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Sevgili MMKD üyeleri, 

2010 yılında, birçoğunuzun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir dizi 

çalıştayın sonucunda aldığımız ortak akıl kararıyla kurduğumuz 

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği 3.yılını geride bıraktı. 

Müzeciliğin farklı alanlarından 24 kurucu üye ile çıktığımız yola bugün 

71 üye ile devam ediyoruz. 

MMKD, müzeciler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, 

dayanışmayı sağlamak, müzecilik mesleğinin sorunlarını saptamak ve 

kalıcı çözümler üreterek girişimlerde bulunmak misyonu ile 

çalışmalarına devam ediyor. 

Bu amaçla MMKD, geçtiğimiz yıl bir dizi çalışma gerçekleştirdi. 

Çalışmaların detaylarını bulabileceğiniz, Ocak 2013 – Nisan 2014 

dönemine ait faaliyet raporunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk 

duyuyoruz. 

Birbirimizle etkileşime geçebileceğimiz daha çok fırsatı birlikte 

yaratabilmek dileğiyle, 

 

Yeşim Kartaler 

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği Başkanı 

!
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GİRİŞ*

Genel*Kurul*Toplantısı**

Müzecilik! Meslek! Kuruluşu! Derneği,! 23* Mart* 2013! tarihinde! Olağan* Genel* Kurulu* Toplantısı’nı!

gerçekleştirdi.!Genel!Kurul!Toplantısı’nda;!!

→ Yönetim*Kurulu,!Denetim*Kurulu!ve!Danışma*Kurulu!üyeleri!seçildi.!!

→ Dernek!Tüzüğü!maddeleri!için!değişiklik!önerileri!oylandı!ve!gerekli!değişiklikler!yapıldı.!!

MMKD*Dernek*Tüzüğü’nün*güncel*haline*buradan*ulaşabilirsiniz.**

*

*
23*Mart*2013*–*MMKD*Olağan*Genel*Kurul*Toplantısı*–*Salt*Galata*

Yönetim*Kurulu’nda*Üye*ve*Görev*Değişiklikleri*

o Aralık!2013!tarihi!itibariyle,!Sayman!Üye!Bülent!Özden!kişisel!sebeplerden!ötürü!Yönetim!Kurulu!
üyeliğinden!ayrıldı,!boşalan!Yönetim!Kurulu!Üyeliğine!ve!Saymanlık!görevine!Yedek!Üye!Cihan!
Çolak!atandı.!

o Nisan! 2014! tarihi! itibariyle,! Yönetim! Kurulu! Başkanı! Zehra! Erkün,! ikamet! yeri! değişikliği!
sebebiyle! görevinden! ayrıldı.! Boşalan! Yönetim! Kurulu! Başkanlığı’na! Genel! Sekreter! Yeşim!
Kartaler!ve!boşalan!Genel!Sekreter!görevine!Üye!Elif!Koçak!atandı.!!

*

MMKD*Stratejik*Plan*Çalışması*

31! Mayıs! 2013’te! Salt! Galata’da! tüm! üyelerimizin! davetli! olduğu! stratejik! plan! tartışma! toplantısında!

öncelikli!hedeflerimiz!belirlendi!ve!sonuçlar!tüm!üyelerimizle!paylaşıldı.!!

Stratejik*İletişim*Planı*araştırma*sonuçlarına*buradan*ulaşabilirsiniz.*!

!
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PROJELER!

MMKD*Üyelik*Kartı*Projesi*

MMKD!üyeliğini!somutlaştırmak!ve!“Kapılar!Müzecilere!Açık”!projesi!kapsamında!üyelerimize!sunacağımız!

avantajlar!kapsamında!kullanımlarına!sunmak!amacıyla!bir!üyelik!kartı!hazırlandı.!!Tasarımı!tamamlanan!ve!

baskı!aşamasına!geçilen!!

MMKD!Üyelik!Kartı,!üyelik!gerçekleşince!sunulacak!ve!1!yıl!boyunca!geçerli!olacak.!Üyeliğin!devam!ettiği!

her!yıl!için!üyelerimize!kartın!üzerine!yapıştırarak!geçerlilik!süresini!uzatabilecekleri!bir!etiket!sunulacak.!!

!

!

“Kapılar*Müzecilere*Açık”*Projesi*

Müzeler! ve! müzeciler! arasındaki! iletişim! ve! etkileşimi! artırmayı! hedefleyen! MMKD,! çeşitli! projeler! ile!

zenginleştirmeyi! planladığı! buluşmaların! ilk! adımı! olarak! müze! yönetimlerine,! müzeler! ve! müzeciler!

arasındaki!sınırları!kaldırmayı!önerdi.!!

Bu!projenin!ilk!adımı,!MMKD!üyelerinin!proje!destekçisi!müzeleri!ücretsiz!gezebilmesi!olacak.!!

İlerleyen! dönemde,! destekçi! müzelerle,! mesleki! gelişim! fırsatları! yaratılması! ve! iletişim! imkanlarının!

artırılması!konusunda!ortak!çalışmalar!geliştirilmesi!hedefleniyor.!!

Bu!proje!kapsamında!müzelerle!görüşmeler!devam!ediyor.!Şu!ana!kadar!projeye!destek!veren!müzelerin!

listesini!aşağıda!bulabilirsiniz.!!

!

!
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Destekçi*Müzeler*(Alfabetik+sıraya+göre)+

! Adalar*Müzesi*

! Çengelhan*Rahmi*M.*Koç*Müzesi*

! Masumiyet*Müzesi*

! Pera*Müzesi*

! Rahmi*M.*Koç*Müzesi*

! Rezzan*Has*Müzesi*

! S.*Sabancı*Müzesi*

! Sait*Faik*Abasıyanık*Müzesi*

! TÜRVAK* Sinema* _* Televizyon* Müzesi

!

Mayıs! ayında! yapılacak! proje* tanıtım* toplantısının! ardından,! üyelerimizin! aktif! destekleri! alınarak,!

hedefimiz!Türkiye’nin!tüm!müzeleri!ile!projemizi!paylaşmak!ve!desteklerini!almak.!!

Kapılar*Müzecilere*Açık*Projesi*ile*ilgili*daha*ayrıntılı*bilgiye*buradan*ulaşabilirsiniz.**

*

*

*

Derneklere*özel*veri*tabanı*programı*

MMKD’nin!işleyişini!daha!sağlıklı!sürdürmek!amacıyla!derneklere!özel!geliştirilmiş!veri!tabanı!programı!ile!

çalışılmaya! başlandı.! Böylece! Yönetim! Kurulu! tarafından! üye! bilgilerine! erişim! ve! güncelleme! hızlı! bir!

şekilde!yapılabiliyor;!üyelerin!uzmanlık!alanına!giren!projelerde!doğrudan!üyeler!ile!iletişime!geçme!fırsatı!

yakalanıyor.! Ayrıca,! söz! konusu! veri! tabanında! Yönetim! Kurulu! tarafından! alınan! kararlar! ve!MMKD’nin!

faaliyetleri!ve!etkinlikleri!arşivlenerek,!kurum!tarihi!kayıt!altına!alınması!hedeflenmektedir.!

!

*
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MMKD*İLETİŞİM*STRATEJİSİ*

MMKD’nin! görünürlüğünü! ve! üyeleriyle! iletişimini! artırmak,! üyelerimizin! mesleki! gelişimine! katkıda!

bulunmak!ve!müzecilik! alanında!bir! başvuru!noktası! haline! gelebilmek!amacıyla!MMKD! İletişim!Stratejisi!

tekrar! ele! alındı.! Derneğin! halihazırda! kullandığı! kanallarda! düzenlemeler! yapıldı! ve! daha! once!

kullanılmayan!mecralarda!derneğin!görünür!olması!sağlandı.!!

!

!

!

www.mmkd.org.tr!!

Teknolojik! gelişmeler! nedeniyle! derneğin! ihtiyaçlarına! artık! cevap! veremeyen!web! sitesi! hem! tasarımsal!

hem!de!altyapı!anlamında!yenilendi.!Yeni!altyapısıyla!daha!esnek,!paylaşılabilir!ve!kullanıcı!dostu!bir!siteye!

dönüşen!mmkd.og.tr’de! mesleki! gelişime! katkıda! bulunacak! güncel! ve! çok! sayıda! içeriğe! ulaşabilir,! bu!

içeriğe!yorumlarınızla!katkıda!bulunabilir,!kolayca!sosyal!medya!kanalları!üzerinden!paylaşabilirsiniz.!!

Müzecilik! alanındaki! makale,! kitap! çalışmalarınızı! bizimle! paylaşıp,! site! üzerinden! diğer! müzecilere!

ulaştırabilirsiniz.! Yayınınızı! word! veya! pdf! olarak,! künye! bilgisiyle! beraber! bilgi@mmkd.org.tr! adresine!

iletebilirsiniz.!!

*
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Blog*

MMKD!Blog!müzecilere!yeni!bir!paylaşım!platform!sunmayı!hedefliyor.!Müzeciliğin!her!alanında!yazılarınızı!

yayınlayabileceğiniz!blog!ile!Türkiye’de!ve!dünyadaki!gelişmelerden!haberdar!edebilir,!müzecilik!alanındaki!

etkinliklerinizi!tanıtabilir,!öneriler!geliştirebilirsiniz.!!

Siz!de!mmkd.org.tr!‘de!yazılarınızı!yayınlamak!için!bilgi@mmkd.org.tr!üzerinden!bizimle!bağlantıya!geçerek!

kendinize!özel!kullanıcı!adı!ve!şifrenizi!alabilir,!yazılarınızı!bloga!ekleyebilirsiniz.!!

!

!

!

Sosyal*medya*

Üyelerimizin!mesleki! gelişimine! katkıda! bulunmak! ve! dernek! iletişimini! güçlendirmek! amacıyla! çağımızın!

vazgeçilmez!iletişim!kanallarından!biri!olan!sosyal!medyadaki!görünürlüğümüzü!arttırma!çalışmaları!yaptık.!!

" MMKD!Facebook!sayfasından!içerik!paylaşımı!zenginleştirdik.!Takipçi!sayımızı!124’ten!714!kişiye!çıktı.!*

" MMKD!Twitter,!YouTube!ve!Google!+!kanalı!açıldı!ve!Linkedin!sayfası!oluşturuldu.*

MMKD! olarak! düzenlenen! uluslararası! sosyal! medya! etkinliklerini! de! takip! ederek! Türkiye! müzelerinin!

global!anlamda!görünürlüklerini!artırmaya!katkı!sağlamaya!çalışıyor!ve!bu!faaliyetlerle!ilgili!yazılar!üreterek!

Türkiye!müzecilerinin!bilgisine!sunuluyor.!!



! !
!

www.mmkd.org.tr!//!bilgi@mmkd.org.tr!
! !

!

8!/!10!

E_bülten*

MMKD! e]bülten! gönderimi! altyapısını! geliştirildi! ve! gönderimler! MailChimp! programıyla! yapılmaya!

başlandı.!Bu!sayede!MMKD!e]bülten!tasarımları!da!yenilendi!ve!daha!dinamik,!kullanıcı!dostu!bir!görünüm!

kazandı.!!Dönemsel!olarak!gönderilen!MMKD’den!haberler,!mesleki!bilgi!ve!gelişmeler!içeren!e]bültenlerle!

birlikte,!aylık!olarak!“MMKD!Blog’dan”!e]bültenleri!gönderiliyor.!!!

*

Kurumsal*e_posta*adresleri**

Kurumsal!iletişimin!doğru!ve!sağlıklı!ilerleyebilmesi!için!MMKD!e]posta!adresleri!hem!yenilendi!hem!de!

kategorilere!ayrıldı;!

# Genel!iletişim!için!kullanılan!e]posta!adresi!bilgi@mmkd.org.tr!

# Üyelik!başvurusu!ve!üyelikle!ilgili!soru!ve!görüşler!için!kullanılan!e]posta!adresi!

uyelik@mmkd.org.tr!!

# Projelerle!ilgili!iletişim!için!kullanılan!e]posta!adresi!mailto:projeler@mmkd.org.tr!
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KATILINAN*TOPLANTILAR*

Adalar*Belediyesi*Yassıada*ve*Sivriada*Çalıştayı*

!

İstanbul! Adalar! Belediyesi,! merkezi! yönetim! tarafından! ileriye! dönük! kültür! turizmi! odaklı! yapılaşmaya!

açılan!Yassıada!ve!Sivriada’nın!durumunu!!adaların!tarihsel!gelişim!süreciyle!birlikte!ele!almak,!bütüncül!bir!

şekilde! yerinde! değerlendirmek! ve!görüş! alışverişinde! bulunmak! üzere! 7! Temmuz! 2013! Pazar! ! günü!

Yassıada!ve!Sivriada’da!bir!çalıştay!düzenledi.!!

Çalıştaya! dönemin! Dernek! Başkanı! Zehra! Erkün,! dönemin! Genel! Sekreteri! Yeşim! Kartaler! ve! Danışma!

Kurulu! üyesi! Afşin! Altaylı! katıldı.! Çalıştayda! her! iki! adanın! kültürel! miras! alanlarının! tanıtıldığı! bir! gezi!

düzenlendi.! Rehber! eşliğinde! yapılan! gezide! yeni! imar! planlarının! bu! alanları! nasıl! etkileyebileceği!

konuşuldu.!!

Gezinin! sonunda! katılımcılar! Yassıada! Mahkemeleri’nin! yapıldığı! spor! salonunda! bir! araya! gelerek,! bir!

değerlendirme! toplantısı! yapıldı.! Zehra! Erkün,! müzeleştirilmesi! düşünülen! bu! alana! ilişikin! sürecin! nasıl!

ilerleyebileceğine!ve!potansiyel!koleksiyonun!yapısına!dair!bir!konuşma!yaptı.!

*

İSTKA*Toplantısı**

27!Aralık!2013!tarihinde!İstanbul!Kalkınma!Ajansı!tarafından!düzenlenen!“Küresel!Turizm!Merkezi!İstanbul!

Mali! Destek! Programı! Bilgilendirme! Toplantısı”na! Müzecilik! Meslek! Kuruluşu! Derneği’nden! Başkan!

Yardımcıları!Ali!Rıza!İşipek!ve!Evrim!Deniz!Koç!Çeliker!ile!dönemin!Genel!Sekreteri!Yeşim!Kartaler!katıldı.!!

Toplantıda,! İstanbul! Valiliği! ve! İstanbul! İl! Kültür! ve! Turizm! Müdürlüğü! tarafından! geliştirilen!

howtoistanbul.com! internet! sitesinin! tanıtımı! yapıldı.! Sitede! yer! alan! Müzeler! bölümünün! nasıl!

geliştirilebileceğine!dair!MMKD’den!görüş!istendi.!MMKD,!konuyla!ilgili!işbirlikleri!yapabileceklerini!bildirdi!

ve!birlikte!yürütülebilecek!olası!projeler!konuşuldu.!!!

*

*

*

*

*
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YTÜ* “Çağdaş* Müzecilik* Anlayışında* Mesleki* Örgütlerin* Rolü*

Bağlamında* Türkiye* İçin* Öneri* Geliştirilmesi”* Projesi* Odak* Grup*

Çalışması*

!

Yıldız! Teknik! Üniversitesi!“Çağdaş!Müzecilik! Anlayışında!Mesleki! Örgütlerin! Rolü! Bağlamında! Türkiye! İçin!

Öneri! Geliştirilmesi”! projesi! kapsamında! 20! Haziran! 2013’te! !İstanbul’da! faaliyet! gösteren! müzecilik!

alanındaki!mesleki!örgüt!ve! ilgili! kurum!katılımcıları! ile!bir! ‘odak!grup!çalışması’! gerçekleştirdi.!Odak!grup!

çalışmasına!MMKD,! ICOM!Türkiye!Milli!Komitesi,!Müzeciler!Derneği,!Arkeologlar!Derneği! İstanbul!Şubesi,!

Sanat! Tarihçileri! Derneği! üyeleri! ve! İl! Kültür!Müdürlüğü’nden! katılımcıların! davet! edildiği! bu! çalışmanın!

amacı,!müzecilik*alanında*faaliyet*gösteren*meslek*örgütlerinin*müzecilik*ve*müzebilim*alanı*ile*müzeler*

ve* müzecilere* yönelik* çalışmaları* hakkında* durum* tespiti* yapılması,* bu* çalışmalarının* nitelik* ve*

niceliklerinin* artmasına* yönelik* hedeflerin* belirlenmesi* ve* bu* hedeflere* ulaşılabilmesi* için* önerilerin*

geliştirilmesiydi.! Toplantıya! MMKD! Yönetim! Kurulu’ndan! Ali! Rıza! İşipek,! Mehmet! Ekinci! ve! Elif! Koçak!

katıldı.!Gerçekleştirilen!toplantı!sonucunda!Türkiye’de!“müzeci”!kavramının!net!bir!karşılığının!oluşmadığı,!

müzecilik!mesleğinin! içeriğinin!net!bir! şekilde!ortaya!konulamadığı!görüldü.!Müzeci!mesleğinin! tanımının!

ele! alınarak!netleştirilmesi! gereği!ortaya! konuldu.! Türkiye’de! faaliyet! gösteren!müzeler! ve! ilgili! alanlarda!

faaliyet! gösteren! meslek! örgütleri! ve! dernekler! arasındaki! iletişim! ve! işbirliğinin! yetersiz! olduğu,! bu!

iletişimin!artırılmasının!önemi!vurgulandı.!!

*


