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        2019-2021 Yönetim Kurulu

Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, 
Türkiye’de çağdaş müzecilik anlayışının 
ve uygulamalarının gelişmesini, 
müzelerdeki hizmet kalitesinin 
artmasına katkı sağlayarak uluslararası 
standartların yakalanmasını, müzecilik 
mesleğinin geliştirilerek, müze 
çalışanlarının mesleki bilgi ve 
deneyimlerinin geliştirilmesini ve 
çalışma koşullarının iyileştirilmesini 
amaçlar.
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        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 
• Burçak Madran 
• Fersun Paykoç 
• Cihan Çolak 

Yedek Üyeler 
• Fulya Kardeş Gülmez 
• Ayşegül Okan Sağlam 
• Duygu Atalay Şimşek



        MMKD Sohbetleri 03

• 2019 Ocak ayı itibariyle müzecilik mesleğinin görünürlüğünü 
artırmak ve mesleki işleri tartışmaya açmak amacıyla 
üçüncüsünü düzenlediğimiz «Müzeciler Sahne Arkasını 
Anlatıyor» adlı konuşma dizisinin yeniden hayata geçirdik. 
• Ocak-Haziran 2019, 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. 
•  Konuşma dizisi Dernek Başkanımız Canan Cürgen ve Genel 

Sekreterimiz Zeynep Toy tarafından koordinasyonu/ 
moderatörlüğünde yürütülmüştür. 



        MMKD Sohbetleri 03



        MMKD Sohbetleri 04

• 2019 Kasım ayı itibariyle müzecilik mesleğinin görünürlüğünü 
artırmak ve mesleki işleri tartışmaya açmak amacıyla 
dördüncüsünü düzenlediğimiz «Müzeciler Sahne Arkasını Anlatıyor» 
adını verdiğimiz konuşma dizisine devam ettik.  
• Kasım 2019, her ayın ikinci Çarşamba günü,18:30’da, İstanbul 

Araştırmaları Enstitüsü’nde herkesin katılımına açık 
gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize başladık ancak pandemi 
nedeniyle Mart ayında sohbetimizi bir aylık ara verdik ve Nisan 
ayından itibaren çevrimiçi olarak devam ettik. 
• Konuşma dizisi Başkanımız Canan Cürgen ve Genel Sekreterimiz 

Zeynep Toy tarafından koordinasyonu/ moderatörlüğünde 
yürütülmüştür. 



        MMKD Sohbetleri 04



Toplantılar /Çevrimiçi Konuşmalar ve 
Bildiriler

• 2020 Ocak ayından ICOM Türkiye daveti ile MMKD 
olarak yeni müze tanımı toplantılarında yer aldık, 
tanıma dernek olarak gerekli katkılarımızı sunduk. 

• 18 Mayıs 2021 Müzeler Gününde İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Kent Konseyi Kültürel Miras Çalışma 
grubunun daveti ile «Pandemide Değişen Müzecilik» 
konusunu tartıştık.  

• Müzeciler Derneği/Kültür Varlıkları Genel 
Müdürlüğü /ICOM Türkiye Milli Komitesi’nin ortak 
gerçekleştirdiği 2021 Müzeler Günü kapsamında 
derneğimizde konuşmacılar arasındaydı. 

• Youtube kanalımıza geçmiş yıllarda yapmış 
olduğumuz «Müzeciler Sahne Arkasını Anlatıyor» 
programlarını ekledik, çalışmalar devam ediyor.  

• Ayasofya’nın müze olmasından çıkması üzerine 
kamuoyuna basın bültenini web sitemizde yayınladık. 

• İstanbul Arkeoloji Müzeleri Depolarının Taşınması 
Haberleri Üzerine bildirimizi web sitemizde 
yayınladık.



        Kapılar Müzecilere Açık

Kasım 2019’da «Kapılar Müzecilere Açık» projesi 
kapsamında Troya Müzesi’ne ziyaret 
gerçekleştirdik.  

Müze Müdürü Rıdvan Gökcük’ün rehberliğinde hem 
müzeolojik hem de tarihsel bilgiyi tartışma imkanı 
sağladık. 

 

 



        Mesleki Gelişim 
• Derneğimiz mesleki gelişimi teşvik etmek 

ve üyelerimizin kişisel gözlem ve 
deneyimlerini aktarmalarına imkân 
sağlamak amacıyla web sitemizin 
«Mesleki Gelişim» , «Blog» ve «Kitaplık/
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.  



  Pandemi ve MMKD

  
•  Covid-19 küresel salgınının etkisi dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de kuvvetli oldu.   
• Süreç, bir çok meslek grubu gibi müzecilik 

mesleğini de ekonomik, sosyolojik ve psikolojik 
olarak etkiledi, ardıl etkileri devam ediyor.  

• Kapanma ve kısıtlamalarla işlerimizi bir süre 
evlerimizden yürütmeye çalıştık. Bu süreçte MMKD 
olarak iletişim halinde olmaya çalıştığımız bir dizi 
çalışma yürüttük.  

• Tüm üyelerimize pandemi de çalışma koşulları ve 
durumlarını soran bir mektup ilettik.  

• ICOM’un Müzelerde pandemi için geliştirdiği 
uluslarası kriterleri yer alan dokümanı kendi 
ülkemiz müzeleri için uyarladık ve web sitemizde 
sunduk. 

• «Pandeminin mesleğimize etkileri konusunda 
görüşlerimizi sunan konuşmalarda derneğimiz adına 
yer aldık.  



        Yeni Üyeler

• Derneğimiz 2019-2021 döneminde 12 yeni üye kazanmıştır. 

• Bireysel Yeni Üyeler: 12 
• Kurumsal Yeni Üyeler: - 
• Aktif Üye sayımız: 96


