksiyonlar ve koleksiyonların merkez olduğu etkinliklerin 

yapılmasıdır. Müzelerin kurulum amaçlarındaki baĢarıları etkin bir eğitim kurumu olarak 

tasarlayacağımız müzede ziyaretçilere kattığı deneyimlerin fazlalığı ile ölçülmesidir. 

GeliĢmiĢ toplumlar için araĢtırma ve kültür merkezleri olarak kurgulanarak toplum 

hizmetine yönelik yapılanan müzelerde sergilenecek obje seçimi önem arz etmektedir. 

Müzenin toplumla iliĢkisinin geliĢtiren koleksiyon içeriği nesnelerdir. OluĢturulacak 

koleksiyona ait nesneler müzenin misyon, vizyon ve amaçlarına hitap eder nitelikte 

olmalıdır. KuruluĢunda nesne odaklı kilitli dolaplar içerisinde, dokunmadan ve yeteri bilgi 

içermeyen sergileme yöntem olarak da değiĢim yani çağdaĢlaĢma geçirmiĢtir. Mabetlerden 

modern ve sanatsal mimarilere geçiĢ sergilenen nesnelerin algılanmasında önemli bir 

adımdır. Bu değiĢim otoriter yapının toplumun her kesimine eriĢen geniĢ katılımlı kitlelere 

ulaĢılmasını sağlamakta ve bir eğitim kurumu gibi davranan aktif katılımcılığı 

benimsemektedir.  
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Sanat koleksiyonu yer alacak sergileme materyallerinde ise, özgün eser tespiti ardından 

nesnenin enderliği, ebatları, kullanılan malzemesi, eseri yapan sanatçı hakkında bilgiler 

sınıflandırma konusunda dikkate alınması gereken detayları oluĢturmaktadır. Eserlerin 

oluĢturulan tema ile ilgili yeterliliği araĢtırma amacı için kaynakların niteliği ve niceliği 

müzenin kurumsallığını desteklemektedir. Koleksiyonun kataloglaması ve eriĢiminin sanal 

olarak yapılması önemli bir süreklilik ve eriĢilebilirlik hedefine uygun bir yapılanmadır. 

ÇağdaĢ müzeler koleksiyonlarının seçimi ile eğitim ve araĢtırma konularında yaygınlaĢıp, 

sistematikleĢme anlayıĢındadır. Koleksiyonları ile müze mimarisi ve teknolojik imkânları 

da bütünlük arz etmelidir.19. yüzyılda Avrupa ve Amerika‟da yaygınlaĢan öğretim 

stratejileri nesneler aracılığıyla bilgi edinme, geliĢtirme, evrensel gerçekliğe ulaĢmanın 

birincil kaynaktan edinilmesi hedef kitleye yönelik geliĢtirilmelidir (Hooper ve Greenhill, 

1996). 

Müze mimarisinde koleksiyonun yapı ile iliĢkilendirilmesinde; mekânsal kabuk, kütle, 

yatay-düĢey unsurlar, donatı elemanları, algısal unsurlar, doğal unsurlar, kozmik unsurlar 

detaylandırılmaktadır.  Müzelerde hedef kitlenin geliĢmesine yönelik stratejilerde, 

koleksiyon geliĢimi, koruması, sergilemesi ve paylaĢılmasına yönelik alınan kararlar etkili 

olmaktadır (BakbaĢa, 2010). Sergilenecek nesnelerin hem oluĢturulacak temada kendi 

içerisinde ve müze yapısının tamamıyla uyumu önemli bir detaydır. Sergilenecek 

nesnelerin ebat, ağırlık, renk gibi niceliksel verileri sergileme elemanlarının 

belirlenmesinde referans verilerdir. 

Koleksiyonun geliĢimi için hedef kitle belirlenerek geliĢme stratejileri de koleksiyon 

seçiminde ele alınacak bir konu olmalıdır. ÇağdaĢ müzecilik kavramsal değiĢiklikleri ile 

çalıĢacak uzmanlar belirlenmelidir. Arkeolog, sanat tarihçi, eski dil uzmanları ile birlikte 

halkla iliĢkiler uzmanı, eğitim uzmanı, grafik tasarımcılara yer verilmelidir. Sivil toplum 

kuruluĢları ve serginin içeriği konusunda uzmanlığı olan kiĢilerle de danıĢmanlık sistemi 

ile multidisipliner bir kadro oluĢturulmalıdır. BaĢkent Üniversitesi Müzesi için iĢlev, amaç, 

kurgu için fikirleri desteklemek üzere koleksiyon; 

1.Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal Bölümü,  

2.BaĢkent Üniversitesi Tarihçe Bölümü,  

3.Ankara Bölümü,  

4.Sanat Koleksiyonu olarak öneriler geliĢtirilecektir. 
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3.4.1. Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal Koleksiyon Bölümü 

BaĢkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Mehmet 

Haberal‟ın misyonunu destekleyen hem de bilim dünyasına katkılarını ön plana çıkaran bir 

koleksiyon içeriği ile Türkiye‟de vakıf üniversiteleri içinde ilk sağlık temalı üniversite 

kurduğu için bu temayla örtüĢen bir bölüm oluĢturmak hedeflenmektedir.  

 Koleksiyonun OluĢturulma Gerekçesi: 

BaĢkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Mehmet 

Haberal‟dır. 1975'te Türkiye‟de ilk kez canlı donörden böbrek naklini, 1978‟de de 

Türkiye‟de ilk kez kadavradan böbrek naklini gerçekleĢtirmiĢtir. Eylül 1980‟de Türkiye 

Organ Nakli ve Yanık Tedavi Vakfını kuran ve 2 yıl sonra Mart 1982‟de aynı vakfa bağlı 

Hemodiyaliz Merkezini açmıĢtır. 1985‟te Amerikan Yanık Derneği tarafından “Everett 

Idris Evans Özel Ödülü” takdim edilip, 8 Aralık 1988‟de Kuzey Afrika, Ortadoğu ve 

Türkiye‟de ilk kadavradan karaciğer naklini gerçekleĢtirmiĢtir. Ekim 1990 tarihinden 

Türkiye Organ Nakli Derneğinin kurucu üyesi ve baĢkanı olup, 15 Mart 1990‟da 

Türkiye‟de ilk kez canlı donörden karaciğer nakli ameliyatını yapmıĢtır. Bu sadece 

Türkiye‟de değil, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika‟daki ilk olma özelliğini taĢımaktadır. 16 

Mayıs 1992‟de, dünyada ilk kez bir Türk ve Müslüman bilim adamı, aynı canlı donörden 

kısmi karaciğer ve böbrek naklini gerçekleĢtirmiĢtir. 1993 yılında Türkiye Organ Nakli ve 

Yanık Tedavi Vakfı ve Haberal Eğitim Vakfı ile birlikte BaĢkent Üniversitesini kuran 

Haberal, Ağustos 2000‟de, Dünya Transplantasyon Derneğinin Roma‟daki kongresinde 

kendisine Türkiye ve dünyada organ naklinin geliĢimine yaptığı katkılardan dolayı ilk kez 

Türk ve Müslüman bir bilim adamı olarak “Milenyum Madalyası” almıĢtır. 

Ağustos 2004‟te Japonya‟da yapılan Dünya Yanık Derneği (International Society for Burn 

Injuries-ISBI) kongresinde 2006-2008 Dönem BaĢkanlığı‟na seçilip, 26 Kasım 2006‟da, 

Kuveyt Sağlık Bakanı ġeyh Ahmad Al-Abdulla Al-Sabah tarafından “Ömür Boyu BaĢarı 

Ödülü” verilmiĢtir. 4 Ekim 2010‟da, Amerikan Cerrahlar Koleji tarafından 97 yıllık 

tarihinde ilk kez bir Türk cerrahı „ġeref Üyeliği‟ne seçilmiĢtir. 22 Kasım 2008 itibariyle; 

1730 böbrek, 320‟dan fazla karaciğer nakli yapmıĢ ve 22‟den fazla ulusal ve uluslararası 

bilimsel kongre düzenlemiĢtir. 35 ulusal ve uluslararası tıp derneği üyeliği vardır. 1428 

Türkçe ve Ġngilizce bilimsel yayının yazarıdır. 2 adet Ġngilizce, 4 adet Türkçe kitabı 

bulunmaktadır. Tıp alanında 25 ulusal ve uluslararası ödül sahibidir. Haberal, 2012 yılında 

https://tr.wikipedia.org/wiki/1978
https://tr.wikipedia.org/wiki/16_May%C4%B1s
https://tr.wikipedia.org/wiki/16_May%C4%B1s
https://tr.wikipedia.org/wiki/1992
https://tr.wikipedia.org/wiki/2004
https://tr.wikipedia.org/wiki/Japonya
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=D%C3%BCnya_Yan%C4%B1k_Derne%C4%9Fi&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/2006
https://tr.wikipedia.org/wiki/2008
https://tr.wikipedia.org/wiki/26_Kas%C4%B1m
https://tr.wikipedia.org/wiki/4_Ekim
https://tr.wikipedia.org/wiki/2010
https://tr.wikipedia.org/wiki/22_Kas%C4%B1m
https://tr.wikipedia.org/wiki/2012
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27 ülkeden 66 bilim insanı ile “Dünya Tıp, Tıbbi AraĢtırma-Teknik ve Etik Bilimler 

Akademisi (Wambes)‟i kurmuĢtur. 

Haberal, 2012‟de Ortadoğu Organ Nakli Derneği (Mesot)‟nin baĢkanlığına bir kez daha 

seçilmiĢtir. Elsevier yayınevi tarafından ġubat 2013 tarihinde yapılan araĢtırmaya göre 

Mehmet Haberal, “Transplantasyon” alanında bilimsel yayında Türkiye‟de birinci, 

dünyada ise ikinci sırada yer almaktadır.  22 Ağustos 2016 tarihinde ilk Türk cerrah olarak 

Dünya Organ Nakli Derneği Kongresinde oybirliği ile 2018-2020 dönemi için dernek 

baĢkanlığına seçilmiĢtir.  

Dünya Organ Nakli Derneği‟nin seçilmiĢ BaĢkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal, 1805 yılında 

kurulan ve 25 binin üzerinde üyesi olan Ġngiltere Kraliyet Tıp Derneği, onursal üyeliklerin 

en üst kademesi olan “Distinguished Fellowships” ödülünü, dünyada ilk defa Prof. Dr. 

Haberal‟a takdim edilmiĢtir. Uzun değerlendirmeler sonucu derneğe kabul edilmiĢ, dünya 

çapında 25 binin üzerinde üyeden oluĢan Ġngiltere Kraliyet Tıp Derneği, onursal 

üyeliklerin en üst kademesi anlamına gelen “Distinguished Fellowships” ödülünü uzun 

yıllar önce gündemine almıĢ, ancak bugüne kadar kimseye vermemiĢtir.
32

Derneğin 

yönetim kurulu, 7 yıllık bir araĢtırma sonucunda bu önemli ödülün Prof. Dr. Mehmet 

Haberal‟a verilmesine karar verdi; böylece 212 yıllık maziye sahip Ġngiltere Kraliyet Tıp 

Derneği, ilk kez bir bilim insanına bu statüde bir ödül (Resim 3. 2) vermiĢ oldu.
33

 

 

Resim 3. 2: Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın ödül resimleri 

Koleksiyonun Niteliği: 

Sürekli sergi alanı olarak düzenlenecek bu koleksiyon geliĢmeye açık bir alan olarak 

planlanması uygun görülmüĢtür.  

                                                           
32 12.02.2017 <  www.mehmethaberal.com.tr/anasayfa.php > . 
33 12.02.2017 < http://www.baskent.edu.tr/dayrinti.php?duyuru_id=4222 > . 

https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Elsevier&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/2013
http://www.mehmethaberal.com.tr/anasayfa.php
http://www.baskent.edu.tr/dayrinti.php?duyuru_id=4222
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Koleksiyonun Genel Özellikleri: 

Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal bölümü içerisinde yer alan organ nakli teması 

mesleki birikimlerin toplum, öğrenci ve alanında uzman yararı kullanılacağı bir içerik 

hedeflenmiĢtir. Koleksiyon nesneleri seçimi için, ülkemizdeki tıp tarihi ve sağlık alanı ile 

ilgili müzelerin resmi web sayfaları, web sayfasından eriĢilen yurtdıĢı sağlık müze bilgileri, 

ilgili müze tez dokümanlarından ve uzman röportajından faydalanılarak geliĢtirilmiĢtir.  

Ġstanbul ilinde yer alan CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Müzesi kapalı olduğu için, 

Florance Nightingale Müzesi ise; tadilat dolayısıyla gezi programı düzenlenememiĢ ve 

koleksiyona ait resim çekimi yapılamamıĢtır. Koleksiyon oluĢumunda tıp tarihi ve organ 

nakli ile ilgili bölüm için nesneler, dönem olarak ülkemizde yapılan tıp eğitiminden 

günümüze kadar olan süre ile sınırlandırılmıĢtır. 

Koleksiyonun Hedef ve Amaçları: 

-Türkiye‟de ilk vakıf üniversiteleri içinde sağlık temalı üniversite oluĢu ile örtüĢen bir 

içerik, kuruluĢun sürekliliğini destekleyen bir misyonu sürdürmek,  

-Prof. Dr. Mehmet Haberal bölümünde Haberal‟ın organ nakli konusunda çalıĢmalarının 

bu alanda geliĢimde kullanabilmesi için koruma altına almak olmalıdır, 

-Belleğin sürekliliği ve geliĢtirilmesi için tıp eğitimi verilen BaĢkent Üniversitesinde özel 

bir araĢtırma alanı oluĢturmak, 

-GeçmiĢ tecrübeler ile gelecek hedeflerini tecrübe ve bilgi birikimi ile bilim ıĢığında 

buluĢturmak, 

-Okunabilir bir kitap dizinimi bilim insanının, mesleki tarihinin dinamik bir yapıya 

dönüĢtürülmesi, 

-Organ nakli konusunda bir bellek oluĢturmak,  

-YaĢayan bir müzede iĢitsel ve görsel algı ile tıp eğitimi alanlar, bu alana ilgi duyanlar ve 

bu alanda çalıĢma yapanlara ıĢık tutması amaçlanmaktadır.  

Bu koleksiyon organ nakli ile baĢlayarak tematik olarak geliĢtirilebilir. Tıp eğitimine katkı 

sağlayacak tüm alanlarda model müze haline dönüĢtürülüp, eğitime destek veren, eğitimin 

bir parçası haline gelmesi hedeftir.  

Koleksiyonun Bölümleri: 

Hedeflenen bu koleksiyon iki bölüm Ģeklinde kurgulanması uygun görülmüĢtür; 

1. Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın kiĢisel bilgileri içerikli nesneler,  
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2. Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın mesleki yaĢamını özellikle uzmanlık alanı olan organ nakli 

konusunu içeren nesneler Ģeklinde düzenlenmelidir.  

Mesleki yaĢam ile ilgili koleksiyonlar oluĢturulurken de kendi aralarında ulusal ve 

uluslararası Ģeklinde kategori edilmelidir. 

Prof. Dr. Mehmet Haberal kiĢisel koleksiyon bölümü koleksiyon içerikleri; 

-ÖzgeçmiĢi ve soyağacına iliĢkin resimler, dokümanlar, 

-Eğitim hayatına iliĢkin dokumanlar; karneler, diplomalar, teĢekkür belgeleri, okul 

resimleri, sertifikalar, 

- Pasaportlar, kayıtlı oda- dernek kimlikleri, 

- Madalyalar, niĢanlar, ödüller, 

- Kalemler, gözlükler, mektup açma aparatları, 

- Cüppeler, doktor önlükleri, 

- Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın özel koleksiyonları, 

-Özel çekim fotoğraflardan oluĢan sergi alanı olarak düzenlenebilir. Bu bölüm 

tasarlanırken eğitim hayatı kısmı dokümanları kronolojik sıralaması ile mesleki yaĢam 

geçiĢ bağlantısı yapılabilir. Prof. Dr. Mehmet Haberal Koleksiyon ikinci bölümü; bilimsel 

çalıĢmalarının sonucu olarak kendi koleksiyonunu oluĢturmak, mesleki yaĢam ve 

tecrübelerinin göz önüne serilmesi amacı ile özellikle organ nakli uzmanlık konusunun 

tarihi ve geliĢimi içerikli her türlü yazılı, görsel, iĢitsel dokümanlara,  geçmiĢten günümüze 

kullanılan tüm metotların paylaĢılmasıdır. Bununla birlikte sağlık temasının devamı 

niteliğinde bir sağlık koleksiyonu içeren müze oluĢumudur. Koleksiyon seçiminde 

benimsenen politikaları tıp eğitimi geliĢimi ve tıp alanında ülkemizde ve dünyada 

uygulanan müze örnekleri analizleri sonucu önermek yaklaĢım olarak tercih edilmiĢtir. 

Tıp tarihi ve tıp eğitimi antikçağlara kadar dayandığı için edinilecek koleksiyon 

nesnelerinin Anadolu‟da tıp eğitimini karĢılayan bir dönem olarak sınırlandırmak çağdaĢ 

konsepti ile uyum sağlayacaktır. Osmanlı döneminde modern anlamda hekim eğitimi 19. 

yüzyılda baĢlamıĢtır. Üniversite reformu sonucunda ilk tıp fakültesi 1933 yılında 

kurulmuĢtur (Elçin, 2010). Döger ve Kurum (2012)‟e göre; tıp tarihi temalı müzelere 

iliĢkin Türkiye‟de ilk çalıĢma 1915 yılında baĢlamıĢtır. Günümüzde, çağdaĢ anlamda 

Gevher Nesibe ġifahiyesi ve Tıp Tarihi Müzesi Erciyes Üniversitesinde, CerrahpaĢa Tıp ve 

Eczacılık Tarihi Müzesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesinde, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp 

Tarihi Müzesi,  II. Beyazıd Külliyesi ve Sağlık Müzesi Trakya Üniversitesi bünyesinde ve 

Bursa Sağlık Müzesi kurulmuĢtur. Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi 
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koleksiyon temaları örneklerinden birkaçı; adli tıp tarihi, eczacılık tarihi, diĢçilik tarihi, son 

asır Türk hekimleri, ameliyathane ve cerrahi aletler Ģeklindedir.
34

  

CerrahpaĢa Tıp ve Eczacılık Tarihi Müzesi CerrahpaĢa Tıp Fakültesinde koleksiyon içeriği 

olarak (Resim 3.3), geç Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemine ait tıp tarihi kitapları, tanı 

ve tedavide kullanılan alet ve cihazlar Ģeklindedir.
35

 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp 

Tarihi Müzesi (Resim 3.4),  Anadolu‟da Tıp Merkezleri, eski cerrahi aletler, Ġbni Sina 

KöĢesi, hastane araç- gereçleri koleksiyon örnekleridir.
36

II. Beyazıd Külliyesi ve Sağlık 

Müzesinde (Resim 3.5), psikiyatri tarihi bölümü, hekimbaĢı oda uygulaması, Edirne 

Sergisi içerik olarak yer almaktadır.
37

 

 

Resim 3. 3: CerrahpaĢa Tıp Fakültesi Tıp ve Eczacılık Müzesi koleksiyon örneği
38

 

 

Resim 3. 4: Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Tarihi Müzesi
39

  

 

Resim 3. 5: II. Beyazıd Külliyesi ve Sağlık Müzesi eğitim odası uygulaması
40

  

                                                           
34 06.06.2017 < http://www.kulturvarliklari.gov.tr>. 
35 02.08.2016 < http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44027/istanbul-cerrahpasa-tip-fakultesi-tip-tarihi-muzesi.html>. 
36 17.04.2017 < http://www.tipfak.com >. 
37 17.04.2017 < saglikmuzesi.trakya.edu.tr >. 
38

 17.04.2017 < http://muzeyum.istanbul.edu.tr/>. 
39

 06.06.2017 < http://www.tipfak.com >. 

http://www.kulturvarliklari.gov.tr/
http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44027/istanbul-cerrahpasa-tip-fakultesi-tip-tarihi-muzesi.html
http://www.tipfak.com/
http://www.tipfak.com/
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Dünyadaki tıp tarihi müzesine bir örnek Berlin Tıp Tarihi Müzesi (Berliner 

Medizinhistorisches Museum), Berlin Charité Tıp Fakültesi'ne bağlı 1899 yılında kurulmuĢ 

ve tıp tarihinin son 300 yılında yaĢanan evrimi gözler önüne sermektedir. Tıbbi cihazlar, 

tıp kitapları, modeller ve 750 nadir patolojik- anatomik örnek sergilenmektedir.
41

Dünyada 

tıp müzelerinden örnek olarak; The College of Phisicians of Philadelphia an Mütter 

Museum (Resim 3.6-3.7-3.8), Amerika‟da ilk tıp okulu kurucusunun da bulunduğu bir ekip 

ile tıbbi araĢtırmalara çalıĢma alanı amacıyla kurulmuĢtur.
42

  

 

Resim 3. 6: Mütter Museum Psikoloji Bölümü koleksiyon örneği
43

 

 

Resim 3. 7: Mütter Museum koleksiyon içeriği örneği
44

 

 

Resim 3.8: Mütter Museum koleksiyon örneği
45

 

                                                                                                                                                                                
40 06.06.2016 < saglikmuzesi.trakya.edu.tr >. 
4117.04.2017 < http://www.bmm-charite.de/>. 
4217.04.2017 < http://muttermuseum.org/>. 
43

 17.04.2017 < http://muttermuseum.org/>. 
44

 17.04.2017 < http://muttermuseum.org/>. 
45

 17.04.2017 < http://muttermuseum.org/>. 
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Ġngiliz Cerrahları Kraliyet Okulu Wellcome Anatomi ve Patoloji Müzesi  (Resim 3.9), 

modern anatomik ve patolojik koleksiyonu ile eğitime destek amaçlı kurulmuĢtur.
46

  

 

Resim 3.9: Wellcome Anatomi ve Patoloji Müzesi 

Ġlk çağdaĢ tıp eğitimini verildiği tarihlerden günümüze, çağdaĢ eğitimi içeren hem geliĢim 

hem de değiĢimin gözler önüne serilmesini kapsayan bir süreç olarak koleksiyon nesneleri 

çağdaĢ müze konseptiyle eĢleĢen ögeler olarak edinilecektir. Bu amacı besleyecek tüm 

nesne edinimleri için baĢlıklar aĢağıdaki gibi oluĢabilir; 

- Türkiye‟de yayınlanan organ nakli ile ilgili kitaplar, makaleler, gazete ve dergi yazıları, 

- Türkiye‟de organ nakli ile ilgili arĢiv niteliğindeki resimler, tablolar, 

- Türkiye‟de organ nakli konusunda katkı sağlayan bilim insanları ile ilgili yazılı, görsel 

materyaller,  

- Türkiye‟de organ nakli konusunda görsel arĢiv niteliğindeki videolar,  

- YurtdıĢında 20. yüzyıldan günümüze organ nakli ile ilgili kitaplar, makaleler, gazete ve 

dergi yazıları, 

- YurtdıĢında 20. yüzyıldan günümüze organ nakli ile ilgili resimler, tablolar (Resim 3.10), 

 

 

Resim 3.10: BaĢkent Üniversitesi Kütüphanesi organ nakli ile ilgili yağlıboya tablo (D. Çiftçioğlu, 2017). 

 

                                                           
46

 16.04.2017 < https://www.rcseng.ac.uk/museums-and-archives/wellcome-museum/>. 

https://www.rcseng.ac.uk/museums-and-archives/wellcome-museum/
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-YurtdıĢında 20. yüzyıldan günümüze organ nakli konusunda tanınmıĢ bilim insanları ile 

ilgili bilgilendirme köĢesi, 

-YurtdıĢında 20. yüzyıldan günümüze organ nakli konusunda videolar, ameliyat arĢivleri, 

-Türk tıp tarihi ile ilgili Türkçe yayınlanan kitaplar, el yazması eserler, resimler, (arĢiv 

oluĢturmak üzere eski kitap koleksiyonu, 

- Tıp fakültelerinde kullanılan eğitim amaçlı maketler (illüstrasyon uygulamaları ile), 

- KurutulmuĢ preparatlar, doku parçaları,  

- Ġlaç kutuları, dikiĢ setleri, stetoskoplar,  

- Kemik parçaları, patolojik ve anatomik preparatlar,  

-Sıvı içerisinde korunan doku ve vücut parçaları, 

-Tıp fakültelerinde tıp tarihi ile ilgili kaynak niteliğindeki çizimler, film, slayt görselleri, 

-Türk tıp tarihinde önemli kiĢilere ait dokümanlar (Resim 3.11), resimler, portreler, 

 

Resim 3.11: BaĢkent Üniversitesi kütüphanesi özel koleksiyonu (D. Çiftçioğlu, 2017). 

- Tıp fakültelerinde cerrahide kullanılan alet örnekleri, 

-Hekim odası düzenlemesi(Resim 3.12)sergilemesi koleksiyona ait alanda kurgulanabilir,
47

 

 

 

 

Resim 3. 12: BaĢkent Üniversitesi kütüphanesi özel koleksiyonu (D. Çiftçioğlu, 2017). 

                                                           
47

BaĢkent Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ile 05.05.2017 tarihli yapılan röportaj ek 1 olarak orijinal metni 

düzenlenmiĢtir.  



55 
  

- Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın gerçekleĢtirdiği operasyonlardan oluĢan özel fotoğraf 

albümleri,  

-Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın organ nakli konusunda yazdığı kitaplar, makaleler, sunduğu 

bildiriler, katıldığı kongrelere ait görsel ve yazılı dokümanlar, 

-Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın organ nakli konusuyla aldığı ulusal ve uluslararası ödüller, 

plaketler, niĢanlar,  teĢekkür belgeleri, üyelik belgeleri ve törenleri ait görseller,  

3.4.2. BaĢkent Üniversitesi Tarihçesi Koleksiyon Bölümü 

Koleksiyonun OluĢturulma Gerekçesi: 

BaĢkent Üniversitesi Tarihçe Koleksiyonu, Türkiye‟de kurulan 3.  Ankara‟da kurulan 2. 

Vakıf üniversite olması ve 24 yıllık bir geçmiĢe sahip olması dolayısıyla vakıf 

üniversitelerinde bellek özelliği taĢıması hedefiyle bir bölüm oluĢturulmalıdır.  

Koleksiyonun Niteliği: 

Sürekli sergi alanı olarak düzenlenecek bu koleksiyon geliĢmeye açık bir alan olarak 

planlanması uygun görülmüĢtür.  

Koleksiyon Materyalleri ve Genel Özellikleri: 

Bu bölüm koleksiyon seçimi için Ankara Üniversitesi‟nin bu kurgu ile yapmıĢ olduğu 

çalıĢma (Resim 3.13) yol gösterici olmuĢtur. Ankara Üniversitesi müzesinde okulun açılıĢ 

törenine ait yazılı ve görsel materyaller, eğitimde kullanılan alet ve gereçler, hocalar ve 

mezunlara iliĢkin panolar koleksiyon olarak sergilenmektedir.
48

 

 

 Resim 3. 13: Ankara Üniversitesi müzesi koleksiyon örneği 

                                                           
48

 17.04.2017  < http://agri.ankara.edu.tr/muze/>. 

http://agri.ankara.edu.tr/muze/
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Hedeflenen koleksiyona ait bölümleri kampüse ait geliĢim, eğitime ait geliĢim Ģeklinde iki 

ayrı bölüm olarak kronolojik olarak hazırlamak mümkün görülmüĢtür. Bu koleksiyon 

içerisinde üniversitenin maskotu olarak tescil ettirilen, „Parsy‟ isimli (Resim 3.14) Anadolu 

Parsı endemik türüne
49

 ait özel bir bölüm düzenlenmelidir. 

-Üniversitenin kuruluĢ düĢüncesinin olgunlaĢması itibariyle görüĢme resim, resmi yazıĢma, 

izin aĢaması evrakları,  

- AçılıĢ törenine ait tüm yazılı, görsel materyaller, 

- Kurucu, mütevelli heyeti, yönetimde yer alan yöneticilere ait resim ve bilgi panoları,  

 

Resim 3.14: BaĢkent Üniversitesi maskotu 

-Üniversite geliĢimine emeği geçen yönetici ve çalıĢanlar sergisinde resim ve özgeçmiĢ 

bilgilerini içeren panolar,  

-Üniversite logosunun seçimi, logoya ait ilk taslak çizimler,  

-Günümüze kadar olan üniversite kampüsünün kronolojik geliĢim, yerleĢim planları 

resimleri,  

-Kampüse ait maketler, kampüs planları, kampüs haritası, kampüste sürdürülen 

ağaçlandırma çalıĢması
50

 geliĢimine ait çalıĢma resimler,  

-Üniversitenin aldığı ödüller, 

BaĢkent Üniversitesinin eğitimindeki geliĢim temasına uygun oluĢturulacak koleksiyonda 

içerik olarak; 

- Eğitimin baĢladığı fakülte ve bölümlerin kronolojik tanıtım panoları, resimleri, 

- Bölümlerden mezun olan ilk öğrenci resimleri, 

- Kullanılan ders aletleri teknolojik geliĢimin belgesi niteliğindeki bilgisayar, fax, telefon, 

fotokopi makinası, projeksiyon aleti,  

-Öğrenci toplulukları ve okul takımlarının kazandığı ödüllerin (Resim 3.15) yer aldığı 

nesneler Ģeklinde düzenlenebilir. 

                                                           
49

 12.02.2017 < http://www.baskent.edu.tr/dayrinti.php?duyuru_id=3832>. 
50 BaĢkent Üniversitesi Bağlıca kampüsü arazisi ağaçlandırma çalıĢması sonucu denetim raporu ek 4 olarak 

düzenlenmiĢtir. 
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-Mezuniyet törenleri, kutlama,  açılıĢ, kongre, seminer etkinlikleri, öğrenci sergileri, 

videolar, üniversiteye ait ödüller, gazete ve dergi yazıları koleksiyonu oluĢan nesneler 

olarak düzenlenebilir. 

 

Resim 3.15:  BaĢkent üniversitesi öğrenci topluluklarının aldığı ödüller (D. Çiftçioğlu, 2017) 

-Kampüs alanındaki yetiĢen ve endemik tür olarak bulunan bitki
51

 ve hayvan türlerine ait 

görseller ve bilgi panoları (Tablo 3.1), özellikle bitki türlerinin korunup, üretiminin 

yapıldığı, atölye uygulamalarına ev sahipliği yapacak botanik bir bahçe ya da sera 

kurulumuyla hayat bulabilir. 

Koleksiyonun Hedef ve Amaçları: 

 

BaĢkent Üniversitesinin eğitim verdiği 24 yıllık bir geçmiĢi ile genç üniversitelerden köklü 

üniversiteler listesine geçtiği gözetilerek bellek oluĢturması için yeterli bir birikime 

sahiptir. OluĢturulacak bu koleksiyon vakıf üniversiteleri içerisinde ilk olacağından diğer 

üniversiteler için örnek model özelliği özendirici bir amaçtır. Kurulduğu günden günümüze 

kadar eğitim ve sosyal- kültürel faaliyetlerindeki önemli baĢarıları, mezun öğrenciler, 

çalıĢanlar ve öğrenciler için aidiyet duygusunu güçlendiren bir çalıĢma, eğitimdeki kalite 

simgeleri olan örneklerin paylaĢımı hedefini destekleyecektir. Yürütülen ağaçlandırma 

projesinin sosyal sorumluluk kapsamında özendirici rolü de örnek uygulamaların yapılması 

için fikir olma özelliği taĢıyacaktır. 

Koleksiyonun Bölümleri: 

 

Bu bölüm koleksiyonları içerik olarak hem BaĢkent Üniversitesinin yönetimsel olarak 

aldığı karar ve uygulamaların bir sonucu, hem de öğrencilerin sunulan imkân ve destekler 

sonucu kazandığı baĢarıların yer aldığı bölümler olarak hazırlanacaktır. Özellikle alınan 

ödüller kısmı ulusal ve uluslararası bir gruplama ile sınıflanmalıdır. 

                                                           
51 02.20.2017 <  katalog.baskent.edu.tr/client/en_US/default/.../ada;...ic..7>. 
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Tablo 3. 1: BaĢkent Üniversitesi 2012 yılı bağlıca kampüs arazisinde bitki türü ve sayısı
52

 

                                                           
52 02.20.2017 <  katalog.baskent.edu.tr/client/en_US/default/.../ada;...ic..7>. 
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3.4.3. Ankara Koleksiyonu Bölümü 

 Koleksiyonun OluĢturulma Gerekçesi: 

BaĢkent Üniversitesinin ilk kurulduğu Ankara ili için yeni bir sembol olmak ve örnek 

model oluĢturmak, kentteki değiĢimi göstermek ve kentsel dönüĢümün belgelerini 

paylaĢmak, yerli ve yabancı ziyaretçi için kent rehberi olmak amacını destekler nitelikte 

koleksiyon nesneleri bir araya getirilmelidir. Yerel kültürün izlerini taĢıyan, ulusal kültürü 

koruyan bir yaklaĢımla, kültürel değerleri toplumsal hafızayı güçlendiren objeler ile kültür 

kuraklığı ve kültür sığlaĢmasının engelleyecek niteliklerdeki nesneler yardımı ile bu bölüm 

oluĢturulmalıdır. 

Koleksiyonun Niteliği: 

Sürekli sergi alanı olarak düzenlenecek bu koleksiyon bölümünün kronolojik bir düzende 

tarihi geçmiĢi yansıtacak biçimde sabit bir alan olarak planlanması uygun görülmüĢtür.  

Koleksiyon Materyalleri ve Genel Özellikleri: 

Ankara Koleksiyonu Bölümü içerik olarak;  

- Ankara ilinin önemli etnografik ve arkeolojik özellik taĢıyan nesneler, 

- Seymen kıyafetleri, 

-Ankara ilinin özellikle kampüs arazisinin olduğu bölgedeki geliĢim ve değiĢim 

fotoğrafları,  

- Atatürk‟ün Ankara‟ya geliĢi,  

- Ankara‟nın BaĢkent OluĢu,  

- Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılıĢ gibi önemli günler için özel sergiler, 

- Tarihi ve turistik yerleri içeren bilgi ve görsel objeler,  

-Yöreye özgü hayvanlar ve bitki türleri ile ilgili görseller ve kitaplar, bu türlerin 

yetiĢtirildiği sera uygulaması ile hayat bulabilir. 

Koleksiyonun Hedef ve Amaçları: 

Ankara Koleksiyonu üniversitenin adını alan BaĢkent temasını tamamlayan tüm önemli 

tarihi günlerin de yer verileceği nesneler ile ulusal bir koleksiyon özelliği taĢıyacaktır. 

Ulusal değerleri destekleyen kültürel objeler, kültürel sığlaĢması önleyen bir koleksiyon 

olarak amaçlanmaktadır. GeçmiĢle günümüz ve yarınımız arasında yeni nesil için bir 
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aktarım olan bu koleksiyon nesneleri, geçmiĢe ait az parçalı nesnelerin toplanması, 

sergilenmesi ve korunması için bir platform olmayı da hedeflenmektedir. 

Koleksiyonun Bölümleri: 

Ankara koleksiyonu için, tarihi ve her yıl düzenli anma ve kutlama yapılan günleri içeren 

nesneler gruplanarak bir bölüm oluĢturulmalıdır. Etnografik özellikleri tanıtan nesneler 

ayrı bir bölüm olarak gruplanmalıdır.  

3.4.4. Sanat Koleksiyonu Bölümü 

Koleksiyonun OluĢturulma Gerekçesi: 

BaĢkent Üniversitesi sanata verdiği önemin vurgulanması, görsel sanatlar ve müzik 

alanında lider olan faaliyetlerini tanıtılması amacıyla bu koleksiyon oluĢturulması uygun 

bulunmuĢtur. 

 Koleksiyonun Niteliği: 

Sürekli sergi alanı olarak düzenlenecek bu koleksiyon bölümünün kronolojik bir düzende 

tarihi geçmiĢi yansıtacak biçimde sabit bir alan olarak planlanması uygun görülmüĢtür.  

Koleksiyon Materyalleri ve Genel Özellikleri: 

Üniversitenin sanatsal değerlerimize sahip çıkan, sanat değerlerine katkıdaki önderlik 

konumunu vurgulayan amaç ve hedeflerini destekler nitelikte koleksiyon nesneleri 

içermelidir.  

Sanat Koleksiyonu koleksiyon nesneleri;  

- Yaylı, vurmalı, üflemeli olarak kullanılan müzik aletleri, 

- Müzik tarihindeki önemli kiĢilere ait kitaplar, resimler, videolar, bilgilendirme panoları,  

- Nadir eserler, el yazması eserlerden oluĢan bölüm,  

- Müzik dinletisi için özel odalar,  

 Türk el sanatlarını koruma ve tanıtımı hedefleyen bir koleksiyon içerik olarak; 

-Seramikler, çiniler, hat sanatı örnekleri, tezhip sanatı, minyatür sanatı, ebru sanatı, takı 

sanatı, ipek dokumacılığı örnekleri, 

-Türk el sanatlarında öncü, sanatların belli akımı temsil eden kiĢilere ait fotoğraflar, 

özgeçmiĢ bilgi panoları, 
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 -Seramik atölyesi uygulama odası, Ankara‟da diğer müzelerde sergilenen nesneler ödünç 

alınarak geçici sergiler de yapılabilir. 

Koleksiyonun Hedef ve Amaçları: 

Sanat bölümü koleksiyonunda amaçlardan birisi geleneksel Türk el sanatlarının 

derinliğinin anlaĢılması, diğer hedef BaĢkent Üniversitesinin sanata verdiği önemin 

anlaĢılır kılınmasıdır.  

Koleksiyonun Bölümleri: 

Koleksiyonda el sanatlarının örneklerinden oluĢan nesneler, kendi aralarında ayrı sanat 

örnekleri olarak sınıflandırılmalıdır. Sanatın müzik bilim dalını simgeleyen nesneler de 

kendi aralarında özelliklerine göre farklı bölümler olarak düzenlenmelidir.  

3.5. BaĢkent Üniversitesi Müzesinde Koleksiyon Nesneleri ve Bunların Sergilenmesine 

Yönelik Kararlar 

Müze binaları insan ve nesne odaklı yapılar olduğu için sergi mekânlarında konfor, koruma 

ile bütünleĢik ele alınmaktadır. Müzelerde ziyarete açık olan ve olmayan mekânlarda, 

sergileme alanlarındaki ziyaretçi konforu göz ardı edilerek iklimlendirme planlaması 

yapılmaktadır. Koleksiyondaki nesnelerin yapısal değiĢimlerine neden olan faktörler iç ve 

dıĢ kaynaklı olmaktadır. Isı, ıĢık, nem, gazlar, partiküller, biyositler, temasla bulaĢan kirler, 

sergileme, depolama ve paketleme malzemeleri kontrol altına alınması gereken kirliliğe ve 

dolayısıyla bozulmalara sebep olan faktörler olarak ele alınmaktadır. Sergileme, depolama, 

paketleme yapılırken belgeler arası kir, toz, mikroorganizma geçmesini engelleyecek 

ürünler kullanılmalıdır. Etkisiz ve çok amaçlı kullanılabilen plastik esaslı malzemeler, 

kutu, vitrin, çerçeve, paket, levhalarda kullanılarak koruyucu bir önlem uygulamasıdır. 

(Uğuryol, 2012). Müze yapısının bulunduğu yer koleksiyonun iklim denetim 

gereksinimlerinin belirleyicisidir. Önleyici koruma kapsamı, sergilenecek nesne ve yapı 

temelli ele alınmaktadır. Isı, nem, hava sirkülasyonu, rüzgâr, güneĢ iklim denetimi için 

önemli kriterdir. Özellikle bu tespitler mekânsal organizasyon Ģemasında depo ve 

sergileme alanlarının tespiti açısından da önem arz etmektedir (Guichen, 1984). 

Orijinal iĢlevi müze binası olarak yapılan binalarda hedeflenen iklim yapılarına ulaĢmak 

için yalıtım, mekanik tesisat, elektronik donanım, sergileme ve depolama malzemeleri 

içerisinde yapılan tespitler dikkate alınarak Ģekillendirilmelidir. Nesilden nesile taĢınır 

kültür varlıklarının aktarılması için asıl amacı koruma olan müze binalarında bulunan 
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nesneler; dıĢ ve iç etkenler tarafından bozulmalara maruz kalmaktadır. Bu etmenler 

koleksiyonların özgün görünümünü değiĢtirip yıpranmalarına sebep olmaktadır. Fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik etmenler yıpranma ve bozulmaya sebep olan etmenlerdir. Sergileme, 

depolama ve taĢıma aĢamalarında meydana gelebilecek yıpranmaların kontrol edilebilmesi 

için önleyici koruma devreye girmektedir. Uygun çevre koĢullarının sağlanması için; nem, 

sıcaklık, ısıtma ve havalandırma sistemleri kontrol altında tutulmalıdır. Müze içerisinde 

kullanılan sergileme, depolama mobilya ve malzemeleri ile iç mimarideki boya, zemin 

kaplama ürünleri, mikroorganizmalara yönelik kullanılan kimyasallar sergilenen 

koleksiyonlar üzerinde olumsuz etki kaynaklarıdır (Uğuryol, 2012). Zararlı etmenlere karĢı 

aktif ve pasif yöntemlerle önlemler alınmaktadır. Bu yöntemlerden en önemli koruma 

vitrin içi sergilemedir.  

Sergilenen organik nesneler havadaki su buharını oranı yüksek olduğunda emerek 

genleĢip, oran düĢük olduğunda büzülürler. Bu değiĢimler çatlama, yırtılma, ufalanma, 

kırılganlaĢma ve biçim değiĢtirme riskini ortaya çıkarmaktadır. Nem, organik nesnelerin 

yok edilmesinde rolü olan böcekleri arttıran, organik ve inorganik nesnelerde kimyasal 

ayrıĢmaya sebep olan, metallerde korozyonu arttıran, tarihi camlarda çatlak ve matlaĢmayı 

hızlandıran, çözünebilen tuz ihtiva eden nesnelerde aktive eden en önemli etmendir. Diğer 

etmenlerin neden olduğu solma etkisini hızlandıran nem, kumaĢlarda leke, metal 

nesnelerde korozyonu, kumaĢ küfünü etkinleĢtiren bir faktördür. Sıcaklık değiĢimi ile 

içerdikleri maddelere göre nesnelerde kimyasal bozulma, Ģekil bozuklukları, yumuĢama, 

kırılganlaĢma, çatlama gibi sonuçları doğurabilir. Müze içerisinde ziyaretçiler için ısıl 

konfor, zararlıların organik malzemelerde çoğalması için de uygun koĢuldur. Sıcaklık 

değiĢimi organik nesnelerde uzama, kısalma, geniĢleme, daralma gibi Ģekil değiĢimi nem 

kadar tahribat bırakmamaktadır. Ancak ısı değiĢimleri bazı malzemelerde yumuĢama, 

kırılganlaĢma, çatlama gibi tehlikelere yol açıp kimyasal bozulmaları tetiklemektedir. 

Hava koĢullarının sergilenen nesneler üzerindeki bozulma ve yıpratıcı etkilerinin en aza 

indirgenmesi için müze yapılarında ısıtma-soğutma, kurutma-nemlendirme, hava dolaĢımı 

ve hava kalitesinde istenilen değerler, havalandırma sistemleri, kurutucu, nemlendirici, fan, 

iklimlendirme cihazları desteği ile sağlanmaktadır. En etkili iklim denetimi için diğer bir 

tedbir, sergileme, depolama, mobilya ve malzemelerin yalıtımlı olmalarıdır (Uğuryol, 

2012). Nem, sıcaklık, kirlilik denetimi biyolojik değiĢimlerin önüne geçen önlemler olarak 

ele alınmaktadır. Bu baĢlıklara ek olarak temizlik iĢlemlerinin yöntem ve malzeme tercihi 
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dekoruma yaklaĢımında detaylandırılmaktadır. Tozu toplayan, vakumlu makineler 

yardımıyla yapılan bir yöntem tercih edilmektedir. Müze sergisinde koleksiyon 

oluĢturulduktan sonra, koleksiyonda yer alacak nesnelerin aydınlatması, koruyucu 

önlemlerinin düzenlemeleri için objelerin malzeme özelliklerinin sınıflandırılması 

önemlidir. Bu amaçla bu bölümde koleksiyon nesnelerindeki malzemeler 

sınıflandırılacaktır. 

3.5.1. Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal Bölümü Koleksiyon Seçimi  

Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal koleksiyonu; Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın 

kiĢisel bilgileri içerikli nesneler ve Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın mesleki yaĢamını 

özellikle uzmanlık alanı olan organ nakli konusunu içeren nesneler Ģeklinde nesne 

seçimleri olarak önerilmiĢtir. Bu koleksiyonların oluĢumunda yer alacak nesnelerin olası 

malzeme içerikleri aĢağıdaki gibidir. Bölümün giriĢ kısmında yer alan koruyucu 

önlemlerin koleksiyon malzeme özelliklerine göre düzenlenmesi müzelerin ana amacı olan 

korumayı destekleyen bir yaklaĢım geliĢtirmek için dikkat edilecek özelliklerin 

belirlenmesi için önemlidir. 

- Karneler, diplomalar, teĢekkür belgeleri, okul resimleri, sertifikalar, pasaportlar, oda 

kimlikleri, tıp tarihi ile ilgili kitaplar, resimler, organ nakli ile ilgili kitaplar, makaleler, 

gazete ve dergi yazıları, Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın ameliyatlarından fotoğraf albümleri, 

özel çekim fotoğraflar; kâğıt malzemelerden, 

- Madalyalar, niĢanlar; metal malzemeden, 

- Kalemler; metal malzemeden, 

- Gözlükler; cam- metal malzemeden, 

- Mektup açma aparatları; metal-plastik malzemeden, 

- Cüppeler, doktor önlükleri; kumaĢ malzemelerden, 

- Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın özel koleksiyonları; özel hediyeler; kadife-ipek-tafta kumaĢ, 

el dokuması yün, ahĢap malzemeden, 

- Maketler; ahĢap malzemeden,  

- Tıp alanında önemli kiĢilere ait portreler ve tablolar; yağlı boya malzemelerden,  

- KurutulmuĢ preparatlar, doku parçaları; cam kavanozda özel solüsyonlar içerisinde,  

- Ġlaç kutuları, dikiĢ setleri, stetoskoplar; metal, plastik malzemeden,  

- Cerrahi alet örnekleri; metal- plastik malzemelerden,  

- Cerrahinin geliĢimi ile ilgili görüntüler, illüstrasyonlar, slayt, film, çizimler; 
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-Madalyalar, niĢanlar; metal malzemeden, 

-Ödüller, plaketler; cam-kristal-metal malzemeden,   

-TeĢekkür tabakları; porselen malzemeden, 

-Kitapların ciltleri; deri malzemeden, 

-KurutulmuĢ preparatlar, anatomik-patolojik preparatlar, vücut ve doku örnekleri, kemik 

parçaları, cam ĢiĢe malzemeden oluĢabilir. 

3.5.2. BaĢkent Üniversitesi Tarihçesi Bölümü Koleksiyon Seçimi 

BaĢkent Üniversitesinin vakıf üniversiteleri içerisinde bellek olma özelliği düĢünülerek 

oluĢturulacak bölüm içerik oluĢturacak materyallerin malzeme içerikleri aĢağıdaki gibidir. 

- Üniversitenin maskotu, „Parsy‟ isimli Anadolu Parsı endemik türüne ait özel bölümde 

maket; fiberglas malzemeden, 

- Üniversiteye ait ödüller; metal- porselen- cam-kristal malzemeden, 

- Bilgilendirme panoları levhalar; metal-cam malzemeden, 

 -Üniversitenin kuruluĢ düĢüncesinin olgunlaĢması itibariyle görüĢme resim, resmi 

yazıĢma, izin aĢaması evrakları, üniversite logosunun seçimi, logoya ait ilk taslak çizimler, 

kurucu, mütevelli heyeti, yönetimde yer alan yöneticilere ait resimler,  Üniversite 

geliĢimine emeği geçen yönetici ve çalıĢanlar sergisinde resim ve özgeçmiĢ bilgilerini 

içeren panolar, günümüze kadar olan üniversite kampüsünün kronolojik geliĢim, yerleĢim 

planları resimleri, kampüs planları, kampüs haritası, kampüste sürdürülen ağaçlandırma 

projesi geliĢimine ait çalıĢma resimler, mezuniyet törenleri, kutlama,  açılıĢ, kongre, 

seminer etkinlikleri, öğrenci sergileri,  gazete ve dergi yazıları; kâğıt malzemelerden, 

-Kullanılan ders aletleri teknolojik geliĢimin belgesi niteliğindeki bilgisayar, fax, telefon, 

fotokopi makinası, projeksiyon aleti; metal-plastik malzemeden, 

-Kampüs maketi ahĢap-cam-plastik malzemeden meydana gelebilir. 

3.5.3. Ankara Bölümü Koleksiyon Seçimi 

BaĢkent Üniversitesi adı gibi ülkemiz baĢkentinin tanıtımına ve prestijine katkıda 

bulunmak, kurulduğu ilde konumu dolayısıyla Ģehrin geliĢimine ait içerikler ve yine bu 

lokasyonda yeĢillendirme projesi yürütmesi özelliği ile bu bölüm koleksiyon nesneleri 

materyal malzemeleri aĢağıdaki gibidir. 

- Ankara ilinin önemli etnografik ve arkeolojik nesneleri taĢ –kumaĢ- metal malzemeden,  

- Seymen kıyafetleri; kumaĢ malzemeden, 
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-Ankara ilinin özellikle kampüs arazisinin olduğu bölgedeki geliĢim ve değiĢimlerin 

fotoğrafları, Atatürk‟ün Ankara‟ya geliĢi, Ankara‟nın BaĢkent OluĢu, Türkiye Büyük 

Millet Meclisinin açılıĢ gibi önemli günler özel sergileri, tarihi ve turistik yerleri içeren 

bilgi ve görsel objeler, yetiĢtirilen bitkiler, yöresel hayvanlar ile ilgili bilgi panoları kağıt 

ve cam malzemeden olabilir. 

3.5.4. Sanat Bölümü Koleksiyon Seçimi 

BaĢkent Üniversitesi bünyesinde kurulan Devlet Konservatuarı, Güzel Sanatlar Tasarım ve 

Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin eğitimine ve sanatseverlerin beğenileri için geliĢtirilmesi 

hedeflenen bu koleksiyon içeriği; 

-Yaylı, vurmalı, üflemeli olarak kullanılan müzik aletleri; metal, ahĢap malzemeden, 

-Müzik tarihindeki önemli kiĢilere ait kitaplar, resimler, videolar, Türk el sanatlarında 

öncü, sanatların belli akımı temsil eden kiĢilere ait fotoğraflar, özgeçmiĢ bilgi panoları; 

kağıt-cam malzemeden, 

- Nadir eserler, el yazması eserler; kumaĢ- dokuma yün malzemeden, 

-Türk el sanatları örnekleri; kâğıt- cam-yağlı boya-seramik-çini-ipek malzemeden,   

-Takı örnekleri; metal malzemeden oluĢabilir. 
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4. BÖLÜM 

BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MÜZESĠNĠN TASARIMINDA MĠMARĠ ÖLÇÜTLER 

 

Günümüzde klasik ya da geleneksel yapı tasarım ilkeleri çağdaĢ mimari tasarım ölçütleri 

olan teknoloji-iĢlevsellik-ekonomi-estetik, doğa-çevre-enerji-konfor konuları ile 

geniĢletilerek değiĢime uğramıĢtır. Ülkemizdeki uygulamaların yetersizliği ise akademik 

ortamlarda giderek daha fazla tartıĢılmaktadır. Ancak bu yeni fikirleri destekleyen çağdaĢ 

yapılanmalar bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az sayıdadır. Bu düĢünceler ile 

ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramına dayalı geliĢme bugünün gereksinimlerinin 

karĢılanmasını fakat gelecek nesillerin de doğal kaynaklardan yararlanma haklarının 

bulunduğunu ve geliĢmede çevreye saygı, doğallık, yenilenebilirlik gibi kavramlarla 

küresel anlamda ilkeler oluĢturulmaya çalıĢılmaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı yapıyı 

çevre dostu, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla irdelemektedir. Bu kavram mimari 

tasarım ölçütlerinin yeniden yorumlanmasına sebep olmuĢtur. Doğal kaynakların sınırsız 

olmadığı fikrinin kabulü korunmalarını beraberinde hatırlatmıĢtır (Dikmen, 2011). 

 

ġekil 4. 1: Sürdürülebilir mimari örnek Ģeması
53

 

Günümüzde müze yapılarında mimari ölçütler çağdaĢlığın simgeleyen öneriler ile 

Ģekillenmektedir. Dolayısıyla yeni tasarlanacak müzelerin de sürdürülebilirlik kavramı ile 

                                                           
53 13.04.2017 < https://www.google.com.tr/>. 
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ele alınması gerektiği tartıĢılmaz bir gerçekliktir. Müzelerin teknolojik olarak en geliĢmiĢ 

olanakları kullanan, iĢlevsel anlamda yeterli, kullanıcılar açısından sağlıklı, güvenli, 

ergonomik olması ve tabi ki yapım aĢaması ile iĢletilmesinde ekonomik olması 

beklenmektedir. Bir anlamda kültürel paylaĢım mekânları olan müzeler, yalın, modern, 

Ģeffaf, ulaĢılabilir, buluĢulabilir, tartıĢabilir, eğlenebilir mekânlar olarak yaratılmalıdır. 

Yukarıda tanımlanan sürdürülebilirlik kavramı BaĢkent Üniversitesinin misyon ve vizyonu 

olarak açıklanan genel prensip ve ilkeleri ile de birebir örtüĢmektedir. Bu anlamda 

üniversite için geliĢtirilecek olan müze yapısının öncelikle çevre dostu (Resim 4.1), yeĢil 

bina (Resim4.2) standartlarında olması gerekir. Müzenin teknolojik altyapısı sahip olduğu 

koleksiyonları ve sergileme tekniklerini destekleyen nitelikte olması hedeflenmiĢtir.  

 

Resim 4. 1: Barcelona, Ġspanya / Joan Maragall Kütüphanesi
54 

 

 

Resim 4. 2: Singapur / Create Singapur Uluslararası AraĢtırma Vakfı
55

 

 

BaĢkent Üniversitesi Müzesi için geliĢtirilen model önerisinin tasarımında ele alınacak 

mimari ölçütler Mimari Tasarım YaklaĢımı, Mekânsal Organizasyon ve Ġç Mekân Kalitesi, 

Tematik Kurgu ve Sirkülasyon, baĢlıkları altında irdelenmiĢtir.  

                                                           
54 20.02.2017 < http://www.ekoyapidergisi.org/resimler/1437400746_ispanya.jpg>. 
55 20.02.2017 <http://www.ekoyapidergisi.org/1212-10-secilmis-ornek.html>. 

http://www.ekoyapidergisi.org/resimler/1437400746_ispanya.jpg
http://www.ekoyapidergisi.org/1212-10-secilmis-ornek.html
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4.1. BaĢkent Üniversitesi Müzesi Mimari Form, YeĢil ve Sürdürülebilir YaklaĢım 

Önerisi 

Vakıf üniversitelerinde verilen eğitimde kalite standartları gün geçtikçe artmaktadır. 

BaĢkent Üniversitesi ülkemizde bulunan üniversitelerin içerisinde pek çok konuda ilk ve 

öncülükleri olan deneyimli bir eğitim kurumudur. Üniversitemiz eğitim verdiği alanlarda 

bilim-kültür-sanat iç içe geçmiĢtir. Söz konusu olan özellikler ile üniversitemizin sanat ve 

bilimi bir arada barındıran koleksiyonları, sergilemek üzere oluĢturacağı müze için tasarım 

ölçütlerini de önceden belirlemelidir. Bu fikir ile yola çıkarak sürdürülebilir, çevre dostu, 

etkin enerji kullanımlı, engelsiz bir mimari yapının oluĢturulması hedeflenmiĢtir, Böylece 

BaĢkent Üniversitesinin prestijini artıran ve diğer giriĢimciler için örnek niteliğinde bir 

üniversite müzesi model önerisi gerçekleĢtirilebilir. 

Günümüz eğitim kurumlarında yaĢam boyu eğitim yaklaĢımı benimsenmiĢ olup geliĢen 

iĢbirlikleri ile kamusal açıdan yaygın bir eğitim kültür ve sanat alanlarına dönüĢmektedir. 

Mimari tasarım yaklaĢımları belirlenirken BaĢkent Üniversitesinin amaç, misyon, vizyonu 

ile ortaya koyduğu somut örneklerden hareket edilmeli ve kurumun, yenilikçi, giriĢimci, 

uluslararasılaĢma stratejileri temel alınmalıdır. BaĢkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü 

arazisi, kurulduğu yıllarda kurak bir arazi olup; Ģu anda 4 milyon ağaç ile bir örnek bir 

ağaçlandırma çalıĢması, sürdürebilir bir peyzaj uygulama projesidir. Kurulduğu günden bu 

yana sürdürülen bu ağaçlandırma çalıĢması, doğal hayatı korumayla eĢleĢen bir anlayıĢtır. 

YeĢil bina uygulaması, sürdürülebilir kampüs uygulamalarında tercih edilen bir tasarım 

anlayıĢıdır. Yenilikçi üniversiteler, topluma öncülük eden rollerini sürdürülebilir mimari 

olarak tanımlanan uygulamalar ile ortaya koymalıdır. Kısıtlı doğal kaynaklar, ekonomik 

etkenler, çevresel bozulmalar ile küresel çapta bilinç düzeyindeki geliĢim sürdürülebilir 

kampüs olma isteğini ortaya çıkaran etmenlerin baĢındadır.  

BaĢkent Üniversitesi ilk olarak kurulan fakülte ve bölümlerinin teknolojiyi kullanan ve 

yöneten mühendislik ve sağlık alanlarında olması durumu, mimari tasarım yaklaĢımında da 

sınırlı kaynak kullanımı, atık yönetimi gibi etkin enerji, doğa dostu sürdürülebilir bir 

tasarım anlayıĢını örnek alan teknolojik yapılanmayı desteklemektedir. BaĢkent 

Üniversitesinin vakıf üniversiteleri içerisinde ilk tıp eğitimi veren üniversite olarak ayırt 

edici bir yetkinliği bulunmaktadır. Üniversitemizin sağlık alanındaki eğitim ve yaygın 

hizmet veren yapısı çevre sağlığı ön plana alan mimari tasarım ögeleri ile somutlaĢtırabilir. 

Böylece üniversitenin amaç-misyon-vizyon anlayıĢlarını destekleyen bir mimari tasarım 
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Ģekillenmesi elde edilebilir. BaĢkent Üniversitesinin farklı ve farkındalık yaratan ilk ve 

öncülükleri çağdaĢ mimari tasarım yaklaĢımını Ģekillendiren ana unsurlar olarak 

benimsenmelidir. BaĢkent Üniversitesi model önerisi çerçevesinde geliĢtirilecek müzenin 

yapısal özellikleri, sonradan tüm üniversite kampüs arazisinde uygulanan bir üslup birliği 

için temel olmalıdır. Bu aĢamada tasarıma yönelik olarak alınacak bir takım kararlar yeĢil 

kampüs olma yolunda aĢamaları oluĢturacaktır. Uygulanacak müze mimarisinde; 

- Tasarımda doğal kaynakların kullanımı yerine yenilenebilir ve sınırsız kaynak kullanımı, 

- Müze planı ve konumun etkin enerji kullanımı gözetilerek konumlandırılması, 

-Sürdürülebilir peyzaj anlayıĢı ile sert zemin uygulamaları, bitkisel düzenlemeler, 

sulamaya iliĢkin düzenlemeler, aydınlatmaya iliĢkin düzenlemeler, donatı elemanlarına 

iliĢkin düzenlemeler,  

- Engelsiz yaĢam yapılanması, 

- Atık yönetimi ile yaĢam döngüsünün sağlanması, 

- YerleĢkedeki hayvan ve bitki türlerinin korunması, 

- Karbon salınımının aza indirgenmesi için yapılacak düzenleme ve çalıĢmalar yeĢil bina 

anlayıĢını benimseyen yeĢil kampüs elde edilmesi için çalıĢma ve tasarım prensipleri 

olacaktır. 

Günümüzde yaĢanılan çevresel bozulma ve sorunsalın ana kaynaklarından biri de 

yapılaĢmadır. Bu nedenle sürdürülebilir,  enerji ve çevre dostu, yeĢil çevre gibi kavramlar 

önemleri ile yeniden yorumlanmaktadır. ÇağdaĢ bir mimari tasarımda sınırlı doğal kaynak 

kullanımı, yenilenebilir, verimli ve enerji etkin bir yapı üretilmesi ana hedeftir. Ayrıca 

insan konforu ve sağlığı üst düzeyde düĢünülerek çevreye verilen zararın en aza 

indirgenmesi bir anlayıĢ olarak benimsenip bu konuda bilinç oluĢturmak tema olmalıdır.  

Mimari tasarımda, yapı dıĢ kabuğunda girinti çıkıntı azlığı ısı kontrolünde bir tasarım 

önlemi olarak ele alınmalıdır. Konfor gözetilerek yeterli hacimleri planlarken kompakt ve 

küçük ölçekli planlanmalıdır. Mekânsal organizasyon planlamasında, ısıl konfor koĢulları 

kriteri, enerji verimliliği için ısıtma, soğutma, havalandırma ihtiyaçları etkin rol 

almaktadır. Isınma ihtiyacı olan birimler yapının güney, güneydoğu, güneybatı yönüne ve 

dıĢ mekânlara arasında yalıtım amaçlı kiler, depo, tuvalet gibi birimler kuzey yönlerine 

yerleĢtirilmelidir. Isı performansı kontrolü yapının bulunduğu bölgede dıĢ kabuğun yapısal 

elemanlarından kapı, pencere, döĢeme gibi elemanları aracılığı ile uygun malzeme seçimi 

ile düzenlenmektedir. Yapının konumlandırmasında kıĢın en uzun güneĢ alma yönü ve 

yerel hâkim rüzgârlar düĢünülerek belirlenmelidir. Enerji etkin kullanımı amacıyla arazi ve 



70 
  

peyzaj tasarımları önem kazanmaktadır. Bu koĢulları etkin ve yerel malzeme seçimi, 

yenilenebilir, geri kazanılabilir, dayanıklı yapı malzemeleri, su kullanımı ve doğal yapı 

çizgiselinde tahribat yapılmaması, iç hava kalitesi, ısı, görsel ve iĢitsel konfor uygunluğu 

kriterleri eklenerek ekolojik, sürdürülebilir bir yapı oluĢumu elde edilebilir (Esin ve 

Yüksek, 2009).  

Özetle çevreye duyarlı, enerji tasarruflu, doğaya saygılı, sürdürülebilir kalkınmayı küresel 

düzeyde katkıda bulunacak, yeĢil ve sürdürülebilir kampüs uygulamasına uygun bir bina 

modeli (Resim 4.3.) önerilmektedir. Üniversitelerin bu yaklaĢımdaki misyonları çevresel 

sorunların çözümüne iliĢkin duyarlı yaklaĢım sergileme olmalıdır. Kampüs ortamları 

topluma yetiĢtirilen bireylerin sürdürülebilir kavramını uygulamalı olarak öğrendikleri 

merkezler olmalıdır. 

 

Resim 4.3: Meydan AVM ekolojik yapı örneği
56

 

Enerji tüketimi, atık yönetimi, yeni teknik ve teknolojilerin sürdürülebilirlik kavramı ile 

geliĢtirilmesi, üniversitelerin toplumda örnek teĢkil etmesi hedefini gerçekleĢtirmeyi 

amaçlayan bir sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirilmelidir. Dünyada özellikle 

yeni yapımı planlanan binalarda yeĢil bina uygulaması, enerji tüketimini azaltan, kaynak 

kullanımında çevre dostu bir yaklaĢımı benimsenmektedir. Son yıllarda uluslararası 

geçerliliği olan sertifikalarla yeĢil bina yapımı rağbet görmektedir. Bu nedenle üniversite 

kampüslerinde çevreye duyarlı doğal kaynak ve atık yönetimi konularında teknolojilerin 

uygulandığı bina tasarımları hayat bulmalıdır.  YeĢil bina tasarımında iç ortam hava 

kalitesi ve ortam konforu, yağmur suyu kullanımı, maksimum doğal ıĢık kullanımı ve ısı 

yalıtımı önemlidir. Ayrıca yeĢil binalar kampüs içindeki peyzaj düzenlemeleri ile bir bütün 

olarak ele alınmalıdır. Özellikle yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları yaratmak 

                                                           
56 13.04.2017 < https://www.google.com.tr/>. 
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konusunda yapılacak öncü faaliyetler üniversitelerin enerji taleplerinin karĢılanması, 

maliyet azalması ve gelir getirici unsur olarak önemli bir faaliyet oluĢturacaktır. Çevreyi 

koruma, kısıtlı kaynakların kullanım bilinç kültürünün oluĢturulması öğretim programı 

kapsamında en önemli kazançtır.
57

  

ÇağdaĢ müze mimarisinde ana hedef, minimum malzeme kullanımı, maksimum Ģeffaflık 

ve esnek kullanım alanları olarak benimsenmelidir. Modern mimarlığın doğal aydınlatma 

sağlayan geçirimli ve akıllı cephe sistemi ile sürdürülebilir yapılarda kullanılan malzemesi 

camdır (Tuğrul ve Sev, 2015). Sürdürülebilir yapı tasarım ölçütleri: 

- Yaratılan sağlıklı mekânlarla iç mekân kalitesinin artırılması, 

-Yapının formunun konumu, iklim, manzara, hâkim rüzgâr gibi özelliklerin dikkate 

alınarak verimlilik sağlanması, 

- Esnek ve değiĢtirilebilir mekân tasarımları, 

- Alternatif enerji kullanımı ile kaynak koruması, 

- Atık denetimi ve yönetimi, 

- Biyolojik çeĢitlilik ve habitatın korunması, 

- Çevreye duyarlı malzeme seçimi, 

- Sağlık ve güvenlik riskinin en aza indirilmesidir. 

Sürdürülebilir yapı geliĢen ve değiĢen mimari tasarım ölçütlerinin çevreye duyarlı 

malzeme ve yapım teknikleri ile üretimidir. Enerji etkin yapı tasarımı, değiĢken fiziksel 

çevre verilerinden iklim, yön, hâkim rüzgârın verilerinden maksimum fayda ile enerjiyi 

etkin ve verimli kullanımına yönelik tasarımın geliĢtirilmesidir. Aktif ve pasif denetimler 

ile soğutma-ısıtma-havalandırma konuları etkin enerji kullanımını tasarımları olarak ele 

alınmaktadır. Yapı tasarımlarında; 

- Fiziksel çevreye uyumlu mimari form belirlenmesi, 

-DıĢ havanın içeriye alınarak denetimli dağıtımının yapılması, iç ve dıĢ hava arasında 

tampon bölge oluĢturulması, 

- Maksimum güneĢ enerjisinden fayda sağlanması için cephe sistemleri, 

- Kullanılan malzemelerin yenilenebilir ve çevre dostu seçilmesi önemli kriterlerdir. 

Etkin sürdürülebilir enerji ile çevre dostu tasarım için parametreler, iklimsel, görsel ve 

iĢitsel konforun sağlanması olup bu koĢulların minimum enerji kullanımı ile sağlanması 

beklenmektedir. Yapının yeri, yakın çevre ile mesafesi ve konumu, yönü, formu, ısı 

                                                           
57 01.11.2017 < http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/dunyada-ve-turkiyede-surdurulebilir-kampus-uygulamalari/53>. 
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geçiĢleri, dıĢ ortam aydınlık düzeyi, iç hacmin özellikleri, pencere, cam gibi yapı 

elemanlarının boyut ve yapı özellikleri, güneĢ kontrolü ve doğal havalandırma, yapay 

aydınlatma sistemi, yapı yer ve yön seçimi güneĢin ısı ve ıĢınımlarından faydalanmak, 

hava sıcaklığı, nem, mikro iklimlendirme enerji tüketimini etkilediği için etkin enerji 

kullanımını etkilemektedir. Yapı yüksekliği ısı kaybına neden olan etkidir. Hâkim rüzgâr 

yönünün dikkate alınması rüzgârın enerjisinden faydalanılması ve serinletici özelliğinden 

fayda sağlanması açısından önemlidir. Yapı formu ısı kayıp ve kazancını etkilemektedir. 

Pencerelerin güneye yönlendirilmesi, kuzey cephelerde sağır cephe oluĢturulması, peyzajın 

kuzeyde uygulanması, kuzeyde güneye bakan çatı pencereleri, çatı ve duvar yüzeylerinin 

azaltılması enerji etkinliğini artıran tasarımlardır. Ġç hacimlerde yer alan duvar, pencere, 

cam gibi yapı elemanlarının biçimi, yüksekliği, yapısal boyutları verimliliği etkilemektedir. 

Isı kontrolü için doğu ve batı cephelerde cam yüzeyler azaltılarak, doğu-batı aksında güney 

geniĢ tutacak lineer konum etkin enerji yaklaĢımı olacaktır. Doğal kaynaklar yaratarak 

havalandırma, ısıtma, soğutma olanakları yaratarak, enerji kullanımını azaltan peyzajı 

yapının içine dâhil ederek yeĢil çatı uygulamalarını yaymak, atık su kontrolü, hava 

kirliliğini azaltılması, karbonun depolanması, biyolojik çeĢitliliğin korunması, asma bahçe 

uygulamaları ile katlar arası birimlerin doğal iklimlendirilmesini sağlayacaktır. Bu 

uygulamalar ile yapının kapladığı alanın yapı içerisinde tekrar doğaya kazandırılması yönü 

ile de doğru bir yaklaĢımdır (Dikmen, 2011). 

Çevre dostu ve yeĢil bina (Resim 4.4) standartları uygulama için bir üniversite müzesi 

tasarımın çıkıĢ noktası kabul edilmelidir. Çağımız kent politikaları olarak benimsenen yeĢil 

çatı uygulamaları (Resim 4.5) çevresel ve görsel zenginliği tamamlayan uygulamalar 

olması ile birlikte, pazarlama stratejisinin önüne geçen yapı için kullanılan arazinin bu 

düzenleme ile m
2 

olarak doğaya dönüĢtürülmesi olmalıdır. Bu uygulamaların faydaları 

arasında; atık Ģebeke yükünün hafifletilmesi, hava kirliliğinin azaltılması, hava kalitesinin 

yükseltilmesi, ses izolasyonuna katkısı, geri dönüĢümlü olduğu için uygulama kolaylığı, 

ısıtma ve soğutma giderlerine olumlu katkısı, atmosferin sera gazı etkisini azaltır, yangın 

korunumunu sağlayarak,  yapı inĢasında kaybedilen hafriyat toprağı geri kazanılır, 

biyolojik çeĢitliliği koruyan bir yaklaĢımdır, çatıyı ve konstrüksiyonu koruyucu özelliği ile 

uygulamalarda dikkate alınması gereken bir yaklaĢımdır.
58

 

ÇağdaĢ müze mimarisinin tanıtım ve prestij sembolü olarak değerlendirilmesi, sıra dıĢı 

                                                           
58 20.02.2017 <  http://www.ekoyapidergisi.org/2976-bitkilendirilmis-yesil-cati-uygulama-kurallari-ve-faydalari.html>. 
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Resim 4. 4: Türkiye‟de yeĢil bina statülü ilk bina RMI Türkiye
59

  

mimarisi ile 21. yüzyılın lisanına uygun bir tasarım ürünü olarak ortaya çıkan bir örnek 

olması hayali tasarımın ana fikri kabul edilmelidir. Teknolojide ulaĢılan son noktanın 

mimari tasarım, iç mekân tasarımı ve sunum tekniklerinde de hissedilir olması bütünleĢik 

bir yaklaĢım ile altyapı hazırlığı eĢ zamanlı ilerlemelidir. Hedef kitlesi geniĢ, ilgi çekici, 

hayranlık hissi içeriğine sahip sürdürülebilir, çevre dostu bir tasarım anlayıĢı ile 

desteklenmelidir. 

 

Resim 4. 5: Vancouver Halk Kütüphanesi yeĢil çatı örneği
60

 

Müze mimarisi ve iç mekân tasarımlarında ortak bir tasarım dili geliĢtirilerek kurgulanacak 

üniversite müzesi üslup birliği malzeme, doku, renk, uygulamada kendini göstererek örnek 

teĢkil edilen bir öneri hedeflenmektedir. GeniĢ bir araziye sahip üniversitede müzenin 

yapılacağı yer kampüs içerisinde yaya, araç yolları üzerinde fakat eğitim yapılanma aksı ile 

çok yakın mesafede yer almamalıdır. Toplum hizmeti birincil amaç olarak benimsenen 

model müzeye, yoğun ve grup ziyaretlerinin eğitim alanından uzak bir mesafede yer alması 

güvenlik önlemi ve üniversitenin günlük yoğunluğu ve düzenini etkilemeyecek fikri ile 

uzak bir mesafe olarak belirtilmiĢtir. 

                                                           
59 11.07.2016 < http://www.arkitera.com/ >. 
60 11.07.2017 < http://www.mimdap.org/?p=84>. 

http://www.arkitera.com/etiket/266/muze
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Bilimin yapıldığı ve yayıldığı en son teknolojilerin kaynağı olan üniversitede, yeni 

oluĢturulacak bir müze mimarisi çağa uyumlu çağdaĢ teknik,  malzemelerin yapım 

tekniğinin uygulandığı bir mimari özellikte olmalıdır. Müze mimarisinin iletmek isteği 

mesajı algılatan bir yapı, ziyaretçi isteklerini karĢılayan, bulunduğu dıĢ mekânla uyum 

içerisinde, estetik ve sadelik anlayıĢa yakın, sergilenen koleksiyon ögeleri ve temanın 

önüne geçmeyecek aynı zamanda üniversitenin ve hatta bulunduğu ilin ikonik sembolü bir 

mimari tasarım olmalıdır. Cezbeden, yaĢatan ve kurum kimliğini ve kültürünü yansıtan 

nitelikler yer almalıdır.  

4.2. BaĢkent Üniversitesi Müzesi Mekânsal Organizasyonu ve Ġç Mekân Kalitesi 

Önerisi 

BaĢkent Üniversitesi müze konsept öneri modelinde;  bilim-kültür-sanat iĢlevleri ile 

oluĢturulacağı mekanlarla donatılma hedefi birimsel organizasyondaki tanımlamalar ile 

proje Ģekillenmektedir. Mimariyi Ģekillendiren, planlamayı etkileyen mekânsal ihtiyaçların 

belirlenmesi ile ortaya konacaktır. ÇağdaĢ yorum ile donatılacak müze konsepti için 

geleneksel müze mimarisine ek olarak, yeni mekân ihtiyaçları ile tasarlanmalıdır. Bu 

tasarımda mimari kriterleri, müzenin kuruluĢ amacındaki benimsenen anlayıĢlarla örtüĢen 

bir üslup birliği olarak Ģekillendirmek önemli bir baĢlangıçtır. Engelli bireylerin, 

çocukların, yaĢlıların kolay eriĢim ve gereksinimlerinin karĢılanacağı birimler mekânlar 

arasında yer alması tasarımda dikkat edilecek ergonomi unsuru olarak ele alınmalıdır. 

Klasik müzelerin mekânsal organizasyonlarında nesnelerin saklaması, koruması ve 

sergilemesi ana amaç olup düzenlenmeler bu doğrultuda yapılmaktadır. Model önerisi 

geliĢtirilecek BaĢkent Üniversitesi Müzesi kurgusu içeriğinde klasik müze anlayıĢı mekân 

ihtiyaçları yanı sıra kültür-sanat faaliyetleri, araĢtırma faaliyetleri, sosyal faaliyet ve eğitsel 

faaliyet alanları baĢlıklarında mekânsal organizasyon tasarımı oluĢturulmaktadır. Gerekli 

birimler müze kurgusunda planlanacak tüm faaliyetleri kapsar nitelikte olmalıdır. Öneri 

müzenin her türlü bilimsel, sosyal ve eğitsel faaliyetlere olanak sağlayacak biçimde 

planlaması ana hedeftir. Böylece değiĢik amaçlara yönelik birimler hem müze genelinde 

hem de kendi aralarında birimsel organizasyon konusu olarak ele alınmalıdır. Bu 

faaliyetler için hedeflenen kiĢi sayısı mekânların boyutlarının ve teknik donanımların 

belirlenmesinde önemli bir veri niteliğindedir. Müze planlamalarında, müze mimarisi ve 

kurgusal teması organizasyonu Ģekillendiren değiĢkenlerdir. ÇağdaĢ yorum ile koruma, 

saklama ve sergileme temel amaçlarına araĢtırma ve kültür-sanat merkezi gibi faaliyetleri 

ekleyerek toplumsal hizmet rolünü üstlenen müzelerde mekânsal organizasyon 
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bileĢenlerine ilave birimler yer almaktadır. Kurgulanacak senaryo hangi organizasyonların 

ve buna bağlı hangi birimlerin olması gerekliliğinin analizini oluĢturmaktadır (Özkan 

Yazgan, 2011).  

ÇağdaĢ müze mimarisi içerisinde ziyaretçi gereksinimleri ve müze hizmet amaçları 

doğrultusunda yer verilmesi gereken mekânsal birimler yedi baĢlık altında 

değerlendirilmektedir:  

1. Sergileme Alanları  

2. Kültür Eğitim ve Sosyal Hizmet Alanları  

3. Yönetim ve Programlama Bölümü 

4. Bilgi-Belge ve Koruma-Restorasyon Birimleri  

5. Teknik Servisler  

6. Depolar  

7. Tanıtım Birimi (Atagök, 1999: 75-79).  

1980‟lerde müzelerin toplumsal rolü tekrar irdelenip, yeni anlayıĢlarla yorumlanmıĢtır. 

ÇağdaĢ rol ile müzelerde kullanılabilir esneklik kavramı önem kazanmıĢtır. Çok iĢlevli 

giriĢ salonları, restoranları, kafeleri, oditoryumları, satıĢ mağazaları, atölyeler gibi kamu 

alanların planlandığı, estetik müze tasarımları post endüstriyel kentlerde eĢ biçimciliğin 

önüne geçmektedir (Nikolic ve Milojkovic, 2012). Müze yapısındaki birimlerin 

organizasyonu ve birimlerin kendi içlerindeki sergileme mekânlarının özel tasarımları ve 

sirkülasyon planlaması direkt etkileyen unsurlardır. Müzelerde çağdaĢ anlayıĢın 

benimsenmesi ile eğitsel ve sosyal fonksiyonlar önem kazanmıĢ olup tasarımlarında 

deneyimsel boyutlanma ana fonksiyona ek olarak geliĢtirilmiĢtir. Günümüzde sadece 

sergilenen koleksiyonları görmeye gitmek yerine seramik dersine, kitap satın almaya, film 

gösterisi izlemeye yönelik olarak müze ziyaretleri yapılmaktadır. Tüm müze yapılarının 

Yeniden iĢlevlendirilen ya da orijinal iĢlevi müze yapısı olarak inĢa edilen; temel amaç 

koruma, saklama ve sergilemedir ve olan müzelerin bu özelliği tasarım temelini 

oluĢturmaktadır. Günümüzde müze mimarisi yakın çevresi ile ele alınıp planlanmaktadır 

(Atagök, 2012). ÇağdaĢ müzeler deneyimleme ve gözlemleme yoluyla belli formları 

olmadan öğrenme ortamı olarak hizmet sunmaktadır. Kamusal miras niteliğindeki 

koleksiyonu oluĢturan nesnelerin iyeliği güvenirlik için önemli bir faktördür (Erkün, 2012).  

Müzede kültürel-sosyal-paylaĢım mekânları olarak, etkinlik alanları, satıĢ ofisi, teknik 

altyapısı, güvenlik tedbirleri, yeme-içme mekânları, atölyeler verilen kuruluĢ amacı ile 

paralellik gösteren bulunması gerekli birimler olarak değerlendirilmelidir. Farklılık 
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yaratmak talebi etkileyen en önemli unsurdur. Farklılığı yapılacak etkinlikler ve mekânlar 

yardımı ile müze konsepti içerisinde yakalamak gerekmektedir. BaĢkent Üniversitesi 

müzesi model önerisi için öngörülen mekânsal organizasyonlar aĢağıda iĢlevlerine göre 

kategorize edilmektedir. Önerilen bu birimlerdeki ölçülendirme, hedef kitle sayısı ile 

boyuta dönüĢtürülecektir. Mekânlar kapalı mekânlar, açık mekânlar ve yarı açık mekânlar 

olarak tasarlanmaktadır. BaĢkent Müzesi önerisinde giriĢte kabul salonu birimi ile 

ziyaretçilere müze hakkında bilgi verilebilecek ve gerekirse dinlenecekleri bir mekân 

oluĢturulması uygun görülmüĢtür. Sergileme kurgusunda önemli olan anlaĢılabilir bir dil 

oluĢturmak adına, oluĢturulacak koleksiyonu ve birbirleri ile olan iliĢkilerini anlaĢılır 

kılmaktır. Genelden özele doğru bu kurguyu genel müze yapısı, katlar, salonlar, odalar, 

mekânlar arası geçiĢler, sergileme elemanları iliĢkilendirilen bir kurgu içeriği 

hazırlanmalıdır. Yukarıdaki düĢünceler doğrultusunda BaĢkent Üniversitesi müzesi 

modelinde öngörülen mekânlar aĢağıda sıralanmıĢtır: 

KARġILAMA ALANLARI 

GiriĢ holü, vestiyer, danıĢma 

Bekleme Alanı 

Fuaye Alanı 

Güvenlik 

Müze Avlusu 

Bay-Bayan Engelli Tuvaletleri 

SERGĠLEME ALANLARI 

Sergi Hazırlık Alanları 

Kalıcı Sergileme Alanları 

Geçici Sergileme Alanları 

Dijital Sergileme Alanları 

DolaĢım Alanları 

SATIġ ALANI 

Müze SatıĢ Birimleri 

DĠNLENME ALANLARI 

Yeme-içme Alanları 

Oturma Alanları 

Çocuk Oyun Alanları 

Bay- Bayan Engelli Tuvaletleri 
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YÖNETĠM 

GiriĢ- sekretarya 

Ġdari Ofisler 

Toplantı Salonu 

Depo ve ArĢiv 

Bay-Bayan ÇalıĢan Tuvaletleri 

EĞĠTĠM MERKEZĠ 

Gösteri, Sunum Alanları 

Atölyeler 

Kütüphane ve ArĢiv 

Okuma Odaları 

Bay-Bayan Tuvaletleri 

KONFERANS VE SEMĠNER ALANLARI 

Fuaye 

2 adet Çok Amaçlı Salon 

Bay- Bayan Engelli Tuvaletleri 

DEPOLAMA ALANLARI 

Eser kabul, giriĢ 

Eser Depoları 

Envanter Odası 

Artık Malzeme ve Geri DönüĢüm Odası 

Alet Deposu 

Teknik Servis ve Depoları 

Isıtma ve Havalandırma Hacimleri 

Yangın Güvenlik Merkezi 

Teknisyen Odaları 

Bilgi iĢlem Odası 

Personel Dinlenme Odası 

Onarım Atölyeleri 

OTOPARK ALANLARI 

Otomobil Parkı 

Servis Alanları 

Bisiklet Parkı 
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ġekil 4. 2: BaĢkent Üniversitesi mekânsal organizasyon önerisi 
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Bu birimlerin birbirleri ile ve bulunduğu kampüs arazisi ile uyumu da ayrıca detaylı bir 

planlama gerektirmektedir. Mekân organizasyonu fizibilite çalıĢması sırasında proje ekibi 

tarafından ölçekli bir çizimle, uygulama öncesi projenin tasarım öncesinde yapılması 

gereken bir çalıĢmadır. Müze mimarisi tasarımında yapının çevresi ile de ele alınması 

planlamada önemli bir tasarım baĢlığıdır. Yapının konumu ve ulaĢım yollarıyla bağlantısı 

ana giriĢ kapısının konumu dikkate alınarak yapılanabilir. Müze binasının çevresinde 

küçük bekleme alanları ile peyzaj düzenlemeleri oluĢturulurken ziyaretçilerin müzeye 

giriĢi için bir ön hazırlık alanı düzenlenebilir. 

Yönlendirme amaçlı yer yer aydınlatma uygulamaları, geniĢ açık yeĢil alan bahçe 

düzenlemesi içerisine tasarlanacak sera kafe üniversitenin etkinliklerinin yapılacağı yeni 

bir mekân olarak, konser, film gösterisi, gösterilere ev sahipliği amaçlı kullanılabilir. 

Kapalı mekandaki fuaye alanına, bahçeden geçiĢler koridorlar ile bağlanabilir. GiriĢte 

kabul salonu birimi ile ziyaretçilere müze hakkında bilgi verilebilecek ve gerekirse 

dinlenecekleri bir mekân oluĢturulabilir. Sergi mekânları arasındaki geçiĢlerde dinlenme 

alanları oluĢturulabilir. GiriĢ katında sergi alanının sonundan müze kafeteryası, atölye, 

mağaza, restorana ulaĢılabilir. GiriĢte yer alacak fuaye alanı, bekleme alanı ve müze avlusu 

ile yürüyen merdivenlerle diğer katlara birleĢim sağlanabilir. Kapalı otopark giriĢi de 

giriĢle birleĢerek tek bir toplanma alanı oluĢturulabilir. Avludaki ana yön giĢelere diğer 

yön wc, vestiyer ve depolara yönlendirebilir. GiriĢteki fuaye alanında grupların beklemesi 

ve çeĢitli gösterilerin yapıldığı bir amfi düzenlemesi yapılabilir. Ana giriĢin avlusu hem 

giriĢ hem de çıkıĢ olarak düzenlenebilir. GiĢeden sonra sergilenen nesne ve müzenin tümü 

hakkında bilgi yetkililerce ve müzede çalıĢan öğrenciler tarafından da verilebilir. 

4.3. BaĢkent Üniversitesi Müzesi Tematik Kurgu ve Sirkülasyon Önerisi 

Sirkülasyon yani dolaĢım, “müze yapısında değiĢik iĢlevlerdeki mekânları arası bağlantıyı 

sağlayan, yatay ve düĢey geçiĢlerin sağlandığı koridor, merdiven ve asansör gibi 

bileĢenlerden meydana gelmektedir” (Matthews, 1991). Tematik kurguda senaryo 

dâhilinde koleksiyonun ve sergilenecek objelerin bilgilerini hedef kitle belirlenmesi önem 

taĢımaktadır. Sergilenen koleksiyon ve içerdiği bölümlerin anlaĢılabilir olması kullanılacak 

ana ve alt baĢlıklar ile sağlanabilmektedir. Uygulanacak bu baĢlık sistemi sergi içeriğini 

tanımlayan, tarih, mekân ve olayları açıklayan genel bilgileri içermelidir. Sergi kurgusunun 

belirlenmesinden sonra, serginin gezi güzergâhı planlanmaktadır (Madran, 2012). BaĢkent 
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Üniversitesi Müzesi model önerisinde, koleksiyon içeriğine göre geliĢtirilen temalar için 

genel mekânsal birimler göz önünde bulundurularak sirkülasyon Ģekillendirilmelidir.  

Sirkülasyon yani dolaĢım tasarımı müze tasarımının önemli bileĢenidir. Tasarlanan 

sirkülasyon yani dolaĢım Ģeması müzede sergilenen nesnelerden hangisine dikkat çekmek 

istediğimizin müze senaryosu içerisindeki önemli temalara yönlendirmenin amacına 

ulaĢma yoludur. Ziyaretçilerin deneyimlemeleri sirkülasyon ile Ģekillenmektedir. Bu 

planlamada dört uygunluk kriteri dikkate alınmalıdır: müze genel mimarisi, sergileme 

mekânının genel mimari içerisindeki yeri, sergilenen nesnelerin özellikleri ve ziyaretçilere 

hissettirilmesi hedeflenen mesajın uygunlukları geneli meydana getirmektedir. Müzelerde 

dolaĢım tasarımı yapılırken; ziyaretçilere verilmek istenen mesaja, sergi içeriğine, 

sergileme mekânının mimari özelliklerine, müzenin geneline yani tüm içeren birimlere 

uygunluğu ile yönlenmelidir (Parlak, 1997). 

Müzelerde tematik kurguların tasarımının yapılabilmesi için; ne sergileneceği, niye 

sergileneceği, kime sergileneceği konularının netleĢtirilmesi gerekmektedir. Kapsamına ve 

içeriğine göre, eğitsel ve estetik kurgular, süreli ve geçici oluĢturulacak sergilerle bir 

bütünlük arz etmelidir. Müzelerde koleksiyonların oluĢacağı sergiler arasında tematik bir 

bütünlük oluĢturulmalıdır. Müze yönelimleri, amaçları ve hedefleri doğrultusunda tema ve 

alt temalar ile konsept saptanmaktadır. Konsept olarak çıkarılan temalar anlaĢılabilir 

baĢlıklar haline dönüĢtürülmelidir. Temaların hangileri canlandırılabilir, hangileri 

görselleĢtirilebilir soruları koleksiyon taraması ile ortaya çıkmaktadır (Madran, 2012).  

Müze bölüm ve koleksiyonları için oluĢturulacak tematik dolaĢım kurgusu koleksiyonun 

içeriğine ve bu koleksiyonda araĢtırma, bilgilendirme, arĢiv, sergileme amaçlarından 

hangilerinin hedef kitleye sunulacak hizmet olarak benimsendiğine bağlı olarak ele 

alınmalıdır. Bilindiği gibi müzelerin ilk döneminde sergilenen nesneler geliĢigüzel bir 

Ģekilde herhangi bir sergi düzeni olmadan müze mekânlarında yer almaları zamanla, müze 

mimarileri ve mekân organizasyon öneminin anlayıĢıyla geliĢim göstermiĢtir. DıĢ mekânın 

bozulma etkilerini aza indirgeyen, odalarda sergilenen nesneler ziyaretçilerin kararları 

doğrultusunda gezilip, belirli bir yönlendirme olmadan ziyaretlerini tamamlamıĢlardır. Ġlk 

müze yapılarında dönemin yapım ve mimari üslubu etkisini göstermiĢtir. GeniĢ açıklıklar 

ve odalar Ģeklindeki mekânsal organizasyonlar zamanla, sergilenen nesneler için özel 

tasarlanan mekânlara yerini bırakmıĢtır (Erkün, 2012).  

Kapsam ve içerik olarak bir üniversite müzesi model önerisi olarak, hem uzmanlık 

alanındaki öğrenci geliĢtiren BaĢkent Üniversitesi Müzesi, araĢtırmacılara hizmet sunarken 
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hem çalıĢma alanı yaratmalı, hem de geniĢ kitlelere uygulamalı eğitim-kültür-sosyal 

etkinliklere uygun mekânlarla keyifli ve kaliteli vakit geçirecekleri bir ortam sunmalıdır. 

Ana kurgu öğretirken keyif veren ve uzun süre geçirmek için gerekli ihtiyaç birimlerinin 

yer aldığı bir kompleksin oluĢturulmasıdır. Böylece tüm çağdaĢ gereksinimlerin bir çatı 

altında toplanması da sağlanacaktır. Eğitim-öğretim ve eğlenceyi bir arada barındıran bu 

yapılanma için geçici- süreli koleksiyon sergilerini aktivite alanları ile bütünleĢik olarak 

planlama bir yaklaĢım olarak benimsenmelidir. 

ġekil 4. 3: BaĢkent Üniversitesi Müzesi örnek dolaĢım 



82 

BaĢkent Üniversitesi için önerilen üniversite müzesinin; 

- Bağlı olduğu idari birime göre Ankara‟daki ilk vakıf üniversitesi müzesi,  

- Koleksiyon içeriğine göre ilk bilim-sanat-tarih üniversite müzesi,  

- Sürdürülebilir, çevre dostu, etkin enerji kullanımlı, yeĢil çatı uygulamalı ilk çağdaĢ yapı 

tasarımlı üniversite müzesi,  

- Ġlk sera ve botanik bahçesi olan üniversite müzesi,  

- Türkiye‟de ilk organ nakli koleksiyon içeriği ile tıpta uzmanlık müzesi,  

- Türkiye‟de ilk vakıf üniversitesi belleği müzesi kurulması hedeflenen tematik kurgular, 

koleksiyon bölümleri olarak geliĢtirilecektir.  

BaĢkent Üniversitesi Müzesi model önerisinde genel sirkülasyon, hedeflenen dört bölüm 

içeriği göz önüne alınarak belirlenecektir. Koleksiyon içeriğinde neyin sergileneceği, ne 

için sergileneceği ve hedef kitlesi yani hangi ziyaretçi grubu için sergileneceği konu 

baĢlıkları ile de her koleksiyon için yine bir sirkülasyon oluĢturulacaktır. Kapsam ve 

içeriğe göre bütün, oluĢturulacak koleksiyon kendi arasında ve müze bütünü ile de bir 

bütünlük oluĢturmalıdır. Müzenin genel temasını destekleyen bilim, sanat ve uzmanlık 

müzenin tümü değil sadece ilgilenilen alanların gezisi Ģeklinde kurgulanabilir. Bu temayı 

müze genelinde serbest, alt temalarda sınırlı, zorunlu ve serbest geziler Ģeklinde 

kurgulanabilir. 

BaĢkent Üniversitesi Müzesi model önerisi çalıĢmasında geliĢtirilecek müze, hizmet 

verdiği topluluğa göre; eğitim, genel halk ve uzmanlık alanı müzesi olacaktır. Müze bağlı 

olduğu idari birime göre üniversite müzesi, ilgili olduğu idari birime göre bilim üniversite 

müzesi, koleksiyon içeriğine göre ise; bilim- teknoloji- sanat müzesi, koleksiyonu 

sergiledikleri mekâna göre geleneksel müze, hizmet verdikleri bölgeye göre; ulusal bir 

müze olarak kurgulanmaktadır. Uzmanlık alanlarını içeren koleksiyon içeriği özelliği ile 

uzmanlık müzesi olarak da değerlendirilebilir. Tüm bu koleksiyonlar hem kendi aralarında 

hem de müze geneliyle olan bütünlüğü oluĢturan bir dolaĢım kurgusu bağlantıyı sağlayan 

temaların parçası olacaktır.  

4.3.1.Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal Bölümü Sirkülasyon Önerisi 

Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal koleksiyonunda yer alan kiĢisel koleksiyon 

nesnelerinden meydana gelecek bölüm kendi içerisinde bir alan gibi sınırlandırılarak, 

kronolojik bir öykü içerisinde yer alıp tek yönlü gezi ve çıkıĢa yönlendirme Ģeklinde 

hareket kısıtlı, denetimli, anlaĢılır, ayrı giriĢ-çıkıĢ bir gezi güzergâhı oluĢturulması 
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koleksiyon içeriği ile uyumluluk gösterebilir. Özel çekim resimlerden düzenlenecek bölüm 

ise serbest gezi güzergâhı ile mesleki bölüme geçiĢ amaçlı bir koridor gibi yönlendirmeyi 

de yapabilen bir düzen içerisinde yapılabilir. Tarihi geçmiĢin günümüze uzanan yolculuğu 

deneyimleme için zaman tüneli Ģeklinde bir güzergâhla hayat bulacaktır. Bu koleksiyon 

içeriğinden, tıp alanında tıp tarihi içerisinde organ nakli uzmanlık bir alan olduğu için, 

gelen ziyaretçilerin daha uzun süre geçireceği bir mekân ve yönlendirme uygun olacaktır. 

Ulusal ve uluslararası olarak kategori edilecek organ nakli konusundaki koleksiyon 

nesneleri için gezi güzergâhı tarihsel geliĢim yani kronolojik olacağı için; denetimli bir 

yönlendirme ile tek yönlü olarak yapılması uygun olabilir. Bu bölümde yer alacak bilimsel 

çalıĢmalar baĢlıklı bölümde; uzman müze ziyaretçi hedef kitlesinin uzun zaman araĢtırma 

amaçlı kalma talebi doğrultusunda açık ve tekil bir düzenlemeyi serbest yön belirlemesi ile 

planlamak doğru bir seçim olacaktır. Kategori edilen koleksiyon nesneleri arasında uygun 

dolaĢım alanı ile sergileme, arĢiv, bilgilendirme ve araĢtırma amaçlarına uygun geniĢ 

açıklıklı serbest alan düzenlemesi uygunluk göstermelidir.  

Kurucu Rektör Bölümü koleksiyonu içerisinde yer alacak, uzmanlık düzeyinde 

ziyaretçileri hedefleyen Organ Nakli sergisi bölümünde, konu ana baĢlık olarak “Organ 

Nakli” ve alt baĢlık olarak “Organ Naklinde Alınan Yol” teması ile serginin içeriği 

hakkında açıklayıcı bir alt baĢlık cümlesi oluĢturulabilir. Yine aynı koleksiyonun diğer 

bölümü içerik olarak kurucu rektörümüzün eğitim hayatı ve mesleki hayatını içeren 

nesnelerden meydana geleceği için, “Odun IĢığından Lazere”
61

 baĢlıklı bir ana baĢlık ile

Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın eğitim hayatı ve mesleki hayatının kronolojik sergi düzeni 

oluĢturularak dikkat çeken bir baĢlıklandırma seçilebilir. Bu baĢlıklar kurgulanan temaların 

ziyaretçiler tarafından yalın bir cümle ile içerikleri hakkında bilgilendirici konuların 

kapsam ve içeriği hakkında bilgi verici olacaktır. Koleksiyonları desteklemek için 

teknolojik sunum ve sergileme elemanları koleksiyonlarla uygun bir mekân içerisinde 

konumlanabilir. Bu teknolojilerin ziyaretçiler tarafından kullanılmaları gerekli alanların 

ayrılması ile sağlanabilir. Yapılacak tüm dolaĢımlar kinetik esneklik düĢünülerek 

planlanabilir. GeniĢleyebilecek koleksiyon için mekân gerek hareketli bölme elemanları 

gerekse vagon gibi büyüyen kollar yardımı ile yapılabilir. Ġlave edilen mekânlarda 

dolaĢımda geliĢebilir. Buraya kadar açıklanan dolaĢım için öneri olabilecek sirkülasyon 

Ģeması aĢağıda ġekil 4.4 olarak yer almaktadır. 

61
 BaĢkent Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın yaĢam öyküsünün 

kaleme alındığı yazı içeriğinden alınmıĢtır. 02.11.2016 < http://www.yenimeram.com.tr/odun-isigindan-lazer-tutuan-

ellere-ya-da-prof-haberalin-yasam-oykusu-2-215887.htm>. 
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ġekil 4.4: Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal bölümü sirkülasyon önerisi 

4.3.2.BaĢkent Üniversitesi Tarihçe Bölümü Sirkülasyon Önerisi  

Müze için önerilen diğer bir koleksiyon bölümü BaĢkent Üniversitesi Tarihçe bölümü, ana 

baĢlık olarak “BaĢkent Üniversitesi Bellek”, tarihi bir koleksiyon altında alt baĢlık ise; 

“Dünden Bugüne BaĢkent Üniversitesi” olarak adlandırılıp, içerik ve kapsam hakkında 

bilgi verebilir.  

Müze koleksiyonlarından BaĢkent Üniversitesi Tarihçe Bölümü içerik olarak üniversitenin 

kuruluĢundan bu güne kadar olan geliĢim yani tarihsel bir değiĢim, kampüs geliĢimi ve 

eğitim baĢlığı ile gruplanıp kısıtlı bir yön uygulaması ġeklindeki dolaĢım ziyaretçileri 

zorunlu bir yönlendirme ile birimler arası geçiĢ yapılmasına imkân tanımalıdır.  

Üniversite maskotu ve üniversite logosunun öyküleri ile sergilenecekleri alan serbest yön 

kurgusu ile kampüs maketleri, kampüs planları, alınan ödüller ve ders araç-gereçlerin 

sergileneceği koleksiyonlarla kısıtlı gezi güzergâhına yönlendiren bir Ģema içerebilir. 

Koleksiyon nesnelerinden resimlerin yer alacağı bölüm yönetim ve öğrenciler Ģeklinde 

gruplanarak serbest dolaĢım yönü ile planlanarak, mezuniyet videoları, kutlama, açılıĢ 

videolarını izleyecekleri cep salonlarda birleĢtirilen bir sirkülasyon planlanabilir. 

Kampüsün ağaçlandırma çalıĢmalarına ait görseller bu koleksiyondan geçiĢ yapılan, dıĢ 

mekânda yer alan sera bahçe uygulamasına zorunlu yön uygulaması ile bağlanabilir. 
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Buraya kadar açıklanan dolaĢım için öneri olabilecek sirkülasyon Ģeması ġekil 4.5 olarak 

aĢağıda yer almaktadır.  

ġekil 4.5: BaĢkent Üniversitesi Tarihçe bölümü sirkülasyon önerisi 

4.3.3. Ankara Bölümü Sirkülasyon Önerisi  

Müze koleksiyonunda yer alacak Ankara Bölümü için; “Ankara” ana baĢlığını “Ankara‟nın 

GeliĢen Batı Yönü” alt baĢlığı ile üniversite yerleĢkesinin yer aldığı ilin bu lokasyonundaki 

yıllara içerisindeki değiĢim ve geliĢim içeriği algısı yaratan bir alt baĢlık uygunluk 

gösterebilir.  

Ankara Bölümü olan koleksiyonlar içerik olarak Ankara ili kampüsün yer aldığı 

lokasyondaki geliĢmeler tarihsel geliĢim içerikli olacağı için kronolojik bir sergi 

düzenlemesi ile zorunlu yön güzergâhı, Ankara ilinde yaĢayan yöresel hayvan ve bitki 

türleri için ise; serbest yön dolaĢımı ile düzenlenmesi kapsam ve içerik ile uyumluluk 

gösterir. Ankara iline ait etnografik ve arkeolojik nesneler ile yöresel Seymen 

kıyafetlerinin yer alacağı koleksiyon serbest gezi dolaĢımı Ģeklinde kurgulanabilir. Konu 

baĢlıkları ile içerik hazırlanacak önemli günler sergileri ise; takip gerektirmeyen bir 

güzergâhta serbest yön tasarımı ile planlanabilir. Ankara ilinde yöreye özgü bitki ve 

hayvan çeĢitliliği ile varsa endemik türlerin korunduğu ve üretimini yapıldığı bir sera ya da 
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botanik bahçesine zorunlu bir yönle bağlantı sağlanarak bir mekânsal geçiĢ yapılabilir. 

Buraya kadar açıklanan dolaĢım için öneri olabilecek sirkülasyon Ģeması aĢağıda ġekil 5.6 

olarak yer almaktadır. 

ġekil 4.6: Ankara bölümü sirkülasyon önerisi 

4.3.4. Sanat Koleksiyonu Bölümü Sirkülasyon Önerisi  

Sanat koleksiyonu için kullanılabilecek bir kurgu oluĢturmaya gerek duyulmamaktadır. 

Diğer koleksiyon sergileme alanlarından kaplayacağı mekân büyük, iç mekân 

elemanlarından bölücü ve sergi elemanları kullanımı ile kinetik esnek, değiĢtirilebilir 

mekânlar yaratılarak istenilen hedefe ulaĢılabilir. Koleksiyonun kendi içerisinde bölümler 

Ģeklinde kategorik bir düzenleme uyumu sağlanabilir el sanatları, ebru sanatı, hat sanatı, 

dokumalar gibi aynı tür ürünler bir arada sergilenebilir.  

Sanat koleksiyonu için ziyaretçilerin kendi gezi güzergâhlarını belirleyeceği serbest yön 

dolaĢım kurgusu ile Ģekillenerek planlanabilir. Sanat koleksiyonu içerik olarak, geleneksel 

Türk el sanatları ana konsepti içerisinde hat sanatı, çini, seramik, takı, ebru, ipek 

dokumacılığı, resim gibi alt baĢlıkları bunlarla sınırlı olmaksızın içeren nesnelerden 

oluĢacaktır. Diğer bir alt bölüm olarak Türk sanatındaki önemli kiĢilerin resimleri ve 

yöreye özgü bitki ve hayvan türleri

se
ym

en
 

kı
ya

fe
tl

er
i arkeolojik nesneler

ta
ri

h
i g

el
iş

im
 

t

a

r

i

h

i

y

e

r

l

e

r

TBMM açılışı, Ankara nın başkent oluşu sergisi
t

u

r

i

s

t

i

k

y

e

r

l

e

r

sanal gezinti

oyun

ekranı

mikro
sinema



87 

eserleri ile ülkemizdeki sanat eğitimini içeren dokümanlar, kullanılan yaylı-üflemeli-yaylı 

çalgıların örneklerini içeren objeleri barındıracağı için ziyaretçilerin rahat ve kendi gezi 

planlarını oluĢturacağı bir düzenleme doğru olacaktır. Bu bölümden uygulamaların 

yapılacağı sanat atölyesi ile bağlantı kurulması atölye çalıĢmaları birimine geçiĢ olarak 

birimler arası mekânsal düzenleme yapılabilir. Buraya kadar açıklanan dolaĢım için öneri 

olabilecek sirkülasyon Ģeması aĢağıda yer almaktadır. 

ġekil 4.7:Sanat koleksiyonu bölümü sirkülasyon önerisi 

4.4. BaĢkent Üniversitesi Müzesinde Sergileme ve Sunum Önerisi 

BaĢkent Üniversitesi müzesi model önerisi sergileme ve sunum tekniklerini belirlemek, 

sergi koleksiyonlarının içeriği ve teması ile örtüĢen amaçlar ile yönlendirilmelidir. Bu 

düĢünceler doğrultusunda müze içinde uygulanacak sergileme ve sunum tekniklerine karar 

verilirken her bölümde yer alan koleksiyonlar değerlendirilmiĢtir. Böylece koleksiyon 

içeriklerinin bilgilendirme, araĢtırma, sergileme ve arĢivleme amaçlarından hangisi veya 

hangilerine yönelik olduğunun saptaması yapılmıĢtır.  

Sergileme kurgusunda önemli olan anlaĢılabilir bir dil oluĢturmaktır. Ancak böylesi bir 

kurgu koleksiyonda yer alan unsurların birbirleri ile olan iliĢkilerin önceden tasarlanması 

ve bir tema çerçevesinde mekâna yerleĢtirilmeleri ile sağlanabilir. Genelden özele doğru bu 

kurguyu genel müze yapısı, katlar, salonlar, odalar, mekânlar arası geçiĢler, sergileme 

elemanları iliĢkilendirilen bir sistematik içinde hazırlanmalıdır. GeliĢim içerikli nesnelerde 
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kronolojik bir sıralama oluĢturulmalıdır. Katlar ana baĢlıklara ayrılıp, kattaki mekânlar ana 

baĢlıklara göre hazırlanabilir. AnlaĢılır bir bütünlük elde etmek üzere tasarım Ģekil 

almalıdır. Bilgi panoları resimlerle zenginleĢtirilebilir. AnlaĢılır kılınmak üzere yalın bir dil 

kullanılmalı, açıklamalara yer verilmelidir. Genel ve vitrin içi aydınlatma tercih 

edilmelidir. Doğal aydınlatmadan verim en üst düzeyde faydayı mimari yapılanma ile 

ortama kazandırmak gerekir. Tüm koleksiyon nesneleri envanter ve kataloglama çalıĢması 

ile kayıt altına alınması ve bu katalogların sanal ortamda paylaĢıma açılması geniĢ eriĢime 

hizmet etme yaklaĢımıdır.  

Vitrin, pano ve stant geleneksel yöntemle sergileme uygulamaları, çağdaĢ sunum teknikleri 

ile zenginleĢtirilebilir. Klasik sergilemeleri 3 boyutlu illüstrasyonlar ile çağdaĢlaĢtırıp, 3 

boyutlu canlandırmalar, bilgi panoları, videolar, çocuklar için eğlenceli oyunların yer 

aldığı dokunulabilir interaktif deneyimleme alanları, elektronik sesli rehber, eğitici deney 

uygulamaları, mikro-sinema sistemi, dokunmatik bilgi panoları sunum için kullanılan 

teknolojiler koleksiyon içeriklerine uygun olarak iĢitsel, görsel, dokunsal algı olarak 

desteklenebilir.  

Madran (2012)‟ye göre; sergi, müzeleri oluĢturan nesnelerin belirli bir düzen içerisinde 

ulaĢılabilir kılmak üzere oluĢturulan bir araçtır. Sergiler iletiĢim politikaları içerisinde yer 

alan kitlesel ulaĢım kaynağı ve uygulamalı sanat alanı olarak vitrinlerdir. Sergi müze 

bütünün her bir parçasını oluĢturmaktadır. Sergi kurgusunun anlaĢılır olması ve son 

teknolojik geliĢmeleri içeren nitelikler ile donatılması serginin hedeflenen kitle tarafından 

doğrudan anlatımlı olması doğru bir yaklaĢımdır. Görsel ve iĢitsel teknoloji destek 

kullanımına dokunulabilen teknolojiler, sergi bütünlüğü içerisinde sergilemeye destek 

olarak kullanılmaktadır.
62

 EtkileĢimli, aktif katılımcılığı destekleyen bilgisayar

teknolojilerin sergileme de yöntem olarak kabul görmesi, sanal gerçeklikler, hareketli 

modellerin kullanımı sergileme mekânlarının yeniden yorumlanması ile Ģekillenmektedir 

(Erbay, 1999). 

Atagök (2012)‟ye göre; klasik müzecilik anlayıĢında koleksiyon nesnelerinin kronolojik 

sıralaması, estetik bir yol izlenmesi depo görüntüsünü ortadan kaldıran ve sergi 

salonlarındaki düzenin tekdüzeliği olmuĢtur. Günümüz çağdaĢ müzeleri,  aktif katılımcılığı 

benimseyen geniĢ hedef kitlesini kucaklayan, konforlu, güvenli, rekreasyon alanları içeren 

sergileme mekanlarına dönüĢmüĢtür. Müzelerin üç temel bileĢeni, mekân- nesne ve 

62
 Bu konu ile ilgili detaylı bilgi almak için Müzebilimin ABC‟si (2012) isimli kitaba baĢvurabilirsiniz. 



89 

ziyaretçidir. Bu üç değiĢken tasarım ilkelerinin belirleyicileridir. Bu değiĢim sergi 

mekânlarında yeni birim organizasyonlarını ortaya çıkarmıĢtır. Mekânın sahip olduğu 

fiziksel bileĢenler nesne uygunluğu ve nesne algısını belirleyen özelliklerdir. Müzelerdeki 

sergilerin amacı, içeriğin, hazırlanan bilgilerle ziyaretçilere ulaĢtırılmasıdır. Tasarım 

bütünü tema oluĢturulduktan sonra, küratörler tarafından mekâna yansıması, sergi tasarım 

unsurları dikkate alınarak, görsel deneyimler mekânsal bileĢenlerle planlamaktadır.  

ÇağdaĢ müze anlayıĢı hâkimiyeti ile Ģekillenen ana felsefe, sergilenen nesnelerin ön planda 

olması için mekânsal özelliklerin geri planda bırakılmasıdır. Bu anlayıĢ ile sade, etkisiz 

yani nötr mekan tasarımları nesnelere yoğunlaĢmayı destekler niteliktedir (Nikolic ve 

Milojkovic, 2012). Müze mekân tasarımlarının çağdaĢ yorumu ile sergileme elemanlarının 

sanatsal ve teknik değiĢimleri sonucunu doğurmuĢtur. Sergileme yöntemlerini belirleyen 

faktör hedef kitlesi ve ziyaretçi beklentileri sonucu belirlemektedir. Sergi geliĢimi süreç 

olarak ele alınıp ilk değerlendirme, içerik değerlendirme ve son değerlendirme 

kapsamında, kavramsal, geliĢim, iĢlevsel aĢama olarak detaylandırılır. Ġlk değerlendirme 

aĢamasında planlama, kurulum kapsam olarak ele alınıp son değerlendirmede öneri ve fikir 

geliĢtirme serginin vermek istediği mesaja ulaĢıp ulaĢmadığı veri olan algının ölçüm 

aĢamasıdır. AĢamalardan son değerlendirme sonraki sergilerde ziyaretçilerin sergilenen 

nesneleri nasıl algıladığı konusunda veri olarak kullanım açısından önem taĢımaktadır 

(Dean, 1994). Müze kendi, içerisinde yalıtılmıĢ bir mekân değil, bulunduğu üniversite ile 

ve bulunduğu Ģehirle bağları olan bir sergi kurgusu içermelidir. 

Yapılacak tüm düzenlemelerde temel ilke, eriĢilebilir müze temasıdır. Ġnternet eriĢimi, 

engelli birey eriĢimi tasarımda mutlak gözetilmesi gereken parametrelerdir. Bedensel, 

duyusal, zihinsel engelliler, geçici engelliler ve yaĢlıların müze eriĢimi tasarımın bir 

konusu olarak ele alınmalıdır. Bu eriĢim için mimari çözümler, binanın yapısalı ve müze 

çevresinin düzenlenmesi, teknolojik çözümler ise; engelleri yönelik üretilen teknolojik 

donanımların entegre edilmesidir. Bina giriĢi ve bina içerisinde yatay ve düĢey dolaĢım 

alanları için düzenlenen, Türkiye Standartları Enstitüsü 9111 sayılı kurallar dikkate 

alınarak tasarlanmalıdır. Bina giriĢ-çıkıĢları, merdiven, asansör, ıslak zemin bu kurallara 

dayalı düzenlenmelidir. Sergi mekânlarının tasarımında da engelli bireylerin kullandığı 

gereçler gözetilerek bir düzenleme yapılması gerekmektedir. Sergi kurgusu yapılırken, 

dinlenme alanları, mekân geçiĢlerinde ton ve malzeme değiĢimi, alarm sisteminin 

engelliler gözetilerek yapılması, görme seviyelerinin düzenlemesi, yönlendirmelerin 
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uluslararası standartlardan faydalanılmaktadır. Sergileme yardımcı elemanlarının engelsiz 

hale gelmesi için sergilenen koleksiyon nesnelerinin algısı, platform- kaideler ve 

aydınlatma düzeyine iliĢkin standart belirleyicilerle tasarım yapılmalıdır. Seyyar 

sandalyeler, engelliler için sergileme dolaĢım alanı, engelli gezi planı, özel eldivenle 

dokunma, iĢitme alıcı cihazı gibi donanımlarla müze geniĢ kitlelere hitap eder bir hal 

almaktadır.
63

Yukarıda ayrıntıları verilen engellere yönelik üretilen ve uygulanan

teknolojileri için müze uygulama örnekleri aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. Bu uygulamalar 

müzede tüm koleksiyon katları için uygulanabilir. 

Uygulama Görseli Uygulanan Müze 
Uygulanan Teknoloji 

Sakıp Sabancı 

Müzesi 

Engelli Asansör 

Uygulaması 

Sakıp Sabancı 

Müzesi 

Engelli Rampa 

Uygulaması 

Kadir Has Müzesi Engelli Yol ĠĢaretleri 

Uygulaması 

Kadir Has Müzesi Engelli TaĢıyıcı Sistemi 

Uygulaması 

Tablo 4. 1: Engellere yönelik üretilen teknoloji önerileri (D. Çiftçioğlu, 2016). 

63
 06.06.2017 < http://istanbulsaglik.gov.tr/>. 
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4.4.1. Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal Bölümü Sergileme ve Sunum 

Önerisi 

BaĢkent Üniversitesi Müzesi model önerisinde yer alan ilk koleksiyon Kurucu Rektör 

Bölümü içerik olarak hedef kitleye; sergileme, bilgilendirme, araĢtırma ve arĢiv çalıĢmaları 

yapmayı amaçladığı için kullanılacak sergileme ve sunum tekniklerinde gelenekselliğin 

ötesinde teknolojik kullanımlar ile desteklenmesi gerekmektedir. Sergi temasında 

koleksiyon içeriğindeki nesneler, ne için ve kim için sorusu ile sergileme ve sunum da 

kullanılacak teknolojinin de belirlenmesi gerekmektedir. Seçilecek teknolojik sunum 

sistemleri ve sergilemeleri hangi özelliklere göre yapılması hususunda öneriler 

geliĢtirilmiĢtir. 

Sergileme alanında benimsenecek genel algıyı artıran sergileme ve sunum tasarım 

yaklaĢımları; 

-Aktif katılımcılığı ve etkileĢimi destekleyen çağdaĢ müze anlayıĢı tasarımın ana felsefesi 

ve mekânsal bileĢenlerle teknolojinin kullanımı bir arada planlanmalıdır, 

-Sergilenecek nesnelerin mekânsal bileĢenlerin önünde olacağı, algıda odak olarak 

belirlenen renk, doku ve malzeme seçilmelidir, 

-Kurucu Rektör Bölümü koleksiyon nesnelerinin belirli bir düzende anlaĢılır kılınması için 

gruplandırılan anlam bütünlüğünü destekleyen nesneler, verilmek istenen mesajlar 

doğrultusunda sergi elemanları ve destek teknoloji kullanımı seçilmelidir, 

-Serginin anlamı ve sürekliliğini sağlamak amacıyla sınırlı teknoloji kullanım yapılmalıdır. 

Ġleri teknoloji hem maliyeti yüksek hem de verimlilik açısından süreklilik için yeterli 

olmayabilir,  

-Koleksiyon nesnelerinin, sergileme mekân özelliklerinin ve sergilemelerde kullanılan 

yardımcı tekniklerin nesnenin görünürlüğünün önüne geçmemesi doğru bir yaklaĢım 

olarak benimsenmelidir, 

-Önerilen bu bölüm kalıcı sergi alanı ve koleksiyon içeriğinin geliĢim göstermeye 

uygunluğu düĢünülerek yapılan uygulamaların eklemelerle entegre olabilecek sistemler 

olarak geliĢtirilmesi önemli bir yaklaĢımdır, 

-Kurucu Rektör bölümündeki Prof. Dr. Mehmet Haberal kiĢisel içerikli nesneler 

bilgilendirme ve sergileme amacıyla oluĢturulması tüm müze ziyaretçilerini hedeflediği 

için, konfor ve algı bir arada düĢünülerek sergi yoğunluğu az ve ziyaretçilerin geçirecekleri 

süre gözetilerek sergileme elemanlarının her yönden gözlemlenebilecek bir yapılanma 

hedeflenmelidir, 
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-Tüm yazılı materyallerin dijital ortama aktarılması araĢtırma amaçlı ziyarete gelen hedef 

kitlenin eriĢimini kolaylaĢtıran bir teknik uygulaması olabilir. 

Nesne algısını artıran sergileme ve sunum tasarım yaklaĢımları; 

-Geleneksellikten uzak merak hissi uyandıran, deneyimlenen, güvenli, konforlu, sergilenen 

koleksiyon nesnelerinin gereksinimlerini yerine getiren sergileme elemanı tercih 

edilmelidir, 

-Sergilenen nesne malzeme ve içeriğine uygun olarak,  görsel ve iĢitsel algıyı dokunma 

algısı ile destekleyen teknolojileri tercihi belirlenmelidir. Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet 

Haberal Koleksiyonu kiĢisel içerikli bölüm nesnelerinden, soyağacı ve aile ile ilgili 

materyaller, slayt Ģeklinde hazırlanan görsel sunum tekniği ile duvara yansıtma Ģeklinde 

kullanılarak sergilenebilir. Bu düzenleme ile birlikte karneler, diplomalar, teĢekkür 

belgeleri, sertifikalar, kayıtlı oda-dernek kimlikleri, pasaportlar, alınan ödül, niĢan ve 

madalyalar, kalemler, gözlükler, mektup açma aparatları insan ergonomisine uygun, 

görünürlüğü için Ģeffaf, yatay, metal-cam ya da ahĢap-cam malzemeden yapılan ayaklı 

geleneksel sergi elemanı olan vitrinlerde sergilenebilir. Bu sergilemede uygun aydınlatma 

olarak vitrin içi aydınlatma, zemin olarak kullanılacak koyu renk sergilenen nesnenin ön 

plana çıkartan algı yöntemi olarak tercih edilmelidir. Bu koleksiyon içeriği kategorize 

edilerek elektronik, dokunmatik kumanda edilen ekran ortamına aktarılabilir. Bu 

kategoriler yaĢam, iĢ hayatı, ödüller, ilkleri baĢlıkları olarak düzenlenerek bu baĢlıklarda 

yer alan koleksiyon nesneleri elektronik ortamda bilgilendirme panolarında görsel olarak 

eriĢim sağlanabilir. KiĢisel koleksiyon içeriği oda düzenlemesi ile belirlenen alan 

içerisinde, geleneksel sergileme elemanlar vitrinler içerisinde sergileme,  maket gibi 

uygulamalar desteği ile bir sunum tekniği geliĢtirilebilir. Giyilen önlükler ve cüppeler cam 

vitrinler içerisinde mankenlere uygulanmıĢ ve arkada resimleri ile desteklenerek dikey, 

yükseltilmiĢ platform üzerinde sergileme üniteleri tercih edilebilir.  

Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal KiĢisel koleksiyon bölümünde sınırlı teknolojik 

sunum teknikleri; kiosk uygulamaları, bilgilendirme ekranları, slayt gösterileri kullanımları 

ile geleneksel sergileme vitrin uygulamaları ve pano kullanımları ile görsel, iĢitsel algı 

destek uygulamaları tasarlanabilir. 

Koleksiyonun ikinci bölümü olan bilimsel ve mesleki çalıĢmaları içerikli nesneler 

uzmanlar tarafından uzun süreli araĢtırma ve arĢiv iĢlevine uygun olarak kitaplar, 

makaleler, gazete ve dergi yazıları dikey vitrin olarak içerisinde tasarlanan ünitelerde, 
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dijital hallerinin yer aldığı ekranlar ile iĢitsel, görsel algı destek kullanımlar eĢliğinde 

tasarlanabilir. Tablolar, portreler ve özel çekim resimler sergileme iĢlevine uygun 

belirlenen koridor eĢliğinde koyu renkli duvara askı aparatları ile uygulanarak özel 

aydınlatmalarla desteklenerek sunulabilir. Özellikle organ nakli ile ilgili tüm koleksiyon 

nesneleri bir alt bölüm olarak, kullanılan tıp aletleri, kurutulmuĢ preparatlar, doku 

parçaları, patolojik ve anatomik örnekler, doku ve vücut parçaları tek tek incelenebilecek 

Ģekilde vitrinlerde yer bulmalıdır. Bu koleksiyon nesnelerini destekleyen deneyimleme 

amaçlı 3D sanal inceleme uygulaması organların tanıtılması öğretici amaçlı bir uygulama 

ile sunulabilir. Organ nakli konusunda bilime katkısı buluna kiĢiler için hazırlanacak 

bölümde canlı portre uygulaması iĢitsel sunum tekniği ile desteklenen bir sergileme 

hazırlanabilir. Yine bu bölüm içerisinde maket uygulamaları çocukların tıp bilimiyle 

tanıĢması adına atölye oluĢumu ile ayrı bir alan olarak tasarlanabilir. 

Organ nakli ile ilgili içerikleri maketler yardımı ile eğitim köĢesi Ģeklinde destekleyen 

sunumlarla desteklenebilir. Sanal gerçeklik ve hareketli model kullanımları teknolojik algı 

desteği olarak tasarlanabilir. Ameliyathane simülasyon odası düzenlemesi için araĢtırma ve 

bilgilendirme amacına uygun görevliler ve videoların bilgilendirmesi eĢliğinde kullanıma 

açık bir atölye Ģeklinde kurgulanabilir. Bu bölümlerde dokunsal, iĢitsel ve görsel algı 

destek uygulamaları uygulanabilir. Organ nakli uzmanlık konusunda bilimsel koleksiyon 

içeriği ile ilgili videolar film gösterisi Ģeklinde düzenlenerek, belirli alanlar iĢitsel ve görsel 

teknolojilerin kullanıldığı bilgilendirme alanları Ģeklinde tasarlanabilir. Kullanılan cerrahi 

alet ve organ maketleri atölye alanında uzmanlar eĢliğinde atölye çalıĢmasına dâhil 

edilebilir. 

Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal bilimsel koleksiyon bölümünde etkileĢimli aktif 

katılımcılığı destekleyen sunum tekniklerden faydalanarak; 3 boyutlu eser inceleme, canlı 

tablo uygulaması, simülasyon uygulamaları, mikro sinema uygulamaları, dokunmatik oyun 

ekranı ile birlikte cep alanlarda maket atölye uygulamaları için kurgular geliĢtirilebilir.  

Yukarıda geliĢtirilen bu yaklaĢımlara uygun olarak Kurucu Rektör Bölümü koleksiyonlar 

için örnek alınabilecek sergileme ve sunum teknolojileri aĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 

Bu ve diğer alt baĢlıklarda hazırlanan tablolar için uygulamaları yapan firmanın resmi web 

sitesinden ve yapılan müze ziyareti çekimlerinden faydalanılmıĢtır.
64
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Uygulama Görseli Uygulanan Müze 

Uygulanan 

Teknoloji 

Önerilen 

Koleksiyon 

Sakıp Sabancı 

Müzesi  

Slayt Sunum KiĢisel Koleksiyon-

Soyağacı gösterimi 

Sakıp Sabancı 

Müzesi 

Elektronik 

Sergileme 

KiĢisel Koleksiyon- 

Öz geçmiĢ 

Kadir Has Müzesi Anı odası 

KiĢisel Koleksiyon-

ÇalıĢma-Hekim 

Odası Uygulaması 

Sakıp Sabancı 

Müzesi  

Geleneksel Vitrin 

Ġçi Sergileme  

KiĢisel Koleksiyon- 

Kalemler, mektup 

açma aparatları, 

gözlükler, kalemler, 

pasaportlar, 

kimlikler 

Kadir Has Müzesi Rezan Has Sergisi 

Sergileme 

KiĢisel Koleksiyon- 

Cüppeler, önlükler 

Santral Ġstanbul 

Müzesi  

Kitap Sergileme KiĢisel Koleksiyon- 

Kitaplar, makaleler, 

yazılar 
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Sakıp Sabancı 

Müzesi Mikro Sinema 

Sistemi 

KiĢisel Koleksiyon- 

GeçmiĢ ile ilgili 

resimler, videolar 

Kadir Has Müzesi Geleneksel Vitrin 

Ġçi Sergileme 

KiĢisel Koleksiyon- 

ödüller, sertifikalar, 

teĢekkür belgeleri, 

madalyalar, 

niĢanlar 

EskiĢehir Eti 

Müzesi 

Katmanlı 

Hologram 

Mesleki 

Koleksiyon- 

Holografik anatomi 

uygulaması 

EskiĢehir Bilim 

Deney Merkezi 

Canlı Tablo 

Mesleki 

Koleksiyon-  organ 

naklinde ünlü bilim 

insanları 

KırĢehir Kaman 

Arkeoloji Müzesi 

3 Boyutlu Gözlük 

Bilgi Sistemi 

Mesleki 

Koleksiyon- 

Anatomik-patolojik 

doku inceleme 

Urfa Kent Müzesi EĢleĢme Oyunu 

Mesleki 

Koleksiyon- 

çocuklar için 

vücudumuzu 

tanıyalım atölyesi 

Tablo 4. 2: Kurucu Rektör Prof. Dr. Mehmet Haberal koleksiyonu öneri sergileme teknolojileri 

4.4.2. BaĢkent Üniversitesi Tarihçe Bölümü Sergileme ve Sunum Önerisi 

BaĢkent Üniversitesi Müzesi model önerisindeki koleksiyondan diğeri olan BaĢkent 

Üniversitesi Tarihçe Bölümü, ziyaretçi kitlesine sergileme, bilgilendirme, araĢtırma ve 

arĢiv çalıĢmaları yapmayı amaçladığı için kullanılacak sergileme ve sunum tekniklerinde 
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gelenekselliğin ötesinde sınırlı teknolojik kullanımlar ile desteklenmelidir. Özellikle yazılı 

dokümanların geleneksel sergi elemanlarından vitrin içi sergileme yapılırken, koleksiyon 

nesnelerinin anlatmak istediği mesajı aktarabilmek için algıya destek ses ve görüntü 

teknolojisinden uygulamalar aĢağıda tablo Ģeklinde önerilecektir.  BaĢkent Üniversitesi 

Müzesi model önerisinde yer alması hedeflenen BaĢkent Üniversitesi Tarihçe Bölümü 

içerik olarak iki bölüm olarak kampüse ait değiĢim ve geliĢim içerikli koleksiyon ve 

eğitime ait değiĢim ve geliĢim olarak önerilmiĢtir. Üniversitenin değiĢim ve geliĢimine ait 

koleksiyon kurgusunda yer alacak üniversitenin maskotu ve logosu içerikli nesneleri 

sergileme ve sunum teknikleri olarak illüstrasyon, video gösterimi ve maket uygulamaları 

Ģeklinde düzenlenebilir. Özellikle maskotun dikey bir vitrin içerisinde maketi videolu 

gösterim ile desteklenebilir. Maskotun hareketlendirilmiĢ illüstrasyon çalıĢması özellikle 

ziyaretçi çocukların deneyimlemesi için uygun teknolojiler ile sunulabilir. Üniversitenin 

logosu için maketli sergileme ve üniversite logosunun taslak çizim aĢamalarının yer aldığı 

bir vitrin içi sergileme tekniğinden faydalanılabilir. Kampüsün maketi, haritaları, planları 

da vitrin içi sergileme Ģeklinde sunuma hazırlanabilir. Dokunmatik ekranlar yardımı ile 

kampüs arazisinde gezi deneyimlemesi kurgulanabilir. Üniversitenin kuruluĢundan 

günümüze kadar olan geliĢime ait resimler ve videolar ekrana aktarılarak izleme 

alanlarından ziyaretçilerin eriĢimine sunulabilir. Üniversitenin kuruluĢunda emeği geçen, 

günümüze kadar yönetimde yer alan yöneticilere ait resimler duvarlara aparatlar yardımı 

ile asılarak koridorda sergileme tekniği kullanılabilir. BaĢkent Üniversitesi Tarihçe 

Bölümü kuruluĢundan bu yana kampüs geliĢimi temasındaki nesnelerin sunum ve 

sergilemede, dokunmatik ekran uygulaması, video gösterimli uygulama, maket gösterimi, 

illüstrasyon gösterileri teknolojileri ile görsel, dokunsal ve iĢitsel algı destekleme 

yöntemleri kullanılabilir. 

BaĢkent Üniversitesi eğitimini kuruluĢundan günümüze sergilenecek koleksiyon nesneleri 

sesli ve görüntülü teknolojik destekler ile sunuma hazırlayarak kurgu geliĢtirilebilir. 

Eğitimde kullanılan aletler vitrin içi sergileme ünitelerinde, açılan bölüm ve fakülteler 

kendileri bir kronoloji ile ilk mezun öğrencilerin görselleri slayt Ģeklinde sergilenebilir. 

Öğrenci toplulukları ve okul takımlarının aldığı ödülleri sergilemek için geleneksel vitrin 

üniteleri kullanılabilir. Bu ödülleri destekleyen faaliyet resimleri slayt Ģeklinde hazırlanan 

görsellerle desteklenebilir. Mezuniyet, yılsonu bitirme sergileri, seminer, kongre gibi 

faaliyetler resim ve yazılı baskı materyaller bir bütünlük oluĢturarak slayt gösterimi 

Ģeklinde sergilenebilir. Eğitim bölümü olarak kurgulanan bölüm nesnelerinin sunum ve 
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sergilenmesinde slayt gösterimi uygulaması ile görsel algı destek ve geleneksel vitrin ve 

pano uygulamaları kullanılabilir.  

Yukarıda ayrıntıları verilen koleksiyon için örnek olabilecek sergileme teknik ve 

teknolojileri aĢağıdaki Tablo 4.3‟de verilmiĢtir. 

Uygulama Görseli Uygulanan Müze 

Uygulanan 

Teknoloji 

Önerilen 

Koleksiyon 

Kadir Has Müzesi Maket Sunum 

Kampüs geliĢimi 

koleksiyonu- 

kampüs maketi 

Kadir Has Müzesi Geleneksel Vitrin 

Ġçi Sergileme  

Kampüs geliĢimi 

koleksiyonu- 

kampüse ait 

haritalar, planlar 

Alanya Arkeoloji 

Müzesi 

Sanal Gezinti Kampüs geliĢimi 

koleksiyonu-

kampüs gezisi 

Sakıp Sabancı 

Müzesi 

Ġnteraktif Yüzey 

Uygulamaları 

Kampüs geliĢimi 

koleksiyonu- 

üniversitenin 

maskotu oyunu 

Sakıp Sabancı 

Müzesi 

Bilgilendirme 

Ekranı 

Eğitim 

Koleksiyonu- 

kullanılan ders 

araç- gereçleri, 

elektronik aletler 
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EskiĢehir KurtuluĢ 

Müzesi  

Dijital Ekran  

Eğitim 

Koleksiyonu- 

Mezuniyet 

törenleri, 

etkinlikler 

Sakıp Sabancı 

Müzesi 

Tablo Sergileme 

Eğitim 

Koleksiyonu- Ġlk 

mezunlar ve 

emeği geçenler 

koleksiyonları 

Yılmaz BüyükerĢen 

Balmumu Heykeller 

Müzesi 

Balmumu Heykel Üniversiteye 

emeği geçenler, 

açılan bölüm ve 

fakülteler, ilk 

mezunlar 

Santral Ġstanbul 

Müzesi  

Sergileme Detayı 

Eğitim 

koleksiyonu- 

Öğrenci 

toplulukları, okul 

takımları ödülleri 

EskiĢehir Eğitim 

Karikatür Müzesi 

Dijital Ekran 

Eğitim 

Koleksiyonu-yıl 

sonu sergileri, 

kongre, seminer, 

etkinlik, tüm 

yayınları 

Tablo 4.3: BaĢkent tarihçe koleksiyonu öneri sergileme teknolojileri 

4.4.3. Ankara Bölümü Sergileme ve Sunum Önerisi 

BaĢkent Üniversitesi müzesi model önerisi koleksiyon bölümlerinden Bağlıca Kampüs 

alanının bulunduğu Ankara ilinin bu yönüne ait geliĢimini belgeleyen nesneler ile ziyaretçi 

kitlesine sergileme, bilgilendirme, araĢtırma ve arĢiv çalıĢmalarında destek olmayı 
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hedeflenmektedir. Nesnelerinin sergilenmesi fotoğrafların slayt Ģeklinde düzenlenmesi, 

sanal gezinti uygulaması tekniklerinden faydalanılarak geliĢebilir.  

Ankara ilinin etnografik ve arkeolojik özellikli nesneleri ile Seymen kıyafetleri temasında 

yer alan nesneler geleneksel sergileme yöntemi olarak vitrin içi sergileme yöntemince 

geliĢtirilebilir. Nesnelerin özelliklerinin içeren iĢitsel ve görsel bilgilendirme sistemleri ile 

teknolojik destekler eĢliğinde kullanılabilir. Atatürk‟ün Ankara‟ya geliĢi, Ankara‟nın 

BaĢkent oluĢu, Türkiye Büyük Millet Meclis açılıĢ gibi tema alanlarında yer alacak 

koleksiyon nesneleri mikro video gösterim uygulaması, kıyafetler için ise; eĢleĢtirme 

oyunu uygulaması teknolojileri algıya destek uygulamalar tercih edilebilir. Sanal gezinti 

uygulaması ile Ankara ilinin tarihi ve turistik yerlerinin ziyaretçiler tarafından algıya 

destek olarak kullanımı sağlanabilir. Ankara iline ait özellikle endemik bitki ve hayvan 

türlerin sergileneceği alanda araĢtırma iĢlevi için uygulama atölyesi kurgulanabilir. GeniĢ 

kampüs arazisi içinde müze yapısı ile bağlantı da sağlanacak sera uygulaması yöreye özgü 

canlı türleri ile bölgesel türlerinde yetiĢtiriciliğinin yapıldığı bir uygulama ve sergi alanı ile 

tasarlanabilir. Bu koleksiyon bölümlerinde kullanılacak sergileme ve sunum 

tekniklerinden, dokunmatik oyun ekranı, mikro video gösterimi, sanal gezinti uygulamaları 

ile görsel ve iĢitsel algı destekleri kullanılabilir.  Sera- botanik bahçe temasında bitki 

yetiĢtiriciliği ile atölye uygulaması deneyimleme mekânı ve etkileĢimli katılım için destek 

algı alanı olarak tasarlanabilir. Çevre dostu bir anlayıĢın benimsenmesi olarak baĢlanan 

planlamayı destekleyen koleksiyon olarak geliĢmeyi tematik kurguyu destekleyecektir. 

Hem endemik türlerin korunduğu müze ana amacıyla, hem de ağaçlandırma çalıĢmalarına 

destek bir uygulama alanı olarak örnek bir koleksiyonu barınma alanı Ģeklinde 

kullanılabilir. Bu iĢlevlere yönelik öneri teknolojik sergileme ve sunum önerileri aĢağıda 

Tablo 4.4‟de verilmiĢtir. Ankara iline ait özellikle endemik bitki ve hayvan türlerin 

sergileneceği alanda araĢtırma iĢlevi için uygulama atölyesi kurgulanabilir. GeniĢ kampüs 

arazisi içinde müze yapısı ile bağlantı da sağlanacak sera uygulaması yöreye özgü canlı 

türleri ile bölgesel türlerinde yetiĢtiriciliğinin yapıldığı bir uygulama ve sergi alanı ile 

tasarlanabilir. Sera- botanik bahçe temasında bitki yetiĢtiriciliği ile atölye uygulaması 

deneyimleme mekânı ve etkileĢimli katılım için destek algı alanı olarak tasarlanabilir. 

Çevre dostu bir anlayıĢın benimsenmesi olarak baĢlanan planlamayı destekleyen 

koleksiyon olarak geliĢmeyi tematik kurguyu destekleyecektir. Hem endemik türlerin 

korunduğu müze ana amacıyla, hem de ağaçlandırma çalıĢmalarına destek bir uygulama 

alanı olarak örnek bir koleksiyonu barınma alanı Ģeklinde kullanılabilir. 
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Uygulama Görseli Uygulanan Müze 

Uygulanan 

Teknoloji 

Önerilen 

Koleksiyon 

Kadir Has Müzesi 

Rezan Has Sergisi 

Sergileme Örneği 

Seymen 

kıyafetleri, yerel 

kıyafetler 

KırĢehir Kaman 

Arkeoloji Müzesi 

3 Boyutlu Gözlük 

Bilgi Sistemi 

Ankara ili turistik 

yerleri 

Kadir Has Müzesi Bilgi Ekranı 

Uygulaması 

Etnografik, 

arkeolojik nesne 

sergilemesi 

Alanya Arkeoloji 

Müzesi 

Sanal Gezinti Ankara ili tarihi 

yerleri 

EskiĢehir KurtuluĢ 

Müzesi  

Dijital Ekran 

Atatürk‟ün 

Ankara‟ya geliĢi, 

TBMM‟nin 

açılıĢı, 

Ankara‟nın 

baĢkent oluĢu 

Samsun Kent Tarihi 

Müzesi 

Dijital Kitap 

Tüm önemli 

günlere ait gazete, 

dergi haberleri 
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Sakıp Sabancı 

Müzesi 

Dokunmatik 

Oyun Ekranı 

Yöreye özgü bitki 

ve hayvan türleri 

oyunu 

Sakıp Sabancı 

Müzesi 

Mikro Sinema 

Sistemi  

Tarihçe gösterimi 

Tablo 4. 4: Ankara Bölümü öneri sergileme teknolojileri 

4.4.4. Sanat Koleksiyonu Bölümü Sergileme ve Sunum Önerisi 

BaĢkent Üniversitesi Müzesi model önerisindeki koleksiyondan Sanat Koleksiyonu 

Bölümü, hedef kitlesine sergileme, bilgilendirme, araĢtırma ve arĢiv çalıĢmaları yapmayı 

amaçladığı için kullanılacak sergileme ve sunum tekniklerinde geleneksellik ve sınırlı 

teknolojik kullanımlar ile desteklenmelidir. Özellikle yazılı dokümanların geleneksel sergi 

elemanlarından vitrin içi sergileme yapılırken, koleksiyon nesnelerinin anlatmak istediği 

mesajı aktarabilmek için algıya destek ses ve görüntü teknolojisinden destek uygulamalar 

önerilecektir. 

Müzik aletlerinin sergileneceği bölümde vitrin içi sergileme olarak geleneksel teknikten 

faydalanarak, müzik aletlerinin kullanımlarıyla yapılacak atölye uygulaması deneyimleme 

ve aktif katılımcılığı destekleyen teknik olarak tercih edilebilir. Aynı alanda müzik 

tarihinde belli alanlarda ünlü kiĢilerin resim, tablo ve portreleri pano uygulamaları ile 

sergilenebilir. Görsel sergilemeye destek olarak hayat hikâyelerinden, performanslarından 

kesitlerle hazırlanacak müzik dinletileri için dinleme odaları ve mikro film alanları 

oluĢturulabilir. Nadir eserler ve el yazması eserler özellikle uzman kiĢiler tarafından 

araĢtırma amaçlı inceleneceği düĢünülerek tek tek vitrinlerde sergilenebilir. Türk el 

sanatlarından oluĢturulacak bölüm için sanal ebru uygulaması destek sunum teknolojisi 

kullanılabilir. Atölye uygulamaları interaktif bir teknoloji ile geliĢtirilebilir. Bu sanat 

dallarının akım öncüleri ve dünyaya tanıtan önemli kiĢilerle ilgili resimler slayt gösterisi 

Ģeklinde sergileme desteği ile kurgulanabilir. Bu bölümdeki koleksiyon nesneleri için, 
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sanal ebru uygulaması, müzik dinletisi uygulamaları, mikro video gösterimi uygulaması ile 

etkileĢimli katılımcılık ve iĢitsel, görsel algı destek teknoloji kullanımları teknolojileri 

uygulanabilir. Bu iĢlevlere yönelik öneri teknolojik sergileme ve sunum önerileri aĢağıda 

Tablo 4.5‟de verilmektedir.  

Uygulama Görseli Uygulanan Müze 

Uygulanan 

Teknoloji 

Önerilen 

Koleksiyon 

Osmanlı ArĢivi 

Müzesi 

Sanal Ebru Geleneksel Türk 

el sanatları 

Ankara Etnografya 

Müzesi 

Sanal Seramik Geleneksel Türk 

el sanatları 

Sakıp Sabancı 

Müzesi  

Slayt Sunum 

Geleneksel 

sanatların önde 

gelen sanatçıları 

Sakıp Sabancı 

Müzesi  

Geleneksel Vitrin 

Ġçi Sergileme  

Nadir eserler 

Antalya Arkeoloji 

Müzesi 

Ġnceleme Ekranı Nadir eserler 
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Kadir Has Müzesi Mikro Sinema 

Sunum Alanı 

Müzik dinletisi 

Sakıp Sabancı 

Müzesi  

Tablo Sergileme Müzik tarihinde 

önemli sanatçılar 

Tablo 4. 5: Sanat Bölümü öneri sergileme teknolojileri 
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5. BÖLÜM

DEĞERLENDĠRME BÖLÜMÜ

ÇağdaĢ sözcüğü günümüz teknolojisi ile harmanlanmıĢtır. Bilgi çağında, uluslararası 

düzeyde etkileĢim platformu üniversitelerdir. Toplumu geliĢtirmeye yönelik hedefi, iĢlevi, 

içeriği ve gerekliliği konuları tez kurgusu olarak üniversite müzesi model önerisi ile 

desteklenmiĢtir. Bu model önerisi için alan seçiminin nedenleri ve niçinleri de BaĢkent 

Üniversitesi kuruluĢ amaç, misyon, vizyon ve stratejik planlamaları açıklanarak 

desteklenmiĢtir.  Kurucu rektörünün mesleki hayatında dünyada ve Türkiye‟deki ilklerinin 

birleĢtirilmesi sonucu üniversite müzesi gereklilik olarak bağdaĢtırılmıĢtır. Mimari tasarım 

ölçütleri, tematik kurgu ve sirkülasyon, koleksiyon seçimi, sergileme ve sunum teknikleri, 

kullanılacak teknolojik olanaklarla açıklayarak seçimlerinde dikkat edilecek hususlara 

değinilmiĢtir. Tüm bu açıklanan konu baĢlıkları model önerisinin olabilirliği konusunda, 

ayırt edici yetkinlikler Ģeklinde geliĢtirilmiĢtir. Projenin somutlaĢtırılmasının sağlayacağı 

faydaları incelenecek sistemli bir rapor ile ortaya koymak fikrimizin doğru yönlerini 

desteklemek için gerekliliktir.
65

 Bu amaçla geliĢecek bu bölümde, bir projenin hayata

geçmeden önce mutlak yapılması gereken aĢamalarından fizibilite çalıĢmaları, koleksiyon 

yönetimi ve proje elde edilmesi konuları ile değerlendirme yapılması hedeflenmektedir. 

5.1. Fizibilite ÇalıĢması 

BaĢkent Üniversitesi Müzesi model önerisi fikrinin geliĢmesi ile birlikte bu fikrin 

somutlaĢtırılması gerekmektedir. Yatırım kararı alınmadan; ekonomik, teknik, finansal, 

yasal ve hukuki araĢtırmaların yapılması sonrası karlı ve yararlı olup olmayacağı sistemli 

ve bilimsel bir çalıĢma yani fizibilite raporu ile ortaya konulmalıdır.  Bir yatırım projesinin 

geliĢim aĢamaları; 

-Fikrin doğuĢu, 

-Ön yapılabilirlik çalıĢması, 

-Yapılabilirlik çalıĢması, 

-Projenin değerlendirilmesi, 

-Projenin planlanması süreçleri olarak geliĢtirilir (Sarıaslan, 1997:29). 

Hazırlanacak bu rapor çok yönlü yararları sağlayan bir çalıĢmadır. Yapılacak fizibilite 

65
 ĠnĢaat Mühendisi Cem Çiftçioğlu ile 03.05.2017 tarihinde yapılan röportaj açıklanacak konu baĢlıklarının belirlenmesi 

için kullanılarak röportaj orijinal metni ek 3 olarak düzenlenmiĢtir. 
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etüdünde; kuruluĢ amacının ve içeriğinin arz-talebi karĢılaması, teknoloji kullanımı ile 

çağdaĢlığı simgelemesi, yatırım için gerekli finansal desteklerin belirlenmesi, hukuki 

dayanağı gibi konularda araĢtırmalar fayda sağlayacaktır. Fizibilite çalıĢmasında yer alacak 

aĢamaları açıklamaya çalıĢırken fikir önerisinin bir müze yapılanması ve bu müze 

kompleksi içerisinde yer alması hedeflenen birimler üzerinden uyarlanması olarak 

değinilecektir. Fizibilite çalıĢmasındaki aĢamaların kurgusu
66

;

- Projenin amacının tanımlanması,  

- Yapı için uygun alan tespiti,  

- Gelir getirici faaliyetler,  

- Müze kadrosunun ve iĢbirlikçilerin belirlenmesi,   

- Tanıtım, reklam, sanal eriĢim planlaması baĢlıklı konular ele alınacaktır. 

BaĢkent Üniversitesi kurulduğu süreden günümüze sürekli kendini yenileyen ve geliĢtiren 

bir yönetim yapısına sahiptir. Bağlı kuruluĢları içerisindeki inĢaat grubu tarafından 

koordine ve finanse edilen yapısal geliĢim ve değiĢimin en son örneği Türkiye‟nin en 

büyük kütüphanesi olan Bağlıca kampüsündeki üniversite kütüphanesidir. Gerek mimarisi 

ve gerekse tüm teknolojik altyapının uygulama alanı örneği olan bu inĢaat kısa bir sürede 

öğrencilerin kullanımına açılmıĢtır. Bu müze model önerisinin proje ve gerçekleĢme 

kabiliyete oldukça yüksek teknik kadro ve finans gücüne sahiptir. 

5.2. Proje Elde Etme 

Fikrin doğuĢu, kabul ediliĢi ve uygulanabilirliğini fizibilite çalıĢması sırasında sunulacak 

ön proje detayları ile değerlendirmek gerekmektedir.  Tez çalıĢmasında alan çalıĢması 

seçilen BaĢkent Üniversitesi Müzesi model önerisi olarak geliĢtirilen ve uygulanması 

hedeflenen bu fikrin yatırıma dönüĢmesi proje elde edilmesi ile baĢlayan süreç olarak ele 

alınmalıdır. 

Projenin elde edilmesinde baĢvurulan yöntemler; mimari proje yarıĢması ve danıĢmanlık 

hizmetiyle teminidir. Mimari proje, inĢa edilecek binanın biçimini, boyutunu, çevresiyle 

uyumunu, estetik görünümünü, iç mekânlarının boyutları ile birbiriyle bağlantısını ve her 

birinin iĢlevsel niteliğini belirlemektedir. Dolayısıyla, mimari projeler, belirtilen konularda 

66
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ĠKADA Ġnsan Kaynakları GeliĢim DanıĢmanlığı Ltd. ġti.‟ye 2014 yılında 

yaptırılan, Devrek Evi ve Baston Showroomu Fizibilite Raporu incelemesi sonucu müze uygulamasına uygun olan 

baĢlıklar uyarlanmıĢtır.  
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gerekli mesleki bilgiler ile donatılmıĢ bulunan mimarlar tarafından hazırlanmaktadır. 

Projeler genellikle, iĢveren istekleri ve mimarın mesleki birikimi ile Ģekillenmektedir. 

Meslek pratiğini serbest piyasa ortamında ya da akademik olarak sürdürenler tarafından 

tasarım düĢüncelerinin mimari projeye dönüĢtüren en etkin araç mimari proje 

yarıĢmalarıdır. Ġnsan yaĢamını kolaylaĢtırmak adına ve onun çeĢitli eylemlerini 

sürdürebilmesi için gerekli mekânların, estetik ve iĢlevsel gereksinimlerini teknik ve 

yönetsel zorunluluklarla bağdaĢtırarak; bilim, çevre, kültür ve sanat değerlerini geliĢtiren 

ve ekonomik çözümleri barındıran projeleri elde etmek amacıyla açılan yarıĢmalar proje 

yarıĢmalarıdır. Proje yarıĢmaları, ulusal, uluslararası, bölgesel katılımlı ve tek aĢamalı, iki 

aĢamalı ve ön seçimli yöntemleri uygulanarak gerçekleĢtirilir. 

YarıĢma ile proje elde etme doğrultusunda ulusal ve bölgesel katılımcılıkta usul olarak, 

Mimarlar Odası tarafından kullanılan yönetmelik, uluslararası katılımcılıkta ise;  

Uluslararası YarıĢma Yönetmeliği Ģartları referans olarak alınabilir. YarıĢmanın ilanı ile 

baĢlatılan süreci, takip eden uzman bir ekip tarafından hazırlanacak Ģartname iĢveren 

tarafından isteklerin tam olarak yansıtıldığı ve sonuçların o denli iyi olmasını etkileyen 

tahmin mekanizmasının yol haritasıdır. Mimari proje kapsamında, vaziyet planları, kat 

planları, kesit ve görünüĢler, sistem detayları,  mekanik- elektrik tesisat projeleri, tüm 

mekânsal tasarımlar, peyzaj tasarımını da içeren projeleri multidisipliner bir çalıĢma 

sonucu ortaya çıkmaktadır. YarıĢma yoluyla alternatifler içerisinden en iyi çözümleri 

veriler doğrultusunda üreten fakat iyi kalitede, iddialı bir jüri tarafından ve yarıĢma 

Ģartlarının çok iyi hazırlandığı faktörler sonucunda seçim ile proje elde edilmesidir.  Bu 

yarıĢmadan bir beklenti de ülke mimarlığı ve yapı kültürünün geliĢmesine etken ürünlerin 

ortaya çıkma isteğidir. BaĢkent Üniversitesi müzesi çalıĢmasında proje elde etmek için; 

- Uluslararası düzeyde bir yarıĢma,  

-Üniversitenin mimari ofisi tarafından geliĢtirilen proje, 

-DanıĢmanlık alınarak elde etme yöntemlerine baĢvurulabilir.  

Mimari proje yarıĢması, tüm mimarlık öğrencileri, akademisyenler ve mimarlık ofislerinin 

katılımı ile gerçekleĢtirilebilir. YarıĢma jürisinin Ģeffaf ve adil bir seçim yapması için, 

müze hayata geçince yönetiminde yer alacak danıĢma kurulu üyeleri, uzman ekipler, 

meslek odasından bilirkiĢilerce oluĢturulmalıdır. Özellikle BaĢkent Üniversitesi mimarlık 

öğrencilerinin yarıĢmaya katılımı öğrenci oldukları okula gerekli olacak mekân 

organizasyonlarını geliĢtirmeleri, proje seçim alanı konusunda araziyi tanımalarını avantaj 

olarak kullanabilirler.  
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Öğrencilerin yarıĢmalara katıldığı projelerinde, profesyonellerin gölgesini izleyen bir tarz 

olarak karĢımıza çıkmaması temennidir. YarıĢmaya katılmanın mimarlık eğitimi alan 

öğrenciler açısından, böyle bir projeye odaklanmaları ve çözüm geliĢtirme ve diğer 

katılımcı ve kazanan proje üzerinden karĢılaĢtırmalı değerlendirmeler meslek hayatlarını 

yönlendiren kazanım olarak fayda sağlamaktadır. BaĢkent Üniversitesi bünyesinde 

kuruluĢtan beri kampüs geliĢimi ve dönüĢümünü planlayarak sürdüren mimari ofis ekibi 

tarafından da bu projenin elde edilmesi alternatif bir yol olarak değerlendirilebilir.  Proje 

elde etme yollarından diğeri, mimari bir ofis tarafından danıĢmanlık hizmet alınmasıdır. Bu 

hizmet alımı yarıĢma düzenlenmesi metodu ile benzerlikler göstermektedir. Davet edilen 

mimarlık ofisleri ile yapılan görüĢmeler sonucu ortaya çıkan fikrimize en yakın projenin 

satın alınması yöntemi ile proje elde edilmesidir. 

Müze projesi için yer seçimi; BaĢkent Üniversitesi müzesi model önerisi için BaĢkent 

Üniversitesi Bağlıca Kampüs arazisi yerleĢim, ulaĢım, geliĢim ve kampüs müzesi fikrini 

desteklediği için uygun bir arazisidir. 

Müze amacı,  iĢlevleri ve hedeflenen kitlenin tüm ihtiyaçlarını karĢılayacak bir müze 

mimarisi planlaması, sürdürülebilir, ekolojik, yeĢil bina özelliklerini barındıran çağdaĢ, 

etkin enerji kullanımlı,  teknolojik bir mimari konumu ve çevresi ile geliĢtirilecek bir 

projedir. Bu mimari mekânsal boyutları mekânsal birimler iĢlevini hedeflenen katılımcı 

sayısı düĢünülerek ölçülendirilecektir. Müze mimarisi için seçimi yapılan arazinin uzun 

vadede geliĢime ve büyümeye elveriĢli bir planlama yapılacaktır. Özellikle depo 

alanlarının koleksiyon geliĢimleri düĢünülerek büyük bırakılması, kalabalık grup 

ziyaretlerinde yeterli otopark gibi alanlara, müze ziyareti öncesi peyzaj düzenlemeleri ile 

mekânın içerisine girmeden ziyaretçileri hazırlayacağımız bir yeĢil alanda planlamada yer 

alacaktır. Sembol niteliğinde olacağı fikri ile müze mimarisi belli bir dönemi ve üslubu 

yansıtmayan bir mimari tarz ile inĢa edilebilir. 

Önerilen müze projesi alan seçimi için; 

- BaĢkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü içerisinde kolay ulaĢılabilir,  

- Eğitim yapılan binalar ile farklı bir güzergâhta,  

- Altyapı iĢlerinin tamamlanabilir nitelikte olduğu,  

- Mülkiyet sorunu olmayan bir noktada,  

- Ġleriki dönemlerde geliĢimi ve büyümesi için gerekli bir alana sahip, 

- Kalabalık gruplara hizmet edecek nitelikte büyük otopark alanı kapsayacak,  

-YeĢil ve çevre dostu bina özelliklerinden doğal aydınlatma kullanımı ve hâkim rüzgârların 
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Resim 5. 1: BaĢkent Üniversitesi Bağlıca kampüsü planı proje öneri alanları 
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iklimlendirmeye katkısı düĢünerek kampüs içerisinde ve kampüs alanının paralel olduğu 

Ankara-EskiĢehir karayolundan görülecek hâkim bir noktada,  

- UlaĢım ana arteri ile bağlantılı bir konumda tesis alanının belirlenmesi önemlidir. 

Tüm bu özelliklerin uygunluğunu sağlayacak ilk alternatif;  Doğu Adada yer alan 3 nolu 

Nizamiye kapısı yönünden Bağlıca Bulvarı tarafından giriĢ yapılabilecek, anayola yakın, 

ziyaretçilerin eğitim yapılan alanla yakın mesafede olmaması, geliĢim için gerekli alana 

sahip bir arazi olması,  altyapı iĢlerinin bulvar yakınlığı ile kolaylıkla yapılabilmesi, gerekli 

otopark alanı inĢası avantajları ile geliĢtirilebilir.  

Proje alanı için ikinci alternatif inĢaat alanı ise; Batı Adada Bağlıca Köyü giriĢi olan 2 nolu 

Nizamiye kapısından, hemen sağa yukarıya araziye çıkan yolu takip ederek yönetim 

binasının yukarısında yer alan arazi proje uygulanabilirliği açısından etüt edilebilir. 

 

5.3. Müze ĠĢletmesinin Organizasyonu  

Her kurum gibi BaĢkent Üniversitesi Müzesi‟nde bir iĢletme ve yönetim programına sahip 

olmalıdır. Bu anlamada söz konusu müzenin bir yönetim sistemi ve planlamasına 

gereksinimi bulunmaktadır. 

Müzenin yönetim yapısının planlanması ve iĢbirlikçilerin belirlenmesi; müzenin 

üniversite yapısı içerisinde yasal ve idari statüsünün belirlenmesi amacıyla,  yönerge ve 

yönetmeliği hazırlanmalıdır. Önerilecek yönetim kadrosu; 

1. Rektörlüğe bağlı yönetim sistemi, 

2. Eğitim vakfına bağlı Kültür-Sanat ĠĢletmesi olarak geliĢtirilebilir. 

Önerilecek müze yönetim planlamasında Rektörlük makamına direk bağlı bir örgüt sistemi 

geliĢtirilerek,  Rektörlüğe bağlı Üst Yönetim Kurulu, bu kurul içerisinde Ġcra Kurulu, 

DanıĢma Kurulu ve Kürotaryol Kurul yer alarak Müze Müdürü bu kurullara bağlı bir 

yönetim sistem geliĢtirilebilir. Kurullar içerisinde görev alacak üyeler akademisyenler, 

bilim, sanat, yönetim ve iĢletme konularında yetkin kiĢiler olarak belirlenmelidir. Müze 

müdürüne bağlı görev alacak iki müdür yardımcısı idari ve uzman kadrolardan sorumlu 

yönetim sistem geliĢtirilebilir. Kurullar içerisinde görev alacak üyeler akademisyenler, 

olarak görev yetki alanları tanımlanmalıdır. Ġdari kadro baĢlığı altında, danıĢma, güvenlik, 

yardımcı personel, teknik personel yer almalıdır. Uzman kadro da yer alacak olan tanıtım 
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ġekil 5. 1: Müze Yönetim Örnek Yönetim ġeması 
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ekibi, bölüm direktörleri ve küratör yine müdür yardımcısına bağlı olarak görev alabilir. 

Alternatif olarak Haberal Eğitim Vakfına bağlı olarak Kültür-Sanat ĠĢletmesi olarak 

örgütlenme yönetim kadrosu oluĢturulabilir. Üst yönetime bağlı akademisyen komisyon ve 

heyetle konsepte uygun sistemler geliĢtirilerek, danıĢmanlık hizmetiyle geliĢtirilecek bir 

sistem de kurulabilir.  Profesyonel uzman kadro, sürekli proje ekibi yanı sıra part time 

çalıĢtırılacak öğrenciler ile danıĢma gibi hizmet planlaması yapılabilir. Yönetim stratejisi 

olarak alınan tüm kararların benimsenen amaç, misyon ve vizyon kurumsal kimlik 

kapsamında sürdürecek bir yapılanma göstermelidir. BaĢkent Üniversitesinde eğitim alan 

öğrencilerin part time olarak çalıĢabilecekleri bir çalıĢma ortamı sunmak öğrenciyi 

destekleyen bir tutum olarak hayata geçirilmelidir. Kurulacak müzenin sürekliliğinin 

sağlanması için projeleri ile yaratıcılığı geliĢtirilebilecek; meslek örgütleri, odalar, sosyal 

hizmet kurumları, tüm üniversiteler, akademisyenler, araĢtırma merkezleri, tüm eğitim 

kurumları, Ankara‟daki tüm müzeler ve müzeciler, turizm acentaları, sivil toplum 

kuruluĢları, iletiĢimde kalınacak iĢbirlikçiler olarak belirlenmelidir. 

5.3. 1. Koleksiyon Yönetimi 

Müzelerde kronolojik ve tematik koleksiyonların ele alınma Ģekli, koleksiyonun 

korunmasına iliĢkin yönetsel bir mekanizma geliĢtirmektir. Müze koleksiyonlarının planlı, 

politikalar çerçevesinde yönetilmesi koleksiyon yönetimi kapsamında ele alınmaktadır. 

Koleksiyon yönetiminin asıl amacının; toplumun güvenini kazanmak, sorumluluklarını 

beyan etmek, itibar ve güvene dayalı bir politikayı belgelendirmektir. Bu politika genel 

çerçevede hem toplum hem de çalıĢanalar için rehber niteliği taĢımaktadır (Özkasım, 

2012). 

Müzelerde koleksiyonun toplanması, araĢtırılması, sınıflandırılması, kayıt altına alınması, 

koleksiyona dâhil edilmesi, korunması ve halkla buluĢturulması süreçlerinin koleksiyon 

yönetimi konularını sürdürülebilirlik hedefi kamusal bir yapı olarak ele alınmaktadır.  

Koleksiyon yönetiminde alınan kararların uygulama ve denetlenmesi için yazılı bir politika 

Ģeklinde düzenlenmektedir.  Koleksiyon Yönetim Politikası hazırlanırken kullanılacak 

içerik; 

-Müzenin misyon, vizyon ve amaçları, 

-Meslek Ahlak Yasası, 

-Kayıt, 
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-Edinme ve eriĢim,  

-Geçerli baĢlık, menĢe, gerekli özen, 

-Hassas ve koruma malzemeler, 

-Değer biçme ve kimlik doğrulama, 

-Koleksiyondan çıkarma ve elden çıkarma, 

-Ġade ve eski haline getirme, 

-Kataloglama, numaralandırma ve iĢaretleme, 

-Envanter, 

-Ödünç alma ve verme, 

-Durum raporu ve terimler sözlüğü standartları, 

-Belgeleme, 

-Koleksiyonların korunması, 

-Koleksiyonların depolanması, 

-Koleksiyonların yerinden alınması ve taĢınması, 

-Afet durumuna hazır olma, 

-Sigorta, 

-Koleksiyonlara eriĢim, 

-Güvenlik, 

-Sergiler, 

-Çevre denetimi, 

-Koleksiyonun izlenmesi, 

-Uygun sergileme malzemeleri, 

-Paketleme ve taĢıma, 

-AraĢtırma, 

-Alandan toplama, 

-Kurum içi, 

-Misafir, bilginler ve araĢtırmacılar, 

-Bozucu analizler, 

-KiĢisel koleksiyonlar toplama ve koleksiyonların kiĢisel kullanımı, 

-Önleyici koruma, 

-Konservasyon olarak aĢamalandırılır (Erkün, 2012). 

Müze koleksiyon politikası; fizibilite çalıĢmalarında açıklanan BaĢkent Üniversitesi, 

Ankara ili ve toplumun geliĢimine katkıda sağlayacak belirlenen alanlarda benimsenen 
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temalarla uyum sağlayan bağıĢ, satın alma, hibe, ödünç alma yoluyla temin edilen, toplum, 

öğrenci, akademik çalıĢmalar, araĢtırmacılar yararına hizmete sunmak ve uluslararası 

eriĢim ortamları ile evrensel bir üniversite müzesi koleksiyonu oluĢturmak ve geliĢtirmek 

hedefi ile politikalar benimsenmelidir. BaĢkent Üniversitesi Müzesi model önerisinde, 

koleksiyon yönetim politikasının ana ögelerinden diğer bölümlerde değinilmeyen olarak 

edinme ve eriĢim baĢlıklarına değinilecektir. 

5.3.2. Edinme 

Edinme, koleksiyon nesnelerinin seçici, kontrollü ve niteliksel olarak belirlenip 

geliĢtirilmesi ilkesi ile müze amaçlarına uygun kullanımı süreç olarak kapsamaktadır. Bu 

uygunluk sürecinde; nesnenin koleksiyon amacına uygunluğu, ne amaçla kullanılacağı, 

nesnenin performansı, nesnenin iyeliği, nesnenin mülki hakları konularının netlik 

kazandırılması koleksiyon nesnelerinin kazanılması için gerekliliktir. Edinme konusu 

daimi ve geçici olarak iki baĢlıkta ele alınabilir. Ödünç alım yoluyla koleksiyonda 

sergilenen nesneler, geçici bir süre daimi sergilenen koleksiyon nesneleri yanında müzenin 

çekiciliğini artırmak üzere hedeflenen düzenlemeler amacıyla yer verilen kısa ya da uzun 

vadeli devirlerdir (Özkasım, 2012). 

Koleksiyon politikası olarak, koleksiyonu tamamlayacak nitelikteki eserlerin alımı, bu 

alıma ise koleksiyon yöneticileri ve üst kurul karar vermelidir. Bu edinim politikası için;  

- Alandan toplama,  

- BağıĢ,  

- Satın alma,  

- BaĢka bir kurumdan devir,  

- Özel koleksiyonlardan edinme,  

- Kurum arĢivlerinden,  

- Sergilenecek malzeme kuruluĢ ve kurumların arĢivleri,   

- Kurumlar arası iĢbirliği bağıĢ ve özel koleksiyonlardan temin edilmeli,  

-Diğer müzelerle iletiĢime geçilerek belirlenen müze temasına uygun depolarındaki 

eserlerin talep edilmesi yollarına baĢvurulabilir. 

BaĢkent Üniversitesi Müzesi model önerisi için hedeflenen Kurucu Rektörümüz Bölümü 

içerisinde iki koleksiyondan ilki olan Prof. Dr. Mehmet Haberal Bölümü için koleksiyon 

nesnelerinin edinimi; 

- Eğitim aldığı kurum arĢivlerinden talepler,  
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- KiĢisel arĢivlerden müzeye bağıĢı,  

-Yakın çevre-arkadaĢ özel arĢivlerinden talep Ģeklinde mülkiyetinin müzeye geçmesi bağıĢ, 

alım, devir yollarıyla sağlanabilir.  

Bu koleksiyonda yer alması hedeflenen ikinci bölüm içerik olarak Prof. Dr. Mehmet 

Haberal‟ın mesleki hayatı ve özellikle tıp alanında uzmanlık alanı olan organ nakli 

bölümünün içeriği için oluĢturulacak koleksiyon nesne edinimi;  

- Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın özel arĢivinden,  

- BaĢkent Üniversitesi araĢtırma merkezleri arĢivleri, 

- BaĢkent Üniversitesi kütüphanesinden, 

- Diğer üniversitelerin araĢtırma merkezleri arĢivlerinden,   

- Türkiye Organ Nakli Derneği arĢivinden,  

- Dünya Organ Nakli Derneği arĢivinden koleksiyona dâhil edilmek üzere nesnelerin satın 

alma ya da bağıĢ yoluyla talebi, 

- Ulusal ve uluslararası düzeyde bu alanla ilgilenen hekimlerin özel koleksiyonundan satın 

alma, bağıĢ yoluyla edinmesi sağlanabilir.  

Konu ile ilgili yapılan resim, tablo, heykel, maket gibi sanatçı iĢleri satın alınıp, özel 

sipariĢ Ģeklinde yaptırılıp koleksiyona dâhil edilebilir. Organ Nakli koleksiyon bölümüne 

ödünç alma yöntemiyle diğer müzelerden ya da özel koleksiyonlardan nesneler edinilerek 

süreli amaçla sergilerde kullanılabilir. 

BaĢkent Üniversitesi Tarihçe Bölümü koleksiyonuna nesne edinimi;  

-BaĢkent Üniversitesi kendi arĢivinden, fakültelerden, bölümlerden, çalıĢanlar, mezunlar, 

akademisyenlerden talep edilen sergi içeriğine uygun nesneler satın alma, bağıĢ yoluyla 

temin edilebilir, 

- Üniversiteye hizmeti geçen kiĢiler bölümü için kiĢilerin yakınlarından bağıĢ ya da satın 

alma, vasiyet yollarıyla edinimi sağlanabilir. 

Ankara Koleksiyon Bölümü nesneleri ise; kentlilik bilinci oluĢturabilecek her türlü obje 

sergilenmelidir. Bu nesnelerin edinimi;  

-Tüm Ankara halkına yapılan edinim ilanları,  

- Ankara valiliği, yerel yönetimler, koleksiyon sahibi kurumlar,  eski-yeni yöneticilerden 

talepler,   

-Özel koleksiyonlardan,  

- Diğer müzelerin depolarında sergilenemeyen nesnelerden ödünç olarak temin edilenler,  
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- Ankara BüyükĢehir Belediyesinin ilgili birimlerinden geçmiĢ dönemde ürettiği harita, 

plan, maketler,  

- Tüm müzelerden kurgulanacak temaya uygun nitelikli nesneler,  

- Sanatçılardan bu tema ile ilgili önceki dönem iĢleri ya da bu amaçla yeni iĢ olarak sipariĢ 

edilmesi satın alma, bağıĢ, vasiyet yoluyla temini sağlanabilir.  

Bitki çeĢitlerinin yer alacağı sera kısmında, bitki yetiĢtiricileri, arberetumlardan yapılan 

talepler doğrultusuyla edinilebilir.  

Sanat koleksiyonuna eser dâhil edilmesi için edinim politikasında,  yaptığı sanatsal 

çalıĢmalarla belirlenen sanat dallarında alanına katkıda bulunmuĢ, özgün yapıtlara sahip, 

belirli bir akımı temsil eder nitelikleri taĢıyan sanatçılar tercih edilmelidir. Koleksiyon 

edinimi sanatçıların sipariĢ eser yapımı ve satın alma yoluyla geliĢtirilebilir. Özellikle 

sanatseverlerin bağıĢları yoluyla geliĢtirilen sanat koleksiyonları için antikacılar, 

koleksiyonerler, müzayedeler, özel koleksiyonların satın alma yöntemleri yer alabilir. 

5.3.3. EriĢim 

Müze koleksiyonlarına ait nesnelerin belge ve bilgilerine ulaĢmak eriĢim olarak 

adlandırılır. Müzelerde eriĢim bizzat müzeye ulaĢarak yerinde ziyareti kapsayan fiziksel 

eriĢim yolu; ziyaret saatleri, konfor kalitesini ve özellikler engelsiz bir tasarım ile yaĢlı, 

çocuk ve engellilerin müze ziyaretini tamamlayabilecekleri bir yeterliliktir. EriĢimde bu 

kriterlerin gerçekliği müze mimarisi planlaması ile baĢlatılmalıdır. Diğer eriĢim kategorisi 

tüm ziyaretçi kitlesinin sergilenen koleksiyon nesnelerini anlayarak, yorumlayacağı bir 

bilgilendirme üslubu geliĢtirmektir (Özkasım, 2012). 

Müze politikaları her müzenin amaç, misyon, vizyonu ıĢığında geliĢtirilmektedir. Edinim, 

eriĢim, koleksiyon yönetim politikaları belirlense de bu ilkelerde genel müzecilik 

uygulamaları esaslarına bağlı kalınarak düzenlenmektedir.  Genel amacımız çağdaĢlığın 

kurulacak ya da alınacak tüm kararları etkileyen bir faktör olarak belirleyici unsurların 

baĢında yer almasıdır. Müzenin hedef kitlesinin müzeye fiziksel eriĢimi nasıl sağlanmalıdır 

sorusuna, ulaĢım planı oluĢturulması, yaya-araç trafiğini kapsayan, yeterli araç- bisiklet 

otopark alanı, engelli ulaĢımına iliĢkin planlamaların yapılması ile engelsiz bir eriĢim 

uygulamaları yaklaĢım olarak benimsenmesi yanıt olmalıdır. Proje alanı belirlenmesi etüt 

çalıĢmalarında Bağlıca Kampüsü alanı içerisinde, öneri proje alanları çevre düzenlemesi ile 

düĢünülerek çok sayıda ziyaretçiye hizmet verecek otopark düzenlemesi içerecektir.  
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Ana arterde müzeyi gösteren yönlendirme tabelalarını, kampüs alanı içerisinde takip eden 

yol yönlendirmeleri eriĢime destek uygulamalar olarak geliĢtirilecektir. Yönlendirme 

uygulamalarında kullanılan yöntem ve nesneler dengeli ve birbirlerini destekleyecek 

Ģekilde kullanılmalıdır. EriĢimi destekleyen sanal platforma iliĢkin öneriler fizibilite 

çalıĢması içerisinde aynı baĢlık altında yer almaktadır. Çağımız gerekliliği sınırları aĢan bir 

eriĢim yöntemi olan mobil uygulamalar ve sanal platformlar aktif Ģekilde, sürekli 

güncellenen bilgilerle sosyal medya yönetimi baĢlığı altında planlanmalıdır. 

5.3.4. Tanıtım, bilgilendirme, sanal eriĢim  

Projenin belirlenen hedef kitleye ulaĢması amacıyla planlanan faaliyetler kurum içi, bağlı 

kuruluĢlar ve kurum dıĢında eĢ zamanlı olarak iki baĢlıkta yürütülebilir.  

Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı planlanan faaliyetler; 

-Gazete, dergi gibi yazılı mecrada ilanların verilmesi,  

-Açık hava mecralarında (billboard, köprü alınlığı, kuleboard v.s.) ilanlara çıkılması,  

-Müzeyi tanıtan el ilanı ve kitapçık materyallerin geliĢtirilmesi, 

-Tanıtım materyallerinin Ankara ilinde bulunan, sanat galerileri, muhtarlıklar, sivil toplum 

kuruluĢları, dernekler, tüm okullar, üniversitelere dağıtımının yapılması, 

-Ücretsiz halk günlerinin düzenlenmesi yoluyla müzenin faaliyetlerinin halka duyurulması, 

-Ücretsiz workshop çalıĢmaları yoluyla müzenin faaliyetlerinin hedef kitleye duyurulması, 

-Ankara-EskiĢehir Yolu üstünde yönlendirme tabelaları kullanımı,  

-Kent gezi rehberinde müzeye yer verilmesi,  

-Kültür içerikli programlarda mekân olarak müzenin kullanımının sağlanması, 

-Radyo reklam ilanları aracılığıyla müze etkinliklerinin duyurusunun yapılması,- Okulun 

açılıĢ töreni, toplantılar, bilimsel içerikli etkinlikler, konser, davet- performans gösterileri 

için çok amaçlı salonların ev sahipliği yapması, tanıtım stratejilerin belirlenmesindeki ana 

hatlar olmalıdır. 

Sanal erişim platformu kullanılarak planlanan faaliyetler; 

-Mutlaka müzeye ait web sayfasının hazırlanması ve tüm koleksiyon nesnelerinin web 

sayfası kataloğunda yer alması,  

-Müzeye ait sosyal medya hesaplarının oluĢturulması (twitter, facebook, instagram), 

yapılan tüm etkinliklerin bu hesaplardan günlük duyurusunun yapılması, 

-Sanal tur uygulamasının düzenlenmesi,  

-Sosyal medya üzerinden tanıtım taleplerinin karĢılanması, 
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- Mobil uygulama ve kare kod eriĢim desteğinin sağlanması,  

- Mail havuzu oluĢturularak etkinliklerle ilgili bilgilendirme maili yollanması,  

- Tüm yazılı kaynakların elektronik kitap haline getirilerek eriĢiminin sağlanması,  

-Üniversite ve kuruluĢlarının resmi web sayfalarında ve bilgi ekranlarında müzeye yer 

verilmesi,   

-Hazırlanan tanıtım materyalleri yabancı dillerde de geliĢtirilerek, uluslararası platforma 

ulaĢılması sanal eriĢim için ana baĢlıklar olarak geliĢtirilmelidir.  

Tüm bu tanıtım ve bilgilendirme çalıĢmalarında BaĢkent Üniversitesinin marka algısının 

sosyal medya planlamalarında da iyi yönetilmesi gerekmektedir.  

5.3.5. Gelir getirici faaliyetler 

Kültür-sanat-sosyal faaliyetleri bünyesinde barındıran planlamada iĢletme, bakım-onarım, 

istihdam giderlerini karĢılamak üzere; 

-Ziyaretçilerden giriĢ ücreti alınması,  

-Müzenin konseptine uygun, kaliteli ve halkın ulaĢabileceği; geçici sergilere ev sahipliği 

yapılması,  

-Yeme-içme alanlarından restoran gelirleri,  

-Müze satıĢ dükkânında BaĢkent Üniversitesine özel oluĢturulacak koleksiyonlarla 

kırtasiye, takı, ev aksesuarları geliĢtirilerek satıĢa sunulması,  

-Vakfın yayınları ve sergilenen eserlerin röprodüksiyonları satıĢının yapılması,  

-Özel davetler, kongre, konferans, çalıĢtay, panel, konser,  performans gösterileri için 

salonların kiralanması, 

-SatıĢ birimindeki ürünlerin online satıĢa açılması,  

-Kısmi ücretlerle atölye çalıĢmaları düzenlenmesi planlanabilir. 

Müze projesinin gerçekleĢtirilmesi durumunda topluma ve üniversiteye sağlayacağı 

katkılar; çalıĢma fikri ve alanı olarak BaĢkent Üniversitesi Müzesi seçilme sebebini 

destekleyen bu projenin amaçları aĢağıda üniversiteye, bulunduğu Ankara iline ve topluma 

katkı hedefleri düĢünülerek kategori Ģeklinde maddeler halinde sıralanmıĢtır. 

Başkent Üniversitesine katkı sağlayacağı beklenen amaçlar; 

-Türkiye‟de ilk vakıf tıp eğitimi vermeye baĢlayan BaĢkent Üniversitesinin tıp alanında 

uzmanlık bir dal olan organ nakli konusundaki Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Haberal‟ın akademik birikimini Türkiye‟de ilk veri havuzu, gözlem ve araĢtırma merkezi 

niteliğinde müze ortamı ile sunmak,  
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-Uzmanlık alanı olarak organ nakli alanda yetkin bilim insanları yetiĢtirmek,  

-Organ nakli konusunda farkındalık yaratmak, 

-Ġlk ekolojik mimari yaklaĢım benimsenen anlayıĢla tasarlanan müze yapısı ile çevre 

bilincini ağaçlandırma çalıĢmasına destek olarak sürdürmek, yeĢil kampüs anlayıĢını 

desteklemek, 

- Kurumsal kimliğe değer katan bir tanıtım ögesi olarak prestij sağlamak, 

-Sosyal-ekonomik ve kültürel açıdan bulunduğu il ve üniversite geliĢimine katkı sağlamak,   

-YaĢam boyu eğitim merkezi gibi atölye-araĢtırma-kültür-eğitim alanlarında hizmet 

sunmak,  - Sanat koleksiyonu ile sanatsal çalıĢmalara kaynak olmak,   

-Eğitim alan öğrenciler için bilimsel araĢtırma ve uygulama alanı yaratmak,  

-Bilimsel ve kültürel birikimi toplumla paylaĢmak ve bu yolla toplumun geliĢimine katkıda 

bulunmak, kendi deneyimlerini de ortak projeler ile artırmak, müzecilik yüksek lisans 

öğrencileri için ders ve uygulama alanı olmayı hedeflemek, 

-Ġlk vakıf üniversitelerinde ve kente ait bellek olmak, belleği oluĢturup sunmak ve aidiyet 

duygusunu güçlendirmek, kültürel-sosyal-eğitim geliĢimine katkı sağlamak,  

Ankara iline ve topluma katkı sağlayacağı amaçlar; 

- Ankara ili için yeni bir sembol olmak ve örnek model oluĢturmak,  

- Kentteki değiĢimi göstermek ve kentsel dönüĢümün belgelerini paylaĢmak, 

- Ankara ilinde vakıf üniversiteleri içerisinde ilk toplum hizmetine yönelik bulunduğu 

kuruma ve bulunduğu ile prestij sağlamak,  

- Toplumun her kesimi ve üniversiteler arasında iletiĢimi artırmak için ortam yaratmak,   

- AlıĢ veriĢ Merkezleri alıĢkanlığına alternatif kültürel- sanatsal-sosyal-bilimsel mekân 

yaratmak,   modern Ģehirli insanın günlük hayatının vazgeçilmez bir yeri olmak, 

- Uluslararası platformda yer almak, yerli ve yabancı ziyaretçi için kent rehberi olmak 

projenin amaçları ve katkıları olarak hedeflenmektedir. 
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6. BÖLÜM 

SONUÇ 

Kültür endüstrisi ve kültür ekonomisi, bilginin endüstrisi olan eğitimin en üst kurumlarıyla 

çok disiplinli yapılar olarak toplumsal hizmetin paydaĢlarıdır. ÇağdaĢ müzecilik 

bağlamında BaĢkent Üniversitesi Müzesi model önerisi baĢlıklı bu tez çalıĢması 

kapsamında irdelenen üniversite müzesi örneği yapılan analiz çalıĢmaları sonunda 

uygulanabilir ve gerekli bir üniversite etkinliği olarak belirmiĢtir. ÇağdaĢ üniversitenin ve 

çağdaĢ müzenin aynı platformda çağdaĢ kampüs müzesi olarak bütünleĢik bir yapıyla 

tasarlanması yine bu çalıĢmanın en önemli temennisidir.  

BaĢkent Üniversitesinin alan çalıĢması olarak seçiminde, koleksiyon bölümlerinin 

belirlenmesinde ve ayrıca müze mimarisinin tasarım yaklaĢımlarının saptanmasında 

üniversitenin kuruluĢ amacı, vizyonu ve stratejik planlarında yer alan ve bu giriĢimi 

destekleyici kriterler önemli rol oynamıĢtır. Anaokulundan doktoraya kadar eğitim verecek 

nicelik ve niteliğe sahip olan BaĢkent Üniversitesi eğitiminde her öğrenciye bir sanat dersi 

zorunluluğu getirmiĢtir. Üniversitede verilen eğitimin ve bilimsel çalıĢmaların kalitesi 

ulusal ve uluslararası merkezlerde onaylanmıĢtır.  Türkiye‟nin ilk sağlık temalı üniversitesi 

olarak özellikle ayırt edici özelliklere sahip güçlü bilimsel altyapısı ile de böyle bir müzeyi 

rahatlıkla bünyesine kazanabilecek bir kurumdur. Yapılan araĢtırma da Ankara‟da hiçbir 

vakıf üniversitelerinde koleksiyon ve birikimlerini, toplumsal fayda gözeterek üniversite 

müzesi yapısı ile buluĢturan bir örneğe de rastlanmamıĢtır.  

BaĢkent Üniversitesi için önerilen üniversite müzesi; 

- Bağlı olduğu idari birime göre Ankara‟daki ilk vakıf üniversitesi müzesi,  

- Koleksiyon içeriğine göre ilk bilim-sanat-tarih üniversite müzesi,  

-Sürdürülebilir, çevre dostu, etkin enerji kullanımlı, yeĢil çatı uygulamalı ilk çağdaĢ yapı 

tasarımlı üniversite müzesi,  

- Ġlk sera ve botanik bahçesi olan üniversite müzesi,  

- Türkiye‟de ilk organ nakli koleksiyon içeriği ile tıpta uzmanlık müzesi,  

- Türkiye‟de ilk vakıf üniversitesi belleği müzesi kurulması hedeflenen tematik kurgular, 

koleksiyon bölümleri olarak geliĢtirilecektir.  

Toplumların geliĢim göstergesi nitelikli insan gücü olduğu gerçektir. Nitelik artırmaya 

yönelik faaliyetler kapsamı eğitimin en üst kurumu üniversite iĢbirlikleri ile ulaĢmak en 

doğru yol haritasıdır. BaĢkent Üniversitesi müzesinin de koleksiyon nesneleri uzmanlık 
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alanı olan organ nakli koleksiyonu bilim insanlarının yetiĢmesinde önemli bir katkı 

sağlayabilir.  

Koleksiyonculuğun belirli bir toplum düzeyinde farklılık olarak baĢlatılmasının, herkesin 

beğeni, öğrenme, araĢtırma gibi faaliyetleri ile toplumun geliĢmesi yönünde kullanılması 

isteği anlayıĢların değiĢimi ile bugünkü müzelere ulaĢılmıĢtır. Günümüzde talepler ve 

toplumsal gereklilikler doğrultusunda yeni anlayıĢlarla yeniden yorumlanan ve 

iĢbirliklerinin önemi anlaĢılan iki kurum üniversite ve müzelerdir. Günümüzde müzelerin 

üniversitelerde kurulması ve geliĢimi, üniversitelerin eğitim kalitesinin göstergesi olarak 

algılanmakta, marka değerini destekleyen bir yapılanma olarak halkla iliĢkiler ve tanıtım 

faaliyetlerinde de önemli bir unsur niteliğindedir. Müze kurumu ile akademik belleğin 

kültürel bellekle birlikte toplumun geliĢmesi hizmetine sunulması üniversitenin değerini de 

arttıracaktır. Yeni nesil kavramı ile değiĢen üniversite anlayıĢı da uygulamalı eğitimi 

destekleyen, ezbere karĢı, analizci, eleĢtirel bir sistem olarak değiĢmiĢ olup özellikle 

bilimin geliĢip yayıldığı eğitimin en üst kurumunun topluma karĢı olan sorumluluklarının 

ön planda tutulduğu kurumlardır. BaĢkent Üniversitesi kuruluĢ amacında belirtildiği gibi; 

-Bilgi çağının gerektirdiği evrensel bilgiye ulaĢım ve bilgi- kullanım yeteneklerine sahip, 

-Sağlık, eğitim, iletiĢim, sanat, çevre, endüstri, ticaret ve teknoloji alanlarında bilgili ve 

deneyimli; araĢtırmacı, dinamik, ülke sorunlarına duyarlı; mesleklerinde ve iĢ dünyasında 

baĢarılı; rekabete açık; uluslararası çevrelerle yakından iliĢkili; sanatsal, kültürel ve tarihsel 

değerlerimize sahip çıkan; çevre korumasına duyarlı insanlar yetiĢtirmektir.  

ÇağdaĢ üniversiteler yenilikçi, giriĢimci ve evrenselliği benimseyen özellikle topluma 

yönelik hizmetlerin artırılmıĢ ve araĢtırmaya yönelik yeni anlayıĢların benimsendiği, geniĢ 

hedef kitleye ulaĢım amacıyla iĢbirliği, sürekli eğitim merkezleri gibi hizmet eden 

kurumlara dönüĢmüĢlerdir. Kampüs müzesi fikrinin geliĢimini destekleyen örneklerin 

artırılması, multi disipliner çalıĢmalar için ortam yaratacaktır. Ülkemizde sayıları oldukça 

az olan üniversite müzelerinin nitelik ve niceliğinin artırılması yönünde model olabilecek 

bir öneri oluĢturması da bu tez çalıĢmasının en önemli hedefidir. Bu modeller için 

teĢviklerin sağlanması için çalıĢmaların da yürütülmesi gerekmektedir. 

BaĢkent Üniversitesi, bilim bizde toplanır bizden yayılır mottosunu ilke olarak 

benimseyerek üniversite müzesi fikrini destekler nitelikte bir alan çalıĢması hedefine 

uygun bulunmuĢtur. BaĢkent Üniversitesi 1993 yılında Türkiye‟de 3. ve Ankara‟da 2. 

kurulan vakıf üniversitesi olması özelliği ile vakıf üniversiteleri belleği olabilecek bir 

geçmiĢe sahiptir. Üniversitenin adı ve kurulduğu ilde yeĢillendirme projesi yürütmesi ile 
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kent belleği koleksiyonu kurmaya değer, eğitim verdiği bilim dallarında Türkiye‟de ilkleri 

içermesi özelliği ile de bilimsel bellek özelliklerini kültürel- bilimsel miras nitelikleri 

kapsamında bir araya toplamak gereklilik olarak yapısında müze mutlak bulunması 

gerekliliğini destekleyen etkenlerdir. Müzelerin topluma ve eğitim alan öğrenciler 

sağladığı kazanımlar, kültürel, eğitimsel, sosyolojiktir. GeliĢtirilen model önerisinin 

olabilirliğini destekleyen temennilerden kültür, eğitim ve sosyolojik olarak gruplanacaktır.  

Kültürel önem;  

- Kampüs müzesi kültürünün oluĢmasında örnek teĢkil edebilir,  

- Modern Ģehirli insana alıĢ veriĢ merkezlerine alternatif mekânlar olarak yer edebilir,  

-Sanat koleksiyonları kültürel seviyenin yukarı doğru ivme kazanması ve sanata bakıĢ 

açısını geliĢtirmek gibi yapıcı yönleri katkı sağlarken, sanat koleksiyonuna sahip kiĢilerin 

toplumsal statüsünde değer unsuru katabilir,  

-GeliĢen koleksiyonlar sanat tarihi bilim dalı çalıĢmalarına da kaynak olabilir,  

-Edinilen sanat koleksiyonları statü artıran bir öge olarak algılanırken, kiĢisel statünün 

toplumla paylaĢılması, toplum geliĢimine fayda açısından daha önemli bir davranıĢ olabilir.  

Sosyolojik önem;  

-Çağımızın getirdiği tüm teknolojik geliĢim getirdiği avantajlar yanında kültürel dünya 

mirasımızı geçmiĢten gelecek arası bağ olarak daha da önem kazanabilir,  

-TaĢınır ve taĢınmaz, ender, yöreye özgün, az bulunurluk gibi özellikleri ile evrensel miras 

niteliği taĢıyan tüm nesneler koruma kapsamında ele alınabilir,  

- Sosyal, kültürel ve bilimsel bellekler üniversite müzeleri ile hayat bulabilir, 

-Koruma Avrupa kökenli bir kavram olup günümüzde farkındalık olarak benimsenebilir,  

-Koruma kavramı amacıyla ortaya çıkan müze yapıları yaĢanan ekonomik, politik ve 

sosyal olaylar neticesinde değiĢime uğramıĢtır. DeğiĢim geliĢim süreci olarak 

değerlendirilerek, müze yapılarında ve sergileme düzenlemeleri gibi temel konularda ana 

amaç farklılıklarla çağdaĢ yorumlanabilir,  

-Ana amacı koruma, saklama ve sergileme olan müze kuruluĢları, kamusal alanlara 

dönüĢerek bu amaçlarına tanıtım, pazarlama, reklam, eğitsel, kültürel ve sosyal 

aktivitelerle donatılıp, bu kuruluĢ amaç, misyon ve beraberinde gelen misyonlar müzelerin 

mimari yapı, mekânsal organizasyon, koleksiyon seçimi, sergileme eleman ve mekanları 

ile koruyucu ve yıpratıcı etkilerine karĢı önlemler dizisini gündeme getirmiĢtir. 

-Koruma ve aktarma bilincini süreklilik olarak desteklemek, deneyimleme mekânları 

olarak düzenlenen çok iĢlevli yapılar, belirlenen temaların içeriğindeki konular ile de 



122 
  

farkındalık yaratarak sosyal sorumluluk bilincini aĢılaması amacı süreç içerisinde 

Ģekillenebilir,  

-Ekip çalıĢması sonucu ürüne dönüĢecek bu planlama, alanında uzman kiĢilerin tasarımın 

birer bileĢeni olması ile karar alınması istenilen amaca ulaĢılmasını sağlayabilir,  

-Sahip olunan kültür varlıkların toplumla iletiĢimi, müze yapılarında çağdaĢ yorum ile 

Ģekillenmesi, koruma bir yaklaĢım olarak benimsenerek bilinç, duyarlılık ve farkındalık 

yaratması toplumsal geliĢime destek bir geliĢim katkısı olabilir,  

-GeçmiĢ ve gelecek arasındaki iletim ve bağlar taĢınır ve taĢınmaz, soyut ve somut 

nesneler ile yaĢanılan ve yaĢanılacak değiĢim ve geliĢimlerin kanıtı niteliği taĢıyan 

varlıklar, müzelik deyimini çürüten yapısal ve anlamsal farklılıklarla ölü mekânlar olarak 

nitelendirilen müze mekânlarının yeniden yorumu ile tabuları kıracak yapılar olarak çağdaĢ 

bir örnek niteleyebilir,  

-Müzelik deyiminden uzaklaĢan bir anlayıĢ çağdaĢ yorumlanarak müzeleri ölü 

mekânlardan kurtarmaya, ulaĢılamayan otoriter yapısından farklı birer kültür-sanat-bilim-

araĢtırma merkezleri gibi kullanılan mekânlar haline dönüĢtüğü örneği algısını yaratabilir,  

-Geleneksel müzelerin kuruluĢ amaç ve iĢlevleri, teknoloji ve bilgi ekonomisi ve çağının 

yeni gerekliliklerini bünyelerinde toplayan yeni kültür ögesi,  

-ÇağdaĢ müzecilik anlayıĢı, müze iĢlevlerini geliĢtiren yeni bir yorum ile araĢtırma ve 

öğrenme sürekli eğitim merkezleri gibi eğitimin üst kurumu olan üniversiter yapılarla 

buluĢturulması önemli toplumsal bir hizmettir. 

Eğitimsel önemi;  

-Tüm yenilikler ve buluĢlar toplumsal bir eylem olarak bilgi kaynağı, bilimsel yöntemler 

kullanılarak toplum hizmetine sunulması insanların öğrenme, geliĢme, anlama ve 

yorumlamaları süreç olarak Ģekillenmesi bir bilim olarak ele alınabilir,  

-Bu süreçteki ana etmenler insan- mekân- çevre- obje bağlamında biçimlenen, toplama-

sergileme-koruma ana amaçlarının çağdaĢ kavramı ile yorumlanabilir,  

-Bilim koleksiyonları ise; bölümlerin bilim dalları ile eğitime destek, araĢtırmalara kaynak 

olarak kullanılmaları açısından önem taĢıyabilir,  

-BaĢkent Üniversitesinde müze koleksiyonunu besleyen bölümlerin olması geliĢimi ve 

sürdürülebilirliği açısından kampüs müzesinin kurulma yeterliliğinin kanıtı olabilir, 

-Üniversitenin akademik birikimi hem kendi mensupları hem de toplum hizmetine yönelik 

sürekli faaliyetler düzenlemesi müze ve üniversitelerin çağdaĢ anlayıĢla donatılmasının bir 

ürünü olarak fayda ve farkındalık örneği olabilir,  
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-Üniversite müzeleri akademik yapı içerisinde yer alması ile toplumla bağ kurabilen ve 

bilimsel koleksiyonlarda eğitim verilen bölümle bağ kurabilen, veri havuzu ve 

araĢtırmalara kaynak olabilmesi öğrenci, çalıĢan ve mezunlar için kaynak ve çalıĢmaların 

sürekliliği için önemli bir çalıĢma alanıdır.  

ġehir ve bölge planlanmasında da müzelerin tasarımdaki baĢarısı ile sembol bir öge 

olmaktadır.  Tasarımda öne çıkan yönler, sosyal ve kültürel amaçla kullanılan iç mekânlar 

mekânsal dili ile önde, sergileme mekânlarında ise koleksiyon nesneleri sunum ve 

sergileme ile mekânsal özelliklerin önünde Ģeklinde harman bir tasarım müzede kolayca 

uygulanabilir. ġeffaf bir eğitimin simgesi olan cam malzeme aynı dili temsilen müze 

cephesinde de kullanılan aynı temayı vurgulayan malzeme seçimi uygunluk gösterebilir.  

Mimari tasarım yaklaĢımının uygulanabilirliği destekleyen ayırt edici öneriler; mimari 

tasarım kriterleri bölüm 4‟te ele alınmıĢ olup özetlemek gerekirse; 

-Türkiye‟de hiçbir vakıf üniversitesinde orijinal iĢlevi müze olarak inĢa edilen bir 

üniversite müzesi örneği bulunmamaktadır. Yeniden iĢlevlendirilerek yeni iĢlevi müze olan 

yapıların bu dönüĢümleri sonucu kısıt ve zorluklarla karĢılaĢılmaktadır. Yeniden 

iĢlevlendirme ile orijinal iĢlevi dıĢında yeni iĢlev için gerekli mekânların ilavesi ve mevcut 

mekân dönüĢümü değil, modern çağın yetkinliğinin izlerinin olduğu sembol bir yapı 

önerilmektedir,  

-Ekolojik, sürdürülebilir, çağdaĢ mimari anlayıĢ ve yapılanma ile Ankara‟da ilk vakıf 

üniversitesi yeĢil bina uygulamasının yapılacağı kampüs müzesi,  

-Yapının çevresi ile birlikte ele alınan dıĢ mekân ve peyzaj, tasarımının uzantısı Ģeklinde 

yapılan uygulamalar tasarım bütünlüğü açısından önemli bir planlamadır,  

-Fiziksel mekânsal özellikler müze amaç ve sergilenen nesnelerin önüne geçmeyecek bir 

üsluba çağdaĢ müzecilik anlayıĢı iĢlevleri donatılan anlayıĢlarını ön plana çıkaran bir 

sergileme bütünlüğü önerisi geliĢtirilmiĢtir,  

-Açık, yarı açık ve kapalı tasarlanacak esnek ve değiĢtirilebilir kinetik mekânların 

kullanımı ile kuruluĢ amacında yer alan faaliyetler sağlanacaktır. Kapalı, açık ve yarı açık 

olarak kullanılması planlanan mekânlar ve aralarındaki bağlantıların mekânın bütününü 

algısını destekleyen bir yapılanma göstermesi önem taĢımalıdır, 

-Yapıda kullanılacak malzeme, renk, form gibi temel tasarım ögelerin bütünlük arz etmesi 

için, koleksiyon teması, sergileme mekânları, sergileme elemanları, dıĢ cephede aynı tarzı 

yansıtması bir üslup birliği olarak benimsenecektir,  

-Hedef kitleye neyi ne Ģekilde nasıl ulaĢtırılacağı mekânı Ģekillendiren detaylar mimari 
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tasarımın mekânsal boyutları, dolaĢım, sergileme tasarımı, koruyucu önlemler ve 

aydınlatma gibi tasarım kriterlerinde geniĢ hedef kitlesi kapsamında engelli eriĢimi ve 

teknolojik olanakların entegre edilmesi sonucu Ģekil alan oluĢum, multidisipliner bir yapı 

ile istenilen hedefe profesyonel ve kurumsal olarak eriĢecektir,  

-Müze mekânsal özellikleri, sahip olduğu teknolojik özelliklerin çağdaĢlık simgesi olarak 

koleksiyon ve mekân arasındaki bağı açıklayarak amaç-araç birlikteliği artırmalıdır. 

Tematik kurgu mekân deneyimlemesi, aktivite, önem bir arada müze mekânında ziyaretçi 

gereksinimlerine cevap verecek niteliği barındırmalıdır, 

-Müze türü, programı ve içeriğinin belirlenmesine yönelik ilkeler; mekânsal 

deneyimlemenin algılanacağı bir kurgunun müze genelinde dahi anlaĢılmasını destekler 

nitelikte olacaktır, 

-Mekânın deneyimlemesi çağdaĢ müze amaçlarının gerekliliği olan iĢlevlerin yapılabilmesi 

mimari elemanları yoluyla yapılabilir. Mekânların karakteristik özellikleri mekân algısını 

destekleyen ögeler olarak sergilemeye destek olarak kullanılan en önemli tasarım 

yaklaĢımıdır, 

-Mekân-nesne-ziyaretçi ögelerinin beklenti ve amaçlarının hedefe ulaĢması geliĢim-

oluĢum-sonuç aĢamalarının tasarımı ile baĢarısı hedeftir,  

-Yapılacak tüm tasarımlar mimari meslek disiplinde önem arz eden baĢlıklar ile 

detaylandırılması estetik, ergonomi, konfor ve güvenlik unsurlarının bir gerekliliği olarak 

tasarıma yansıtılacaktır,  

-Koleksiyon nesnelerinin sergilenecek mekânsal boyutlarla oran-orantısı algıyı destekleyen 

bir özellik olarak dikkate alınacaktır,  

-Anlatım kurgusu ekolojik müze mimarisi ile uyumlu, müzenin ekolojik ve yeĢil binayı 

benimseyen uygulama ve tasarım anlayıĢının ziyaretçi kitlesi tarafından algılanacak ve 

anlatılacak bir bölüm oluĢturulması, bina yapısalının ayırt edici özelliği gözler önüne 

serilmelidir,  

-KuruluĢ amacı belirlenme geliĢim aĢaması detaylandırılarak mimari tasarım sonra hayat 

bulmalıdır. Üniversite bünyesinde yer alacak üniversite müzeleri eĢ biçimci üniversite 

yapılanmalarında farklı bir yorum ile örnek teĢkil etmesi en büyük beklentidir. Temel 

yaklaĢım ilkeleri; öneri geliĢtirilen model çağdaĢ müzecilik anlayıĢına sahip mimari 

tasarım yaklaĢımı, mekânsal organizasyon ve iç mekan kalitesi, sergileme ve sunum 

teknikleri, tematik kurgu ve sirkülasyon teknikleri ile deneyimleme yöntemleri sunulan, 
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koleksiyon yönetimi, sürdürülebilir yaklaĢımla tanıtım faaliyetleri ile geliĢtirilen bir örnek 

olarak ilk olma özelliği temel yaklaĢım olmalıdır, 

-Müze koleksiyonunun belirlenmesinde önemli parametreler; BaĢkent Üniversitesinin 

Türkiye‟de ilk vakıf tıp fakültesi eğitimi vermeye baĢlaması, kurucu rektörünün tıp 

alanında uzmanlık alanı olan organ nakli konusunda dünyada ve Türkiye‟deki ilklere sahip 

bilimsel çalıĢmalar veri havuzu ve bellek olacağı, ilk kurulan vakıf üniversiteleri arasında 

olması özelliği ile vakıf üniversitesi belleği olması,  

-Planlanan sergileme mekânları, mekânsal özellikler ile eĢleĢtirilmelidir. Sergilenen 

koleksiyon nesneleri mekânsal özelliklerle üslup birliği ve yansımaları ile bütünlük arz 

eden bir tema kurgusu belirteci olmalıdır. Hücre Ģeklinde oluĢturulacak küçük cep 

mekânlar, belirli bir eser grubunu ya da özellikle dikkat çekmek istenilen bir esere 

yoğunlaĢılması için kullanılabilir. Bu küçük cep mekânlar ile sergileme alanı arasında 

çizgisel koridorlar yardımı ile bağlantılar, tüm mekânın toplanma alanı ve dıĢ mekânla 

bağlantı yaratılarak yapılmalıdır. Sergileme yoğunluğu da mekânsal boyutların 

belirlenmesi ve sergilenecek nesnelerin gruplanması açısından sergileme yöntemi ve 

tematik kurgu belirlenirken önemle dikkate alınmalıdır,  

-DolaĢım kurgusunda, sergilenecek nesne, mekâna verilen iĢlev, tematik kurguda hedef 

kitlenin beklentilerini destekleyen bir tematik kurgu belirlenmelidir. Mimari tasarım 

yaklaĢımlarında an tema eriĢilebilir, nesne ve ziyaretçi konforu odaklı, sosyal-kültür-bilim 

barındıran kurumlar olmalarıdır. Bu yaklaĢımı destekleyen tüm kriterler iç mimarlık 

tasarım ögelerinin destekleyen nitelikte olmalıdır,  

-Ağaçlandırma çalıĢmalarını destekleyen iç ve dıĢ mekân peyzaj düzenlemeleri, sağlık 

alanına iliĢkin koleksiyon nesneleri sergilemelerinde sağlık ekolojisi uygulamalarının 

ziyaretçiler tarafından algılanması için yapılan düzenlemeler, algıyı destekleyen tasarım 

yaklaĢımı olarak istenilen etkiyi sağlayacaktır,  

-Algıyı artıran iĢitsel ve duyusal etmenlere teknolojinin yadsınamaz katkıları ile Ģekillenen 

tasarımların faydaları bilginin evrenselliği ve eriĢimi açısından faydalı bir teknolojik 

altyapı yaklaĢım uygulamaları önerilmiĢtir.  

BaĢkent Üniversitesi müzesi olabilirliği destekleyen ayırt edici özellikler; farklı ve öne 

çıkan yönlerini bölüm 3‟te neden BaĢkent Üniversitesi, amaçları bağlamında BaĢkent 

Üniversitesinde müze gereksinimi ve BaĢkent Üniversitesi kurucu misyonu baĢlıkları ile 

açıklamıĢ olup aĢağıdaki maddelerle özetlemek gerekirse;  
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-Sanat ve bilim koleksiyonlarını besleyecek bilim dalı eğitimi ve vakıf üniversiteleri 

içerisinde 24 yıllık bir birikimi olduğu düĢünülünce BaĢkent Üniversitesi, hem üniversite 

belleği hem de koleksiyonları ile akademik bellek oluĢumunu toplum hizmetine yönelik 

müze yapısına dönüĢtürebilecek altyapıya sahiptir, 

-BaĢkent Üniversitesi kuruluĢ amacı, vizyon ve stratejik planlarda alınan kararlar ıĢığında 

üniversite müze gerekliliği ve Ankara‟daki vakıf üniversiteleri arasında hiçbir üst eğitim 

kurumunda böyle bir yapılanma örneği görülmediği için hem baĢkent ilimiz hem de 

üniversitenin toplumun her kesimi ile kuvvetli bağların bilimi ve sanatı yaymak adına 

buluĢması önemli bir çıkıĢ noktasıdır,  

-BaĢkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Mehmet 

Haberal alanında dünyadaki baĢarı ve ilkleri mesleki birikim ve veri havuzunun eğitim 

verilen tıp alanı ile birleĢtirilmesinin eğitim kalitesine katkıları göz ardı edilemez,  

-Sanatsal ve bilimsel alanda verilen eğitim alanları düĢünüldüğünde üniversite belleği 

niteliğinde bir koleksiyon oluĢumu müzeyi besleyen ana eserleri meydana getirecektir,  

-BaĢkent Üniversitesi müze yapısalı ile örtüĢecek bir kampüs arazisine sahiptir,  

Bilim bizde toplanır bizden yayılır mottosuna sahip BaĢkent Üniversitesinin logosu ile de 

bağdaĢan bir fikir oluĢumudur. Ulusal ve uluslararası katılım ve iĢbirlikleri yürüten 

BaĢkent Üniversitesi müze oluĢumu ile ilk ve öncülüklerine taçlandıracak bir sosyal 

sorumluluğa imza atacaktır. Hem eğitim verdiği alanlarda öğrencilere araĢtırma ve 

uygulama alanı, hedef kitlesinde yer alan diğer kesim için öğrenme, araĢtırma, kültürel 

faaliyet alanlarında sunduğu aktiviteler ile kurum kimliğini yansıtan bir yapılanma ile 

hedefine ulaĢmıĢ olacaktır. Müze yapısı rekabet ortamında yer alan üniversiteler arasında 

önemli bir ayrıcalık ve tanıtım unsuru olarak da ayırt edici bir yetkinlik olarak önemli 

unsurdur Üniversiteler içinde yer alan müzelerde üniversite imajını kuvvetlendiren bir yapı 

olarak desteklenmelidir. Bunun yanı sıra araĢtırma-kültür-sanat içerikli bir kompleks yapısı 

kurum kimliğini destekleyen bir yatırım olarak önemli bir adımdır. Üniversite bünyesinde 

tüm çalıĢma aĢamalarını yürütecek yetkinlikte idari, mesleki ve akademik yetkin ekibin 

olması tasarımın hayata geçmesini destekleyen öz kaynaklardır. Koleksiyon içeriği ile ilk 

üniversite müzesi özelliği, bulunduğu ile ve üniversiteye prestij sembol özellikli bir örnek 

olması en büyük temennilerdir.  

Sonuç olarak yapılan bu analiz ve değerlendirme çalıĢmasının BaĢkent Üniversitesi 

stratejik planları çerçevesinde ele alınıp gerçekleĢtirilmesini temenni etmekteyiz. 
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EKLER 

EK 1 RÖPORTAJ 

PROF. DR. ALĠ HABERAL (BaĢkent Üniversitesi Rektörü) 

 

Derya Çiftçioğlu: Sayın Hocam kaç yıldır hekimsiniz? 

A.H: 40 yıldır hekimim, uzmanlığın kadın hastalıkları ve doğum anabilim dalıdır.  

D.Ç: Tıp tarihi ya da sağlık alanıyla ilgili müze ziyaretiniz oldu mu? 

Ülkemizde Edirne‟deki Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesi olan, Osmanlı Döneminde 

DarüĢĢifa olarak kullanılan müzeye dönüĢtürülen mekânı ziyaret etmiĢtim. YurtdıĢı 

gezilerinin birisinde Amerika‟da Chicago‟da bulunan sağlık müzesini ziyaret edip, 

özellikle kendi alanımla ilgili geçmiĢte kullanılan alet ve gereçleri görüntülemiĢtim. 

D.Ç: Ülkemizdeki örneklerle yurt dıĢı örnekler arasında gözlemlediğiniz farklılıklar 

nelerdir? 

Çok sayıda bu temalı müze ziyaretim olmamıĢtır, kapalı bir mekânda oluĢturulan Chicago 

müzesinde özellikle cam sergileme üniteleri, ıĢık kullanımı ile görsel algıyı destekleyen 

unsurlar dikkat çekici idi. Bu müzede iyi bir sistematik ile sergi yapılmıĢ ve gift shop gibi 

bir birim de müzede yer alan birimler arasında ziyaret ettiğim yer olmuĢtur. 

D.Ç: Bu konseptli müzede sıralayacağım nesneler harici sizce neler olmalıdır? 

- Türkiye‟de yayınlanan organ nakli ile ilgili kitaplar, makaleler, gazete ve dergi yazıları, 

- Türkiye‟de organ nakli ile ilgili arĢiv niteliğindeki resimler, tablolar, 

- Türkiye‟de organ nakli konusunda katkı sağlayan bilim insanları ile ilgili yazılı, görsel 

materyaller,  

- Türkiye‟de organ nakli konusunda görsel arĢiv niteliğindeki videolar,  

- YurtdıĢında 20. yüzyıldan günümüze organ nakli ile ilgili kitaplar, makaleler, gazete ve 

dergi yazıları, 

- YurtdıĢında 20. yüzyıldan günümüze organ nakli ile ilgili resimler, tablolar, 

- YurtdıĢında 20. yüzyıldan günümüze organ nakli konusunda tanınmıĢ bilim insanları ile 

ilgili bilgilendirme köĢesi, 

- YurtdıĢında 20. yüzyıldan günümüze organ nakli konusunda videolar, ameliyat arĢivleri, 
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- Türk tıp tarihi ile ilgili Türkçe yayınlanan kitaplar, el yazması eserler, resimler, (arĢiv 

oluĢturmak üzere eski kitap koleksiyonu) 

- Türk tıp tarihinde önemli kiĢilere ait dokümanlar, resimler, portreler, 

- Tıp fakültelerinde tıp tarihi ile ilgili kaynak niteliğindeki çizimler, film, slayt görselleri, 

- Tıp fakültelerinde cerrahide kullanılan alet örnekleri,  

- Tıp fakültelerinde kullanılan eğitim amaçlı maketler (illüstrasyon uygulamaları ile), 

-  KurutulmuĢ preparatlar, doku parçaları,  

- Ġlaç kutuları, dikiĢ setleri, stetoskoplar,  

- Kemik parçaları, patolojik ve anatomik preparatlar,  

- Sıvı içerisinde korunan doku ve vücut parçaları,  

-Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın gerçekleĢtirdiği operasyonlardan oluĢan özel fotoğraf 

albümleri,  

- Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın organ nakli konusunda yazdığı kitaplar, makaleler, sunduğu 

bildiriler, katıldığı kongrelere ait görsel ve yazılı dokümanlar, 

- Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın organ nakli konusuyla aldığı ulusal ve uluslararası ödüller, 

plaketler, niĢanlar,  teĢekkür belgeleri, üyelik belgeleri ve törenleri ait görseller, 

- Hekim odası düzenlemesi sergilemesi koleksiyona ait alanda kurgulanabilir. 

 

A.H: Ġç mimarlık alanında tasarım kriterleri geliĢtirmek için önerdiğin müzede 4 bölüm 

belirttin. Sağlık koleksiyonu içerisinde yer almasını belirttiğin bu baĢlıkları incelediğin 

sağlık müzeleri ve internet sayfalarından oluĢturduğun ve üniversitemizin 

kütüphanelerinde yer alan materyallerden oluĢturulabileceğini belirttin. Evet, bu 

koleksiyon oluĢumunda bu baĢlıklar ilk etapta bir müzeyi oluĢturacak nesnelerdir. Tabiki 

bu alanda geliĢim sürekli olduğu için yeni materyaller zaman içerisinde eklenebilir. 

Üniversitemiz Kurucusu ve Yönetin Üst Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın 

Türkiye‟de ve dünyada alanında baĢarıları ve ilkleri kendi arĢivinde de grupladığın 

baĢlıklar muhafaza edilmektedir. Gerek özel koleksiyonu gerekse diğer dünya ülkelerinde 

kendi katılım ve katkıları içeren her türlü doküman kendisinde bulunmaktadır. Görsel ve 

yazılı ve basılı her türlü materyaller çalıĢma ofislerinde özel olarak saklanmaktadır. 

Üniversitemiz Kurucusu ve Yönetin Üst Kurulu BaĢkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın 

„Basında Organ Nakli‟ adıyla, tüm organ nakline iliĢkin gazete ve dergi makale ve yazıları 

bir kitapta derlemiĢti. Yine hocamızın kendi özel koleksiyonunda belirttiğin tüm 

koleksiyonları oluĢturacak resim, video, resim, tablo, kitap ve tüm materyaller 
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bulunmaktadır. Gerek Bağlıca kampüsümüzdeki kütüphane içerisinde oluĢturulan özel 

koleksiyonlar gerekse hocamızın çalıĢma ofislerinde yer alan tüm materyaller bu 

koleksiyonu besler niteliktedir. Edinim için diğer üniversiteleri çeĢitli anabilim dallarında 

yer alan öğretim üyelerinden de teminler ya da eksik olan nesnelerin bütünü oluĢturması 

için eklenebilir. 

D.Ç: Bu kapsamlı müzelerin tıp eğitimi alan öğrencilere, bu alandaki uzmanlara ya da 

toplumun diğer kesimlerine faydaları neler olabilir? 

A.H: Müzeler geçmiĢin kanıtlarıdır. Söylendiği ve aktarıldığı her Ģeyin gerçeklik 

simgeleridir. En yakın dönemde yaptığım EskiĢehir Odunpazarı semtinde KurtuluĢ 

Müzesinde gerek kullanılan teknolojik destekler gerekse iĢlenen temalar çok etkileyici idi. 

Balmumu heykeller, karikatürler keyifli bir ziyaretti. GeçmiĢte anlatılanların yorumlandığı 

bir oluĢum, olayların ve kiĢilerin tekrar anılması için de önemli platformlardır. Müzeler ile 

bilimin geliĢimi gözler önüne serilmektedir. Kendi eğitim hayatım ve eğitim verdiğim 

dönemler arasındaki geliĢimi bakınca çok mutlu oluyorum. Nasıl ki antikçağ olarak 

baĢlayan insanlık tarihi, taĢ devri, yontma taĢ, tunç dönemi gibi evrimsel değiĢim 

geçirdiyse, bu bilim dallarında geçmiĢten günümüze kat edilen yolun göstergesi 

müzelerdeki sergilerdir. Modernize edilen teknolojik kullanımların gözler önünde olduğu 

ve eğitim alan öğrencilerin yeni buluĢ ve geliĢimleri için bir prototiptir. Bu sergilenen 

aletler nasıl ki 25-30 yıl öncesinde dezenfekte edilmek için Ģırıngaların suda kaynatıldığı 

ya da ateĢte dezenfekte gibi uygulamalar, ihtiyaç ve gereklilikle sterizasyonun geliĢmesini 

sebep olmuĢsa, hayvan bağırsağından yapılan sütun materyallerin yerine iplik kullanımları, 

1970‟li yıllarda bir çamaĢır makinesi boyutunda olan ultrason aletlerinin günümüzde 

neredeyse cep boyutuna dönüĢmesi bu sergilemeler ile öğrencilerin 25-30 yılda bile bilim 

ve teknolojinin nasıl yol aldığının göstergesi olacaktır. Yine Chicago‟daki ziyaretimde 

orada sergilenen birçok cerrahi aleti yeni dönem meslektaĢlarımız hiçbiri kullanmadığı için 

görmemiĢtir. Eski ihtiyaçları ve uygulanan yöntemleri destekleyen aletler geliĢim için ön 

bilgi kaynağı olmuĢ, teknik ilavelerle bugünkü halini almıĢtır. Yarınlar için de yine model 

özelliği taĢıyan günümüz teknikleri yeni buluĢlar için esin kaynağı olacaktır.  

D.Ç: Böyle bir hizmeti kampüs müzesi olarak BaĢkent üniversitesi bünyesinde 

değerlendirir misiniz? 
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A.H: Böyle bir müze oluĢumu için teknik ekiple görüĢmelerimiz olmuĢtu. Zengin 

kaynakların bir arada yer alabileceği bir mekân hem eğitime destek, hem de topluma 

hizmet için güzel bir yapı planlamasıdır. Bahçelievler‟deki BaĢkent Üniversitesi 

Hastanesine iliĢkin bir bellek çalıĢması da yürütülmektedir. Kurulduğu ilk binadan 

günümüze kadar değiĢin ve geliĢimine iliĢkin dokümanlar bir araya getirilmektedir. Bu 

kaynaklar üniversitede bir koleksiyon olarak geliĢtirilebilir. Tüm kullanılan ders araç 

gereçleri ve hastane malzeme örneklerimiz değiĢik birimlerimizde muhafaza edilmektedir. 

Müze yapısını da içeren bir kompleks planı önümüzdeki yıllara kampüsümüzde 

gerçekleĢtirilen bir proje olacaktır. 
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EK 2 RÖPORTAJ 

PROF. DR. NERMĠN ÖZGÜLBAġ (BaĢkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı) 

 

Derya Çiftçioğlu: Hocam kaç yıldır BaĢkent Üniversitesinde görev yapmaktasınız? 

Nermin ÖzgülbaĢ: 1998 yılından beri BaĢkent Üniversitesinde akademik ve idari 

kadrolarda görev yapmaktayım. 

D.Ç: Peki kaç yıldır Rektör Yardımcılığı görevindesiniz? 

N.Ö: 5 yıldır Rektör Yardımcılığı görevindeyim. 

D.Ç: Sizce çağdaĢ üniversite eğitimi nasıl olmalıdır? 

N:Ö: 3. Nesil üniversite kavramı ile üniversiteler ve eğitimleri yeni bir boyuta taĢınmıĢtır. 

Yenilikçi, giriĢimci, üretim yöntemi geliĢtiren, bu süreci gelir elde edilir hale dönüĢtüren 

bir süreç sürekli bir faaliyet kapsamıdır. Bu faaliyetleri destekleyen çalıĢmalar akademik 

alana yönelik üretimler, sunulan teknolojik altyapılar ve üretilen bilimin toplumun 

geliĢmesi hedefi ile paylaĢılması ekseninde geliĢmektedir. Akademisyenlerin bilim 

dünyasını takip ederek uluslararası platformda akademik çalıĢmalar üretmeleri niteliği 

artıran bir eğitim katkısı olarak sürdürülmelidir. Uluslararası platformda yer almak 

beraberinde eğitim teknolojilerinin yeniliklerinin takip edilip uygulamaların geliĢmesi 

yönünde katkı sağlayacaktır. Bu uygulamalar için son teknolojik altyapılar öğrenci istek ve 

talepleri göz önüne alınarak Ģekillenmelidir. Bu bağlamda 3. Nesil üniversiteler özellikle 

akademisyenlerin projelerini uygulama alanı bularak sonuçlarının öğrencilerle paylaĢılması 

yönteminde farkındalık yaratarak, tüm akademik birikimlerin toplumla paylaĢılması 

konusunda fayda sağlamaktadır.  ÇağdaĢlığın kelime anlamının üniversite yapısında 

akademik, sosyal, kültürel ve fiziksel olanakları ile birlikte taĢıyan anlayıĢ olarak ele almak 

gerekmektedir.  

D.Ç: Kampüs üniversitesinde bulunması gereken sosyal-kültürel olanaklar neler olmalıdır? 

N:Ö: Öğrencilerin ilgi alanlarına göre boĢ zamanlarını değerlendirmelerini, yeni ilgi 

alanları ile birlikte dinlenme ve eğlenme alıĢkanlığı kazanmalarını, güzel sanatlarla ilgili 

faaliyetleri izlemelerini, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılmalarını temin ve teĢvik 
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etmek amaçlarıyla; topluluklar kurmalarını ve ilgili faaliyetleri düzenlemeleri koordine 

edilmelidir.  

BaĢkent Üniversitesi bünyesinde 48 “Sosyal Amaçlı Topluluk”, 47 “Mesleki Amaçlı 

Topluluk” olmak üzere toplam 95 öğrenci topluluğu ve birçok koro ile sinema ve 

fotoğrafçılık, dans, resim, gitar, tiyatro gibi çeĢitli kurslar bulunmaktadır.  

BaĢkent Üniversitesi Bağlıca Kampüsü‟nde öğrencilerin yararlandığı spor salonu, açık 

hava voleybol, tenis ve basketbol alanları, yürüyüĢ ve koĢu parkurları, atletizm pisti, futbol 

sahaları gibi spor tesisleri bulunmaktadır. Masa tenisi, aerobik-step, Amerikan futbolu, 

uzakdoğu sporları, klasik dans, satranç, bilardo, yoga, capoeira dallarında profesyonel 

çalıĢtırıcılar eĢliğinde faaliyetlerini sürdürmekte olup, spor tesisleri haftanın yedi günü 

öğrencilerin kullanımına açıktır. 

 

D.Ç: Üniversitenin eğitim kalitesi için neler söyleyebilirsiniz? 

N:Ö: Kalite ve öğrenci odaklı eğitim temel hedeftir. 

 

-Uluslararası Altın (2013), Platin (2015) ve Elmas (2016) Kalite Ödülü alan ilk vakıf 

üniversitesidir 

-BaĢkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, ilk ĠSO Kalite Belgesi alan vakıf hastanesidir. 

-Tıp Fakültesi UTEAK tarafından akredite edilen ilk vakıf üniversitedir. 

-2013 yılında da MÜDEK (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve 

Akreditasyon Derneği) Endüstri Mühendisliği ve Makine Mühendisliği lisans 

programlarımızı akredite ederek, programlara EUR-ACE Etiketi vermiĢtir. 

-BaĢkent Üniversitesi Adana EriĢkin Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi, JACIE 

akreditasyonu alan ilk ve tek Merkez olmuĢtur. 

-Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) etiketi alan üniversitemiz 

öğrencilerine uluslararası geçerliliği olan diploma ve eğitim imkânı sunmaktadır. 

-TUS‟ta birincilik alan ilk vakıf üniversitesidir. 

-DUS‟ta birincilik alan ilk üniversitedir. 

-Öğretim üyesi ve öğretim elemanı baĢına düĢen 6 öğrenci sayısı ile 1. sıradadır. 

-Üniversitemizin fakülte ve yüksekokullarında görev yapan akademik personelin % 100‟ü 

tam zamanlı olarak görev yapıyor olması eğitim kalitemizin en önemli göstergesidir. 
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-Tıp ve Hukuk alanında eğitim ve öğrenci kalitesini yükseltmek amacıyla YÖK tarafından 

koyulan taban puan barajını Tıp‟ta 20.000, Hukuk‟ta 70.000 olarak uygulamaktayız. 

D.Ç: Üniversitenin eğitimdeki ayırt edici özellikleri nelerdir? 

N:Ö: Üniversitemizin Ġlkleri ve Öncülükleri 

 Sağlık alanında kurulan ilk vakıf üniversitesidir. 

 Sağlık Bakanlığı‟ndan sonra sağlık hizmeti veren birimleri ile en kapsamlı hizmeti 

sağlayan ilk üniversite ve kuruluĢtur. 

-Uluslararası Altın (2013), Platin (2015) ve Elmas (2016) Kalite Ödülü alan ilk vakıf 

üniversitesidir 

-BaĢkent Üniversitesi Ankara Hastanesi, ilk ĠSO Kalite Belgesi alan vakıf hastanesidir. 

-Tıp Fakültesi UTEAK tarafından akredite edilen ilk vakıf üniversitedir. 

-BaĢkent Üniversitesi Adana EriĢkin Kök Hücre Nakli ve Hücresel Tedavi Merkezi, JACIE 

akreditasyonu alan ilk ve tek Merkez olmuĢtur. 

-TUS‟ta birincilik alan ilk vakıf üniversitesidir. 

-DUS‟ta birincilik alan ilk üniversitedir. 

-Öğretim üyesi ve öğretim elemanı baĢına düĢen 5,8 öğrenci sayısı ile 1. sıradadır. 

-Sağlık Bilimleri Fakültesi Türkiye‟deki üniversitelerde bu isimle kurulan ilk fakültedir. 

-Ticari Bilimler Fakültesi Türkiye‟deki üniversitelerde bu isimle kurulan ilk fakültedir 

-Eğitim Fakültesi kurulan ilk vakıf üniversitesidir. 

-Devlet Konservatuarı kurulan ilk vakıf üniversitesidir. 

-Sağlık Bilimleri Fakültesi; Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği, Beslenme ve Diyetetik, 

HemĢirelik ve Sağlık Hizmetleri, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Spor Bilimleri ve Sosyal 

Hizmet bölümlerini bir arada bulunduran ilk fakülte olma özelliği taĢımaktadır. 

-Hukuk Fakültesi‟nde mahkeme salonu olan ilk üniversitedir. 

-Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü kurulan ilk üniversitedir. 

-Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı açılan ilk vakıf üniversitesidir. 

-Biyomedikal Mühendisliği Bölümü kurulan ilk üniversitesidir. 

-Makine Mühendisliği Bölümü kurulan ilk vakıf üniversitesidir. 

-Patoloji Laboratuvarı Teknikleri Programı açılan ilk vakıf üniversitesidir. 

-Eğitim Bilimleri Enstitüsü kapsamında pedagojik formasyon programı yürütülen ilk vakıf 

üniversitesidir. 

-Ankara‟da en fazla bölüme sahip vakıf üniversitesidir. 
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D.Ç: Üniversite Kurucusu Sayın Prof. Dr. Mehmet Haberal hoca ile yakın çalıĢmalarınız 

sonucu hocamızdan biraz bahsedebilir misiniz?  

N:Ö: Kurucumuz ve Yönetim Üst Kurulu BaĢkanımız Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın Ġlkleri 

-1975 - Türkiye'de ilk kez canlı donörden böbrek nakli 

-1978 - Türkiye'de ilk kez kadavradan böbrek nakli 

-1979 - 2238 sayılı kanun ile Organ ve doku nakli yasası 

-1979- Türkiye'de ilk kez yerli kaynaklı kadavradan böbrek naklini  

-1983-  Tüm dünyada en fazla 36 saat saklanabilen kadavra böbreklerin soğuk iskemi 

sürelerini 111 saate kadar uzatılmasını sağladı 

-1988- Türkiye'de ve bölgede kadavradan ilk baĢarılı karaciğer naklini gerçekleĢtirdi.  

-1990 - Türkiye, Avrupa ve bölgede bir ilk olan, çocuklarda canlıdan kısmi karaciğer 

naklini gerçekleĢtirdi.  

1990-  Dünya'da ilk kez bir Türk ve Müslüman bilim adamı, eriĢkinde canlıdan kısmi 

karaciğer naklini gerçekleĢtirdi.  

-1992- Dünya'da ilk kez bir Türk ve Müslüman bilim adamı, aynı canlı donörden kısmi 

karaciğer ve böbrek naklini gerçekleĢtirdi. 

-2000- Ġlk kez Türk ve Müslüman bir bilim adamı olarak "MĠLENYUM MADALYASI" 

verildi.  

-2010- Amerikan Cerrahlar Koleji tarafından 97 yıllık tarihinde ilk kez bir Türk Cerrahı 

"ġEREF Üyeliğine seçildi. 

-2016- Ġlk kez bir Türk Cerrahı Dünya Organ Nakli Derneği BaĢkanı seçildi. 

-2017- Royal Society of Medicine tarafından dünyada ilk kez verilen "Distinguished 

Fellowships" ödülünü aldı. 

D.Ç: Üniversitenin dünü-bugünü peki yarını sorusuna ne cevap verirsiniz? 

N:Ö: BaĢkent Üniversitesi Türkiye‟de kurulan 3. Vakıf üniversitesidir. Kurucu Rektörü 

Prof. Dr. Mehmet Haberal‟ın alanında, dünyada ve ülkemizdeki ilk ve öncülüklerin 

yansıması üniversitenin kuruluĢunda vizyon olarak görülmektedir. Önümüzdeki yıl 25. 

Yılını kutlayacağımız üniversitemiz, eğitimde kısa bir sürede yaygınlaĢan ve Ankara‟da en 

çok tercih edilen vakıf üniversitesi olma özelliği ile istediği hedeflerden birine ulaĢmıĢtır. 

Sağlık alanında kurulan ve yaygınlaĢan sağlık teması ile önde gelen kuruluĢ olarak 

hizmetlerini sürdürmektedir. Eğitimde kaliteden ödün vermeyen yapısı, 2. kuĢaktan 3. 

kuĢak üniversiteye geçen, öğrenci odaklı eğitimiyle dünyada bilimsel çalıĢmaları ile de 



146 
  

saygın bir konumda yer almaktadır. TÜBĠTAK‟ın Kasım 2016 tarihinde yaptığı 

açıklamada, vakıf üniversitelerinin yaptığı 52038 akademik yayından, 9077 yayın sayısı ile 

BaĢkent Üniversitesi ilk sıradadır. Eğitimde kısa sayılabilecek bir sürede kat edilen 

baĢarının bir simgesi olması gurur vericidir. Kurulduğu günden bu yana fiziksel imkânları 

da sürekli yenilenme ve geliĢme sürecindedir. Ankara ilinde bulunduğu bölgede 

ağaçlandırma çalıĢmaları ile sosyal sorumluluk projesi olarak yürütmektedir. Bağlıca 

Kampüs alanında endemik bitki ve hayvan türlerini yürüttüğü ağaçlandırma projesi ile 

koruma altına alan bir yaklaĢımla doğa dostu bir örnek olmaktadır. Gelecek için en önemli 

hedefi anadilde eğitimi koruyan bir yapı ile uluslararasılaĢmadır. Uluslararası bir üniversite 

kimliği ile ülke ekonomisine ve bilime daha fazla katkı sağlayabilecek üretimler 

yapmaktır. 
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EK 3 RÖPORTAJ 

CEM ÇĠFTÇĠOĞLU (ĠnĢaat Mühendisi) 

 

Derya Çiftçioğlu: Sayın Çiftçioğlu kaç yıldır inĢaat sektöründesiniz? 

C.Ç: YaklaĢık 20 yıldır bu sektörün içerisinde taahhüt iĢlerinde aktif olarak yer 

almaktayım. 

D.Ç: Ne tür projelerde görev aldınız? 

C.Ç: Bitirdiğim projeler uygulama ve taahhüt iĢleri kapsamında; Üstyapı olarak; tadilat ve 

renovasyon projelerinden tutun, eğitim binaları ve konut olarak da kule ve residance 

projeleridir. 

Altyapı olarak da; Ġçme suyu, baraj, gölet, sulama, kanalizasyon ve atıksu arıtma iĢleridir. 

D.Ç: Müze ziyaretlerinde mühendislik alanında çağdaĢ kullanımlar hakkındaki 

görüĢleriniz nelerdir? 

C.Ç: Müzecilik anlamında ciddi anlamda çalıĢmalarım olmasa da; özellikle bilimsel, tarih 

ve sanat kokan, geçmiĢi aydınlatan ve özellikle de mimari ve inĢaat anlamında bana bir 

derinlik kazandıran müzecilik çalıĢmalarını gerek yurt içinde gerekse yurt dıĢı 

seyahatlerimde ziyaret etmeye çalıĢırım. ÇağdaĢ mühendisliğin bana göre müze 

ziyaretimizi daha Ģık, çekici, görsel Ģov anlamında daha illüstürel hala getirmesi ve 

ergonomiyi ön planda tutması anlamında  çok önemli görüyorum. Müzelerinde sürekli yeni 

uygulamalarla röneve edilmesi ve renklilik katılması önem arz etmektedir 

D.Ç: Müze olarak inĢa edilecek bir yapının fizibilite çalıĢmaları hangi aĢamaları 

kapsamalıdır? 

C.Ç: Bir proje için yatırım kararı alınmadan önce teknik, ekonomik, finansal ve yasal 

araĢtırmaların yapılması gerekmektedir. Yapılan bu araĢtırmalar neticesinde, projenin karlı 

ve rantabl olup olmayacağını ortaya koymak için fizibilite raporu hazırlanmalıdır. Fizibilite 

raporu kapsamında, projenin zayıf, güçlü yönleri ile sunduğu fırsatlar ve karĢılaĢılabilecek 

sorunlar göz önüne serilerek projeye ait fayda - maliyet analizleri yapılmaktadır. Projelerin 

yapılabilirliğinin anlaĢılması amacıyla hazırlanan fizibilite raporlarının hazırlanması 

kapsamında aĢağıdaki çalıĢmaları yapmak ve geliĢtirmek de fayda vardır.  
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A ) Tesisin yapılmasındaki amaç ve bu amaca bağlı iĢlevsellik ortaya konmalıdır. 

Sağlık müzelerinin yapılmasındaki amaç; geçmiĢ den gelen ve günümüzde de hala 

geliĢmek de olan sağlık bilimi, sektörü ve ekipmanları ile ilgili kitlelerin ve insanlığın 

buluĢma noktasıdır. Toplumun sosyal sorumluluk projesi olarak sağlık konusunda geliĢimi 

ve buna bağlı eğitimi, bilinçlendirme ve çağdaĢ müzecilik anlayıĢı temel amaç olacaktır. 

Buradan hareketle yapımı ve iĢletilmesi önem kazanır. Tasarlanan sağlık müzesinde çok 

amaçlı eğitim salonları, kütüphane, sergi, fuaye, gösteri alanları ve dinlenme alanları yer 

almalıdır. Teknolojik altyapısı ile de her yaĢ grubu ve eğitim düzeyinden tüm insanlara 

algı, eğitim ve görsel hareket kabiliyeti ve sürekli geliĢim imkânı sunduğu gibi aynı 

zamanda engelli insanlar için de rahat eğitim ve gezi yapabilecekleri her kesimden insanı 

kucaklayan ortak bir buluĢma noktası olmalıdır.  

B ) Tesisin teknik etüdünün hazırlanması gerekir. 

Teknik etüd için ilk önce avan proje çalıĢması yapılması, bununla birlikte tasarlanan yapı 

ile ilgili kullanım alanlarının taslak olarak belirlenmesi;  Bunları bir sonraki aĢamada daha 

da netleĢen optimizasyon ve mimari etüd çalıĢmaları ve buna bağlı olarak geliĢecek 

çevresel etkileĢim değerleri ölçümü ve tesis yeri için uygulanabilecek kriterlerin ortaya 

konması gerekir. 

C ) Tesisin sosyal, kültürel ve ekonomik etüdünün hazırlanması gerekir. 

Teknik etüd akabinde olgunlaĢmıĢ proje üzerinde ilk önce proje maliyetinin hazırlanması 

daha sonra bununla birlikte netleĢen yapı yaklaĢık maliyetinin hesaplanması gerekir. Yapı 

yaklaĢık maliyetinin hesaplanmasında yapılacak yapının bulunacağı lokasyon; O çevrenin 

sosyolojik, kültürel ve ekonomik yapısı önemlidir. Birde bu yapının hangi kaynaklar ile 

yapılacağı, devlet veya özel yatırımcı v.s. yapının iĢletme gelirlerinin hangi aralıklar ile 

geri döneceği konusunda ve fikir verir.  Daha sonra yapının veya sağlık teĢekkülünün 

iĢletme gelir – gider dengesinin analizinin etüd edilmesi ve buna bağlı bir master planı 

hazırlanması ekonomik etüd anlamında önem kazanır. Sağlık müzeleri için günümüzde 

yapı yaklaĢık maliyeti V. Sınıf Yapılar C grubuna Müze ve Kütüphane kompleksleri 

içerisinde olup, m
2
 fiyatı günümüze uyarlanınca 1.980 TL dir.  
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