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        2015-2106 Yönetim Kurulu

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, 
Türkiye’de çağdaş müzecilik 
anlayışının ve uygulamalarının 
gelişmesini, müzelerdeki hizmet 
kalitesinin artarak uluslararası 
standartların sağlanmasını, müzecilik 
mesleğinin geliştirilerek, müze 
çalışanlarının mesleki bilgi ve 
deneyimlerinin geliştirilmesini ve 
çalışma koşullarının iyileştirilmesini 
amaçlar.
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2015-2106 Danışma Kurulu
• Dernek çalışma alanlarında 

derneğe vizyon vermek,  
• Politika belgeleri oluşturmak, 
• Yıllık raporları üretmek ve 

gerektiğinde Yönetim Kurulu’na 
görüş iletmek üzere oluşturulmuş 
“Çalışma Grup” temsilcilerini ifade 
eder.

Üyeler 
• Suay AKSOY 
• Özalp BİROL 
• Sibel ÇETİNGÖZ 
• Çağla PARLAK 
• Fersun PAYKOÇ 
• Deniz ÜNSAL



        Denetim Kurulu
• Derneğin tüzüğünde gösterilen amaç 

ve amacın gerçekleştirilmesi için 
sürdürüleceği belirtilen çalışma 
konuları doğrultusunda faaliyet 
gösterip göstermediğini, 

•  Defter, hesap ve kayıtların 
mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun 
olarak tutulup tutulmadığını,  

• Dernek tüzüğünde tespit edilen esas 
ve usullere göre ve altı ayı 
geçmeyen aralıklarla denetler ve 
denetim sonuçlarını bir rapor 
halinde Yönetim Kurulu’na ve 
toplandığında da Genel Kurul’a 
sunar.

Üyeler 
• Suay AKSOY 
• Fulya KARDEŞ 
• Aysun KAYNAK 
• Afşin ALTAYLI 
• Güler UYGUN 
• Elif Çiğdem ARTAN



       Kitap Yayını ve 
Seminer

Çağdaş müzeciliğin temel alanlarından 
biri olan Koruma başlığı altında 
değerlendirdiğimiz ve bu doğrultuda 
müze profesyonellerine kılavuz olması 
için Türkçeleştirip yayımladığımız  
“Müzelerde Acil Durum Prosedürleri El 
Kitabı”nın tanıtım toplantısını 
gerçekleştirdik. 
Müzelerde Acil Durum Prosedürleri El 
Kitabı Lansmanı ve uluslararası katılımlı 
seminer programlarımıza müzecilik ve 
ilgili diğer alanlarda öğrenim gören 
öğrencilerin yanı sıra söz konusu 
alanlarda çalışan akademisyenler ve 
çeşitli müzelerde çalışan 
meslektaşlarımız katılmıştır. Bu 



        MMKD Sohbetleri
• Ekim ayı itibariyle müzecilik mesleğinin 

görünürlüğünü artırmak ve mesleki işleri 
tartışmaya açmak amacıyla «Müzeciler 
Sahne Arkasını Anlatıyor» adını verdiğimiz 
seminer dizisinin çalışmalarına başladık. 

• Mesleki deneyimlerinin paylaşılması, 
ortak sorunlara dair fikir alışverişinde 
bulunulması ve böylece Türkiye’de 
müzeciliğin bir meslek olarak gelişiminin 
desteklenmesinin hedeflenmiştir. 

•  Ocak-Haziran 2016 üyelerimiz Elif 
Çiğdem Artan’ın koordinasyonunda ve 
Afşin Altaylı’nın moderatörlüğünde 
gerçekleşmiştir.



Ocak-Haziran 2016, her ayın ikinci Çarşamba günü,18:30’da, İstanbul Araştırmaları 
Enstitüsü’nde herkesin katılımına açık gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize müze 
profesyonellerinin büyük ölçüde ilgisi gözlemlenmiş, üye sayımız ve Derneğimize destek 
artmıştır. 
Etkinlikler dizisinin gerçekleşmesinde Suna-İnan Kıraç Vakfı İAE’nin mekân desteği 
sağlanmıştır. 

• 6 Ocak 2016, Süreli sergileri planlamak: Hüma Arslaner, Resim Koleksiyonu ve Sergiler 
Yöneticisi, Sakıp Sabancı Müzesi 

• 10 Şubat 2016, Müzelerde temizlik saati: Ata Yersu, Müze Müdürü, Aşiyan Müzesi 

• 9 Mart 2016, Etkinlik yönetimi: Funda Öge, Üyelik ve Etkinlik Direktörü İstanbul 
Modern 

• 13 Nisan 2016, Müzelerde Güvenlik: Gürkan Demirhan, İdari İşler Müdürü, Pera Müzesi 

• 11 Mayıs 2016, Müzeler ve Sözlü Tarih Çalışmaları: Deniz Koç, Küratör, Müze Sergi İşleri  

• 15 Haziran 2016, Müzede Eğitimi Programlamak:Başak Ellibeş, Müdür Yardımcısı, Aslı 
Nuhoğlu, Organizasyon Sorumlusu, İstanbul Oyuncak Müzesi 

                                                              



       Kapılar Müzecilere Açık
«Birbirimizi daha yakından tanımak için» amaç 
cümlesiyle başlayan programımıza 2015-2016 
döneminde yeni üyeler kazandırdık: 

• İstanbul Oyuncak Müzesi 

• İstanbulModern 

• 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi 

• İstanbul Şehir Müzesi 

• Aşiyan Müzesi 

• İtfaiye Müzesi 

• Sait Faik Abasıyanık Müzesi 

• TCDD İstanbul Demiryolu Müzesi 

Bursa Büyükşehir Belediyesi müzeleri ve İBB Atatürk 
Müzesi ile görüşmelerimiz sürmektedir. 

Üyelerimiz E. Mine Bora ve Betül Altıntaş bu 
programda görev almışlardır. 

 



       Çalıştay
• Çanakkale Kent Müzesi ve Arşivi tarafından 

sekizincisi gerçekleştirilen   “Çanakkale 
Müzeler Buluşması” kapsamında“ Müzeler ve 
Müzecilik Çalışmalarında  Telif Hakları " 
konusununda Derneğimiz bir sunum yapmak 
üzere davet edilmiş, MMKD’nin etik 
konusundaki tutum ve yaklaşımı 
aktarılmıştır.



        Mesleki Gelişim 

Derneğimiz mesleki gelişimi teşvik etmek ve üyelerimizin kişisel 
gözlem ve deneyimlerini aktarmalarına imkân sağlamak amacıyla web 
sitemizin «Mesleki Gelişim» , «Blog» ve éKitaplık/Makaleler» sekmeleri 
üzerinden yayınlamakta; üyelerimizin ve müze profesyonellerinin 
gözlem, yorum ve düşüncelerine yer vermektedir.  
Mesleğin sorularını, sorumluklarını, etki alanlarını yazarak düşünmeyi 
ve tartışmayı hedeflediğimiz Mesleki Gelişim alanı, üyelerimizin ilgi 
duydukları alanlarda çalışmalar yürütmelerine, proje önerileri 
getirmelerine açık, etkileşimli bir alandır.  



        Meslek Kuruluşu

• Ankara 26. İş Mahkemesi, işverini ile ihtilafli işten çıkarma davasına 
karşılık müze çalışanlarının açtığı işe iade davası için Derneğimizden 
davacı müze çalışanlarının ücret takdiri için 25 Mart 2016 tarihinde yazılı 
olarak  görüş sormuş; Derneğimiz de müze sorumlusu, sekreter, müze 
eğitimcisi ve danışman olarak çalışan müze personeli için Memur-Sen’in 
belirlediği yoksulluk sınırı ile mesleki bilgi, eğitim düzeyi, tecrübe gibi 
kriterlerin de göz önünde bulundurulması gereğine dikkat çekerek 3.000 
TL.- ve üzerinde olmak şartıyla her bir çalışan için ayrı ayrı ücret takdiri 
önermiştir. 

• Derneğimiz bu konuda bilirkişi görülmesi ve görüş sorulması meslek 
kuruluşu olarak çalışma alanımızdaki etkinliğimizin bir göstergesidir.



        Yeni Üyeler

• Derneğimiz 2015-2016 döneminde 11 yeni üye kazanmıştır. 

• Bireysel Yeni Üyeler:  10 
• Kurumsal Yeni Üyeler: 1 
• Mevcut Üye sayımız:  94



Değerli üyelerimiz, sevgili meslektaşlarımız, 
Müzecilik Meslek Kuruluşu, Türkiye’de müzelerin Uluslararası Müzeler 
Konseyi’nin belirlediği müze tanımına uygun, çağdaş kültür kurumları 

olarak işlev görmesini sağlamak, 
Mesleki standartlar ve etik değerler doğrultusunda, Türkiye’de müzeciliği 
bir meslek olarak desteklemek ve müzecilerin gelişiminde aktif rol almak,  

Müzeciler arasında sosyal ve kültürel ilişkileri geliştirmek, dayanışmayı 
sağlamak, 

 Müzecilik mesleğinin sorunlarını saptamak, çözümler üretmek ve 
sorunları çözücü girişimlerde bulunmak başta olmak üzere müzecilik 

alanında faaliyet gösteren tüm uzman, akademisyen ve çalışanlara yönelik 
hizmet vererek gerekli iletişimi ve dayanışmayı sağlayacak bir platform 

olarak faaliyet göstermektedir.



MMKD’nin tüm üyelerinin desteği ile sürdürdüğü çalışmaları ve varlığı, 
müzecilik mesleğinin gelişmesine hizmet etmektedir. 

Değerli üyeler; 
Etkinliklerimize katılmanız,  

Fikir, öneri ve eleştirilerinizi paylaşmanız, 
 Üyelik aidatı ödemelerinizi aksatmamanız,  

çalışmalarımızı sürdürebilmek için son derece önemlidir.  
Desteğinizin artarak sürmesi dileğiyle, teşekkür ederim. 

Yönetim Kurulu adına,  
Canan Cürgen 

Başkan


